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SAMARBETE VID VÄGS ÄNDE? 

Sammanfattning: 
Cross Border Training North (CBT North) är ett samarbete mellan Sverige, Norge och Finland 
där stridsflygdivisioner från Luleå, Bodö och Rovaniemi regelbundet övar tillsammans. CBT 
North har varit en framgång på många sätt där förbanden ökat sin interoperabilitet på ett 
kostnadseffektivt vis samtidigt som diplomatiska rutiner för förenklat luftrumstillträde har 
utarbetats. Författaren till denna uppsats har genom sitt deltagande i CBT North kunnat ob-
servera hur väl tränade piloterna är att genomföra uppdrag tillsammans. Skulle samarbetet 
mellan länderna gå att utveckla till att även gälla insatsverksamhet, exempelvis genom att 
förverkliga det förslag om samnordisk luftrumsövervakning som Stoltenberg presenterade i 
sin rapport 2009? 
 
Med stöd i tre teorier om försvarssamarbete analyserar denna uppsats vilka försvars- och 
säkerhetspolitiska framgångsfaktorer som föreligger samarbetet inom CBT North. Studien 
visar att länderna har flera framgångsfaktorer gemensamt men att det även finns avgörande 
skillnader. Framförallt har Norge en avvikande strategisk kultur som grundar sig på landets 
medlemskap i Nato och geografiska fokus på det arktiska området. Denna diskrepans be-
döms försvåra ett trilateralt luftförsvarssamarbete. Förutsättningarna är däremot mer gynn-
samma för ett utvecklat bilateralt samarbete mellan Sverige och Finland. 
 
Nyckelord: Sverige, Norge, Finland, Norden, säkerhetspolitik, försvarspolitik, försvarsamar-
bete, Nordefco, CBT, flygstridskrafter. 
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1 Inledning 

 
Cross Border Training North (CBT North), är ett trilateralt stridsflygsamarbete mellan 
Sverige, Norge och Finland där flygförband från Norrbottens Flygflottilj i Luleå, 132. Luf-
tving i Bodö och Lapplands flygflottilj i Rovaniemi på regelbunden basis övar tillsam-
mans. Målsättingen med CBT North är att effektivisera stridsflygförbandens utbildning 
genom att samarbetet möjliggör fler deltagande stridsflygplan per övningstillfälle, ett in-
tegrerat luftrum med ökad komplexitet samt kostnadsdelning då lufttakningsresurser 
samutnyttjats. Övningarna genomförs i svenskt, norskt såväl som finskt luftrum och har 
inriktas främst mot att gemensamt planera, genomföra och utvärdera flyguppdrag i 
sammansatta förband där samtliga av stridsflygets förmågor tränas. 
 
CBT North genomförs inom ramen för Nordic Defence Cooperation (Nordefco), ett sä-
kerhets- och försvarspolitiskt samarbetsorgan mellan de nordiska länderna. Det över-
gripande syftet med Nordefco är att uppnå ökad och trovärdig effekt genom ett gräns-
löst genomfört försvarssamarbete. Med gemensamma ansträngningar ska länderna ef-
fektivisera produktionen av militära förmågor och därmed frigöra resurser till ökad in-
satsförmåga och utvecklad nationell förmågebredd. Länderna ska på ett kostandseffek-
tivt sätt bidra till internationell fred och säkerhet.1  
 
CBT North har varit en stor framgång inom det nordiska försvarssamarbetet ur flera 
aspekter.  Respektive nation har på ett kostnadseffektivit sätt utvecklat sina luftopera-
tiva förmågor, länderna har ökat sin interoperabilitet, det vill säga förmåga att verka till-
sammans, samtidigt som diplomatiska rutiner för att enkelt och smidigt få tillträde till 
varandras luftrum har utarbetats.2  
 

The cross-border training between the Nordic Air Forces continued during 2013. 
This is an excellent example of successful cooperation in the area of training and 
exercise as it brings added operational value without additional costs and en-
hances the interoperability of all participating countries. Although the fighters 
operate from home bases, working together enables more demanding training 
and exercise.3 

 
Författaren av denna uppsats har tidigare tjänstgjort som ställföreträdande divisions-
chef för 211. Stridsflygdivision och deltagit i och observerat4 utvecklingen av CBT North 
sedan övningsverksamheten startades 2010. Samarbetet har varit intensivt. Under 2012 
genomfördes mer än 60 övningsaktiviteter inom ramen för avtalet.5 Stridsflygdivision-
erna genomför årligen en flygövning, Arctic Fighter Meet, på en av flygflottiljerna där pi-
loterna träffas, umgås och flyger tillsammans Genom CBT North är de tre stridflygsför-

                                                        
1 Nordefco, The basics about NORDEFCO. Hämtad 2014-04-16: 
http://www.nordefco.org/The-basics-about-NORDEFCO. 
2 Regeringen, Regerinens skrivelse 2012/13:12, Nordiskt utrikes-, säkerhets- och för-
svarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap, Stockholm, 2013, s. 18. 
3 Nordefco, Annual  Report 2013, s. 29. Hämtad 2014-04-24: 
http://www.nordefco.org/files/NORDEFCO%20Annual%20Report%202013.pdf. 
4 Rienecker, Lotte & Jörgensen, Peter S, Att skriva en bra uppsats, uppl. 2, Malmö: Liber, 
2006, s. 123. 
5 Regeringens skrivelse 2012/13:12, s. 18. 
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banden såväl samövade som välbekanta med varandra och väl tränade att tillsammans 
genomföra flyguppdrag. Frågan är om samarbetet inom Cross Border Training North går 
att utveckla till ett verktyg användbart inom ramen för insatsverksamheten? 
 
2009 föreslog Thorvald Stoltenberg i den så kallade Stoltenbergrapporten att de nor-
diska flygstridskrafterna gemensamt borde ansvara för den av Nato ledda patrulleringen 
av isländskt luftrum. Stoltenberg menade att uppgiften i förlängningen kunde utvecklas 
till patrullering och övervakning av det gemensamma nordiska luftrummet.6  
 
Under februari 2014 deltog Sverige, Finland och Norge i övningen Iceland Air Meet 2014 
samtidigt som Norge ansvarade för övervakningen av isländskt luftrum.  Sverige och 
Finland tilläts inte att medverka i den Natoledda luftrumsövervakningen varför Stolten-
bergs förslag ännu inte har förverkligats.7 Däremot ter sig rapporten idag relevant. Ett 
förändrat ryskt uppträdande i såväl Barents- som Östersjöregionen med ökad militär ak-
tivitet i luftrummet samt en aggressivare rysk utrikespolitik har lett till att säkerhetspo-
litiska förutsättningarna i det nordiska närområdet drastiskt förändrats de senaste åren.  

1.1  Problemformulering 
Den 22 april 2014 tillkännagav den svenska regeringen en ambition att fram till 2024 
öka försvarsanslagen med fokus på att förbättra den nationella försvarsförmågan.8  
Detta är ur försvarspolitiskt perspektiv ett välbehövligt initiativ. Riksrevisonens rapport 
2014 om regeringens styrning av försvarsmakten visar på en drastisk nedskärning av 
det svenska försvaret sedan ominriktningen från invasions- till insatsförsvar inleddes.9 
De operativa effekterna av denna neddragning är svåra att överblicka,10 men det råder 
inget tvivel om att Sveriges förmåga att övervaka och försvara sitt territorium drastiskt 
har sjunkit, något som på ett tydligt sätt visade sig den 29 mars 2013 då svensk inci-
dentberedskap inte kunde möta en rysk anflygning med sex flygplan mot svenskt terri-
torium.11  Sverige är dock inte ensam i denna situation, en liknande utveckling med ned-
dragning av militära förmågor har skett i de övriga nordiska länderna under 2000-
talet.12 Då flygstridskrafter är en i alla aspekter dyr militär förmåga att såväl utveckla 
som vidmakthålla är det i detta sammanhang intressant att analysera om det finns några 
förutsättningar för att utöka och samarbetet mellan de nordiska flygstridskrafterna. 
 
 

                                                        
6 Stoltenberg, Thorvald, Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy, Oslo, 2009, s. 
10-11.  
7 Nato, Media advisory on Iceland Air Meet 2014. Hämtad 2014-05-20: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_106197.htm. 
8 Jenny Stiernstedt, Skyddet av Sverige står i fokus, Svenska Dagbladet, 2014-04-23.  
Hämtad 2014-04: http://www.svd.se/nyheter/valet2014/skyddet-av-sverige-star-i-
fokus_3487656.svd. 
9 Riksrevisionen, RIR 2014:4, Försvarets omställning, Stockholm, 2014, s. 53-59. 
10 Ibid., s. 81. 
11 Mikael Holmström, Ryskt flyg övade anfall mot Sverige, Svenska Dagbladet, 2013-04-
22. Hämtad 2014-04-23: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ryskt-flyg-ovade-anfall-
mot-sverige_8108894.svd. 
12 Saxi, Håkon L, Nordic defence Cooperation after the Cold War, Oslo: Intitutt for for-
svarsstudier, 2011, s. 9 ff. 
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Kan effekterna av den gemensamma träningen inom Cross Border Training North vidare-
utvecklas till ett operativt utnyttjande av flygstridskrafterna? Finns det försvars- och sä-
kerhetspolitiska förutsättningar för att förverkliga Stoltenbergs förslag från 2009 om ge-
mensam patrullering av nordiskt luftrum? 
 
Genom att ta stöd i tre teoretiska perspektiv analyserar denna uppsats möjligheterna till 
ett utökat försvarspolitiskt samarbete mellan Sverige, Norge och Finland. Den första te-
orin avhandlar alliansbildning ur ett icke-realistiskt perspektiv. 13  Den andra teorin be-
handlar transnationellt samarbete genom så kallade säkerhetsgemenskaper. 14  Den 
tredje utgör studiens huvudteori och beskriver principer för framgångsrikt försvars-
samarbete ur ett ekonomiskt perspektiv genom så kallad pooling and sharing. 15 

1.2 Syfte och frågeställning  
Denna uppsats syftar till att analysera vilka försvars- och säkerhetspolitiska faktorer som 
är centrala för det framgångsrika samarbetet mellan Sverige, Norge och Finland inom 
Cross Border Training North. 

1.2.1 Forskningsfrågor 
 
Vilka principer kan vara av central betydelse i ett försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete?   
 
Vilka framgångsfaktorer föreligger för försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete mellan de tre 
länderna?  
 
Finns det faktorer som är begränsade för ett lyckat trilateralt samarbete och vilka är i sådant fall 
dessa? 

1.3  Avgränsningar 
Då denna uppsats adresserar ett samarbete mellan ländernas flygstridskrafter genom-
förs studien ur ett luftmaktsperspektiv där så är möjligt. Förhållandena mellan länder-
nas mark- och sjöstridskrafter kommer således inte att beröras. 
 
Studier av försvars- och säkerhetspolitiska förhållanden är ett omfattande ämne varför 
empirin till huvudsak begränsas till gällande politiska och andra officiella dokument. 
Äldre källor berörs endast i undantagsfall. 
 
Tomas Valasek presenterar i sin rapport Surviving Austerity: The case for a new approach 
to EU military collaboration sju principer som är gränssättande för framgångsrikt för-
svarssamarbete. De fyra principer som är mest relevanta för studiens problem används i 
analysen samtidigt som tre principer avgränsas bort. Urvalet motiveras närmare i kapi-
tel 3. 

                                                        
13 Barnett, Michael N & Levy, Jack S, “Domestic sources of alliances and alignments: the 
case of Egypt 1962-1973”, International Organisations, Vol. 45, No. 3, 1991, s. 369-395. 
14 Adler, Emanuel & Barnett, Michael, “Security Communities in theoretical perspective”, 
i: Adler, Emanuel & Barnett, Michael (red.), Security Communities, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1998, s. 3-28. 
15 Valasek, Tomas, Surviving Austerity: The case for a new approach to EU military collab-
oration, London: Centre for European Reform, 2011. 
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1.3.1 Begreppsanvändning 
Nedanstående begrepp är av betydelse för den kommande studien av uppsatsens pro-
blem. 
 
Analysera 
En analys delar upp ett material i beståndsdelar vilka sedan bearbetas genom att an-
vända en för disciplinen användbar teori och metod. Ett av analysens syften är att leta 
efter system inom ett område, det vill säga huruvida saker inom området uppvisar lik-
heter eller skillnader.16 I denna uppsats kommer svenska, norska och finska försvars- 
och säkerhetspolitiska dokument analyseras. 
 
Försvars- och säkerhetspolitiska framgångsfaktorer 
Principer från Tomas Valaseks begreppssfär om pooling and sharing som genom en jäm-
förelse med teorier om alliansbildning samt säkerhetsgemenskaper har påvisat central 
betydelse för försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Framgångsfaktorerna besk-
rivs som Likartad strategisk kultur, Förtroende och solidaritet, Militära styrkor av likart-
ad storlek och kvalitét samt Menat allvar med försvarspolitiken.17 
 
Cross Border Training North (CBT North) 
Ett avtal inom ramen för Nordefco där stridsflygförband från Norge, Sverige och Finland 
gränslöst samövar i de tre ländernas luftrum.  Den huvudsakliga målsättningen är att 
öka ländernas interoperabilitet, det vill säga förmågan att tillsammans planera, genom-
föra och utvärdera samordnade flyguppdrag.  Genom att stridsflygförbanden startar och 
landar på respektive hemmabas har CBT North på ett kostnadseffektivt sätt ökat de del-
tagande ländernas operativa förmågor. Trilaterala övningar har bedrivits inom ramen 
för CBT North sedan 2010.18 
 
Flygstridskrafter 
Definitionen på flygstridskrafter varierar mellan olika länder. I denna uppsats definieras 
flygstridskrafter som svenska, norska och finska stridsflygdivisioner, divisionernas för-
mågor samt antal och typ av stridsflygplan.  
 
Pooling and Sharing 
Pooling and sharing är EU:s benämning på en metod för försvarssamarbete mellan län-
der i syfte att dela kostnader för militära förmågor. Ett liknande samarbetskoncept inom 
Nato benämns Smart Defence. 
  

                                                        
16 Rienecker m.fl., s.185. 
17 Tomas Valaseks principer är översatta från engelska till svenska. Orginalbenämn-
ingarna är: Similarity of strategic cultures, Trust and solidarity, Forces of similar size and 
quality, Seriousness of intent, Level playing fields for defence companies, Clarity of inten-
tions, Low corruption. 
18 Regeringens skrivelse 2012/13:12, s. 18. 
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1.4 Disposition 
Uppsatsen består av sex delar. 
 
I kapitel 1, inledningen, presenteras bakgrunden till valt ämne, uppsatsens problem, syf-
tet med studien, vald frågeställning och tidigare forskning inom området. Vidare definie-
ras begrepp av betydelse för analysen.  
 
Kapitel 2, teori, beskriver de tre teorier som denna uppsats använder. 
 
Kapitel 3, metod, förklarar hur studien har genomförts genom val av vetenskaplig metod 
varefter de tre teorierna operationaliseras till för analysen relevanta indikatorer. Indika-
torerna sammanställs till ett för studien användbart och överskådligt analysverktyg. 
 
Kapitel 4, empiri, redogör för den del av litteraturens innehåll som är relevant för studi-
ens syfte. 
 
I kapitel 5, analys, analyseras empirin med hjälp av det framtagna analysverktyget varef-
ter uppsatsens forskningsfrågor besvaras. 
 
I kapitel 6, diskussion, diskuteras analysens resultat och presenteras på ett för läsaren 
överskådligt sätt. 
 
Kapitel 7 innehåller en källförteckning över i studien använt material. 

1.5  Tidigare forskning  
Tomas Valasek presenterade 2011 rapporten Surviving Austerity: The case for a new ap-
proach to EU military collaboration. Rapporten beskriver hur Europas länder genom 
budgetåtstramningar rikserar att tappa sin försvarsförmåga. För att stoppa den negativa 
utvecklingen föreslår författaren att länderna bör inleda försvarssamarbeten i mindre 
omfattning genom så kallad pooling and sharing. Valasek presenterar i rapporten sju 
principer som bör vara uppfyllda för att samarbeten ska lyckas vilka till del utgör teore-
tisk referensram för denna uppsats. 19 
 
Håkon Lunde Saxi utgav 2011 studien Nordic defence Cooperation after the Cold War. 
Studien granskar ingående Nordefco som organisation. Författarens slutsats är att de 
nordiska länderna inte är redo att anta ett fullt kollektivt ansvar för nordisk säkerhet, 
främst på grund av ländernas olika syn på säkerhet där Norge och Finland är inriktade 
mot sitt närområde medan Danmark och Sverige har antagit en mer global syn på säker-
het samt deras medlemskap i skilda säkerhetsorganisationer. Lunde Saxi framhåller 
dock att Nordefco har utvecklingspotential på det militära samarbetsområdet då både 
Nato och EU har växt sig så stora att fler länder inom organisationerna har börjar sam-
arbeta på en ”lokal” nivå för att tillsammans projicera militär styrka.20 Studien är omfat-
tande men genomfördes innan de senaste försvarspolitiska dokumenten för såväl Norge 
som Finland gavs ut vilka används som empiriskt material för denna uppsats.  
 

                                                        
19 Valasek, 2011. 
20 Saxi, s. 69 ff. 
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Jonas Ottosson genomförde 2012 en fallstudie där Tomas Valaseks faktorer prövas på 
Nordefco som organisation.  I studien får samarbetet mellan Sverige och Norge repre-
sentera förhållandena inom hela organisationen med motiveringen att länderna är de 
ursprungliga aktörerna och de drivande krafterna bakom försvarssamarbetet. Författa-
ren menar att det nordiska samarbetet skulle underlättas om det rådde jämlika förut-
sättningar inom försvarsindustrin.21 Denna faktor har exkluderats i denna studie men 
skulle med sannolikt ha en påverkan om det analyserade samarbetet var av ekonomisk 
istället för operativ karaktär. 
 
Joel Cohn skrev 2013 en uppsats om svenskt och finskt försvarssamarbete med syftet att 
påvisa skillnader inom försvars- och säkerhetspolitiken samt analysera vilken utveckl-
ingspotential som existerar i samarbetet mellan länderna. Författaren påvisar att det 
finns en samstämmighet inom politiken, att förutsättningarna för ett utvecklat samar-
bete är goda och föreslår en liknande undersökning mellan fler länder som förslag till 
fortsatt forskning.22 

1.6 Bidrag till forskningen 
Denna uppsats slår in på den av Cohn föreslagna vägen i form av en trilateral analys av 
Sverige, Finland och Norge. Studien genomförs ur ett tidigare outforskat luftmaktsper-
spektiv. Såväl Ottoson som Cohn använder Valaseks principer i sina studier men utan 
andra teoretiska referenser. I denna uppsats används ytterligare tre teorier för val av 
analysens framgångsfaktorer vilket resulterar i ett för teorierna gemensamt analysverk-
tyg.  

                                                        
21 Ottosson, Jonas, Nordiskt försvarssamarbete i åtstramningens tidevarv, Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2012, s. 2. 
22 Cohn, Joel, Svensk och finsk försvars- och säkerhetspolitik – likheter och skillnader: Ana-
lys kring möjligheterna till ett fördjupat samarbete, Stockholm: Försvarshögskolan, 2013, 
s. 2. 
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2 Teori 

2.1 Inledning 
Syftet med denna uppsats är att analysera vilka försvars- och säkerhetspolitiska fram-
gångsfaktorer som föreligger i samarbetet mellan Sverige, Norge och Finland. För denna 
analys kommer stöd att hämtas från tre teorier som beskriver internationella relationer 
ur olika perspektiv. Den första teorin rör alliansbildning mellan stater, ett område inom 
internationella relationer som traditionellt förknippas med realismen men här diskute-
ras begreppet allians i ett vidare perspektiv. Uppsatsens andra teori härstammar från 
konstruktivismen och argumenterar för att det existerar gemenskaper mellan stater 
som leder till en mellanstatlig säkerhetspolitik. Den tredje teorin beskriver försvars- och 
säkerhetspolitiks samarbete genom så kallad pooling and sharing där länders ekonomi 
står i fokus.  

2.2 Alliances and Alignments  
Barnett & Levy författade 1991 en forskningsartikel som adresserar skapandet av alli-
anser.23 Rapporten är i första hand en studie över länder i tredje världen men författar-
na framhåller att teorierna är applicerbara på andra typer av stater.24   
Barnett och Levys tes är att alliansskapande mekanismer inte enbart ska ses ur ett real-
istiskt perspektiv med skydd av staten som enda orsaken utan hävdar istället att en rad 
inrikespolitiska faktorer, framförallt finanspolitiska, har en påverkan på processen. För-
fattarna menar att vissa länder på grund av ekonomiska intressen måste begränsa den 
militära förmågan att möta utomstående hot och istället välja alliansbildning för att 
klara de säkerhetspolitiska utmaningarna.25 
 
Det realistiska perspektivet på alliansbildning har enligt tesen många brister men fram-
förallt är det tre saker som förbises. Det första är den kompromiss stater tvingas till ge-
nom valet att ingå i en allians, det andra är den påverkan på inrikespolitiska- och eko-
nomiska faktorer som kompromisserna har och slutligen det ekonomiska och inrikespo-
litiska värde som en allians skapar.26 Begreppet allians används mycket generellt och 
likställs med alla typer av försvarspolitiskt samarbete: 
 

For the purpose of this study, we use the term “alliance” in its broadest sense to 
refer to a formal or informal relationship of security cooperation between two or 
more states and involving mutual expectations of some degree on policy coordi-
nation on security issues under certain conditions in the future. Neither the de-
gree or commitment nor the specific form of policy coordination or conditions 
under which it would take place need be explicit27 

 
Risker som förknippas med alliansbildning är medlemmar som inte fullgör sina 
vedertagna förpliktelser, att en stat kan bli fångad i en konflikt som främst rör ett 
annat medlemsland samt att alla ingående länder till del måste överge sin suverä-
nitet. Det var på grund av dessa risker som Machiavelli avrådde svaga stater från 

                                                        
23 Barnett, m.fl., s. 369-395. 
24 Ibid., s. 374. 
25 Ibid., s. 369. 
26 Ibid., s. 371. 
27 Ibid., s. 370. 
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att alliera sig med starkare och Morgenthau starka stater från att låta sig styras av 
svagare.28  
 
Trots riskerna finns det ett antal faktorer som gör att stater ibland måste bilda alli-
anser då en säkerhetspolitisk hotbild uppstår. Vissa länder kan exempelvis sakna 
den militära förmåga som krävs för att möta ett annalkande hot. Om egna styrkor 
ändå finns tillgängliga så kan en mobilisering av dessa för att möta ett kortsiktigt 
hot drabba nationens långsiktiga ekonomi och därmed uthålliga militära förmåga. 
Ett behov av militär upprustning kan också drabba ett lands ekonomi på ett nega-
tivt sätt.29  
 
Denna teoribildning har valts då uppsatsens tema gränsar till alliansbildning mel-
lan Sverige, Norge och Finland. 

2.3 Security Communities  
I Security Communities från 1998 bygger Emmanuel Adler och Michael Barnett vidare på 
det koncept som tidigare lanserats av forskaren Karl Deutsch. Deutsch menade att stater 
som integrerats genom en ömsesidig gemenskap inte bara skapar ett stabilt bilateralt 
förhållande utan också ett tillstånd av fred.30 Författarna menar att Deutsch observat-
ioner är högst relevanta i dagens tillstånd av dynamisk global politik. De hävdar att det 
idag existerar gränsöverskridande gemenskaper vilka formar den nutida säkerhetspoli-
tiken och att gemenskaperna skapar säkerhet mellan länderna.31 Innebörden av begrep-
pet säkerhet är idag under förändring. Då begreppet tidigare hänvisade till frånvaro av 
militär aggression mellan medlemmar inom gemenskapen inryms nu också frågor som 
rör ekonomi, miljö och social omsorg.32  
 
Adler & Barnett förklarar begreppet security communities med att stater av olika anled-
ningar involverar sig i sociala relationer som kan förstås som gemenskaper. Om gemen-
skapen skapar en fredlig samvaro så har en säkerhetsgemenskap uppstått.33 Ju längre tid 
en integration mellan länder pågår, desto mer befäst blir säkerhetsgemenskapen.34  
 
Författarna definierar tre saker som utmärker en säkerhetsgemenskap. För det första 
har medlemmarna en delad identitet samt delade värderingar och föreställningar. De-
lade värderingar och föreställningar är av vital betydelse för förståelsen inom säker-
hetsgemenskapen.  För det andra ska medlemmarna ha mångsidiga och direkta relat-
ioner där länderna möts under olika omständigheter. Slutligen ska en säkerhetsgemen-
skap karaktäriseras av ett ömsesidigt förhållande med långsiktiga intressen och med 
drag av altruism. Altruism innebär att hänsyn tas till den andra partens vilja.35   
  

                                                        
28 Barnett m.fl., s. 374 f. 
29 Ibid., s. 375. 
30 Adler m.fl., s. 3. 
31 Ibid., s. 3. 
32 Ibid., s. 4. 
33 Ibid., s. 37. 
34 Ibid., s. 35. 
35 Adler m.fl., s. 31. 
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Teorin har valts för denna studie då de grundläggande definitionerna för en säkerhets-
gemenskap kännetecknar förhållandet mellan Sverige, Norge och Finland. 

2.4 Pooling and Sharing  
Tomas Valaseks problematisering är att de senaste årens ekonomiska åtstramningar i 
Europa har lämnat många länder med en försvarsförmåga så marginaliserad att trans-
nationellt försvarssamarbete är ett krav för att länderna ska kunna behålla en rimlig mi-
litär kapacitet. Valasek framhåller pooling and sharing som metod för samarbete men fö-
reslår en ny inriktning på hur konceptet bör genomföras. Han menar att försvarssamar-
beten av mindre omfattning och mellan färre länder har bättre möjligheter att lyckas än 
större europeiska, där det nordiska samarbetet framhålls som ett gott exempel.36 I sin 
forskning har han genom intervjuer med före detta försvarsministrar, politiker, tjänste-
män inom EU och Nato, diplomater och soldater kommit fram till sju principer som på-
verkar transnationella samarbeten inom det försvarspolitiska området. 37  Principerna 
presenteras i fallande betydelseordning. 
 
Likartad strategisk kultur  
Likartad strategisk kultur är den viktigaste faktorn för ett lyckat försvarssamarbete och 
är som mest relevant vid ett samarbete där länder delar en militär insatsförmåga.38  
 
Vad kännetecknar då en strategisk kultur? Sedan begreppet skapades av Jack Snyder 
1977 har en oenighet över lämplig definition genomsyrat forskningen.39 År 2006 enades 
en grupp forskare om följande definition: 
 

Strategic culture is that set of shared beliefs, assumptions, and modes of behav-
ior, derived from common experiences and accepted narratives (both oral and 
written), that shape collective identity and relationships to other groups, and 

which determine appropriate ends and means for achieving security objectives.40 
 

Denna definition är till största del konceptuell och beskriver att strategisk kultur bland 
annat är en produkt av historiska erfarenheter som binder människor till varandra.  
  

                                                        
36 Valasek, s. 8 f. 
37 Ibid, s. 9. 
38 Ibid, s. 22. 
39 Howlett, Darryl, “The Future of Strategic Culture”, i: Larsen, Jeffrey A (red.), Comparative Stra-

tegic Cultures Curriculum Project, Fort Belvoir: Defense Threat Reduction Agency, 2006, s. 
192. 
40 Johnson, Jeannie L, “Strategic Culture: Refining the theoretical construct”, i: Larsen, Jef-

frey A, Comparative Strategic Cultures Curriculum Project, Fort Belvoir: Defense Threat Reduc-
tion Agency, 2006, s. 126.  
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Den amerikanska forskaren Jeffrey Lantis presenterade 2006 ett antal faktorer som 
grundlägger strategisk kultur. Faktorerna delas in i tre huvudgrupper; fysiska, politiska 
samt sociala/kulturella faktorer och presenteras i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Ursprungsfaktorer strategisk kultur (översatt från engelska)41 

Fysiska Politiska Sociala/Kulturella 
Geografi Historiska erfaren-

heter 
Myter och symboler 

Klimat Politiska system Definierande texter 
Naturresurser Beslutsfattares viljor  
Generationsväxlingar Militära organisat-

ioner 
 

Teknologi   
 

 
I kapitel 3 kommer ett urval av faktorerna att operationaliseras till indikatorer för be-
greppet Likartad strategisk kultur  
 
Förtroende och solidaritet  
Valasek menar att förtroende är viktigt vid säkerhetspolitiskt samarbete, framförallt när 
länder ska bilda styrkor för gemensamt försvar av ländernas territorium.42  
Solidaritet kan definieras som sammanhållning mellan en grupp människor med bered-
skap för inbördes hjälp.43 Ömsesidigt förtroende är därför en förutsättning för att två 
parter ska kunna visa solidaritet mellan varandra.  
 
Militära styrkor av likartad storlek och kvalitet  
Denna princip är i stor utsträckning sammankopplad med förtroende och solidaritet. Va-
lasek menar att om asymmetri råder i ett samarbetsförhållande så existerar det en risk 
för att den mer kraftfulla parten kommer att dominera den svagare och ignorera dennas 
behov vilket kan påverka det för samarbetet så viktiga förtroendet negativt. Symmetri 
bör råda i såväl storlek som kvalitet mellan de samarbetande styrkorna. 44 
 
Jämlika förutsättningar inom försvarsindustrin  
Valasek menar att samarbete inom försvarspolitiken kan möjliggöra för länder att redu-
cera befintlig materiel och stänga överflödiga försvarsanläggningar vilket drabbar före-
tag inom försvarsindustrin negativt.  Det är därför viktigt att eventuella förluster inom 
industrin fördelas jämlikt mellan länderna.45 
  

                                                        
41 Lantis, Jeffrey S, “Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism”, i: Larsen, Jef-

frey A (red.), Comparative Strategic Cultures Curriculum Project, Fort Belvoir: Defense Threat 
Reduction Agency, 2006, s. 107. 
42 Valasek, s. 22. 
43 Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-04-27 från Nationalencyklopedin: 
http://www.ne.se/solidaritet/2186166. 
44 Valasek, s. 23. 
45 Ibid., s. 23 f. 
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Tydliga intentioner  
Med denna princip betonar Valasek vikten av att parterna från början är överrens om de 
förutsättningar som föreligger ett samarbetsprojekt för att samtliga parter ska bli nöjda 
med utgången.46 
 
Menat allvar med försvarspolitiken 
Stater som ser ett behov av att utveckla och använda sina väpnade styrkor kommer att 
vara mer benägna att inleda försvarssamarbeten och ha lättare att acceptera de politiska 
risker, exempelvis inskränkningar i suveräniteten, som ett gränslöst samarbete med-
för.47 
 
Låg korruption  
Försvarsupphandlingar inbjuder av naturen till korruption. Länder med hög korruption 
kommer därför ha svårare att acceptera pooling and sharing då kostnadsdelning mins-
kar möjligheten till korrupta affärer.48  

2.5 Sammanfattning Teori 
I detta kapitel har tre teorier presenterats som adresserar säkerhetspolitiskt samarbete 
ur olika perspektiv. Bernett & Levy ifrågasätter realismens syn att skydd av staten är en-
samt styrande för internationella relationer och hävdar att inrikespolitiska faktorer som 
ekonomi bidrar till att en stat väljer att bilda allians. Adler & Barnett menar att det exi-
sterar gemensamma värderingar, normer och symboler som skapar sociala identiteter 
mellan stater, så kallade säkerhetsgemenskaper. Slutligen förordar Valasek pooling and 
sharing som metod för att Europas länder, trots ekonomiska åtstramningar, ska kunna 
behålla en adekvat militär förmåga.  Han beskriver sju principer som är av central bety-
delse i ett försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete då forskning visar att chansen för 
lyckade samarbeten ökar om principerna är uppfyllda mellan samarbetsländerna. Va-
laseks teori besvarar uppsatsens första forskningsfråga; 
 
Vilka principer kan vara av central betydelse i ett försvars- och säkerhetspolitiskt samar-
bete?   
 
Principerna är i fallande betydelseordning; Likartad strategisk kultur, Förtroende och so-
lidaritet, Militära styrkor av likartad storlek och kvalitet, Jämlika förutsättningar inom 
försvarsindustrin, Tydliga intentioner, Menat allvar med försvarspolitiken samt Låg kor-
ruption.  
 
Studien har visat att de tre teorierna till del överlappar varandra där några av princi-
perna återfinns i samtliga teorier. I nästa kapitel kommer gemensamma framgångsfak-
torer identifieras ur teorierna vilka därefter operationaliseras till för analysen använd-
bara indikatorer. 

                                                        
46 Valasek, s. 24. 
47 Ibid., s. 26. 
48 Ibid., s. 26 f. 
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3 Metod 

3.1 Inledning 
Bakgrunden till denna uppsats är att författaren under fyra år har observerat det fram-
gångsrika samarbetet inom ramen för Cross Border Training North. En frågeställning 
som växt fram är om samarbetet går att utveckla till gemensam insatsverksamhet, ex-
empelvis patrullering av det nordiska luftrummet. Studien syftar till att analysera vilken 
försvars- och säkerhetspolitik grund CBT North vilar på genom att identifiera gemen-
samma faktorer som enligt valda teorier skapar förutsättningar för ett lyckat mellanstat-
ligt försvarssamarbete. 

3.2 Forskningsmetod 
Denna studie har tillämpat en komparativ metod. Komparativ metod används i sam-
hällsvetenskapen vid studier av politiska likheter och skillnader mellan länder och för-
klarar hur politiska fenomen förhåller sig till varandra och olika kriterier. Temat för 
denna uppsats är att analysera likheter och skillnader mellan Sverige, Norge, och Fin-
lands försvars- och säkerhetspolitik.   
 
Komparativa studier klassificeras efter hur många länder som ingår i jämförelsen. En fo-
kuserad studie innefattar normalt två till fem länder och är inriktad på att analysera var-
för det finns likheter eller skillnader mellan länder samt hur länder har antagit sin poli-
tik vilket kräver en teori som utgångspunkt.49 Denna uppsats har bedrivits som en foku-
serad studie.  I komparativa studier ingår alltid en beroende faktor, vilket representerar 
det som ska förklaras, samt en eller flera oberoende faktorer vilka förklarar den bero-
ende faktorn. I denna studie utgörs den beroende faktorn av försvarssamarbetet och de 
oberoende av studiens framgångsfaktorer. 
 
Ett analysverktyg bestående av för studien relevanta indikatorer har skapats genom att 
operationalisera uppsatstens tre teorier. Analysverktyget har använts under litteratur-
studierna vilka bedrivits som kvalitativ textanalys.50 Då studien utgår från tre teorier 
där generella påståenden testats med empiriska data har ansatsen varit deduktiv.51 
 
Slutligen har slutsatser som rör det försvars- och säkerhetspolitiska förhållandena mel-
lan Sverige, Norge, och Finland dragits varvid uppsatsens forskningsfrågor har besva-
rats. 
  

                                                        
49 Denck, Thomas, Komparativ metod: förståelse genom jämförelse, Lund: Studentlittera-
tur, 2002, s. 12. 
50 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 
uppl. 1:4, Malmö: Liber, s. 109-115. 
51 Ibid., s. 35. 
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Figur 1 beskriver översiktligt den forskningsmetodik som använts för att genomföra 
studien. 
 

 
Figur 1. Studiens forskningsmetodik 

3.2.1 Empiriskt material 
Författarens ambition har varit att i huvudsak studera primärkällor i form officiella 
styrdokument för svensk, norsk och finsk försvars- och säkerhetspolitik. 
Sekundärkällor har analyserats först när uppgifter med betydelse för studien inte har 
återfunnits i de primära källorna, exempelvis vid analys av nordens säkerhetspolitiska 
historia inom ramen för Likartad strategisk kultur och studier av ländernas flygstrids-
krafter. 

3.2.2 Validitet, reliabilitet och urval. 
Vid komparativa studier är urvalet av objekt ett kritiskt val eftersom det påverkar ana-
lysens slutsatser. Urval kan ske med olika metoder. Denna studie använder urval utifrån 
intention, det vill säga författarens förväntningar och föreställningar om studien har 
styrt urvalet av länder eftersom uppsatsen inte har ett generellt syfte utan analyserar ett 
specifikt förhållande.52  
 
Urvalsmetoden påverkar dock studiens externa validitet, det vill säga hur väl slutsatser-
na kan generaliseras till att gälla utanför studien. Den externa validiteten i studien är låg 
men ambitionen är inte att dra generella slutsaser utan att analysera förhållandet mel-
lan Sverige, Norge och Finland.53 
 
Vid komparativa analyser används ytterligare tre kriterier för att bedöma en metods till-
förlitlighet; begreppsvaliditet, komparativ validitet samt intern validitet.54 
 
Begreppsvaliditet beskriver hur väl indikatorerna uttrycker de begrepp som studiens 
teorier avser. Teoretiska avgränsningar har genomförts men då gemensamma fram-
gångsfaktorer har identifierats såväl som definierats från teorierna inom ramen för op-
erationaliseringen så bedöms begreppsvaliditeten som god. 
 
Med komparativ validitet menas att indikatorerna är tillförlitliga endast om det empi-
riska underlaget om länderna är jämförbart. Ambitionen har varit att studera primärkäl-
lor av samma slag, försvars- och säkerhetspolitiska inriktningsdokument, men doku-
menten skiljer sig i upplösning vilket har beaktats i analysen. Den komparativa validite-
ten får därför betraktas som god. 
 
Intern validitet adresserar hur analysen verifierar att det verkligen är de oberoende fak-
torerna, och inte något yttre fenomen, som påverkar studiens beroende faktor. Någon 
verifiering har inte genomförts och det analyserade samarbetet påverkas garanterat av 

                                                        
52 Denck, s. 47. 
53 Ibid., s. 50. 
54 Ibid., s. 49 ff. 
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fler faktorer än de fyra analysen prövar. Inom ramen för studiens syfte, avgränsning och 
teoretiska val bedöms den interna validiteten ändå vara acceptabel. 
 
Reliabilitet slutligen handlar om tillförlitlighet och kan då delas upp i metodens och em-
pirins tillförlitlighet. Uppsatsens metod har beskrivits så transparent som möjligt för att 
öka undersökningens reliabilitet.  
 
Empirins och teorins reliabilitet har värderats genom källkritisk granskning där fyra kri-
terier beaktats; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.55 
 
Primärkällorna har hämtats från respektive regerings samt Nordefcos hemsidor. Fram-
förallt har tidssambandet beaktats, dock ur ett något annorlunda perspektiv. Den gäl-
lande svenska försvarspropositionen utgavs i mars 2009 varför en ny är beräknad att 
utges i början av 2015.56 Med beaktande av det ändrade säkerhetspolitiska läget i när-
området kommer inriktningen troligtvis att till del divergera från den analyserade pro-
positionen. Bedömningen är dock att skillnaderna inte kommer att vara av sådan om-
fattning att det hade påverkat studiens resultat. 
  
Empirins sekundära källor har främst granskats ur perspektiven oberoende och ten-
densfrihet. Referenterna är alla forskare inom historia eller säkerhetspolitik och förfat-
taren av denna uppsats har inte funnit någon anledning att kritisera källorna då inform-
ation som använts har varit av övergripande karaktär. Vad avser IHS Jane´s Defence så 
är företaget ledande på att publicera information inom områdena försvar och säkerhet. 
Vid analysen har dock en rad mindre faktafel avseende de svenska flygstridskrafterna 
identifieras. De uppgifter som denna uppsats använder har kontrollerats mot andra käl-
lor och bedöms tillförlitliga för studien. 
 
Valaseks principer för framgångsrikt försvarssamarbete har i denna uppsats översatts 
från engelska till svenska för att förbättra textens läsbarhet. Översättningar medför en 
risk att originalspråkets nyanser går förlorade vilket bör beaktas då denna uppsats lä-
ses. 

3.3 Identifiering av framgångsfaktorer 
Som tidigare nämnts har studierna visat att uppsatsens teorier till del överlappar 
varandra. I detta kapitel identifieras de framgångsfaktorer som är gemensamma för de 
tre teorierna. 
  
Barnett & Levys teoretiska utgångspunkt är att ekonomi påverkar ett lands behov och 
beslut att ansluta sig till ett försvarssamarbete. Valaseks idéer om Pooling and Sharing 
vilar på samma grund, ekonomisk rationalisering genom försvarssamarbete. Teorierna 
delar även synen på risker förknippade med försvarssamarbeten varav den mest utmär-
kande är en begränsning i ländernas suveränitet. Detta förhållande styrker Valaseks fak-
tor Menat allvar med försvarspolitiken, eftersom stater med intention att använda sin 
försvarsförmåga har lättare att handskas med denna problematik. Barnett & Levy refe-

                                                        
55 Thurén, Torsten, Källkritik, uppl. 3, Stockholm: Liber, 2013, s. 7-8. 
56 Enström, Karin, Försvarsminister Karin Enströms tal på Folk och Försvars seminarium 
den 7 april, Stockholm, 2014. Hämtad 2014-05-26: 
http://www.regeringen.se/sb/d/18429/a/238449. 
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rerar också till Machiavelli och Morgenthau vilka menar att starka stater inte bör alliera 
sig med svagare. Dessa tankar överensstämmer med Valaseks princip Styrkor av likartad 
storlek och kvalitet. 
 
Adler & Barnett beskriver kännetecken för så kallade säkerhetsgemenskaper som de-
lade identiteter, värderingar och meningar samt mångsidiga och direkta relationer. 
Dessa överensstämmer med den tidigare presenterade definitionen av strategisk kul-
tur.57 En säkerhetsgemenskap karaktäriseras också av ömsesidighet och altruism. Altru-
ism betyder att ta hänsyn till andras sinnes- och viljeriktningar58 vilket är synonymt 
med att vara solidarisk. Adler & Barnetts definition av säkerhetsgemenskap korrespon-
derar med Valaseks Förtroende och solidaritet.  
 
Ovanstående diskussion om teoriernas samstämmighet visar att det finns fyra gemen-
samma nämnare som genomsyrar forskarnas perspektiv på internationella relationer;  
Likartad strategisk kultur, Förtroende och solidaritet, Styrkor av likartad storlek och kvali-
tet samt Menat allvar med försvarspolitiken. Dessa utgör uppsatsens framgångsfaktorer 
vilka kommer att operationaliseras till för analysen användbara indikatorer. 
 
Valaseks kvarstående principer harmoniserar inte lika tydligt med övriga teorier och 
har inte samma värde för uppsatsens tema. Jämlika förutsättningar inom försvarsindu-
strin bygger på ekonomisk rationalisering viket skulle kunna bli en följd av det förslagna 
samarbetet, men då uppsatsen har ett operativt fokus blir principen mindre relevant. 
Nordefco är ett etablerat samarbetsprojekt där principen Tydliga intentioner redan är 
uppfylld. Då de nordiska länderna enligt Corruption perceptions index 2013 tillhör de 
minst korrupta staterna i världen har principen Låg korruption en försumbar betydelse 
för samarbetet. 59 Dessa principer avgränsas från analysen. 

3.4 Operationalisering 
Operationalisering beskriver de åtgärder som behöver genomföras för att möjliggöra 
registrering av generella fenomen som exempelvis teorier till data. Operationalisering är 
därmed i viss mån liktydigt med konkretisering.60 Då en teori operationaliseras definie-
ras så kallade indikatorer. En forskares val av indikatorer beror på undersökningens 
forskningsfrågor samt vilka indikatorer som är möjliga att identifiera.61 I detta avsnitt 
operationaliseras de valda framgångsfaktorerna till för analysen användbara indikato-
rer vilka möjliggör mätning av det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet mellan 
länderna. 
 
Likartad strategisk kultur 
I kapitel 2 presenterades en definition på strategisk kultur samt påverkande faktorer 
vilka delades in i tre grupper; fysiska, politiska samt sociala/kulturella (se tabell 1, s. 
13). Med bakgrund av uppsatsens tema och vald empiri väljs fyra fysiska och politiska 

                                                        
57 Johnson, s. 126. 
58 Svenska Akademiens Ordbok, 2014. Hämtad 2014-05-28: 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. 
59 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2013. Hämtad 2014-04-22: 
http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/#myAnchor1. 
60 Johannessen, m.fl., s. 44. 
61 Ibid, s.45 f. 
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faktorer ut där Politiska system och Militära organisationer integreras varför tre indika-
torer används för Likartad strategisk kultur: 
 
 Historiska erfarenheter 
 Geografi 
 Militära och politiska organisationer 
 
Förtroende och solidaritet 
Denna framgångsfaktor är konkret i sin betydelse och behöver därmed inte definieras. 
Förtroende är synonymt med tillit varför följande indikatorer används för Förtroende 
och solidaritet: 
 

 Förtroende 
 Solidaritet 
 Tillit 

 
Styrkor av likartad storlek och kvalitet 
Med styrkor avses för denna studie ländernas flygstridskrafter. Kvalitet likställs med 
förmågor vilket tillsammans med den tidigare presenterade definitionen av flygstrids-
krafter ger följande indikatorer: 
 

 Antal stridsflygdivisioner 
 Stridsflygdivisionernas förmågor 
 Typ av stridsflygplan 
 Antal stridsflygplan 

 
Menat allvar med försvarspolitiken 
Uppsatsens tema innefattar att utveckla ett samnordiskt luftförsvarssamarbete vilket 
innebär en inskränkning i ländernas suveränitet då konceptet förutsätter fritt tillträde 
till varandras luftrum. Valasek hävdar att länder som strävar efter att utveckla och an-
vända sina militära styrkor har lättare att acceptera inskränkningar i sin suveränitet. In-
dikatorer för Menat allvar med försvarspolitiken är: 
 

 Förmågeutveckling  
 Genomförda insatser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peter Greberg 2014-06-05  
SA inför HSU 14-16 

Sida 20 av 45 
 

3.5 Presentation av analysverktyg 
En jämförelse mellan uppsatsens teorier påvisade gemensamma nämnare som tog sig 
uttryck i fyra av Valaseks sju principer för försvarssamarbete. De fyra principerna oper-
ationaliserades till konkreta indikatorer för att möjliggöra analys av det empiriska 
materialet. Operationaliseringen kan sammanfattas i ett analysverktyg enligt figur 2. 
 
 

 ANALYSVERKTYG 
Överlappande te-

orier 
Extraherade fram-

gångsfaktorer 
Indikatorer 

Pooling & Sharing 
 
Security Communi-
ties 

Likartad strategisk 
kultur 

 

 Historiska erfarenheter 
 Geografi 
 Militära och politiska or-

ganisationer 
 

Pooling & Sharing 
 
Security Communi-
ties 
 

Förtroende och solida-
ritet 

 Förtroende 
 Solidaritet 
 Tillit 

 
 

Pooling & Sharing 
 
Alliances & Align-
ments 

Styrkor av likartad 
storlek och kvalitet 
 

 Antal stridsflygdivisioner 
 Stridsflygdivisionernas 

förmågor 
 Typ av stridsflygplan 
 Antal stridsflygplan 

 

Pooling & Sharing 
 
Alliances & Align-
ments 

Menat allvar med för-
svarspolitiken 

 Förmågeutveckling av 
flygstridskrafterna 

 Genomförda insatser med 
flygstridskrafterna 
 

 Figur 2. Analysverktyg 

 
I den kommande litteraturstudien används verktyget för att underlätta den kvalitativa 
textanalysen. 
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4 Empiri 

4.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av studiens empiriska material. I första 
hand har primärkällor i form av gällande politiska dokument studerats men då histo-
riska och militära betingelser också påverkar uppsatsens tema har sekundärkällor inte 
kunnat uteslutas. Inledningsvis presenteras en kort resumé av nordens säkerhetspoli-
tiska historia följt av försvars- och säkerhetspolitiska inriktningar för respektive land.   
Därefter redovisas ett koncentrat över ländernas flygstridskrafter varefter kapitlet av-
slutas med en beskrivning över den nordiska organisationen Nordefco. 

4.2 Nordens säkerhetspolitiska historia  
Norden har en lång och till stor del gemensam historia. När denna börjar är en svår fråga 
att besvara men regionens första union inföll 1397 då de tre skandinaviska kungamak-
terna Sverige inklusive Finland, Norge och Danmark enades under Kalmarunionen.62 Ur 
denna aspekt kan nordens gemensamma historia betraktas som över 600 år gammal.  
 
Under 1500- och 1600-talen präglades politiken av rivalitet mellan de nordiska staterna 
vilket under 1600-talet bestod av Sverige samt unionen Danmark-Norge. Denna rivalitet 
påverkade också den framväxande europeiska storpolitiken.63  
 
Norden upplevde 1700-talet som ett lugnt århundrade där de konstitutionella grunder-
na förändrades och riksdagarna blev dominerande över kungamakten.64  
 
År 1809 förlorade Sverige Finland till Ryssland varpå den ryske kejsaren förklarade att 
landet var att betrakta som en autonom stat. Finland blev därmed självständigt.   
 
Vid freden i Kiel mellan Sverige och Danmark 1814 blev Norge, efter ett och ett halvt se-
kel under danskt styre, en del av Sverige i den svensk-norska unionen. Unionen bestod 
fram till 1905 då Norge förkarade sitt utträde. Norge blev därmed för första gången på 
500 år en självständig stat.65  År 1918 erkändes Island som självständigt men i fortsatt 
union med Danmark och det dröjde fram till 17 juni 1944 innan nordens sista stat kunde 
utropa sin fulla självständighet.66 
 
1800-talets europeiska nationalister definierade ett folk som människor med samma 
språk vilket startade en strömning av skandinavism med krav på en stark skandinavisk 
stat som motpol till stormakterna Tyskland och Ryssland.  Skandinavismen fick sig dock 
en avgörande knäck när det svensk-norska stöd som Karl XV utlovat till Danmark i kri-
get mot Österrike och Preussen 1864 uteblev. Danmark fick sluta en bitter fred som 

                                                        
62 Gustafsson, Harald, Nordens historia: En europeisk region under 1200 år, 2 uppl., Lund: 
Studentlitteratur, 2007, s. 73. 
63 Ibid., s. 112. 
64 Petersson, Olof, Nordisk Politik, 5 uppl., Göteborg: Norstedts Juridik AB, 2000, s. 14. 
65 Ibid., s. 15 f. 
66 Ibid., s. 21. 



Peter Greberg 2014-06-05  
SA inför HSU 14-16 

Sida 22 av 45 
 

stympade riket. Skandinavismen återkom aldrig mer som ett verkligt politiskt alterna-
tiv.67 
 
Under det första världskriget höll sig de skandinaviska staterna neutrala till de krigfö-
rande parterna. Ländernas gemensamma neutralitetspolitik manifesterades symboliskt 
av de tre kungarna i Malmö 1914.  Finland kom i en bekymmersam ställning på grund av 
sitt förhållande till Ryssland men tvingades aldrig in i kriget.68 Efter kriget var den nor-
diska politiken uttalat defensiv och alla länder strävade efter en neutral säkerhetspoli-
tik.69 
 
De nordiska länderna upplevde andra världskriget på fundamentalt olika sätt. Finland 
anfölls av Sovjetunionen hösten 1939 vilket resulterade i vinterkriget som slutade i finsk 
framgång 1940. Finland allierade sig därefter med Tyskland och anföll Sovjetunionen i 
fortsättningskriget 1941. Ett vapenstillestånd slöts 1944 där Finland tvingades avträda 
delar av territoriet och utbetala ett betydande krigsskadestånd.70  
 
Den 9 april 1940 ockuperade Nazi-Tyskland Danmark och Norge och kvarstannade fram 
till kapitulationen den 7 maj 1945. Även om attityden mellan ockupanterna och den 
danska befolkningen hårdnade efterhand så präglades Norge av ett strängare förhål-
lande under ockupationsåren. 71  
 
Inledningsvis var Sveriges politik under kriget tyskvänlig. 1941 accepterade Sverige att 
tyska trupper fick skickas genom landet med tåg, något som pågick fram till 1943. Neut-
ralitetspolitiken var en balanspolitik som syftade till att så långt som möjligt hålla Sve-
rige utanför kriget. I frågan om ockupationen av de nordiska grannländerna höll den 
svenska regeringen en låg profil vilket irriterade framförallt norrmännen men under de 
senare krigsåren stödde Sverige länderna genom att utbilda norska och danska polis-
styrkor samt planerade för ett militärt ingripande om en tysk kapitulation uteblev. Un-
der vinterkriget hördes ofta parollen ”Finlands sak är vår” men förståelsen var ljummare 
under fortsättningskriget. För att skapa en buffertzon mot Sovjetunionen var Finlands 
självständighet efter kriget av vital strategisk betydels för Sverige varför landet spelade 
en aktiv roll vid förhandlingarna om vapenstillestånd 1944. 72 
 
1948-1949 genomfördes intensiva förhandlingar mellan Sverige, Norge och Danmark 
om att bilda ett skandinaviskt försvarsförbund men länderna misslyckades att uppnå 
enighet. Resultatet blev ett ur försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv uppdelat Nor-
den där ländernas erfarenheter under kriget styrde vilken väg länderna valde att ta.  
 
Norge, Danmark och Island var med och grundade Nato 1949 och vände sina intressen 
mot de strategiska farvattnen i Atlanten, Arktis och Barentshav. Danmarks intressesfär 

                                                        
67 Gustafsson, s. 190-195. 
68 Ibid., s. 240. 
69 Dahl, Ann-Sofie, “Security in the Nordic-Baltic region: From Cold War to a unipolar 
world”, i:  Dahl, Ann-Sofie & Järvenpää, Pauli (red.), Northern Security and Global Politics: 
Nordic-Baltic strategic influence in a post unipolar world, 2014, s. 68. 
70 Gustafsson, s. 241. 
71 Ibid., s. 262 ff. 
72 Ibid., s. 264 ff. 
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inbegrep också Öresund i söder. Som ett resultat av striderna mot Sovjetunionen blev 
Finlands suveränitet efter kriget begränsad genom den så kallade vänskaps-, samarbets- 
och biståndspakten (VSB) vilken ingicks med Moskva 1948. På grund av sitt geografiska 
läge hade Finland mer än något nordiskt land blickarna riktade mot grannen i ost under 
kalla kriget. Officiellt behöll Sverige sin neutrala politik efter kriget. Utåt verkade landet 
som alliansfritt men redan i slutet av 1940-talet så inleddes ett topphemligt militärt 
samarbete med länderna i väst även om landet aldrig tog steget att bli en fullvärdig med-
lem i alliansen. Sveriges geografiska läge gjorde landet till en buffertzon mellan öst och 
väst. Östersjöregionen och Finland betraktades som landets främsta strategiska intresse 
på grund av förhållandet till Sovjetunionen.73 
 
Efter Sovjetunionens upplösning 1991 inleddes en västlig trend i Europa där flera före 
detta öststater sökte medlemskap i Natos Partnerskap för fred (PFF). Sverige och Fin-
land följde denna trend vilket var ett stort steg från den officiellt neutrala hållning som 
länderna hade under kalla kriget. Processen både fortsatte och förstärktes då länderna 
gick med i Europeiska Unionen 1995.74 
 
De nordiska ländernas politik har mycket gemensamt vilket ibland beskrivs som den 
nordiska modellen där innebörden främst kretsat kring välfärdspolitiken och ländernas 
faktiska styrelsesätt.75 Denna samsyn återspeglar sig också i försvars- och säkerhetspoli-
tiken då länderna efter många år av försvarspolitiskt samarbete grundade Nordefco 
2010. 

4.3 Försvars och säkerhetspolitiska inriktningar 

4.3.1 Sverige 
Den svenska regeringen anser att Sveriges säkerhet inte enbart ska värnas vid landets 
gränser. Det militära försvaret ska enskilt och i samverkan med andra försvara landet 
och främja Sveriges säkerhet såväl i som utanför det egna närområdet. Regeringen anser 
att utmaningar och hot mot landets säkerhetspolitiska mål är föränderliga, gränslösa 
och komplexa.76 Som ett komplement till Lissabonfördraget har Sveriges riksdag antagit 
en unilateral solidaritetförklaring som slår fast att landet inte ska förhålla sig passivt om 
en katastrof eller ett angrepp drabbar ett annat EU- eller nordiskt land. Regeringen för-
väntar sig att dessa länder också agerar om Sverige drabbas.77  
 
Globalisering är överlag positivt men innebär också en ökad risk för sårbarhet varför ut-
vecklingen såväl globalt som i närområdet bör följas upp och att Sverige måste bidra till 
både global och regional säkerhet. Den säkerhetspolitiska situationen i norra Europa är 
under förändring där nya osäkerheter kan leda till utmaningar. Naturresursernas bety-
delse påverkar den säkerhetspolitiska och till del militära utvecklingen i Europa där Ös-

                                                        
73 Dahl., s. 68 ff. 
74 Ibid., s. 72. 
75 Petersson, s. 30 f. 
76 Regeringen, Regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar, Stock-
holm, 2009, s. 3 f. 
77 Regeringens skrivelse 2012/13:112, s. 5 f.  
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tersjön, Barents hav och Arktis har fått en ökad strategisk betydelse för flera aktörer, 
däribland Ryssland.78 
 
Östersjöregionen präglas av stabilitet, dialog och samarbete. Mängden naturresurser 
som transporteras från Ryssland genom östersjöregionen har flerdubblats de senaste 
åren varför det strategiska intresset för området är stort med en ökning av militär verk-
samhet som följd. 79 
 
Östersjöns ökade betydelse för råvarutransporter är förknippad med osäkerhet vad gäl-
ler utveckling och konsekvenser. Regeringen anser att såväl militära som civila säker-
hetsaspekter motiverar ett fördjupat Östersjösamarbete som förstärkt krishanterings-
förmåga och fördjupat samarbete kring sjöövervakning i regionen.80 
 
Den politiska utvecklingen i Ryssland får allt tydligare auktoritära drag och landet visar 
ambition att återta sin roll som stormakt. Det finns en politisk vilja att med tillgängliga 
medel, inklusive militära, hävda nationella intressen. Rysslands agerande och tydliga fo-
kus på geopolitik har fjärmat landet från omvärlden och försatt den europeiska säker-
hetsordningen i kris. Även om Rysslands militära förmåga efterhand kommer att öka 
måste kapaciteten ändå betraktas som begränsad för ett land med stormaktsambition-
er.81 Ett Ryssland som fortsätter att utvecklas i auktoritär riktning med inslag av makt-
språk mot grannländer inger oro och är något som Sverige måste förhålla sig till.82 
 
EU intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik då Sveriges säkerhet 
stärks genom europeisk integration. Med gemensamma ansträngningar kan EU verka 
som en effektiv säkerhetspolitisk aktör vilket ökar Sveriges och Europas inflytande glo-
balt.83 Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i en politisk allians där medlemslän-
derna tar ett solidariskt ansvar för Europas säkerhet varför Sverige bör ha förmåga att 
både ge och ta emot militärt stöd.84 
 
Ett starkt FN-system i nära samarbete med regionala och andra organisationer är av 
central betydelse då FN av världssamfundet har tilldelats det övergripande ansvaret för 
global fred och säkerhet. FN har därför en central roll och ger en unik legitimitet för han-
teringen av konflikter i världen. Sverige har ett ansvar som medlemsland att medverka 
till FN:s krishantering genom att lämna bidrag till de insatser som organisationen ge-
nomför.85 
 
Sverige är inte medlem i Nato men regeringen ser organisationen som en central aktör 
för europeisk säkerhet och integration. Nato har också den mest utvecklade förmågan 
till internationell krishantering med militära insatser. Samarbetet med Nato är därför 
centralt för att utveckla försvarsmaktens förmåga men också ett uttryck för viljan att 

                                                        
78 Regeringens proposition 2008/09:140, s. 27 f. 
79 Ibid., s. 26 f. 
80 Ibid., s. 33. 
81 Ibid., s. 23 f. 
82 Ibid., s. 28. 
83 Ibid., s. 15. 
84 Ibid., s. 31. 
85 Ibid., s. 15 ff. 
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vara en del av och stärka den transatlantiska säkerhetspolitiska gemenskapen.86 Sverige 
samarbetar aktivt inom ramen för PFF, bland annat genom att delta i Natoledda övning-
ar och krishanteringsinsatser. 87  
 
Regeringen framhåller den transatlantiska relationens centrala roll och anser att Sveri-
ges engagemang i fredsfrämjande insatser under EU:s, FN:s och NATO:s ledning bör 
öka.88 
 
Det nordiska samarbetet är av stor vikt för Sverige då länderna delar flera säkerhetspo-
litiska utgångspunkter och intressen. Ländernas förhållande präglas av förtroende och 
tillit och Sverige har ambitionen att fördjupa försvarssamarbetet i syfte att stärka för-
mågan till nationella och internationella insatser. Regeringen ser inte några principiella 
begränsningar för nordiskt samarbete så länge den nationella beslutanderätten avse-
ende försvarets operativa förmåga består.89 En viktig del av de nordiska ländernas för-
mågeutveckling och interoperabilitet utgörs av Nordefco och samarbetet inom ramen 
för Nato och PFF.90 Regeringen framhåller också betydelsen av nordens roll inom FN.91 

4.3.2 Norge 
Norges regering uttrycker tydligt att Nato är fundamentet för landets nationella 
säkerhet och samarbetet har högst prioritet inom norsk säkerhetspolitik.92. De sä-
kerhetspolitiska uppgifter som är knutna till försvar av det egna territoriet ska lö-
sas tillsammans med andra och primärt med de allierade länderna.93 Förhållandet 
till organisationen återfinns också i regeringens prioriteringar för säkerhetspoliti-
ken; bidra till Natos relevans och trovärdighet, säkerställa multinationellt samar-
bete, prioritera nationella åtgärder och öka bidraget till internationella operation-
er.94 
 
Det finns dock problem med organisationen. Minskade nationella försvarsanslag, 
ökande antal medlemsländer samt ett USA med nytt strategiskt fokus gör att kra-
ven på Norge och de övriga allierade att i framtiden ta ett större ansvar för de kol-
lektiva säkerhetsgarantierna är tydliga.95 
 
Norge har som grundläggande säkerhetsintresse att genom FN bidra till den glo-
bala världsordningen med betoning på folkrätt och mänskliga rättigheter vilket är 
ett viktigt uttryck av norsk solidaritet. FN:s roll som multilateralt forum för dialog, 
samarbete och konfliktlösning är självklar. Deltagande i internationella operation-

                                                        
86 Regeringens proposition 2008/09:140, s. 16. 
87 Ibid., s. 20. 
88 Ibid., s. 9. 
89 Regeringens skrivelse 2012/13:112, s. 15. 
90 Ibid., s. 14. 
91 Ibid., s. 21. 
92 Forsvarsdepartementet, Prop. 73 S, Et forsvar for vår tid, Oslo, 2012, s. 31 f. 
93 Ibid., s. 15. 
94 Ibid., s. 13. 
95 Ibid., s. 31 f. 
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er kräver förankring i FN och kommer även fortsättningsvis vara en viktig del av 
norsk säkerhetspolitik.96 
 
Norska regeringen anser är fortroendeskapande åtgärder inom det internationella 
samarbetet, som exempelvis militärdiplomati, är en viktig del av landets säker-
hetspolitiska arbete.97 
 
Norge är inte medlem i EU men har sedan 2003 deltagit i organisationens krishan-
teringsoperationer och framhåller unionens breda säkerhetspolitiska spektrum. 
Landet är dock frågande till vilken betydelse EU:s gemensamma försvars - och sä-
kerhetspolitik får i framtiden och anser att Nato under överskådlig tid är funda-
mentet för den europeiska säkerheten. Norge har ändå ett intresse av att fortsätt-
ningsvis samarbeta med unionen.98 
 
Norge anser att säkerhet idag definieras globalt. Landet vill bidra till internationell fred 
och stabilitet och försvarsmakten är ett instrument till att skapa en tryggare värld. 99 
Globaliseringen innebär att händelser långt bort kan få allvarliga konsekvenser för 
norsk säkerhet.  
 
Utvecklingen i Ryssland är av stor betydelse för både Norge och Nato där förhållandet 
till Nato tidvis har präglats av friktioner.  Ryssland är att betrakta som en regional stor-
makt och landets utrikes- och säkerhetspolitiska intressen är ambitiösa. Landet har un-
der de senaste åren upplevt en ekonomisk tillväxt och moderniserar de militära styr-
korna.  Den norska regeringen bedömer att Rysslands militära kapacitet kommer att 
fortsätta samtidigt som rysk politik styrs av stormaktsambitioner.100 
 
Nordområdet är det mest strategiska ur norsk synvinkel på grund av landets ekono-
miska intressen. Området präglas av säkerhetspolitisk stabilitet men är på grund av Ark-
tis förändring dynamiskt ur ett resursekonomiskt perspektiv. De arktiska staterna är 
eniga i de viktigaste frågorna men regeringen anser att framtida utmaningar inte kan 
uteslutas.101 
 
Det bilaterala förhållandet mellan Norge och Ryssland har utvecklat sig genomgående 
positivt och skapar förtroende mellan nationerna. Den ryska militära närvaron i nord-
området utgör inget hot mot Norge i dag men regeringen anser att Rysslands stormakts-
ambitioner tar sig uttryck i regionen genom en självhävdande politik. Den nya ryska mi-
litärstrategin beskriver att områdets strategiska resurser om nödvändigt kommer att 
försvaras med militära medel varför den norska regeringen inte bortser från att fram-
tida intressekonflikter kan påverka landets säkerhetspolitik.102 
 

                                                        
96 Forsvarsdepartementet, Prop. 73 S, s. 33. 
97 Ibid., s. 33. 
98 Ibid., s. 29. 
99 Ibid., s. 12. 
100 Ibid., s. 29 f. 
101 Ibid., s. 30. 
102 Ibid., s. 31. 
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Den norska regeringen lägger stor vikt vid att utveckla det regionala samarbetet 
där Nordefco har hög prioritet. Målsättningen med Nordefco är att stärka landets 
försvarsförmåga samtidigt som kostnader reduceras varför samarbetet har ett 
långsiktigt perspektiv. Norge framhåller Nordefcos potential, inte bara för de nor-
diska länderna utan också för Nato och EU.103 

4.3.3 Finland 
Finlands säkerhet bygger på goda bilaterala relationer, ett starkt inflytande i EU och ett 
omfattande samarbete med andra stater och internationella aktörer.  Säkerhet tryggas 
bäst genom att aktivt stärka säkerhetsstrukturerna såväl på global och europeisk nivå 
som i närområdet. Samtidigt trycker regeringen på att landets alliansfrihet kräver en 
bred försvarsförmåga som självständigt kan avvärja militära hot.104 Sannolikheten att 
militära maktmedel skall användas mot Finland är liten, men en betydande militär för-
måga som utvecklas kvalitativt kvarstår i landets närmiljö. Den säkerhetspolitiska hot-
bilden kan ändras snabbt och öka som en del av en global eller europeisk konfliktut-
veckling.105 Att främja säkerhet och stabilitet i Nordeuropa förblir den viktigaste mål-
sättningen för finsk säkerhets- och försvarspolitik.106 
 
Finland är beroende av internationell välfärd, stabilitet och säkerhet. Ett starkt engage-
mang för övergripande internationellt samarbete grundat på öppenhet, värdegrund och 
internationell rätt ligger därför i landets intresse.107 
 
EU:s roll som global aktör är oersättlig och det är för finska regeringen av särskild bety-
delse i vilken riktning organisationen utvecklas.  EU:s inflytande beror på dess starka 
ställning som världens största ekonomiska organisation. Finland anser att EU:s stater 
har saknat politisk vilja att utåt agera enhetligt.  Skillnader i medlemsstaternas priorite-
ringar gör att unionens utrikespolitiska linje grundar sig på kompromisser. Detta förhål-
lande minskar EU:s inflytande och finska regeringen anser att en gemensam strategisk 
vision skulle förbättra unionens utrikes- och säkerhetspolitiska genomslagskraft. Fin-
land anser att en sådan gemensam politik är vital om EU vill behålla sin förmåga att 
möta globala säkerhetsutmaningar. Finland har en etablerad ställning som aktiv med-
lemsstat varför det ligger i landets intresse att unionens inflytande stärks.108  
Den finska regeringen belyser vikten av EU:s solidaritetsklausul och landet är förberett 
på att såväl ge som ta emot hjälp om situationen kräver.109 
 
Regeringen anser att FN är och förblir den organisation där globala problem avgörs och 
att rollen som legitimerande organ för bruk av maktmedel enligt internationell rätt har 
stärkts. Organisationens ställning som forum för internationella politiska frågor är där-

                                                        
103 Forsvarsdepartementet, Prop. 73 S, s. 28. 
104 Statsrådets kansli, Statsrådets kanslis publikationsserie 6/2012, Finlands säkerhets- 
och försvarspolitik 2012: Statsrådets redogörelse, Helsingfors, 2012, s. 10-15. 
105 Försvarsministeriet, Mot en säker framtid: Försvarsministeriets strategi 2025, Helsing-
fors, 2006, s. 11. 
106 Ibid., s. 18. 
107 Statsrådets kanslis publikationsserie 6/2012, s. 26. 
108 Ibid., s. 27 ff. 
109 Ibid., s. 92. 
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för unik.110 Ett omfattande deltagande i internationell krishantering under FN-mandat 
är en central del av finsk politik.111 
 
Nato är hörnstenen i den transatlantiska relationen där organisationen främjar säkerhet 
och stabilitet i Europa och Finland har länge varit en aktiv medlem i PFF.  Sedan 2008 
deltar finska förband inom ramen för Natos snabbinsatsstyrkor och för 2014 är ett 
stridsflygförband anmält till styrkeregistret.112 PFF har varit positivt ur finsk synvinkel 
och regeringen vill utveckla samarbetet med Nato på ett sätt som gagnar båda parter.113  
Regeringen ser det inte som omöjligt att i framtiden ansöka om fullständigt medlemskap 
i alliansen.114 
 
De nordiska länderna är viktiga för Finland.115 Länderna är föregångare inom säker-
hetspolitiken och det finns ett brett stöd för det nordiska samarbetet. Norden har en 
stark värdegemenskap och regeringen arbetar för att i solidarisk anda utveckla och öka 
samarbetet inom säkerhets- och försvarspolitiken. Nordefco är av central betydelse för 
Finland då ett aktivt försvarssamarbete tryggar utvecklingen av den militära för-
mågan.116  
 
Det säkerhetspolitiska läget i Finlands närområden är gott. Etablerade samarbeten i ös-
tersjöregionen och de nordliga områdena främjar en bred säkerhet, men det finns på-
verkansfaktorer. Östersjöområdet har stor betydelse för rysk ekonomi och energipolitik 
och därmed stor strategisk tyngd varför det är viktigt att Ryssland deltar i regionala 
samarbeten. I sin nationella strategi betonar Ryssland sin suveränitet i Arktis varför ut-
vecklingen i området bör bevakas.117 I nordvästra Ryssland ökar den militära förmågan 
och de ryska stridskrafterna inriktas mot att trygga områdena runt S:t Petersburg och 
Kolahalvön som är strategiskt viktiga regioner i det finska närområdet.118 
 
Rysslands utveckling har central påverkan på Finlands säkerhetsmiljö. Landet har am-
bitionen att behålla sin ställning som stormakt och bli erkänd som en central aktör inom 
världspolitiken. Säkerhetspolitiken formas efter antagandet att USA och Nato kan hota 
landets intressesfär och stormaktställning.119 För Finland är det viktigt att kunna be-
döma den politiska utvecklingen i Ryssland varför den finska regeringen satsar på bila-
terala relationer med landet. 

                                                        
110 Statsrådets kanslis publikationsserie 6/2012, 36 ff. 
111 Ibid., s. 56. 
112 Ibid., s. 51. 
113 Ibid., s. 64. 
114 Försvarsministeriet, Verkningarna av en eventuell militär alliering på utvecklandet av 
Finlands försvarssystem och försvarsförvaltningen, Helsingfors, 2004, s. 1 
115 Statsrådets kanslis publikationsserie 6/2012, 2012, s. 12. 
116 Ibid., s. 15. 
117 Ibid., s. 67 ff. 
118 Ibid., s. 77. 
119 Ibid., s.33. 
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4.4 Flygstridskrafter 

4.4.1 Sverige 
Sveriges flygvapen har fyra stridsflygdivisoner för operativt bruk.120  Två stridsflygdivis-
ioner baserar på Blekinge flygflottilj i Ronneby och två på Norrbottens flygflottilj i Lu-
leå.121 
 
Stridsflygdivisionerna opererar det svenskbyggda flygplanet JAS39 Gripen C/D, ett 
fjärde generationens stridsflygplan med multirole-förmåga, det vill säga möjlighet att 
lösa såväl jakt-, attack- som spaningsuppgifter.122 Flygplanet produceras fortfarande och 
total har 100 flygplan beställts. Vapenarsenalen inkluderar såväl luft- som mark- och 
sjömålsvapen. Bland annat integreras inom snar framtid den avancerade luftmålsrobo-
ten METEOR.123  
 
Svenska flygvapnet har sedan år 2001 haft stridsflygdivisioner i beredskap för internat-
ionella fredsfrämjande uppdrag inom ramen för EU, FN eller Natos PFF-program.  
 
Svenskt stridsflyg deltog i den Natoledda Operation Unified Protector (OUP) över Libyen 
mellan april och oktober 2011 där totalt 650 spaningsuppdrag genomfördes. 124 Den 
svenska regeringen framhåller styrkans interoperabilitet och anser att den svenska in-
satsen framgångsrikt bidrog till operationen. Nato har också framhållit betydelsen av 
den svenska flygspaningsförmågan för OUP.125 
 
För framtiden planerar Sverige att operera 60 stycken stridsflygplan av den nya vers-
ionen, JAS39 Gripen E.126 Den 15 maj 2014 offentliggjorde den svenska försvarsbered-
ningen att beställningen av JAS39 Gripen E på grund av det rådande omvärldsläget ska 
ökas till 70 stycken flygplan.127 Av samma anleding har den svenska regeringen också 
uttryckt ett behov av kryssningsrobotar till Gripensystemet.128 
 
Den svenska regeringen uttrycker i sin försvarspolitik en vilja att ha flygstridskrafter 
med hög tillgänglighet och kvalificerad förmåga till strid i alla konfliktnivåer.129 

                                                        
120 Regeringens proposition 2008/09:140, s. 46.  
121 Janes Defence, IHS Jane´s World Air Forces, 2014, s. 625 f. 
122 Försvarsmakten, Information och fakta: JAS 39 C/D, Hämtat 2014-05-05 från: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/jas-
39-gripen-cd/. 
123 Janes Defence, IHS Jane´s World Air Forces, 2014, s. 630. 
124 Ibid., s. 625. 
125 Regeringen, Regeringens proposition 2012/13:1 Utgiftsområde 6, Försvar och sam-
hällets krisberedskap, Stockholm, 2013, s. 21. 
126 Janes Defence, IHS Jane´s World Air Forces, 2014, s. 629. 
127 Widegren, Cecilia, Presentation av Försvarsberedningens rapport, Försvarsbered-
ningens pressträff 2014-05-15. Hämtad 2014-05-16: 
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/tio-gripen-till. 
128 Eriksson, Mats, Regeringen vill ha kryssningsrobotar på nya Gripen, Sveriges radio, 
2014. Hämtad 2014-05-26: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5844253. 
129 Regeringens proposition 2008/09:140, s. 68 f. 
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Primärt inriktas stridsflygförbanden mot att hävda territoriell integritet och skydda 
svenska intressen i närområdet, men förbanden ska också kunna delta i insatser med 
andra länder när så är lämpligt.130  Flygstridskrafterna ska kontinuerligt kunna bedriva 
luftrumsövervakning och förmågan till flygspaning och precisionsbekämpning ska för-
bättras. Regeringen anser att fyra stridsflygdivisioner ska vidmakthållas.131 

4.4.2 Norge 
Det norska Flygvapnet består av tre operativa stridsflygdivisoner fördelade på två flyg-
baser, 132. Luftving i Bodö samt 134. Luftving på Örlandet.132 Piloterna bedöms vara 
professionella och välutbildade. På Bodö står norskt stridsflyg i 15 minuters insatsbe-
redskap med ansvar för att upprätthålla norsk integritet och skydda Natos norra luftför-
svarszon. Flygvapnet opererar 57 exemplar av det amerikanska stridsflygplanet F-
16AM/BM Fighting Falcon. De norska flygplanen uppgraderas kontinuerligt och har så 
kallad multi-role förmåga för bekämpning av luft-, mark- och sjömål.133  
 
Den 21 mars 2011 skickade Norge som ett av de första länderna stridsflyg till Libyen. 
Sex F-16 deltog i Operation Unified Protector fram till 24 juni då Norge drog sig ur oper-
ationen. Under de tre månaderna genomfördes 596 uppdrag där 569 GPS- och laser-
styrda bomber fälldes över operationsområdet. Norskt stridsflyg har tidigare deltagit i 
Operation Allied Force över forna Jugoslavien, Operation Enduring Freedom i Afghanistan 
samt Baltic Air Policing som är Natos luftförsvarsförmåga över Baltikum. Med jämna 
mellanrum baserar norska stridsflygdivisioner också på Keflavik och ansvara då för Is-
lands luftförsvar. 134  
 
Den norska regeringen anser att flygstridskrafterna är grundläggande för försvarets 
förmåga och en förutsättning för norsk suveränitet i såväl fred, kris som krig. För-
mågorna till kontroll av luftrummet, bekämpning av markmål samt informationsin-
hämtning framhålls som viktiga.135  
 
Flygstridskrafterna genomgår en omfattande omorganisation samtidigt som det nya 
stridsflygplanet F-35A ska tillföras. Antalet operativa stridsflygdivisoner ska reduceras 
från två till tre varför flygbasen i Bodö läggs ned. Huvudbas för stridsflyget blir framöver 
Örlandet med Evenes som en framskjuten bas i norr för landets incidentberedskap och 
samövningarna inom CBT North. 136  
 
Totalt kommer Norge köpa 52 stycken F-35A vilka levereras under perioden 2015-2024. 

Ett vapenprogram är under utarbetning där det framtida behovet för både luft-, mark- 
och sjömål analyseras. En viktig del är den redan beslutade utvecklingen av den norska 
Joint Strike Missile (JSM). 137 

                                                        
130 Regeringens proposition 2012/13:1, s. 46. 
131 Regeringens proposition 2008/09:140, s. 68 f. 
132 Forsvaret, Luftforsvarets skvadroner, 2013. Hämtat 2014-05-30 från: 
http://forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/luftforsvaret/Sider/luftforsvaret.aspx. 
133 Janes Defence, IHS Jane´s World Air Forces, 2014, s. 482. 
134 Ibid., s. 482 f. 
135 Forsvarsdepartementet, Prop. 73 S, s. 68 f. 
136 Ibid., s. 82 ff. 
137 Forsvarsdepartementet, Prop. 73 S, s. 72 ff. 
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4.4.3 Finland 
Finland förfogar över ett kompakt men välutrustat flygvapen som huvudsakligen är in-
riktat mot luftförsvarsuppdrag för skydd av det egna territoriet. Organisationen består 
av tre stridsflygdivisioner knutna till varsitt flygkommando; Lapplands flygkommando i 
Rovaniemi, Satakuntas flygkommando i Tampere samt Karelska flygkommandot i Kuo-
pio. Divisionerna är indelade i tre flygstyrkor varav en är operativt inriktad medan de 
övriga två genomför taktisk träning av piloter. 138 
 
Finland opererar det amerikanska flygplanet F/A-18C Hornet som uteslutande har an-
vänts i luftförsvarsrollen. Flygplanen genomgår fram till 2016 en omfattande uppgrade-
ring som tillför stridsflygplanen nya system och förmågor, bland annat precisionsvapen 
för bekämpning av markmål. Uppgraderingen inkluderar det taktiska nätverket Länk 16 
vilket ökar flygplanens interoperabla förmåga. Totalt har flygvapnet 62 stycken strids-
flygplan.139 F/A-18C ska användas fram till slutet av 2020-talet vilket den finska rege-
ringen ser som en stor utmaning. Vilket stridsflygplan som landet avser operera i fram-
tiden är i skrivande stund okänt.140 
 
Finskt stridsflyg har inte deltagit i några krishanteringsoperationer men har sedan 2009 
en stridsflygenhet i beredskap för internationell krishantering. Flygvapnet strävar också 
efter att delta i fyra eller fem internationella övningar per år varför standarden på för-
banden bedöms som hög.141  
 
Finska flygvapnet är under omorganisering där Satakuntas flygkommando i Tampere 
kommer att läggas ner varför två divisoner kvarstår efter 2015.142 
 

4.5 Nordiskt samarbete 
Den 5 november 2009 grundades Nordic Defence Cooperation, Nordefco, som ett organ 
för nordiskt försvarssamarbete.143 Nordefco består av två samarbetsnivåer; en politisk 
styrande samt en militär koordinerande kommitté. Organisationen har utvecklats från 
ömsesidiga intressen kring en delad säkerhetsmiljö och gemensamma utmaningar. Den 
övergripande målsättningen för organisationens militära nivå är att genom kostnadsef-
fektivt försvarssamarbete öka den operativa förmågan inom respektive land. 144 
 
Samarbetet inom ramen för Nordefco sker i beaktande av respektive lands åtagande i EU 
och Nato.145 Allt samarbete sker på frivillig basis och det finns inga förhållanden inom 

                                                        
138 Janes Defence, s. 214 ff. 
139 Försvarsmakten, F18 C/D Hornet, 2011. Hämtat 2014-05-30 från: 
http://www.puolustusvoimat.fi/se/. 
140 Statsrådets kanslis publikationsserie 6/2012, s. 12. 
141 Försvarsmakten, Flygvapnet, Internationell verksamhet, 2011. Hämtat 2014-05-30 
från: http://www.puolustusvoimat.fi/se/. 
142 Janes Defence, s. 215. 
143 Nordefco, The basics about NORDEFCO. 
144 Nordefco, Annual  Report 2013, s. 6. 
145 Memorandum of Understanding on Nordic Defence Cooperation, 2009, s. 2. Hämtad 
2014-04-27: http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/16/69/1ca8239e.pdf. 
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organisationen som hindrar de ingående länderna att fatta bi- eller multilaterala över-
enskommelser inom organisationen, med andra länder eller andra organisationer. 146 
 
På det nordiska utrikesministermötet i Helsingfors 2011 fastslog ministrarna en vilja att 
genom solidaritet samarbeta inom den utrikes- och säkerhetspolitiska arenan.  Därmed 
antog länderna en nordisk solidaritetsförklaring som framhåller ländernas starka ge-
menskap vilken grundas på ömsesidiga värderingar, geografisk närhet och gemen-
samma intressen.  Solidaritetsförklaringen fastslår att om ett nordiskt land drabbas av 
en katastrof ska de övriga länderna undsätta om så begärs.147 
 
På samma möte gjordes också ett gemensamt utrikespolitiskt uttalande som bland annat 
fördömde den Libyska regeringens agerande mot civilbefolkningen under ledning av 
Muammar Kahdaffi.148 

4.6 Sammanfattning empiri 
I detta kapitel har den empiri som litteraturstudierna innefattat översiktligt presente-
rats. Huvudsakligen har primära källor i form av politiska dokument studerats där det 
ur teorin operationaliserade analysverktyget använts som raster. I nästa kapitel analys-
eras empirin utifrån uppsatsens forskningsfrågor.  
 
  

                                                        
146 Ibid., s. 3 f. 
147 The Nordic Declaration of solidarity, Helsingfors, 2011, s. 1. Hämtat 2014-05-01 från: 
http://www.regjeringen.no. 
148 Ibid., s. 1. 
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5 Analys 

5.1 Inledning 
I detta kapitel kommer empirin att analyseras utifrån uppsatsens syfte med ambition att 
svara på de i inledningen ställda forskningsfrågorna.  
 
Denna uppsats syftar till att analysera vilka försvars- och säkerhetspolitiska faktorer som 
är centrala för det framgångsrika samarbetet mellan Sverige, Norge och Finland inom 
Cross Border Training North. 
 
Ur teorierna definierades Likartad strategisk kultur, Förtroende och solidaritet, Mi-
litära styrkor av likartad storlek och kvalitét samt Menat allvar med försvarspoliti-
ken som framgångsfaktorer för försvarssamarbetet. Nedan följer en analys av em-
pirin utifrån var och en av faktorerna. Analysen har genomförts med hjälp av det 
framtagna analysverktyget och syftar till att besvara de två kvarvarande forsk-
ningsfrågorna. Verktyget rekapituleras i figur 3. 
 

ANALYSVERKTYG 
Framgångsfaktorer 

 
Indikatorer 

Likartad strategisk kultur 
 

 Historiska erfarenheter 
 Geografi 
 Militära och politiska organi-

sationer 
 

Förtroende och solidaritet  Förtroende 
 Solidaritet 
 Tillit 

 

Styrkor av likartad storlek och 
kvalitet 
 

 Antal stridsflygdivisioner 
 Stridsflygdivisionernas för-

mågor 
 Typ av stridsflygplan 
 Antal stridsflygplan 

 

Menat allvar med försvarspoli-
tiken 

 Förmågeutveckling av flyg-
stridskrafterna 

 Genomförda insatser med 
flygstridskrafterna 
 

Figur 3. Analysverktyg 
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5.2 Likartad strategisk kultur  
 
Norden som område har en lång historia och därmed finns ett gemensamt kulturellt arv 
mellan länderna, men empirin visar att följderna av andra världskriget skapade en di-
vergens i ländernas homogenitet. Nazi-Tysklands ockupation av Norge och Danmark och 
det misslyckade försöket att upprätta en skandinavisk försvarsallians 1949 drog Norge 
in i den transatlantiska gemenskapen medan Finland tvingas in i en vänskapspakt med 
Sovjetunionen. Som ett resultat av de krigsfria åren valde Sverige att istället behålla sin 
neutrala ställning mellan de två blocken i öst och väst. Dessa förhållanden gör att Norge 
riktar sitt geografiska fokus norr- och västerut mot Arktis och den atlantiska länken. Fin-
land fokuserar österut mot gränsen till Sovjetunion medan Sverige ser Östersjön och 
Finland som en strategisk buffertzon.   
 
Vad avser militära och politiska organisationer föreligger också skillnader. Norge är 
medlem i Nato men inte EU och uttrycker tydligt att den förstnämnda organisationen är 
hörnstenen i norsk säkerhetspolitik och belyser vikten av att Norge bidrar till alliansens 
kollektiva försvar. Finland är medlem i EU och anser att unionens gemensamma säker-
hetspolitik bör förstärkas. Landet är aktiv inom PFF-samarbetet och ser ett framtida 
medlemskap i Nato som möjligt. Sverige blev medlem i både PFF och EU samtidigt som 
Finland och är aktiv i båda organisationerna.  Sverige uttrycker dock inte en ambition att 
gå med i Nato i de publikatoner som denna studie omfattat. 
 
Samtliga länder framhåller FN som den yttersta garanten för global fred och säkerhet 
och samtliga länder är aktiva bidragsgivare till organisationens insatser för krishante-
ring.  
 
En gränsöverskridande, försvars- och säkerhetspolitisk organisation som förenar de tre 
länderna är Nordefco. Samarbetet har ett ekonomiskt fokus och de nordiska länderna 
framhåller att organisationen är ett komplement, och inte konkurrent, till medlemskap-
en i EU och Nato. Länderna uttrycker entydigt betydelsen av de nordiska förhållandena 
och en vilja till att utveckla samarbetet även om ambitionen varierar. Norge framhåller 
samarbetet ur ett ekonomiskt perspektiv medan Sverige inte ser några gränser för hur 
långt ett samarbete kan genomföras. Finland framhåller säkerheten i norra Europa som 
landets viktigaste säkerhetpolitiska mål.  
 
Trots stora likheter visar empirin en tydlig divergens i ländernas strategiska kulturer 
sprungen ur andra världskrigets förvecklingar. Efter kalla krigets slut påbörjades en 
återharmonisering av Finland och Sveriges vars strategiska kulturer bäst överensstäm-
mer. De båda länderna betonar Östersjöns strategiska betydelse och är medlemmar i 
samma militära- och politiska organisationer. Länderna divergerar i relationen till Ryss-
land, där Finland trycker på vikten av ländernas bilaterala förhållande samt i inställ-
ningen till Nato som Finland inte utesluter ett framtida medlemskap till. Norge avviker 
tydligt från Sverige och Finland, främst genom sitt förhållande till Nato och EU men även 
på grund av att landets säkerhetspolitiska fokus är prioriterat till nordområdet.  
 
Nordefco är en sammanhållande faktor vad avser strategisk kultur då samtliga länder 
betonar vikten av samarbetet inom ramen för organisationen om än i varierande grad. 
Samtidigt står det klart att samarbetet inte är ett substitut, utan komplement, för med-
lemskapen inom Nato och EU. Framförallt uttrycker Norge med tydlighet att Nato är det 
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viktigaste säkerhetspolitiska samarbetsorganet för landet.  Inget hinder föreligger för 
bilaterala samarbetsavtal mellan länderna inom organisationen. 

5.3 Förtroende och solidaritet 
De tre länderna uttrycker alla värdet av såväl förtroende som solidaritet för det inter-
nationella samfundet. 
 
Norska regeringen anser att landets grundläggande säkerhetsintresse är att bidra till 
FN:s verksamhet vilket landet också visat i handling genom deltagande i flera krishante-
ringsoperationer med flygstridskrafter, senast i Operation Unified Protector. Denna in-
ställning är ett uttryck för landets internationella solidaritet. Även om det är implicit ut-
tryckt visar Norge tydligt att Natomedlemskapet är av stor solidarisk betydelse. Norge 
uttrycker inte i direkta ordalag solidaritet eller förtroende för de nordiska länderna men 
framhåller ländernas samarbete inom ramen för Nordefco som viktigt.  
 
Finland framhåller vikten av EU:s solidaritetsklausul och uttrycker i övrigt en vilja att yt-
terligare befästa det säkerhetspolitiska samarbetet inom organisationen. Landet har be-
redskap för att såväl lämna som ta emot bistånd enligt klausulen. Finland har också en 
vilja att agera solidariskt mot de nordiska länderna och anser att försvarsministrarnas 
solidaritetsförklaring från 2011 bör vidareutvecklas.  
 
Liksom Finland framhåller Sverige vikten av EU:s solidaritetförklaring enligt Lissabon-
fördraget där landet inte kommer att förhålla sig passivt i händelse av att en katastrof 
eller ett angrepp drabbar ett annat EU-land. Den analyserade propositionen skrevs in-
nan utrikesministermötet i Helsingfors 2011. I propositionen förklarar Sverige att lan-
dets solidaritet även inbegriper Island och Norge, både vad avser att ge såväl som att få 
hjälp om Sverige drabbas.  
 
Det ligger därför nära till hands att anta att Sveriges hållning påverkade de nordiska ut-
rikesministrarna att anta den gemensamma solidaritetsförklaringen 2011. Enligt förkla-
ringen förväntas de nordiska länderna hjälpa ett grannland i nöd. Ministrarna trycker 
också på att den nordiska solidaritetsförklaringen är ett komplement till den försvars- 
och säkerhetspolitik som länderna bedriver inom ramen för EU och Nato. 
 
Även om länderna uttrycker förtroende och solidaritet på olika sätt i empirin så är det 
efter ministermötet 2011 tydligt att ett solidariskt synsätt präglar förhållandet mellan 
länderna.  Samarbetet inom Nordefco beskrivs som positivt och sammansvetsande. 
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5.4 Militära styrkor av likartad storlek och kvalitet  
Valasek menar att ett likartat förhållande mellan styrkor är viktigt då en asymmetri kan 
påverka förtroendet mellan de samarbetande länderna på ett negativt sätt.  I denna upp-
sats har förhållandet mellan ländernas flygstridskrafter analyserats.  Kvalitet jämställ-
des i operationaliseringen med förmåga. 
 
För att få en bra överblick över de styrkemässiga förhållandena presenteras jämförelsen 
i två tabeller, en för det dagsaktuella läget samt en tabell för den framtida utvecklingen. 
 
Tabell 2. Flygstridskrafter, nutid. 

Land Antal divisioner Flygplantyp Antal flygplan Förmågor 

Sverige 4 JAS39 C/D 100 Multi Role 

Norge 3  F-16 A/M 57 Multi Role 

Finland 
 

3 F/A-18C 62 Luftförsvar 

 
Tabellen visar ett Sveriges flygstridskrafter numerärt är starkare, framförallt vad gäller 
antalet flygplan. JAS39 C/D är också det mest moderna flygplanet men F-16 A/M och F-
18C har uppgraderats till liknande kapacitet. En divergens föreligger i kvalitet, där det 
finska flygvapnet, till skillnad från det svenska och norska, i dagsläget inte har någon vä-
sentlig mark eller sjömålsmålskapacitet.  

 
Tabell 3. Flygstridskrafter, framtid (2016 och framåt) 

Land Antal divisioner Flygplantyp Antal flygplan Förmågor 

Sverige 
 

4 JAS39 E 60149 Multi Role 
 

Norge 
 

2 F-35A JSF 52 Multi Role 
 

Finland 
 

2 F/A-18C150 62 Luft + Mark 

 

 

I det framtida perspektivet är styrkeförhållandena utjämnade sett till antal flygplan men 
Sverige har ett större antal stridsflygdivisoner. Norge och Sverige har ett teknologiskt 
försprång mot Finland men förmågorna är likartade då den pågående uppgraderingen 
av F/A-18 C innefattar avancerad markmålskapacitet. Norge och Finland har till skillnad 
från Sverige fastslagit ett anskaffningsbehov av långräckviddiga markmålsvapen även 
om svenska regeringen har uttryckt en vilja att skaffa liknande system. Finska F/A-18C 
beräknas vara i bruk till slutet av 2020-talet. Vilket stridsflygsystem landet skall inför-
skaffa på längre sikt är inte uttryckt i officiella dokument.  
 

                                                        
149 Försvarsdepartemenet meddelade 2014-05-16 ett ökat antal till 70st. 
150 Genomgår modernisering fram till 2016. 
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Ur Valaseks perspektiv på asymmetriskt samarbetsförhållande är de nordiska flyg-
stridskrafterna till stor del likartade. Idag exiserar en viss skillnad i såväl numerär som 
kvalitet, men på några års sikt har divergensen till största del jämnats ut. En oklar faktor 
existerar dock och det är Finlands avsikter efter 2020-talets slut då F-18C bedöms vara 
tagen ur bruk samtidigt som ingen intention med flygstridskrafterna efter detta står att 
finna.  

5.5 Menat allvar med försvarspolitiken 
Denna framgångsfaktor bygger på att länder som aktivt utvecklar och använder sina 
stridskrafter har lättare att samarabeta försvarspolitiskt än inaktiva länder. Här skiljer 
sig ländernas synsätt vilket kan illustreras med Natos operation över Libyen, Operation 
Unified Protector (OUP). 
 
De nordiska länder fördömde enat Muammar Khadafis agerande under Libyenkrisen 
vilket uttrycktes på utrikesministermötet i Helsingfors den 5 april 2011. Finlands enga-
gemang stannade på det politiska planet medan Sverige för första gången på 50 år del-
tog i en FN-mission med stridsflyg. Landet löste huvudsakligen flygspaningsuppgifter, 
även om vissa uppdrag inom luftrumsövervakning genomfördes. Norge var ett av de 
mest aktiva länderna och fällde 569 bomber under de tre månader landet deltog i luft-
operationen.  
 
Norge är det land som är mest aktiva med sina flygstridskrafter på den säkerhetspoli-
tiska arenan. Utöver OUP så deltog landet 1999 i Operation Allied Force över Balkan och 
var engagerade med stridsflyg i Afghanistan 2002. Inom ramen för Nato har landet an-
svarat för övervakning och försvar av baltiskt såväl som isländskt luftrum. Norskt strids-
flyg ansvarar också för den nationella incidentberedskapen. Den norska försvarspropo-
sitionen beskriver viljan med de norska flygstridskrafterna på ett mycket ingående sätt. 
 
I modern tid har Sverige deltagit i en internationell operation med flygstridskrafter, 
även om ett stridsflygförband funnits i beredskap för krishantering sedan 2001. Sverige 
har en nationell incidentberedskap med JAS39 Gripen och försvarspropositionen be-
skriver utvecklingen och inriktningen av stridsflygförbanden, om än inte lika detaljerat 
som den norska.  
 
Finland har liksom övriga länder en nationell incidentberedskap med stridsflyg och har 
sedan 2010 ett förband i beredskap för internationell krishantering.  Finlands säkerhets- 
och försvarspolitik 2012 är generellt hållen och beskriver enbart övergripande den pla-
nerade utvecklingen av de flygstridskrafterna fram till 2020. Därefter är inriktningen 
okänd. 
 
Empirin visar att det är en tydlig skillnad hur länderna använder sina flygstridskrafter 
där framförallt Norge deltar mer aktivt i internationella uppdrag vilket troligen är ett re-
sultat av landets medlemskap i Nato. Vid en jämförelse mellan Sverige och Finland har 
länderna en liknande grundberedskap, såväl nationellt som internationellt men Sverige 
har varit något aktivare på den försvarspolitiska arenan genom sitt deltagande i OUP. 
Finland har heller ingen förmågeutveckling uttryckt i sina officiella dokument efter ut-
gången av 2020. 
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5.6 Sammanfattning 
Ovanstående analys över försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete visar på likheter 
såväl som skillnader mellan länderna. 
 
Sverige och Finlands strategiska kulturer överensstämmer i stort med varandra efter 
kalla krigets slut även om finsk säkerhetspolitik är tydligare präglad av relationen till 
Ryssland. Norge divergerar genom sitt medlemskap och i Nato och landets geografiska 
intressen i Arktis. 
 
Samtliga länder uttrycker förtroende och solidaritet gentemot varandra såväl som för 
det internationella samfundet. Ingen betydelsefull skillnad föreligger även om fram-
gångsfaktorn tar sig olika uttryck i de analyserade dokumenten.  
 
Länderna har flygstridskrafter av liknande storlek. Sverige har i nuläget starkare flyg-
stridskrafter men inom en snar framtid är skillnaden marginell. Kvalitet likställdes i ana-
lysen med förmågor. Ur det samarbetsperspektiv som Stoltenberg föreslog, övervakning 
av nordiskt luftrum, så har länderna också liknande kvalitet. 
 
Slutligen så är det svåranalyserat hur allvarligt menad försvarspolitiken för respektive 
land är men indikatorerna pekar på en tydlig skillnad. Norge är det land som mest ut-
nyttjar och tydligast ger uttryck för utveckling av sina flygstridskrafter medan Finland 
ger det mest passiva intrycket. 
 
Genom analysen kan studiens två återstående forskningsfrågor besvaras; 
 

Vilka framgångsfaktorer föreligger för försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete mellan 
de tre länderna?  
 

De framgångsfaktorer som överensstämmer för Sverige, Norge och Finland är Förtro-
ende och solidaritet samt Militära styrkor av likartad storlek och kvalitet 
 

Finns det faktorer som är begränsade för ett lyckat trilateralt samarbete och vilka är i så-
dant fall dessa? 
 
Det existerar enligt studien två begränsande faktorer för ett fördjupat trilateralt för-
svarssamarbete; Likartad strategisk kultur samt Menat allvar med försvarspolitiken.  
 
I nästa kapitel avslutas studien med en diskussion kring analysens slutsatser i relation 
till uppsatsens syfte. 
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6 Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att analysera vilka försvars- och säkerhetspolitiska faktorer 
som är centrala för det framgångsrika samarbetet mellan Sverige, Norge och Finland inom 
Cross Border Training North.  
 
Komparativa studier används för att få förståelse för orsaker och betydelser inom poli-
tiska system och anses vara ”the principal method” inom statsvetenskapen.151  Valet av-
komparativ metod var därför självklart samtidigt som det krävde betänklighet, framför-
allt vad avser validitet. Författarens strävan har varit att hålla en tydlig röd tråd i upp-
satsen metod med syftet att göra den interna validiteten så bra och transparent som 
möjligt. 
 
För att rymmas inom en C-uppsats ram har antalet indikatorer begränsats vilket påver-
kar studiens begreppsvaliditet då alla aspekter kring försvarssamarbete inte har kunnat 
undersökas.  Samtidigt har författarens medvetna urval av länder minskat den externa 
validiteten, men överförbarhet har inte varit en målsättning med denna uppsats. 
 
De försvars och säkerhetspolitiska framgångsfaktorerna har extraherats från Valaseks 
principer om framgång inom pooling and sharing genom att identifiera gemensamma 
nämnare från teorier om alliansskapande (Barnett & Levy) respektive säkerhetsgemen-
skaper (Adler & Barnett). Syftet med att använda tre teorier har varit att bredda den te-
oretiska referensramen för studiens deduktiva ansats. 
 
Analysen visade att ländernas politik bäst korresponderar för faktorerna Förtroende och 
solidaritet samt Militära styrkor av likartad storlek och kvalitet.  
 
Då Norden till stor del har en gemensam historia och geografi såväl som språk är både 
förtroendet och solidariteten mellan länderna väl förankrade även om förhållandena 
mellan länderna inte har varit utan påfrestning. Det främsta exemplet i modern tid ut-
görs av andra världskriget och ländernas skilda hållning till Nazi-Tyskland men även 
mindre orsaker som Norges val av F-35A istället för JAS39 C/D 2008 har varit prövande 
för förtroendet mellan länderna.152 Med Nordefco har förhållandet mellan länderna 
stärkts vilket har uttryckts i den gemensamma solidaritetsförklaringen.  
 
Även om skillnader föreligger har länderna relativt Valaseks perspektiv flygstridskrafter 
av likartad storlek och kvalitet.  Viljan att delta i internationell krishantering har lett till 
krav på interoperabilitet mot NATO vad avser såväl materiel som förmågor vilket har 
ökat styrkornas kvalitet till förmån för minskad kvantitet. En analys av styrkeförhållan-
det mellan länderna för tjugo år sedan hade definitivt gett ett annorlunda resultat. För 
ett utvecklat operativt samarbete enligt Stoltenbergrapporten som fokuserar på över-
vakning av nordiskt luftrum bedöms skillnaderna vara av underordnad betydelse.  
 
Menat allvar med försvarspolitiken är en svåranalyserad faktor. Finland har exempelvis 
den största försvarsmakten som helhet och uttrycker tydligt att försvaret måste dimens-
ioneras efter landets alliansfria situation medan Sverige litar på att hjälp utifrån vid en 

                                                        
151 Denck, s. 7. 
152 Valasek, s. 24. 
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krissituation utan att ha några tydliga garantier. I detta perspektiv bör Finland anses 
mena större allvar än Sverige med sin politik. Studiens indikatorer visar dock tydligt att 
Norge, som ett resultat av landets Natomedlemskap, visar störst allvar med försvarspoli-
tiken medan Finland är det mest passiva landet. Hur länderna involverade sig i OUP 
åskådliggjorde detta förhållande på ett tydligt sätt. Sverige är inte lika aktiv som Norge 
med sina flygstridskrafter men då landet deltog i OUP och för första gången på 50 år in-
volverade stridsflyg i en krishanteringsinsats får försvarspolitiken betraktas som allvar-
ligt menad. Det kan däremot tyckas märkligt att Finland inte gjorde gemensam sak med 
de övriga nordiska länderna i OUP då landet uttrycker en säkerhetpolitisk vilja och am-
bition att delta i internationell krishantering. Finland har inte heller beskrivit en ut-
veckling av flygstridskrafterna efter utgången av 2020 varför landet skiljer sig från de 
övriga för denna framgångsfaktor. 
 
Likartad strategisk kultur uttrycks slutligen av Valasek som den mest betydelsefulla 
principen för fungerande förvarssamarbeten och här visar analysen också på en di-
stinktion mellan länderna. Geografiskt fokuserar Norge tydlig på det arktiska området. 
Östersjön bildar ett innanhav mellan Sverige och Finland som är av gemensamt säker-
hetspolitiskt intresse, ett intresse som också delas av den regionala stormakten Ryss-
land vilket gör området särdeles intressant ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Länder-
nas förhållande till Nato, med dess säkerhetspolitiska tyngd, är dock den faktor som ut-
gör den mest betydelsefulla skillnaden. Norge är som aktiv medlem i alliansen präglad 
av sina åtaganden mot organisationen vilka är högst prioriterade på landets säkerhets-
politiska agenda. Finland håller öppet för ett framtida medlemskap medan Sverige räk-
nar med hjälp från organisationen vid en aggression trots sitt utanförskap. Detta är en 
hjälp som ett land utanför Nato inte kan räkna med vilket påpekades av organisationens 
ordförande Anders Fogh Rasmusen under Folk och Försvars rikskonferens 2013.153 
Nato-medlemskapet försvårar med stor sannolikhet Norge att engagera sig i ett opera-
tivt nordiskt samarbete samtidigt som landets behov av säkerhetsgarantier inte är lika 
stort. Ett säkerhetspolitiskt samband erhålls därför inte för den viktigaste samarbetsfak-
torn Likartad strategisk kultur. 
  

                                                        
153 Rasmussen, Anders F, Intervju, Folk och Försvar, 2013. Hämtat från: 
http://www.svtplay.se/klipp/959409/folk-forsvar-intervju-med-nato-chefen-anders-
fogh-rasmussen. 
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Studiens resultat presenteras överskådligt i Tabell 4. 
 

Tabell 4. Sammanställning av studiens resultat. 

Framgångsfaktor 
 

Säkerhetspolitiskt samband 

Likartad strategisk kultur 
 

Sverige, Finland 

Förtroende och solidaritet 
 

Sverige, Norge, Finland 

Militära styrkor av likartad storlek och kvalitét 
 

Sverige, Norge, Finland 

Menat allvar med försvarspolitiken 
 

Sverige, Norge 

 
Uppsatsens problem grundades på en av författaren gjord observation av det etablerade 
och väl fungerande försvarssamarbetet Cross Border Training North och en frågeställ-
ning om det fanns utvecklingspotential mot ett samarbete liknande det förslag Stolten-
berg presenterade 2009.  Studien visar att de försvars- och säkerhetspolitiska förutsätt-
ningarna inte är tillräckligt homogena för ett sådant trilateralt samarbete. Ländernas 
synsätt skiljer sig på hur flygstridskrafterna ska utvecklas och användas, beskrivet un-
der Menat allvar med försvarspolitiken, men framförallt divergerar ländernas strategiska 
kultur som en följd av Norges medlemskap i Nato och fokus på det arktiska området. 
Likartad strategisk kultur är den mest betydelsefulla framgångsfaktorn för framgångs-
rikt försvarssamarbete enligt den europeiske forskaren Tomas Valasek vars principer 
utgjort teoretisk referensram för uppsatsen. 
 
Ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Finland har enligt studien större chans till 
framgång då de båda ländernas politik på ett mindre avgörande sätt avviker från 
varandra. Den faktor som inte harmoniserar mellan länderna, Menat allvar med för-
svarspolitiken, är den som enligt teorin har minst påverkan på ett försvarssamarbete.  
 
Under denna uppsats tillkomst har förslag till utökat försvarssamarbete mellan Sverige 
och Finland aktualiserats och diskuterats på politisk nivå där ett av förslagen har inbe-
gripit ett samarbete inom den luftburna incidentberedskapen.154  
 
Vad ett sådant förslag handgripligen leder till får den försvars- och säkerhetspolitiska 
framtiden utvisa. 
  

                                                        
154 Tuomioja, Erkki & Hultqvist, Peter, Öppna för gemensam incidentberedskap, Svenska 
Dagbladet, 2014-05-04. Hämtad 2014-05-05: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/oppna-for-gemensam-
incidentberedskap_3520758.svd. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Samarbetet inom Cross Border Training North sker inom ramen för Nordefco och har va-
rit framgångsrikt på många sätt. Nordefco som organisation framhålls också av Tomas 
Valasek som ett gott exempel på pooling and sharing. Det är därför anmärkningsvärt att 
den princip som Valasek håller som viktigast, Likartad strategisk kultur, divigerar mellan 
länderna trots det väl etablerade och positiva samarbetet. Ur den aspekten vore det där-
för intressant om vidare forskning åtar sig en fallstudie över CBT-avtalet för att på ett 
djupare plan analysera om det finns andra faktorer än de Valasek beskriver som påver-
kar ett försvarssamarbete positivt. Resultatet av en sådan studie skulle då bidra till 
forskningsområdet.   
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