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ABSTRACT: 
A decision has been made that the Swedish and the Finnish Navy will expand their 

cooperation by creating the “Swedish-Finnish Naval Task Group” (SFNTG). 

Based on Michael Codner’s theory of interoperability, this essay’s aim is to investigate if 

the Swedish and the Finnish currently are interoperable with each other, due to their 

military strategic concepts. 

According to Codner, similarities between the cooperating nation’s military strategic 

concepts are required in order to reach a high degree of interoperability. This essay will 

analyze and compare Sweden and Finland’s military strategic concepts, based on three 

categories; Global Projection, Territorial Defence and Combat Capability. 

The conclusion is that there are differences between the Swedish and the Finnish military 

strategic concepts in every category, of varying degrees. By looking at the results of this 

investigation, it is clear in what direction the two nations have to adapt their concepts to 

enable a high degree of interoperability for the future of the SFNTG. 
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1. Inledning 

Försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är ett högaktuellt ämne. Sverige och 

Finland ska upprätta en gemensam marin Task Group. För ett lyckat samarbete krävs 

det interoperabilitet. Det finns många olika definitioner av begreppet interoperabilitet, 

många med tekniken i fokus, men inte lika många systematiska teorier som behandlar 

begreppet på djupet. 

En av få teorier har utvecklats av britten Michael Codner. Codners teori är mycket 

omfattande och bygger på fyra olika dimensioner. 

Den här undersökningen kommer att bygga på dimensionen beteende och fokuseras till 

militärstrategiska koncept. En överensstämmelse mellan nationers militärstrategiska 

koncept är en central del för att uppnå hög interoperabilitet enligt Codner. Codner 

beskriver en nations militärstrategiska koncept med hjälp av en tredimensionell modell 

med de tre faktorerna ”Force Projection”, ”Territorial Defence” och ”Combat Capability”. 

Genom att jämföra dessa kategorier utifrån Marinens perspektiv ges en bild av hur 

interoperabla nationerna är inför upprättandet av ”Swedish-Finnish Naval Task Group” 

(SFNTG), sett utifrån de militärstrategiska koncepten. 

1.1. Bakgrund 

”Syftet med det fördjupade samarbetet mellan Finland och Sverige är att förbättra 

resultatet och öka effektiviteten genom gemensam användning av resurser, genom ökad 

interoperabilitet och genom en närmare dialog om gemensamma utmaningar...”1 

Ovanstående citat är hämtat ur en bilaga till regeringsbeslutet den 16 april 2014 

gällande försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland.  

Kopplat till Marinen vill Regeringen att försvarsmakterna ska utforska möjligheterna att 

förstärka samarbetet bl.a. rörande övningsverksamhet, utbildning och träning. Andra 

centrala punkter i beslutet gäller utvecklande av gemensamma förband, sjöövervakning 

m.m.2 

                                                        
1
 Regeringen, Bilaga till regeringsbeslut (Fö nr 2), Handlingsplan för ett fördjupat försvarssamarbete mellan 

Finland och Sverige, Stockholm, 16 april 2014, s. 1. 
2
 Ibid, s. 2. 



Flkd Johan Wickman  2015-05-26 
OP 12-15 

Sida 5 av 43 

 

Den 31 januari 2015 offentliggjordes de båda försvarsmakternas gemensamma rapport 

angående konkreta samarbetsområden. De svenska och finska marinerna har redan idag 

ett samarbete inom ramen för utbildning och gemensamma övningar. Det 

samarbetsområde som kommer att studeras i detta arbete är utvecklandet av SFNTG. 

SFNTG ska på ett kostnadseffektivt och smart sätt utnyttja marinernas operativa 

förmåga och kapacitet med tillgängliga enheter för att bemöta dagens och framtidens 

säkerhetsutmaningar. Visionen är att SFNTG ska vara ett verktyg för krishantering och 

krisförebyggande åtgärder i havs- och kustmiljöer och fokus kommer vara den militära 

strategin och användandet av resurser. Vidare är målet att SFNTG ska vara fullt utbildad, 

utrustad och beredd att skydda verksamheter såsom sjöfart för att upprätthålla 

säkerheten och den fria rörligheten till sjöss närområdet. Det högre målet med SFNTG är 

att i allmänhet stödja militära eller civila insatser på land.3 

I maj 2015 publicerades en artikel på den svenska Försvarsmaktens hemsida angående 

en pågående gemensam marin övning mellan Sverige och Finland, benämnd ”SWEFINEX 

2015”. I övningen deltar totalt 16 fartyg från den svenska och den finska Marinen och 

framöver har flera gemensamma övningar planerats. Olof Stark som är stabschef för 

övningen menar att arbetsmetodiken i de båda nationerna i dagsläget är väldigt lika. 

Han påpekar att den största utmaningen för SFNTG blir att utveckla ett gemensamt 

stridsledningssystem i syfte att få en gemensam målbild mellan de svenska och finska 

fartygen.4 Detta uttalande påvisar att metoder och tekniska aspekter framhålls som 

framgångsfaktorer för samarbetet. Det ingår emellertid även icke-teknologiska faktorer i 

begreppet interoperabilitet, vilka är minst lika viktiga för ett lyckat multinationellt 

militärt samarbete. 

1.2. Problemformulering och avgränsningar 

Beslut om ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland och upprättande 

av SFNTG är redan fattat. Frågan är hur interoperabla den svenska och den finska 

Marinen är i dagsläget? 

                                                        
3
 Finnish Defence Forces, Swedish Armed Forces, Final reports on deepened defence cooperation between 

Finland and Sweden, 31 januari 2015, s. 3. 
4
 Försvarsmakten, ”Svensk finskt samarbete för gemensam sjöstyrka 2017”, 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/svensk-finskt-samarbete-for-gemensam-sjostyrka-2017/, 
inhämtad 2015-05-21. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/svensk-finskt-samarbete-for-gemensam-sjostyrka-2017/
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SFNTG är under uppbyggnad och därför finns endast begränsad information om den 

exakta omfattningen och vilka exakta krav som kommer att ställas på samarbetet. 

Resultatet i den här undersökningen kommer att visa på huruvida den svenska och den 

finska Marinen i dagsläget är interoperabla inför upprättandet av SFNTG. 

Ingen dimension av Codners teori kan uteslutas. Eftersom inte samtliga dimensioner 

beaktas i detta arbete så kommer resultatet inte att återspegla en fullständig bild av 

interoperabilitet. En fullständig jämförelse utifrån Codners teori är inte möjlig inom 

ramen för denna uppsats. Dessutom är det svårt att insamla empiri inom samtliga 

dimensioner. T.ex. är många publikationer som rör operativ och taktisk nivå 

sekretessklassade, i synnerhet de finska. Resonemang kring teknologiska aspekter vid 

redogörelse av begreppet interoperabilitet är mycket vanligt förekommande menar 

Ingvar Sjöblom,5 vilket också är ett argument till att inrikta arbetet på de ”mjuka” 

faktorerna. Ett ytterligare argument till vald avgränsning är att Codner i sina generella 

slutsatser i sin studie har identifierat att en överenstämmelse av de militärstrategiska 

koncepten är en särskilt viktig faktor för interoperabilitet samt att de vanligaste 

interoperabilitetsproblemen beror på olikheter mellan de militärstrategiska koncepten.6 

Ett annat argument som stödjer avgränsningen är att ett fokusområde för SFNTG är just 

den militära strategin, varför denna del av teorin ses som mycket väsentlig. 

Codner har tagit fram en tredimensionell modell för att beskriva en nations strategiska 

koncept, vilken möjliggör en konkret jämförelse av nationerna. Arbetet kommer att 

bygga på denna beskrivande modell och avgränsas från andra eventuella definitioner av 

begreppet militärstrategiska koncept. 

Det fördjupade försvarssamarbetet kommer mer eller mindre att omfatta samtliga 

försvarsgrenar. För att möjliggöra undersökningen inom ramen för denna uppsats 

kommer arbetet att avgränsas till Marinen och SFNTG. 

1.2.1. Forskningsfråga 

Hur interoperabla är den svenska och den finska Marinen i dagsläget, utifrån 

nationernas militärstrategiska koncept? 

                                                        
5
 Sjöblom, Ingvar, Interoperabilitet i multinationella operationer: Fallstudie Liberia (LA01) och tankar inför 

framtiden, Stockholm: Försvarshögskolan, 2005, s. 41. 
6
 Codner, Michael, Hanging together: Military interoperability in an era of technological innovation, London: 

The Royal United Services Institute for Defence Studies, 2003, s. 79. 
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1.3. Syfte 

Syftet med denna jämförelse är att ta reda på hur interoperabla Sveriges och Finlands 

mariner är i dagsläget, utifrån dess militärstrategiska koncept och inför upprättandet av 

en gemensam Task Group. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka övergripande skillnader som finns 

mellan nationernas militärstrategiska koncept idag, för att i sin tur konstatera i vilken 

riktning som nationerna måste anpassa sina koncept för att erhålla en högre grad av 

interoperabilitet i framtiden. Den exakta storleksskillnaden som kommer att 

visualiseras i resultatet för respektive kategori är intressant, men således mindre 

väsentligt för syftet. 

Interoperabilitet är ett vanligt förekommande begrepp i Försvarsmakten. Genom att 

studera de strategiska koncepten, förstå begreppets stora omfattning och inse 

innebörden av de icke-teknologiska faktorerna ges delvis en större förståelse för 

skillnader mellan den svenska och den finska Marinen på det strategiska planet, men 

också en större förståelse för andra orsaker till interoperabilitetsproblem än 

teknologiska. En bredare syn på begreppet interoperabilitet kan i sin tur bidra till att 

interoperabilitetsproblem, samt den bakomliggande orsaken till dessa kan begripas och 

åskådliggöras i den framtida yrkesutövningen. 

1.4. Tidigare forskning 

Det utvecklade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är ett högaktuellt och 

färskt ämne. Därför har inte någon forskning i större utsträckning offentliggjorts ännu. 

Stefan Lundqvist och Jerker Widen vid Försvarshögskolan i Stockholm forskar 

emellertid på ämnet. De publicerade i slutet av 2014 ett paper, ”Cultivating Regional 

Maritime Security: Swedish-Finnish Naval Cooperation in the Baltic Sea”, som syftade till 

att beskriva det fördjupade försvarssamarbetet ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. 

Författarna har kommit fram till att det kommer att krävas omfattande reformer inom 

nationerna för att möjliggöra samarbetet, bl.a. lagändringar för att tillåta användning av 

våld på varandras territorialvatten samt kostsamma Nato-standardiseringar.7 

                                                        
7
 Lundqvist, Stefan; Widen, Jerker, Cultivating Regional Maritime Security: Swedish-Finnish Naval Cooperation 

in the Baltic Sea, Paper, Försvarshögskolan, 2013, s. 1. 
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Örlogskapten Martin Göth har också undersökt försvarssamarbetet, dock utifrån 

nationernas syn på sjömakt, med Alfred T Mahan, Geoffrey Till och Eric Grove som 

teoretisk grund. Slutsatsen i detta arbete var att Sverige har en global syn på sjömakt 

medan Finland har territoriellt försvar med internationell ambition.8 

Ingen undersökning av SFNTG med interoperabilitetsteorier som grund har i dagsläget 

offentliggjorts. 

2. Metod 

Arbetet stödjer sig på Michael Codners teori om interoperabilitet. Codner beskriver 

interoperabilitet utifrån de fyra dimensionerna organisation, beteende, logistik och 

teknik. Arbetet avgränsas till den tredimensionella modellen rörande de 

militärstrategiska koncepten inom dimensionen beteende. Viktigt att återigen poängtera 

är att resultatet, på grund av denna avgränsning, således inte kommer att ge en 

fullständig bild av interoperabilitet. 

Detta arbete bygger på en kvalitativ undersökning av svensk-finsk marin 

interoperabilitet, genom att beskriva den svenska och den finska Marinens 

militärstrategiska koncept och därefter jämföra dessa. Uppsatsen är således deskriptiv. 

Deskription innebär beskrivning. För att använda deskription som metod krävs det 

systematik enligt författaren Rolf Ejvegård. Vidare är det viktigt att all empiri 

kategoriseras och sorteras och undersökaren måste ständigt göra ett urval av relevant 

empiri för att framhäva det viktiga i beskrivningen.9 För att beskriva ”Strategic concept” 

som ingår i Codners beteendedimension nyttjas de tre kategorierna ”Global Projection”, 

”Territorial Defence” och ”Combat Capability”. 

Michael Codners teori om militär interoperabilitet beskrivs i teorikapitlet, fokuserat på 

dimensionen beteende och strategiska koncept. Även Ingvar Sjöbloms resonemang om 

interoperabilitet beaktas. Vidare presenteras Codners generella slutsatser samt den 

tredimensionella modellen som hela arbetet bygger på, vilken operationaliseras för att 

passa in i undersökningen. I operationaliseringen ersätts modellen med ett diagram för 

                                                        
8
 Göth, Martin, Sjömakt som grund för nordiskt samarbete i Östersjön, SA inför HSU 14-16, Försvarshögskolan, 

2014, s. 1. 
9
 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 2009. 
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att tydliggöra skillnaderna. De generella slutsatserna kommer att användas som 

underlag i diskussionsavsnittet. 

I empirikapitlet beskrivs respektive nations militärstrategiska koncept utifrån de tre 

tidigare nämnda kategorierna. I kapitlet presenteras endast empirin för de olika 

kategorierna för respektive land. Analys av den presenterade empirin genomförs 

därefter i kapitlet ”analys och resultat”. 

Arbetet bygger alltså på en kvalitativ textanalys av bl.a. regeringarnas, 

försvarsmakternas och andra statliga myndigheters offentliga dokument, 

försvarsmakternas materielplaner samt den neutrala statistikpublikationen Military 

Balance. En kvalitativ metod nyttjas eftersom jämförelsen utgår ifrån förhållandevis få, 

men omfattande och trovärdiga källor. En kvalitativ metod innebär att enstaka 

händelser och skenbart små detaljer kan tillmätas mycket stor vikt.10 

Codners modell om nationers militärstrategiska koncept kommer att fungera som ett 

analysverktyg för att illustrera överenstämmelsen mellan koncepten. Modellen bör 

betraktas som ett hjälpmedel för att göra en kvalitativ undersökning av de strategiska 

koncepten, kopplat till Marinen. Syftet med modellen är att illustrera skillnaderna 

mellan nationernas militärstrategiska koncept. Värdena som erhålls i modellen är en 

uppskattning av författaren utifrån analysen av empirin. Därför bör inte den exakta 

procentuella skillnaden inom respektive kategori ses som det mest relevanta. Syftet är 

att få ett generellt helhetsintryck av respektive nation inom respektive kategori. 

Den insamlade empirin analyseras och en bedömning genomförs av vilken nation som 

har den högsta graden inom respektive kategori. Nationerna jämförs relativt varandra. 

Detta innebär att den nation som utifrån den analyserade empirin bedöms ha den 

högsta graden inom respektive kategori, agerar referens för den andra nationen. Den 

nationen som bedöms ha den lägsta graden inom respektive kategori, graderas med ett 

procentintervall enligt en bedömningsskala, beroende på den av författaren uppskattade 

graden relativt den andra nationen. 

Resultatet kommer således grafiskt att visa hur likvärdiga nationernas 

militärstrategiska koncept är relativt varandra. Liknande militärstrategiska koncept är 

                                                        
10

 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2:2 uppl., Stockholm: Liber, 2007, s. 112. 
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enligt Codner en förutsättning för interoperabilitet, då dessa koncept är en grund för 

produktionen av doktriner, reglementen och materielinköp m.m.  

Undersökningen mynnar därefter ut i en diskussion angående resultatet och vad 

eventuella skillnader egentligen innebär. Detta leder i sin tur till en slutsats av resultatet 

som är kopplad till syfte och forskningsfråga, samt förslag på ytterligare forskning. 

Fördelen med den valda metoden är att den medför en bra övergripande bild av hur 

nationernas strategiska koncept ser ut i dagsläget. Nackdelar är att den inte återspeglar 

ett exakt förhållande samt att relevant empiri kan missas då ett ständigt urval krävs. 

2.1. Material 

Reliabilitet beskriver huruvida mätningen eller undersökningen är korrekt utförd. En 

undersökning har hög reliabilitet ifall någon som använder sig av samma metod 

kommer fram till samma resultat i en undersökning.11 I samtliga kategorier jämförs 

likvärdiga källor från antingen officiella källor, såsom respektive nations försvarsmakt, 

regering eller andra myndigheter, alternativt den neutrala publikationen Military 

Balance. Military Balance är en publikation med militär statistik och neutrala 

bedömanden som ges ut årligen av ”The International Institute for Strategic Studies”. 

Källan bedöms vara trovärdig och högst relevant i detta arbete eftersom den ger 

opartisk och likvärdig information om respektive nation. Undersökningen bygger till 

stor del på författarens tolkningar av empirin, då inga linjära variabler jämförs. Detta 

påverkar reliabiliteten negativt, men bidrar till att skapa en helhetssyn av nationernas 

strategiska koncept. 

Validitet är ett begrepp som inom vetenskapsteorin beskriver huruvida man har 

undersökt det man har avsett att undersöka.12 I det här arbetet handlar det om ifall rätt 

sorts empiri jämförs inom respektive kategori. Hög validitet erhålls i arbetet genom att 

flera oberoende källor används, såväl primära som sekundära, för att erhålla en generell 

bild av nationernas grad inom respektive kategori. 

I kategorin Global Projection studeras nationernas generella syn på-, samt det faktiska 

deltagandet i internationella insatser. För att projicera stridskrafter globalt krävs det 

expedetionär förmåga. Stridskrafter med hög expedetionär förmåga kan bl.a. möta ett 
                                                        
11

 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 26. 
12

 Ibid, s. 26. 
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brett spektrum av hot under tidskritiska och osäkra förhållanden i varierande miljöer. 

En nation som deltar med mycket personal i internationella konflikter och kriser har 

sannolikt en hög expedetionär förmåga, eftersom utformning och övning till stor del bör 

ha präglats av detta. En jämförelse av nationernas mariners internationella deltagande 

under de senaste åren anses därför ge undersökningen hög validitet samt en bra bild av 

nationernas expedetionära förmågor. 

I kategorin Territorial Defence studeras förutom nationernas generella syn på det 

territoriella försvaret även nationernas respektive utbildningssystem, grundläggande 

historiska faktorer samt den personella fördelningen mellan vapengrenarna. Primära 

källor som används är offentliga dokument från respektive nations försvarsmakt, 

regeringar och andra myndigheter. Military Balance används som en kompletterande 

sekundär och utomstående källa i syfte att öka validiteten eftersom det finns en risk att 

nationens egen syn på det territoriella försvaret kan vara vinklad. 

I kategorin Combat Capability studeras slutligen respektive nations materielplan för de 

kommande åren. Detta för att jämföra marinernas satsning på avancerad teknik. 

Validiteten anses vara hög eftersom konkreta planer på satsningar avseende avancerad 

teknik studeras. 

För att förtydliga delar av det mer svåråtkomliga finska materialet har kontakter 

tillhörande Finlands försvarsmaktsorganisation nyttjats. Detta har givit arbetet en 

större bredd och har även kvalitetssäkrat delar av den finska empirin och därav ökat 

reliabiliteten. 

2.1.1. Källkritik 

Författaren Thorsten Thurén menar att man inom källkritiken skiljer på ursprungliga 

källor (primärkällor) och källor som har återgivits (sekundärkällor). En primärkälla är 

mer tillförlitlig än en sekundärkälla är huvudregeln.13 Denna undersökning bygger i 

huvudsak på primärkällor. Exempel på dessa är källor från regering, försvarsmakt och 

andra statliga myndigheter. Dessa källor bedöms vara trovärdiga, men empirin granskas 

ändå med ett kritiskt förhållningssätt eftersom informationen i vissa fall skulle kunna 

vara vinklad. Military Balance är en sekundärkälla som används i undersökningen. 

Military Balance har samlat information från världens försvarsmakter och sammanställt 
                                                        
13

 Thurén, Torsten, Källkritik, uppl. 3, Stockholm: Liber, 2013, s. 45. 
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dessa en publikation. Eftersom publikationen är mycket omfattande och p.g.a. det 

faktum att det är en sekundärkälla ska statistiken granskas med ett särskilt kritiskt 

förhållningssätt. Avsikten med källan är emellertid att få ett ungefärligt förhållande 

mellan försvarsgrenarnas omfattning personellt, varför exakta siffor inte är det centrala. 

Fördelen med källan är att den är utomstående och opartisk. 

Det är viktigt att vara kritisk när offentlig försvarsinformation analyseras då det finns 

risk att informationen är vinklad. Thurén menar att ett sätt att upptäcka falsk 

information är att kontrollera med flera källor.14 Military Balance är ett bra komplement 

för att kontrollera ifall primärkällorna överensstämmer och därigenom minska riken att 

erhålla vinklad information. Det viktigaste är enligt Thurén emellertid att hela tiden vara 

medveten om att förfalskad information kan förekomma.15 

3. Teori 

Arbetet bygger på den brittiske forskaren Michael Codners teori om militär 

interoperabilitet. Codners teori har senare vidareutvecklats av Ingvar Sjöblom, forskare 

vid den krigsvetenskapliga avdelningen på Försvarshögskolan i Stockholm. Sjöbloms 

forskning kommer att uppmärksammas i arbetet, men tyngdpunkten kommer att ligga 

på Codners teori om interoperabilitet. 

3.1. Michael Codner 

Britten Michael Codner var ställföreträdande chef för militärvetenskapliga avdelningen 

på ”Royal United Services Institute for Defence Studies” när han tog fram en 

begreppsram för interoperabilitet med fokus på multinationella operationer.16 

Enligt Codner kommer det sannolikt allt som oftast finnas lösningar för tekniska 

skillnader mellan olika system i en multinationell koalition. Doktrinära och kulturella 

skillnader är dock en annan typ av problem som det kan vara svårare att finna en 

lösning på. Om två nationer avser att använda sina stridskrafter på olika sätt så kommer 

                                                        
14

 Thurén, Källkritik, s. 26. 
15

 Ibid, s. 26. 
16

 Codner, Hanging together: Military interoperability in an era of technological innovation, s. 6. 
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teknisk utrustning inte att svetsa samman deras enheter till en homogen styrka, menar 

Codner.17 

Codner tar också upp problematiken med att olika länder definierar begreppet 

interoperabilitet på olika sätt. De civila definitionerna av begreppet återspeglar 

vanligtvis inte definitionen ur en militärvetenskaplig kontext.18 Inom den svenska 

Försvarsmakten finns det också flera olika definitioner av begreppet, vilket är 

problematiskt menar Ingvar Sjöblom.19 Enligt Sjöblom torde arbetet med att uppnå god 

interoperabilitet försvåras på grund av de skilda definitionerna inom organisationen.20 

3.1.1. Dimensioner 

Codner delar in interoperabilitet i fyra olika dimensioner. Dimensionerna är 

organisation, beteende, logistik och teknik. Interoperabilitet kan för det första beskrivas 

med hänvisning till organisationsnivån (krigsföringsnivån). Vidare kan begreppet 

beskrivas med hänvisning till de tjänster som för vilka interoperabilitet krävs, d.v.s. 

teknisk och logistisk interoperabilitet. Det finns även en typ av interoperabilitet som 

relaterar till uppfattning och handling, vilken Codner kallar beteende. Denna dimension 

kommer att vara den centrala i detta arbete. Dimensionen inkluderar strategiska 

koncept, doktriner och kultur, vilka är influerade av bl.a. konstitutioner, lagar och 

sedvanliga faktorer. Figur 1 är en modell som på ett översiktligt sätt åskådliggör 

Codners interoperabilitetsteori.21 

                                                        
17

 Codner, Hanging together: Military interoperability in an era of technological innovation, s. 20-21. 
18

 Ibid, s. 29. 
19

 Sjöblom, Interoperabilitet i multinationella operationer: Fallstudie Liberia (LA01) och tankar inför framtiden, 
s. 56. 
20

 Ibid, s. 58. 
21

 Codner, Hanging together: Military interoperability in an era of technological innovation, s. 30. 
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Figur 1: Multinationell operabilitet. 22 

Detta arbete är avgränsat till dimensionen beteende i Codners teori. Vidare 

koncentreras undersökningen till grenen ”Strategic Concept”. Avgränsningarna är 

grafiskt markerade i figur 1. Syftet med figuren är att illustrera omfattningen av teorin 

och tydliggöra att endast en särskilt utvald del av teorin används i detta arbete.  

3.1.2. Beteende 

Beteende är den centrala dimensionen arbetet. Beteendeinteroperabilitet definieras i 

Conders studie som dimensionen vilken styrs av mänskliga reaktioner i form av 

beteendemönster. I en militär kontext beskriver Codner det som att två grupper 

(styrkor, formationer, enheter etc.) har en hög grad av beteendeinteroperabilitet ifall de 

sannolikt kommer reagera på ett liknande sätt i en angiven militär situation.23 

Beteendeinteroperabilitet har enligt Codner en koppling till institutionella föreskrifter 

såsom nationens säkerhets- och försvarspolitik, den militära strategin och doktriner, 

men också bredare samhälleliga bestämmelser såsom nationella grundlagar, 

                                                        
22

 Codner, Hanging together: Military interoperability in an era of technological innovation, s. 31. 
23

 Ibid, s. 51. 
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rättssystem och kultur.24 Därför delar Codner upp beteendedimensionen i de tre 

grenarna strategiska koncept, doktrin och kultur. 

I det här avsnittet kommer fokus ligga på att beskriva grenen strategiska koncept samt 

barkunden till dess stora betydelse för interoperabilitet. Övriga grenar inom 

dimensionen avgränsas. Kopplingen mellan strategiska koncept, doktrinär- och kulturell 

interoperabilitet kommer emellertid att åskådliggöras. 

Överensstämmelse mellan nationers strategiska koncept är enligt Codner en särskilt 

viktig faktor för att uppnå interoperabilitet. Om de samarbetande nationerna på 

strategisk nivå har en liknande syn på hur resurser ska nyttjas för att uppnå militära mål 

så är det troligt att nationernas utrustningsprogram, ledningsstrukturer, 

verksamhetsplaner och doktriner kan förenas.25 

En nations doktriner kommer med andra ord att influeras av nationens 

militärstrategiska koncept. Om de strategiska koncepten inte är anpassade mellan 

samarbetande länder så kommer doktrinerna förmodligen inte ha så stora likheter. 

Därav härstammar doktrinär interoperabilitet huvudsakligen från överensstämmelse av 

strategiska koncept. Det är trots allt på de operativa, taktiska och stridstekniska 

nivåerna som interoperabilitet rent praktiskt kan uppnås och beteendet på dessa 

krigföringsnivåer styrs till stor del av nationers doktriner och kultur menar Codner.26 

Om interoperabiliteten mellan samarbetsländer ska förbättras på längre sikt menar 

Codner att det krävs en kontinuerlig anpassning av ländernas strategiska koncept. Med 

detta menar han dock inte att samarbetsländer måste anta identiska strategiska 

koncept, då det skulle vara en omöjlighet p.g.a. att nationella säkerhetspolitiska mål 

aldrig kommer vara helt identiska. Det finns politiska och kulturella begränsningar samt 

enorma skillnader i metoder som inte kan anpassas helt mellan länder enligt Codner.27 

3.1.3. Codners slutsatser 

Codner har kommit fram till några övergripande slutsatser avseende hans teori om 

interoperabilitet som helhet. 

                                                        
24

 Codner, Hanging together: Military interoperability in an era of technological innovation, s. 51.  
25

 Ibid, s. 54. 
26

 Ibid, s. 65. 
27

 Ibid, s. 62. 
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Codners kanske mest huvudsakliga slutsats är att det inte går att studera endast delar av 

begreppet. Interoperabilitet måste ses som en helhet. En nations militärstrategiska 

koncept i beteendedimensionen kommer exempelvis att forma både dess doktrin och 

dess användning av teknik.28 

De flesta problemen med interoperabilitet är kopplade till skilda strategiska koncept 

mellan nationer, vilka i sin tur beror på politiska skillnader.29 

Standardisering av utrustning och procedurer på stridsteknisk, taktisk och operativ nivå 

är centralt för att lösa interoperabilitetsproblem.30 

Det finns också sätt, enligt Codner, då nationer kan fungera i en koalition där dålig 

interoperabilitet är accepterad. Till exempel om nationerna accepterar separata 

uppgifter eller ifall nationernas stridskrafter har stor geografisk spridning.31 

3.1.4 Modell 

Codner menar att militärstrategiska koncept hos NATO eller andra europeiska nationer 

kan beskrivas grafiskt i en tredimensionell modell med de ingående kategorierna 

”Territorial Defence”, ”Force Projection” samt ”Combat Capability”.32 Kategorierna och 

sambandet illustreras av figur 2. 

 

                                                        
28

 Codner, Hanging together: Military interoperability in an era of technological innovation, s. 79. 
29

 Ibid, s. 79 
30

 Ibid, s. 80. 
31

 Ibid, s. 80. 
32

 Ibid, s. 55. 
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Figur 2: Modell som beskriver nationers militärstrategiska koncept.33 

Med modellen som verktyg kan Sveriges och Finlands militärstrategiska koncept 

analyseras och jämföras. Om Sverige och Finland placeras in i kuben och nationerna 

hamnar nära varandra så innebär det rent konkret att förutsättningarna är goda att 

uppnå en hög grad av interoperabilitet. Undersökningen kommer att baseras på de tre 

kategorierna, som tillsammans beskriver en nations militärstrategiska koncept. Kuben 

kommer dock att ersättas av ett diagram med samma kategorier för att tydliggöra 

skillnaderna. 

Genom att inrikta jämförelsen på nationernas mariner ges en tydligare bild av 

interoperabiliteten i SFNTG. Det hela mynnar ut i ett diagram av de båda nationernas 

grader inom de olika kategorierna. Dock krävs det en operationalisering samt en 

utvecklad beskrivning av kategorierna för att få dem att passa in i en svensk-finsk marin 

kontext. 

Om nationerna har liknande strategiska koncept i denna jämförelse så bör det också 

finnas förutsättningar för Sverige och Finland att vara interoperabla i SFNTG, dock 

endast sett till denna utvalda del av Codners teori. Den operationaliserade modellen 

kommer således att användas som det centrala verktyget i detta arbete. 

                                                        
33

 Codner, Hanging together: Military interoperability in an era of technological innovation, s. 56. 
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3.2. Operationalisering 

För att tydliggöra jämförelsen kommer, istället för kuben, ett vanligt stapeldiagram att 

användas i denna undersökning. Dock med samma ingående variabler. Kuben som 

Codner använder är problematisk vid en direkt jämförelse mellan få nationer relativt 

varandra. Kuben är utformad för en jämförelse ur ett globalt perspektiv och den anses 

vara svår att avläsa. Stapeldiagrammet används för att på ett tydligare sätt illustrera 

skillnaderna mellan Sveriges och Finlands militärstrategiska koncept. 

Att använda ett diagram med utbrutna kategorier är möjligt eftersom kategorierna inte 

har ett direkt förhållande till varandra i Codners kub. En nation kan exempelvis ha 

relativt höga grader av samtliga kategorier, vilket naturligtvis fordrar att det handlar om 

en stor försvarsmakt. Omvänt kan en mindre försvarsmakt ha låga grader inom samtliga 

kategorier i Codners modell. 

För att kunna gradera de svenska och finska marinerna i de olika kategorierna krävs det 

referenser. Den nationen som bedöms ha den högsta graden inom respektive kategori 

kommer att agera referens för den andra nationen. Därefter görs en bedömning hur 

mycket nationerna skiljer sig från varandra. Denna bedömning görs av författaren 

utifrån en bedömningsskala, se tabell 3. Resultatet kommer således att illustrera 

likheten inbördes mellan nationernas militärstrategiska koncept, utifrån Codners tre 

kategorier. 0-20% innebär mycket liten överensstämmelse. 81-100% innebär mycket 

stor överenstämmelse.  

Detta innebär att även om båda nationerna skulle bedömas erhålla 100% i diagrammet, 

d.v.s. samma grad i kategorin, så kan nationernas grad ändå vara liten globalt sett. Dock 

är i så fall överenstämmelsen stor, vilket är det väsentliga i denna undersökning. 

Bedömningsskala 

81-100% 

61-80% 

41-60% 

21-40% 

0-20% 

Figur 3: Bedömningsskala. 
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Författaren bedömer att bedömningsskalan är stor nog för att ge en god illustrativ bild 

av skillnaderna mellan de militärstrategiska koncepten. Därtill bedöms skalan vara 

tillräckligt liten för att bedömningen ska kunna genomföras korrekt med hög reliabilitet. 

Utvald empiri används i analysen för att bedöma respektive nation i de olika 

kategorierna enligt bedömningsskalan. Skalan används för att kunna konstruera ett 

stapeldiagram av förhållandet mellan Sveriges och Finlands strategiska koncept.  

I denna kvalitativa undersökning finns det utrymme för tolkning, vilket påverkar 

reliabiliteten och omöjliggör framtagandet av ett exakt förhållande. Därav är det inte det 

exakta förhållandet som är det väsentliga. Syftet är istället att identifiera likheter och 

skillnader i nationernas mariners strategiska koncept utifrån kategorierna och dra 

slutsatser med utgångspunkt från dessa och samtidigt ge en ungefärlig illustration av 

skillnadernas omfattning. Detta för att få en bild av i vilken riktning nationerna måste 

anpassa sina militärstrategiska koncept för att uppnå högre interoperabilitet i SFNTG i 

framtiden. 

Diagrammet ska alltså ses som ett verktyg för en kvalitativ undersökning. Kärnan i 

Codners modell är de tre kategorierna och det är den helomfattande bedömningen av 

nationernas strategiska koncept utifrån kategorierna, med efterföljande diskussion och 

slutsats som ska betraktats som det mest relevanta i detta arbete. 

En stor anledning till att jämförelsen görs mellan nationerna relativt varandra är 

nationernas försvarsmakters likheter storleksmässigt. En jämförelse med samma metod 

ur ett globalt perspektiv skulle ha medfört att diagrammet hade illustrerat mycket små 

eller kanske obefintliga skillnader med den valda bedömningsskalan. En ytterligare 

anledning till valet att göra en inbördes jämförelse är att det just är överenstämmelsen 

mellan nationernas koncept som är det väsentliga för interoperabiliteten enligt Codner. 

Hur koncepten ser ut ur ett globalt perspektiv är naturligtvis intressant, då det säger en 

hel del om försvarets förmåga och uppträdande, men för denna undersöknings 

forskningsfråga är det inte relevant. 

Nationernas militärstrategiska koncept kommer att jämföras genom att huvudsakligen 

studera respektive marin. Detta i syfte att koppla resultatet till SFNTG. De strategiska 

koncepten omfattas normalt av hela nationens bild av försvaret, d.v.s. samtliga 

försvarsgrenar, men genom att avgränsa undersökningen till huvudsakligen Marinen 
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kan undersökningen på ett bättre sätt relateras till det marina försvarssamarbetet. I 

vissa avseenden är det dock ofrånkomligt att studera hela försvaret. 

Global Projection relateras till Marinen genom att studera marinernas deltagande 

internationellt. 

Territorial Defence betraktas ur hela nationens syn på det territoriella försvaret. 

Combat Capability relateras till Marinen genom att studera marinernas satsning på 

avancerad teknik. 

Under kommande rubriker följer en operationalisering av kategorierna för att göra dem 

applicerbara på den svenska och den finska Marinen, samt ett resonemang kring vilken 

empiri som kommer att användas för att erhålla den bästa möjliga bilden av nationernas 

och marinernas ståndpunkt i respektive kategori. 

3.2.1. Force Projection 

Enligt Codner anger denna faktor i vilken grad nationen har för avsikt att projicera sina 

stridskrafter globalt, vilken kan variera från ingen avsikt till full global projektion.34 

Om nationen har för avsikt att projicera styrkor globalt krävs det expeditionär förmåga, 

d.v.s. förmåga att verka utanför nationens gräns. I boken ”Genomförande av 

expeditionära operationer” sammanfattar författarna att expeditionära operationer 

kräver ett globalt perspektiv med fokus på att hantera en stor bredd av situationer och 

händelser under tidskritiska och osäkra förhållanden.35 Detta innebär att nationer som 

har för avsikt att projicera stridskrafter globalt måste ha ett helt annat förhållningssätt 

jämfört med länder som inriktar sig på enbart nationellt försvar. Man måste bl.a. kunna 

hantera ett bredare spektrum av hot samt att kunna operera i annorlunda miljöer. Det är 

tydligt att det vid global projicering krävs en annorlunda utformning av stridskrafterna 

och ett annorlunda beteende. 

Denna undersökning kommer att gradera de svenska och finska marinerna utifrån dess 

inriktning på internationella insatser. Inledningsvis beskrivs nationernas generella syn 

på internationella insatser med källor från respektive nations regering och 

                                                        
34

 Codner, Hanging together: Military interoperability in an era of technological innovation, s. 56. 
35

 Flygelholm, Stefan; Norlander, Arne; Hansson, Lars-Åke; Sjöblom, Ingvar, Genomförande av expeditionära 
operationer: Tillämpat koncept 2012-06-21: Ledning, samverkan och uthållighet, Stockholm: Försvarsmakten: 
2012, s. 3. 
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försvarsmakt. Syftet med detta är att få en grundförståelse för hur respektive 

försvarsmakt resonerar kring global projicering. Därefter beskrivs vilka internationella 

insatser som respektive marin har deltagit i. Jämförelsen kommer att åskådliggöra hur 

likvärdigt respektive marin utformar sina stridskrafter ur ett expeditionärt perspektiv 

samt nationens vilja att projicera stridskrafter globalt, relaterat till Marinen. 

3.2.2. Territorial Defence 

Enligt Codner anger denna faktor i vilken grad nationen har för avsikt att inrikta sig på 

territoriellt försvar, vilken kan variera från ingen till full inriktning på 

territorialförsvar.36 

Kategorierna Territorial Defence och Force Projection har en tydlig anknytning till 

varandra. Om en nation har en låg grad av Force Projection så kommer sannolikt graden 

av Territorial Defence vara högre och vice versa. Förhållandet behöver emellertid inte 

vara linjärt och därför jämförs olika faktorer i de båda kategorierna. 

I denna kategori kommer bl.a. strategidokument från nationerna samt en utomstående 

beskrivning från den opartiska publikationen Military Balance att ge underlag till en 

bred analys av nationernas territoriella försvarsinriktning. Military Balance ges ut 

årligen av ”International Institute for Strategic Studies” med statistik på allt ifrån 

försvarsekonomi till materiel och internationell projektion omfattande världens 

försvarsmakter.  

För att bredda undersökningen ytterligare görs en beräkning av förhållandet mellan 

storleken på nationernas försvarsgrenar personellt, med Military Balance som källa. 

Denna beräkning görs på antalet aktiva soldater och officerare i respektive försvarsgren. 

Exakt vad som ingår i kategorin aktiva soldater och officerare framgår inte av Military 

Balance, men eftersom uppgifterna inhämtas från samma kategori och källa till 

respektive land så bedöms förhållandet ändå vara relevant. Vidare redogörs även för 

försvarsmakternas utbildningsystem samt en kort redogörelse om nationernas historia 

och hotbild. 

                                                        
36
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3.2.3. Combat Capability 

Enligt Codner anger denna faktor den militära förmågan, kopplat till satsningen på 

avancerad teknik, vilken kan variera från ingen förmåga till hög förmåga.37 

För att jämföra marinernas satsning på avancerad teknik kommer respektive 

försvarsmakts materielförsörjningsplaner att analyseras och jämföras. Genom att 

studera vilka materielanskaffningar som är planerade för respektive marin och jämföra 

dessa erhålls en bild av hur satsning på avancerad teknik skiljer sig mellan nationerna. 

Underlaget bygger på den svenska Försvarsmaktens planerade materielförsörjning 

2014-2021, utgiven 2013, samt planen för den finska Försvarsmaktens 

materielförsörjning 2013-2024, utgiven 2013. 

3.2.4. Sammanfattning 

Kategori Vad som jämförs 

Force Projection  Nationernas generella syn på internationellt deltagande. 

 Det faktiska marina internationella deltagandet. 

Territorial Defence  Regeringarnas uppgifter för Marinen. 

 Nationernas generella syn på territoriellt försvar. 

 Försvarsmakternas utbildningsystem. 

 Försvarsgrenarnas storleksförhållande. 

 Nationernas historia och hotbild. 

Combat Capability  Materielförsörjningsplanen för respektive marin. 

Figur 4: Sammanfattning av operationaliseringen. 

4. Empiri 

4.1. Sverige 

4.1.1. Force Projection 

På regeringens hemsida tydliggörs det att det internationella engagemanget är en av de 

viktigaste uppgifterna inom det svenska totalförsvaret. Vidare framgår det att Sverige 

spelar en aktiv roll inom bl.a. FN, EU och Natos Partnerskap för fred (PFF) när det gäller 

att förebygga konflikter och främja freden.38 

                                                        
37
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I en skrivelse av Regeringen sammanfattas den nationella långsiktiga strategin för 

nationens deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. 

Skrivelsen är från den 13 mars 2008, men ses ändå som aktuell då den framstår som ett 

huvuddokument på Regeringens hemsida om fredsfrämjande insatser (uppdaterad 10 

januari 2015). I denna skrivelse framgår det att Sveriges syfte med sitt engagemang i 

internationella fredsfrämjande insatser är ytterst att upprätthålla internationell fred och 

säkerhet och därmed underlätta för en rättvis och hållbar global utveckling genom att 

arbeta för bl.a. demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mänsklig värdighet och 

utveckling. Svenskt internationellt deltagande syftar även till att i förlängningen främja 

nationell säkerhet och svenska intressen.39 

Sveriges övergripande politiska målsättning är att nationen ska ta ett ännu större och 

mer samordnat ansvar i freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Insatserna ska öka 

såväl kvalitativt som kvantitativt. Huvudsakligen ska insatserna ske inom ramen för FN, 

EU, Nato och OSSE. Sverige ska ha kapacitet till både snabbinsatser och långsiktiga 

insatser i alla faser av krigets förlopp. Genom att delta i internationella insatser erhålls 

även erfarenheter som är till nytta för den nationella krishanteringsförmågan.40 

Uppgiften att genomföra internationella insatser ska vara grundläggande för den 

svenska Försvarsmakten, men inte ensamt dimensionerande, vid utvecklingen av 

Försvarsmaktens förband. I första hand är det förmågan att tillsammans med andra 

nationer förebygga, begränsa, dämpa och avbryta konflikter som ska prioriteras. Sverige 

ska kunna ge mervärde till operationerna. Vidare ger internationella insatser 

möjligheter till kvalificerade ledarbefattningar i högre staber för Försvarsmaktens 

personal, vilket bidrar till att stärka och utveckla kompetensen hos Försvarsmakten. 

Detta ger också ökade förutsättningar att ge Sverige ett större inflytande i den aktuella 

insatsen samt i internationella organisationer. Den andra uppgiften som 

Försvarsmakten har är att värna Sveriges territoriella integritet och att bidra med fred 

och säkerhet. Enligt denna skrivelse hänger dessa två uppgifter nära samman då den 

erfarenhet som internationella insatser ger även stärker förmågan att värna nationens 

egen territoriella integritet. Försvarsmakten ska ha förmågan att samtidigt leda och 

                                                        
39

 Regeringen, Skr. 2007/08:51, Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamhet, Stockholm, 13 mars 2008, s. 3. 
40

 Ibid, s. 5-6. 
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delta i två insatser av bataljonstorlek samt ytterligare tre mindre insatser. 

Försvarsmakten ska både ha förmågan att snabbt vara på plats i ett nytt insatsområde 

och dessutom med kort varsel kunna förstärka en redan pågående insats. Även 

materielförsörjningen måste karaktäriseras av en högre flexibilitet då viss materiel 

måste tillföras försvaret snabbt vid en internationell insats.41 

Marinchefen amiral Jan Törnqvist höll i februari 2014 i ett seminarium om den marina 

arenan där han gick igenom Marinens verksamhet i närtid. Marinen har deltagit i 

internationella insatser i Libanon (UNIFIL) under 2006 och 2007, i Tchad 2008 och tre 

gånger i EU Navfor Atalanta 2010-2013. Över tiden har amfibiekåren dessutom deltagit i 

Afghanistan. Amfibieregementet och andra amfibiebataljonen ansvarade 2013 för FS25 i 

Afghanistan. 2014 bidrog Marinen med ett minröjningsfartyg i Nato Responce Force och 

2015 deltar ett amfibiekompani samordnat med Finland i samma styrka och 

inriktningen är att en visbykorvett ska delta i styrkan under 2017. Vidare samövar 

Marinen kontinuerligt med grannländerna och övervakar över tiden eget territorium i 

syfte att ha en god omvärldsuppfattning och handlingsfrihet.42 

Sjöstridsflottiljerna har alltså vid tre tillfällen bidragit med enheter (ME01, ME02 samt 

ME03) till EU:s marina operation EU Navfor Atalanta. Operationens syfte är att skydda 

fartyg som transporterar mat till nödställda i Somalia. Ytterligare uppgifter som ingår i 

operationen är att skydda Afrikanska unionens sjötransporter till Somalia, övervaka 

fisket i området samt att avvärja och bekämpa sjöröveri och väpnade rån mot fartyg.43  

ME01 pågick mellan maj-september 2009 och bestod av korvetterna HMS Stockholm 

och HMS Malmö tillsammans med stödfartyget HMS Trossö samt en skyddsstyrka ur 

amfibiekåren. Totalt deltog 152 personer i insatsen.44 

                                                        
41

 Regeringen, Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet, s. 18-19. 
42

 Kungliga krigsvetenskapsakademin: Thörnqvist, Jan (2014-02-23), ”Seminarium om militärt tänkande – Den 
marina arenan”, http://kkrva.se/seminarium-om-militart-tankande-den-marina-arenan/, inhämtad 2015-05-
11. 
43

 Försvarsmakten, ”Somalia – EU Navfor”, http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-
insatser/pagaende-internationella-insatser/somalia-eu-navfor/, inhämtad 2015-05-04. 
44

 Försvarsmakten, ”EU Navfor – mer om insatsen”, http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-
verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/somalia-eu-navfor/eu-navfor-mer-om-
insatsen/, inhämtad 2015-05-04. 
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ME02 pågick mellan april-november året därpå och bestod av HMS Carlskrona och en 

helikopterenhet. HMS Carlskrona agerade styrkehögkvarter under de första fyra 

månaderna av insatsen. Totalt ingick 277 personer i insatsen.45 

ME03 pågick mellan april-augusti 2013 och bestod av HMS Carlskrona, en 

helikopterenhet, en bordningsstyrka och en stödenhet, vilken var placerad i Djibouti. 

Totalt ingick 152 personer i insatsen.46 

Amfibieförbandet har som tidigare nämnts vid flera tillfällen deltagit i insatser såsom 

bl.a. Kosovo, Adenviken, Tchad och Afghanistan. Under 2014 ansvarade även delar av 

amfibieförbandet för den operativa reserven, vilken med kort varsel skulle kunna 

insättas såväl nationellt som internationellt.47 

Framtidsplanerna är enligt marinchefen att investera i interoperabilitet, ”d.v.s. specifik 

kunskap och materiel i syfte att kunna delta med t.ex. USA i internationella missioner.” 

Detta för att kunna förvänta oss stöd ifall krisen kommer till Sverige. För detta krävs 

utarbetande av gemensamma koncept, metoder och system.48 

Planerade insatser framgår också av regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende 

Försvarsmakten. Kopplat till större marina insatser så deltar en väpnad styrka från 

Amfibiekåren (ME04) i ett fjärde bidrag till EU:s marina operation EU Navfor Atalanta. 

Styrkan består av ett svenskt högkvarter, två helikopter 15 samt två stridsbåtar och 

baseras ombord på ett nederländskt fartyg under tre till fyra månader det första 

halvåret 2015.49 

4.1.2. Territorial Defence 

Försvarsmaktens generella mål och uppgifter redogörs i Regeringens proposition 

2008/09:140 ”Ett användbart försvar”. Där framgår det att målen för nationens säkerhet 
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 Försvarsmakten, ”EU Navfor – mer om insatsen”, http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-
verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/somalia-eu-navfor/eu-navfor-mer-om-
insatsen/, inhämtad 2015-05-04. 
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 Ibid. 
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 Försvarsmakten, ”Amfibieregementet – Amf 1”, 
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uppnås genom hävdandet av Sveriges suveränitet, värnandet av suveräna rättigheter 

och nationella intressen i övrigt, genom förebyggandet och hanterandet av konflikter 

och krig samt genom skyddandet av samhället och dess funktionalitet. Vidare ska det 

svenska försvaret kunna bidra med militärt stöd vid kris- och konfliktsituationer till 

annat medlemsland i EU eller nordiskt land. Försvaret har alltid haft till uppgift att 

hävda Sveriges gränser och territoriella integritet i såväl fred som kris och krig. Detta 

gäller även i nuläget, men Sveriges säkerhet är idag på ett helt annat sätt kopplad till 

våra grannars och Europas säkerhet. Detta medför att målet för försvaret inte enbart 

uppnås genom hävdandet av nationens egen territoriella integritet. Sveriges intressen 

måste hävdas såväl i Sverige, som i närområdet och utanför närområdet i enlighet med 

principerna i EU-fördraget och FN-stadgan.50 

Enligt Military Balance 2015 är det svenska försvaret främst konfigurerat för försvar av 

det nationella territoriet och de tre vapengrenarna är huvudsakligen utrustade och 

utbildade för denna uppgift.51 

Vidare framgår det av Military Balance 2015 att det svenska försvaret har en relativt 

jämlik fördelning mellan försvarsgrenarna. Försvaret har totalt 15 300 aktiva soldater 

och officerare och av dessa ingår 5 550 (36%) i armén och 3 000 (20%) i Marinen.52 

Den 1 juli 2010 lades värnplikten i Sverige vilande i fredstid.53 Istället infördes ett nytt 

utbildningssystem bestående av en grundläggande militär utbildning (GMU) som 

omfattar tre månader. Utbildningen är ingångsporten för alla former av fortsatt 

engagemang i Försvarsmakten och byggs sedan på med kompletterande utbildning. Den 

sammanlagda utbildningslängden ligger på cirka 10 månader för soldater och sjömän. 

Efter GMU är rekryten behörig att söka anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman, 

tjänstgöra i hemvärnet och i förlängningen ansöka till officersutbildningen.54 
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 Regeringen, Regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar, Stockholm, 19 mars 2009, s. 34-
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 International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2015: Chapter Four: Europe, vol. 115, uppl. 1, 
London: Routledge, 2015, s. 139. 
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 Ibid, s. 139. 
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 Försvarsmakten, ”Värnplikt”, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-
historia/varnplikt/, inhämtad 2015-05-04. 
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 Regeringen, ”Grundläggande militär utbildning”, http://www.regeringen.se/sb/d/3013/a/161961, inhämtad 
2015-05-04. 
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Sverige har varit en självständig stat sedan den 6 juni 1523.55 Wilhelm Agrell, professor i 

underrättelseanalys vid Lunds universitet, har författat en artikel på Säkerhetspolitik.se, 

som drivs och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Agrell skriver 

att hot- och riskbilden mot Sverige har förändrats efter andra världskriget och det kalla 

kriget och det svenska försvaret har p.g.a. detta genomgått stora förändringar. ”Sverige 

har gått från ett försvar som i främsta hand ska kunna försvara landet mot en militär 

invasion till ett yrkesförsvar som deltar i multinationella insatser”.56 

Vidare skriver Agrell att svenska militära och politiska bedömningar återigen 

förändrades några år senare. Detta på grund av Rysslands tilltagande militära aktivitet. 

Detta bidrog till att Sverige 2012 återupptog försvarsplaneringen mot ett nationellt 

försvar.57 

På regeringens hemsida kan man ta del av regeringens syn på säkerhet. Där framgår det 

att ”Ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är osannolikt under överskådlig 

tid. Kriser och incidenter som även inbegriper militära maktmedel kan dock inte uteslutas i 

vår region och på längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas”. Vidare 

nämns Ryssland som Sveriges största grannland som en central säkerhetspolitisk aktör i 

närområdet.58 

Sverige har alltså gått från ett försvar med hög territoriell inriktning till ett yrkesförsvar 

med mer fokus på internationella insatser. Rysslands aggressiva beteende har dock 

medfört att Sverige sakteliga börjar återgå mot ett nationellt försvar. Regeringen 

bedömer dock hotbilden mot Sverige som mycket låg och samtidigt beskrivs Ryssland 

ha ett stort inflytande i säkerhetspolitiken. 
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4.1.3. Combat Capability 

Empirin är hämtad ur Försvarsmaktens materielförsörjningsplan 2014-2021. 

Informationen som delgivs detta dokument är dynamisk.59 Därför är det viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt till denna information. Underlaget utgår från materielplanen 

som fastställdes i mars 2013,60 vilken i dagsläget är den mest aktuella som är 

offentliggjord. Avsikten med denna undersökning är emellertid att få en överskådlig bild 

av den svenska Marinens satsning på avancerad teknik. 

Det primära för Marinen de kommande åren är slutleverans av korvett typ Visby, 

leverans av ett nytt spaningsfartyg som ersättare för HMS Orion samt utveckling av 

nästa generations ubåt. Först efter år 2020 planeras utveckling av ett nytt ytstridsfartyg. 

Vidare ska sjömålsrobot 15 omsättas i slutet av denna period och Amfibiekårens 

båtsystem stridsbåt 90 ska renoveras och livstidsförlängas.61 

Minröjningsfartyget typ Koster överlämnas efter halvtidsmodifiering. Vidare är planen 

att utveckla stödfartygsfunktionen för att kunna stödja en marin styrka med 

framskjuten logistik såväl nationellt som internationellt,62 samt att anskaffa ett nytt 

stridsledningssystem för Amfibiekåren under perioden.63 

4.2. Finland 

4.2.1. Force Projection 

Försvarsministeriet i Finland har givit ut en strategi som sträcker sig fram till 2025. 

Dokumentet är en bedömning av hur Finlands säkerhetsmiljö kommer att utvecklas på 

lång sikt. Syftet är att beskriva vilka utmaningar som Finlands försvarspolitik och 

militära försvar står inför samt med vilka medel dessa utmaningar ska mötas. I 

dokumentet beskrivs det att förmågan att delta i det internationella samarbetet och den 

militära krishanteringen ska utvecklas både kvantitativt och kvalitativt.64  

Ett fördjupat internationellt samarbete främjar en utveckling av Försvarsmaktens 

militära förmåga. Vidare är den internationella militära krishanteringen ett naturligt sätt 
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att trygga nationens egen säkerhet. Finland strävar efter att erhålla interoperabilitet på 

alla plan i den internationella verksamheten och de olika försvarsgrenarna ska ha 

förmåga att genomföra operationer i enlighet med landets internationella förpliktelser. 

Finland vill också utöka övnings- och utbildningssamarbetet med Nato, vilket förbättrar 

beredskapen såväl nationellt som internationellt, då Natos verksamhetsmetoder och 

modeller tillämpas globalt.65 

I Statsrådets redogörelse för Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012 är en slutsats 

att ett omfattande deltagande i internationell krishantering (FN, EU, Nato, OSSE) är en 

central del av Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Finland utvecklar sin 

krishanteringsberedskap genom att delta i EU:s samt Natos multinationella utbildnings- 

och övningsverksamhet.66 

Vidare framgår det av dokumentet att Finland även i fortsättningen ska delta i krävande 

internationella krishanteringsuppdrag för att främja säkerhet, stabilitet samt 

konfliktlösning och för att stärka Finlands egen säkerhet, internationella ställning och 

försvarsförmåga. Insatserna utvecklar Finlands beredskap och de kapaciteter som krävs 

för nationens eget försvar. Målet är att Finland ska ha personal i ledningen för 

krishanteringsinsatser. Teman som beaktas i krishanteringsverksamheten är bl.a. 

främjandet av de mänskliga rättigheterna, jämställdhet, demokrati och 

rättsstatsprincipen samt de kulturella och religiösa dimensionerna. Enligt dokumentet 

har Finland under flera årtionden gjort betydande insatser inom militär fredsbevarande 

verksamhet och militära krishanteringsoperationer. Detta visar att Finland har en klar 

vilja att delta i det internationella ansvarstagandet. Vid beslut om krishanteringsinsatser 

beaktas bl.a. vilken nytta Finland kan ha av insatsen vid utvecklandet av sina 

kapaciteter.67 

Det finska utrikesministeriets redogör på deras hemsida för syftet med den 

internationella krishanteringen samt vilka insatser som Finland har genomfört. Målet 

med den internationella krishanteringsverksamheten att förbättra internationell 

säkerhet, men även här framhävs att insatserna indirekt gynnar Finlands egen säkerhet. 
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Tanken är att Finland ska satsa på uppgifter som gynnar och utvecklar dess egen 

nationella försvarsförmåga.68 

Nedan presenteras insatserna som det är bekräftat att den finska Marinen har deltagit i. 

Mellan februari och april 2011 deltog den finska Marinen med minfartyget Pohjanmaa i 

EU:s marina insats Operation Atalanta utanför Somalia. Totalt ingick 120 soldater i 

insatsen.69 År 2013 deltog den finska Marinen återigen i operationen. Då bidrog de med 

en mindre skyddsstyrka till insatsen.70 

Flera officerare och soldater från den finska Marinen har tjänstgjort i Afghanistan enligt 

den finska försvarsattachén i Stockholm Överste Manu Tuominen. Bl.a. deltog den finska 

Marinens specialstyrka i ISAF-insatsen i Afghanistan. Dessutom har den marina 

kustjägarenheten deltagit i både Nordic Battlegroup 11 samt Nato Response Force enligt 

Tuominen.71 

Enligt Kapten James Mashiri, chef för plansektionen på Marinsystemavdelningen i 

Finland, skiljer sig Sveriges och Finlands organisationssystem rörande internationella 

insatser. Sverige bidrar med trupper från stående förband på roterande bas, medan den 

finska Försvarsmakten bildar ett skilt insatsförband för varje insats. I samtliga 

markinsatser är det armén och Björneborgs brigad som uppställer förbanden. Dock 

deltar fåtalet soldater från Marinen även i markinsatserna, men sammansättningen sker 

av armén. Enligt Mashiri är EU Navfor-insatsen i Adenviken den enda insatsen som den 

finska Marinen har haft ansvar för att sätta upp förband till.72 

4.2.2. Territorial Defence 

De finska militära doktrinerna är sekretessbelagda. Dock beskrivs försvaret i 

publikationen Finlands militära försvar. Där framgår det att de viktigaste uppgifterna för 

Försvarsmakten är övervakning av rikets land- och sjöområde samt luftrum, tryggandet 
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av den territoriella integriteten samt rikets försvar.73 Vidare framgår det att det 

territoriella försvaret utgör en central princip enligt vilken det militära försvaret 

genomförs.74 Vidare framgår det att den allmänna försvarsviljan i landet är hög och att 

Försvarsmakten och dess allmänna värnplikt utgör en central del av det finska 

samhället. ”Finland är ett militärt alliansfritt land som upprätthåller en trovärdig 

nationell försvarsförmåga.”75  

Enligt Military Balance 2015 bygger Finlands säkerhets- och försvarspolitik på nationellt 

territoriellt försvar, bilateralt och multilateralt samarbete samt den allmänna 

värnplikten.76 

Det är tydligt att kärnan i det finska försvaret är armén. Enligt Military Balance 2015 har 

det finska försvaret 22 200 aktiva soldater och officerare. Av dessa ingår i 16 000 (72%) 

armén och endast 3 500 (16%) i Marinen.77 

I det finska försvarsministeriets strategi 2025 framgår det att den allmänna värnplikten 

är ett grundelement i Finlands försvar. Vidare är värnplikten ett kostnadseffektivt sätt 

att genomföra försvaret. Enligt strategin har den allmänna värnplikten de finska 

medborgarnas och statsledningens starka stöd. Värnplikten framhävs som en grund för 

de finska medborgarnas starka försvarsvilja och förpliktigande till försvaret. Dessutom 

garanteras en förståelse för Försvarsmaktens verksamhet i hela samhället.78 

I inledningen av strategidokumentet diskuterar Seppo Kääriäinen, den dåvarande 

försvarsministern i Finland, framtiden för Finlands försvar. Trots att det internationella 

samarbetet och det ömsesidiga beroendet kommer att öka i framtiden så förblir grunden 

för Finlands försvar nationell. ”Vi finländare har även i framtiden ansvaret för vårt lands 

försvar oberoende av hurdana lösningar vi går in för. Kärnan i Finlands försvar kommer 

alltid att vara finländsk”.79 

Finland förklarades självständigt från Ryssland först år 1917 och landet behöll sin 

självständighet under andra världskriget trots strider mot såväl Sovjetunionen och 
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Tyskland. Finlands landsgräns mot Ryssland är cirka 1300 km.80 Ryssland är även 

Finlands största handelspartner och det framgår av Statsrådets redogörelse för Finlands 

säkerhets- och försvarspolitik att ”Rysslands utrikes- och säkerhetspolitiska linje och 

samhällsutveckling samt läget och utvecklingsutsikterna för den militära stormaktens 

väpnade styrkor är naturligtvis faktorer som intresserar Finland”81 

Dessutom framgår det även av publikationen Finlands militära försvar att Finlands 

säkerhetspolitiska ställning bl.a. ”påverkas avsevärt av Ryssland och grannskapet till 

Ryssland” och att säkerhetssituationen i Nordeuropa till stor del påverkas av Ryssland.82 

Vidare framgår det av Statsrådets redogörelse att Ryssland har påbörjat en storskalig 

upprustning av sitt försvar i syfte att återta sin ställning som en internationellt erkänd 

militär stormakt.83 ”Rysslands interna stabilitet och ekonomiska utveckling samt dess 

militära upprustning är faktorer som på ett centralt sätt påverkar Finlands 

säkerhetsmiljö”.84 

Av detta kan man utläsa att Finland påverkas av Ryssland i stor omfattning, såväl 

ekonomiskt som p.g.a. nationens geografiska läge. Finlands förhållandevis korta tid som 

självständig nation och dess långa gräns mot ett oförutsägbart Ryssland under 

upprustning är faktorer som bidrar till nationens inriktning på territoriellt försvar. 

4.2.3. Combat Capability 

Empirin är bl.a. inhämtad ur underlag från Överste Manu Tuominen. Underlaget har 

dessutom kompletterats av Kn James Mashiri. Även underlag från ”Nordic defence 

industry seminar 2014” används som källa. Detta underlag liknar till stor del underlaget 

från Tuominen, men är kompletterat med finansieringsinformation. Syftet med detta 

avsnitt är att få en överskådlig bild av den finska Marinens satsning på avancerad teknik. 

De kommande fem åren kommer tyngdpunkten av investeringarna i det finska försvaret 

att gå till armén. Marinen kommer dock anskaffa tre nya minröjningsfartyg av Katanpää-

klass som ska vara operativa från år 2015, mindre landstigningsfartyg av Jehu-klass 

samt modernisera en del av de befintliga robotbåtarna. Först år 2020 planeras en ny 
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ytstridsfartygsklass att införas samt anskaffning av en ny sjömålsrobot. De mer 

detaljerade materielförsörjningsplanerna är sekretessbelagda, enligt Mashiri.85 86 

Sett till finansieringen under denna period kommer endast 8% av den totala budgeten 

att investeras i Marinen. Detta kan jämföras med exempelvis armén, som planeras 

tillföras 23%, vilket är den största delen av budgeten.87 Denna fördelning illustreras av 

figur 5, vilken tydligt återspeglar att armén prioriteras i det finska försvaret.88 

 

Figur 5: Finlands materielsatsning 2013-2024.89 

5. Analys och resultat 

5.1 Force Projection 

Båda nationerna beskriver ett fördjupat internationellt samarbete som en 

framgångsfaktor. Finlands regering tycks dock ha en tydligare intention att genomföra 

insatserna i huvudsak för nationens egen säkerhet, internationella ställning och 

försvarsförmåga. Finlands har ett tydligare syfte att i första hand att bidra till att 

utveckla kapaciteter som krävs för nationens egna försvar. I Sverige uttrycks syftet med 
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internationella insatser mer i termer som rättvisa och hållbarhet för den globala 

utvecklingen. Dock syftar insatserna i förlängningen till att främja nationell säkerhet och 

svenska intressen, men det är inte det primära målet som det uttrycks vara i Finland. 

Enligt den svenska regeringen ska uppgiften att genomföra insatser internationellt vara 

grundläggande för den svenska Försvarsmakten och uppgiften hänger nära samman 

med uppgiften att skydda nationens egen territoriella integritet. 

Sett till Marinen som är det vitala i denna undersökning så är Sveriges deltagande 

internationellt mer omfattande i kvantitet, i synnerhet p.g.a. de fyra större insatserna i 

Adenviken. Även Finland har deltagit i operationen i Adenviken, men inte alls i samma 

omfattning. Både den svenska och den finska amfibiesektionen har bidragit med trupper 

såväl i Adenviken som till internationella insatser på land. Den svenska 

amfibiesektionen bedöms dock ha bidragit med mer trupper än den finska 

motsvarigheten de senaste åren. 

Resultatet visar att Sverige under den senaste tiden har haft ett större marint 

deltagande internationellt, i synnerhet sett till insatserna i Adenviken. Finland har dock 

en vision att utveckla sitt internationella deltagande, en vision som blivit verklighet de 

senaste åren. Nationernas syfte med den globala projiceringen bedöms skilja sig något. 

Finland har en tydligare målsättning att dra egna fördelar för det nationella försvaret till 

följd av det internationella deltagandet. 

Sammantaget påvisar detta att Sverige har en större avsikt att projicera sina styrkor 

globalt, skillnaden bör dock inte betraktas som överväldigande sett till Finlands 

succesivt ökande projicering och framtida målsättning med det internationella 

deltagandet. Författaren bedömer att Finland erhåller 61-80% av Sveriges grad i 

kategorin Force Projection. 

5.2. Territorial Defence 

Enligt den utomstående källan Military Balance är båda nationerna konfigurerade för 

territoriellt försvar. Skillnaden är att det finska försvaret enligt samma källa även bygger 

på internationellt samarbete och den allmänna värnplikten. 

Värnpliktens betydelse för Finland bedöms påvisa nationens stora inriktning på 

territoriellt försvar. I Finland är värnplikten ett grundelement för försvaret, vilken i sin 

tur är en grund för finländarnas starka försvarsvilja och ger en större förståelse för 
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Försvarsmakten bland medborgarna. Vidare framhävde Seppo Kääriäinen att kärnan i 

Finlands försvar alltid kommer vara nationellt försvar. Med hänsyn till detta, i 

kombination med värnpliktsystemet, landets historia samt geografiska läge är det 

tydligt att kärnan i det finska försvaret är territoriellt försvar. 

I och med det i Sverige vilande värnpliktssystemet och övergången till ett yrkesförsvar 

som är mer inriktat på internationella insatser, i kombination med den svenska 

regeringens låga hotbildsbedömning och det faktum att Sverige har varit självständigt 

och i fred under en mycket längre tid än Finland så är bedömningen att Sverige har en 

lägre grad av territoriellt försvar än Finland. Dock bidrar den senaste tidens tendens till 

återupptagning av det nationella försvaret i Sverige till att skillnaderna inte blir lika 

stora. 

Sverige bedöms ha en annorlunda syn på det territoriella försvaret, jämfört med 

Kääriäinens utlåtande. Än idag uppgiften för det svenska försvaret att hävda nationens 

gränser och territoriella integritet, dock framhävs ett beroende av att hävda Sveriges 

intressen även utanför närområdet som väldigt centralt i sammanhanget. Sverige är 

generellt sett utifrån empirin inte lika fokuserade på territoriellt försvar som Finland. I 

Finland framhävs det territoriella försvaret som en central princip och försvarsviljan i 

landet beskrivs som hög. I Sverige är det territoriella försvaret inte lika tydligt och 

försvarsviljan i landet kommenteras inte på samma sätt. Ett större fokus ligger istället 

på internationell verksamhet. 

Att armén är en mycket större vapengren i Finland än vad den är i Sverige är ett annat 

argument för att Finland har en högre grad av Territorial Defence. Personellt ingår 72% 

av Finlands aktiva försvar i armén jämfört med i Sverige, där endast 36% av det aktiva 

försvaret ingår i armén. Argumentet till att detta innebär att Finland har en större avsikt 

att inrikta sig på territoriellt försvar bygger på att den territoriella suveräniteten i 

slutändan hävdas på territoriet i sig, vilket till största delen utgörs av land. 

Båda nationerna nämner Ryssland som en viktig säkerhetspolitisk aktör med stort 

inflytande. Finland bedöms dock påverkas mer av Ryssland p.g.a. landets historia och 

geografiska läge. Finland blev självständighetsförklarat från Ryssland år 1917. Detta i 

kombination med landets geografiska läge stärker förstås än idag landets 

säkerhetspolitiska inriktning avseende territoriellt försvar. 
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Bedömningen är att Finland sammantaget har en tydligare inriktning på territoriellt 

försvar jämfört med Sverige, d.v.s. en högre grad av Territorial Defence, även fast 

Sverige på senare år mer och mer tenderar att återuppta det nationella försvaret. 

Författaren bedömer att Sverige erhåller 41-60% av Finlands grad i kategorin 

Territorial Defence. 

5.3. Combat Capability 

Tabell 6 sammanfattar respektive nations marina satsning de kommande åren. 

Sverige Finland 

 Slutleverans korvett typ Visby. 

 Nytt spaningsfartyg. 

 Utveckling av nästa generations 

ubåt. 

 Minröjningsfartyg moderniseras. 

 Stridsbåt 90 moderniseras. 

 Nytt stridsledningssystem till 

Amfibiekåren. 

 Nytt ytstridsfartyg efter 2020. 

 Ny sjömålsrobot efter 2020. 

 Tre nya minröjningsfartyg. 

 Nya små landstigningsfartyg av 

Jehu-klass. 

 Modernisering av en del av de 

befintliga robotbåtarna. 

 Ny fartygsklass efter 2020. 

 Ny sjömålsrobot efter 2020. 

Figur 6: Sammanfattning av marinernas materielförsörjningsplaner. 

En större satsning på den finska Marinen kommer påbörjas först år 2020 med 

införandet av en ny ytstridsfartygsklass och sjömålsrobot. Innan dess läggs den absolut 

största delen materielsatsningen på armén. Det finska försvaret satsar nästan tre gånger 

så mycket på armén jämfört med Marinen under denna period. 

Den svenska Marinen planerar att göra en liknande satsning år 2020. Fram till dess ska 

en ny ubåt samt ett nytt spaningsfartyg utvecklas, en satsning som betraktas som 

relativt stor jämfört med det finska försvarets mindre investeringar i minröjningsfartyg, 

små landstigningsfartyg och modernisering av befintliga enheter. Dessutom införs ett 

nytt ledningssystem för den svenska Amfibiekåren och dess stridsbåtar moderniseras. 

För att värdera satsningarna relativt varandra likställs satsningarna med nya 

plattformar och en ny sjömålsrobot 2020. De stora skillnaderna innan detta är att det 

svenska försvaret ska utveckla en ny ubåtsklass, slutleverera det omfattande 

visbyprojektet samt anskaffa ett nytt spaningsfartyg. Finland å sin sida anskaffar nya 
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minröjningsenheter och mindre landstigningsfartyg, vilket inte betraktas som lika stora 

satsningar. Båda nationerna genomför moderniseringar av befintliga enheter under 

perioden. Sett till fördelningen inom den finska Försvarsmakten så satsas en väldigt stor 

andel på armén och en mycket liten andel av budgeten på Marinen de kommande åren. 

Resultatet av analysen är att den svenska Marinen har för avsikt att satsa mer på 

avancerad teknik jämfört med den Finska Marinen under de kommande åren.  

Författaren bedömer att Finland erhåller 61-80% av Sveriges grad i kategorin 

Combat Capability. 

5.4. Sammanfattning: Diagram 

 

Figur 7: Resultat: Jämförelse av strategiska koncept i diagram. 

Figur 7 illustrerar skillnaderna mellan Sveriges och Finlands militärstrategiska koncept 

ur ett marint perspektiv. Nationen som har bedömts ha den högsta graden inom 

respektive kategori har erhållit 100%, medan den andra stapeln i diagrammet 

illustrerar hur stor del av denna grad som den andra nationen har bedömts erhålla 

enligt bedömningsskalan. P.g.a. osäkerhetsfaktorn är bedömningsskalans intervall 20 

procentenheter. I diagrammet presenteras medelvärdet inom respektive intervall. 

Resultatet visar att det finns tydliga skillnader mellan den svenska och den finska 

Marinen i alla tre kategorier, vid en relativ jämförelse. De kategorier som i vilka 

nationerna överensstämmer mest är Global Projection och Combat Capability, där 

0%

100%

Global Projection Territorial Defence Combat Capability

Sverige Finland
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likheter mellan marinerna kunde identifieras, men även betydande skillnader. 

Territorial Defence och är följaktligen kategorin i vilken nationerna överensstämmer 

minst, där små likheter, men också stora skillnader kunde identifieras. 

6. Diskussion 

Sveriges och Finlands militärstrategiska koncept överensstämmer inte helt och hållet. 

Om de hade gjort det, d.v.s. ifall båda nationerna hade uppskattats till 100% i samtliga 

kategorier,  så hade slutsatsen kunnat dras att Sverige och Finland är interoperabla sett 

till de strategiska koncepten i Codners teori. Som tidigare nämnt är det enligt Codner en 

omöjlighet för samarbetspartners att anta identiska strategiska koncept. Detta leder till 

följdfrågan om koncepten är tillräckligt överensstämmande för att uppnå en hög grad av 

interoperabilitet i SFNTG? För att besvara denna fråga måste man ha klart för sig vilka 

krav som ställs på samarbetet samt vad de åskådliggjorda skillnaderna innebär i en 

global kontext. 

Visionen är att SFNTG ska vara ett verktyg för krishantering och krisförebyggande 

åtgärder i havs- och kustmiljöer och vidare beredd att skydda sjöfarten. Vilka exakta 

uppgifter som SFNTG ska lösa samt hur organisationen kommer att se ut har det inte 

kommit ut någon offentlig information om ännu. Därför är det i nuläget svårt att bedöma 

vilka krav som kommer att ställas på samarbetet. 

Jämförelsen mellan koncepten genomfördes relativt nationerna. Skillnaderna blir då 

tydligare än om jämförelsen hade genomförts med samma metod ur ett globalt 

perspektiv. Om det istället hade varit en stormakt som referens i undersökningen, t.ex. 

USA, så hade skillnaderna åskådliggjorts utifrån ett globalt perspektiv. Detta hade 

följaktligen medfört att skillnaderna hade blivit mindre och kanske till och med 

försumbara med den nyttjade bedömningsskalan, eftersom koncepten förmodligen är 

tillräckligt lika varandra för att nationerna skulle erhålla samma procentintervall i 

respektive kategori. En sådan jämförelse hade troligtvis fordrat en större 

bedömningsskala. Eftersom denna undersökning bygger på Codners resonemang 

angående överenstämmelse av de strategiska koncepten så är det emellertid en direkt 

jämförelse mellan nationerna som är det mest relevanta. Om många nationer i en större 

koalition, innehållande såväl stora som små försvarsmakter, hade varit med i 
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jämförelsen så kanske en undersökning ur ett globalt perspektiv hade varit mer 

relevant. 

Codner menar att ifall interoperabiliteten mellan två länder ska förbättras på längre sikt 

krävs det en kontinuerlig anpassning av nationernas strategiska koncept. Beslutet om 

upprättandet av SFNTG är nyligen fattat. Resultatet av denna undersökning visar på att 

det finns överstämmelser mellan nationernas koncept, men undersökningen visar också 

på tydliga skillnader. Kanske innebär detta att Sverige och Finland i och med det 

fördjupade samarbetet i framtiden blir tvungna att genomföra vissa anpassningar av de 

strategiska koncepten i syfte att att erhålla högre interoperabilitet. Detta beror 

naturligtvis på hur djupt och omfattande försvarssamarbetet blir. Om en anpassning av 

koncepten skulle krävas i framtiden för att effektivisera SFNTG, så kan man genom att 

studera resultatet av denna undersökning utläsa i vilken riktning som nationerna måste 

gå för att få en större överensstämmelse av de militärstrategiska koncepten. Man 

erhåller även en ungefärlig bild av hur stora de inbördes skillnaderna är. De exakta 

storleksskillnaderna är dock osäkra. 

Kategorierna Global Projection och Territorial Defence har ett nära samband till 

varandra. Vid en låg grad av Global Projection kan man förutsätta att kategorin 

Territorial Defence är högre och vice versa. I denna undersökning har olika faktorer 

jämförts inom dessa två kategorier. Resultatet innebar att Sverige har en högre grad av 

Global Projection än Finland, och Finland har en högre grad av Territorial Defence än 

Sverige, förhållandena är dock inte desamma. Detta bekräftar att kategorierna hänger 

ihop och stärker i sin tur undersökningens reliabilitet. Resultatet av denna 

undersökning påvisar även att förhållandet mellan Global Projection och Territorial 

Defence inte behöver vara linjärt. Detta ses dock inte som en slutsats då skillnaderna i 

förhållandet enbart bygger på författarens bedömning och kvalitativa analys av empirin 

i respektive kategori. Osäkerheten är för stor för att dra denna slutsats. 

Codners kanske mest övergripande slutsats är att begreppet interoperabilitet måste ses 

som en helhet och att man inte kan bedöma den totala interoperabiliteten mellan två 

nationer genom att bara studera delar av begreppet. Detta innebär att även om 

nationerna är, eller i framtiden blir, tillräckligt interoperabla sett till de strategiska 

koncepten krävs det en helomfattande undersökning för att kunna dra några slutsatser 

huruvida nationerna är fullt interoperabla. 



Flkd Johan Wickman  2015-05-26 
OP 12-15 

Sida 40 av 43 

 

6.1. Slutsats 

Forskningsfrågan för arbetet löd: ”Hur interoperabla är den svenska och den finska 

Marinen i dagsläget, utifrån nationernas militärstrategiska koncept?”. 

Slutsatsen är att det finns tydliga skillnader mellan Sveriges och Finlands 

militärstrategiska koncept i dagens läge, vid en relativ jämförelse nationerna emellan, 

kopplat till Marinen. Nationerna skiljer sig i Codners samtliga kategorier, i varierande 

grad. Det kommer sannolikt att krävas en viss anpassning av nationernas strategiska 

koncept i framtiden för att göra nationerna mer interoperabla. Resultatet av denna 

undersökning åskådliggör i vilken riktning nationerna måste anpassa sina 

militärstrategiska koncept för att möjliggöra en hög grad av interoperabilitet i SFNTG i 

framtiden. 

Efter en bredare diskussion om resultatet sett ur ett globalt perspektiv har författaren 

bedömt att koncepten troligtvis överensstämmer i högre grad sett ur ett globalt 

perspektiv. Huruvida denna överenstämmelse är tillräcklig för att nationerna ska ha en 

hög grad av interoperabilitet i SFNTG kan dock inte konstateras. Detta beror på kraven 

och den exakta omfattningen av samarbetet och förutsätter dessutom att nationerna 

uppnår en hög grad av interoperabilitet även inom de övriga dimensionerna i Codners 

teori. 

6.2. Förslag på ytterligare forskning 

Codners interoperabilitetsteori måste ses som en helhet och ingen del av teorin kan 

uteslutas. För att få svar på frågan ifall Sveriges och Finlands mariner är fullt 

interoperabla krävs det helomfattande forskning inom samtliga dimensioner av teorin. 

Dessutom krävs det mer ingångsvärden angående vilka krav som kommer att ställas på 

samarbetet inom ramen för SFNTG. 

  



Flkd Johan Wickman  2015-05-26 
OP 12-15 

Sida 41 av 43 

 

7. Referensförteckning 

7.1. Litteratur 

Codner, Michael, Hanging together: Military interoperability in an era of technological 
innovation, London: The Royal United Services Institute for Defence Studies, 2003. 

Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 2009. 

Flygelholm, Stefan; Norlander, Arne; Hansson, Lars-Åke; Sjöblom, Ingvar, Genomförande 
av expeditionära operationer: Tillämpat koncept 2012-06-21: Ledning, samverkan och 
uthållighet, Stockholm: Försvarsmakten: 2012. 

Sjöblom, Ingvar, Interoperabilitet i multinationella operationer: Fallstudie Liberia (LA01) 
och tankar inför framtiden, Stockholm: Försvarshögskolan, 2005. 

Thurén, Torsten, Källkritik, uppl. 3, Stockholm: Liber, 2013. 

Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2:2 uppl., Stockholm: Liber, 2007. 

7.2. Rapporter 

Finnish Defence Forces, Swedish Armed Forces, Final reports on deepened defence 
cooperation between Finland and Sweden, 31 januari 2015. 

Försvarsmakten, Materielförsörjning: Försvarsmaktens planerade materielförsörjning 2014 – 
2021, Stockholm: Försvarsmakten, 2013. 

International Institute for Strategic Studies, Military Balance 2015: Chapter Four: Europe, 
vol. 115, uppl. 1, London: Routledge, 2015. 

7.3. Forskning 

Göth, Martin, Sjömakt som grund för nordiskt samarbete i Östersjön, SA inför HSU 14-16, 
Försvarshögskolan, 2014. 

Lundqvist, Stefan; Widen, Jerker, Cultivating Regional Maritime Security: Swedish-Finnish 
Naval Cooperation in the Baltic Sea, Paper, Försvarshögskolan, 2013. 

7.4. Offentligt tryck 

Försvarsministeriet, Mot en säker framtid: Försvarsministeriets strategi 2025, Helsingfors, 
2006. 

Huvudstaben, Finlands militära försvar, Helsingfors: Försvarsmakten, 2002. 



Flkd Johan Wickman  2015-05-26 
OP 12-15 

Sida 42 av 43 

 

Regeringen, Regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar, Stockholm, 19 
mars 2009. 

Regeringen, Bilaga till regeringsbeslut (Fö nr 2), Handlingsplan för ett fördjupat 
försvarssamarbete mellan Finland och Sverige, Stockholm, 16 april 2014. 

Statens offentliga utredningar, SOU 2004:45, Nationaldagen – ny helgdag, Betänkande av 6 
juni-utredningen, Stockholm, 2004. 

Regeringen, Skr. 2007/08:51, Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- 
och säkerhetsfrämjande verksamhet, Stockholm, 13 mars 2008. 

Statsrådet, Statsrådets kanslis publikationsserie 6/2012, Finlands säkerhets- och 
försvarspolitik 2012: Statsrådets redogörelse, Helsingfors, 2012. 

7.5. Elektroniska källor 

Ekonomistyrningsverket, ”Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarsmakten”, 
http://esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=16610, inhämtad 2015-04-
30. 

Finska Marinen, ”Marinen leder skyddsstyrka för marin insats”, 
http://www.puolustusvoimat.fi/se/Marinen/aktuellt/pressmeddelanden/, inhämtad 2015-
05-12. 

Försvarsmakten, ”Amfibieregementet – Amf 1”, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet-amf-1/, inhämtad 2015-
05-04. 

Försvarsmakten, ”EU Navfor – mer om insatsen”, http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-
verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/somalia-eu-
navfor/eu-navfor-mer-om-insatsen/, inhämtad 2015-05-04. 

Försvarsmakten, ”Svensk finskt samarbete för gemensam sjöstyrka 2017”, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/svensk-finskt-samarbete-for-
gemensam-sjostyrka-2017/, inhämtad 2015-05-21. 

Försvarsmakten, ”Somalia – EU Navfor”, http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-
verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/somalia-eu-navfor/, 
inhämtad 2015-05-04. 

Försvarsmakten, ”Värnplikt”, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-
historia/varnplikt/, inhämtad 2015-05-04. 

http://esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=16610
http://www.puolustusvoimat.fi/se/marinen/aktuellt/pressmeddelanden/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/amfibieregementet-amf-1/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/somalia-eu-navfor/eu-navfor-mer-om-insatsen/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/somalia-eu-navfor/eu-navfor-mer-om-insatsen/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/somalia-eu-navfor/eu-navfor-mer-om-insatsen/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/svensk-finskt-samarbete-for-gemensam-sjostyrka-2017/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/05/svensk-finskt-samarbete-for-gemensam-sjostyrka-2017/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/somalia-eu-navfor/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/somalia-eu-navfor/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/varnplikt/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/varnplikt/


Flkd Johan Wickman  2015-05-26 
OP 12-15 

Sida 43 av 43 

 

Kungliga krigsvetenskapsakademin: Thörnqvist, Jan (2014-02-23), ”Seminarium om militärt 
tänkande – Den marina arenan”, http://kkrva.se/seminarium-om-militart-tankande-den-
marina-arenan/, inhämtad 2015-05-11. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Svensk säkerhet, försvar och internationell 
krishantering”, http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Svensk-
sakerhet-EU-och-varlden/, inhämtad 2015-05-14. 

Regeringen, ”Grundläggande militär utbildning”, 
http://www.regeringen.se/sb/d/3013/a/161961, inhämtad 2015-05-04. 

Regeringen, ”Internationell verksamhet”, http://www.regeringen.se/sb/d/524, inhämtad 
2015-04-30. 

Regeringen, ”Sveriges säkerhetspolitik”, http://www.regeringen.se/sb/d/1991/a/12436, 
inhämtad 2015-05-14. 

Utrikesministeriet, ”Minfartyget Pohjanmaa skickas till Operation Atalanta”, 
http://eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=207135&contentlan=3&culture=s
v-FI#.VWMXQE_tmkq, inhämtad 2015-05-12. 

Utrikesministeriet, ”Internationell krishantering”, 
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=32280&contentlan=3&culture=sv-
FI#Internationell_krishantering, inhämtad 2015-05-12. 

7.6. E-postkorrespondens 

Kapten James Mashiri, e-postkorrespondens med Johan Wickman, 2015. 

Överste Manu Tuominen, e-postkorrespondens med Johan Wickman, 2015. 

7.7. Övrigt 

Defence Command Finland, Power Point-underlag från Nordic defence industry seminar 
2014 i Sundvolden (Norge), Finnish Defence Forces Capability Development Program, 21 maj 
2014. 

Defence Command Finland, Power Point-underlag från Öv Manu Tuominen, 
Förmågeutveckling – 2013-2024, delgiven 2015-05-06. 

http://kkrva.se/seminarium-om-militart-tankande-den-marina-arenan/
http://kkrva.se/seminarium-om-militart-tankande-den-marina-arenan/
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Svensk-sakerhet-EU-och-varlden/
http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Svensk-sakerhet-EU-och-varlden/
http://www.regeringen.se/sb/d/3013/a/161961
http://www.regeringen.se/sb/d/524
http://www.regeringen.se/sb/d/1991/a/12436
http://eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=207135&contentlan=3&culture=sv-FI#.VWMXQE_tmkq
http://eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=207135&contentlan=3&culture=sv-FI#.VWMXQE_tmkq
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=32280&contentlan=3&culture=sv-FI#Internationell_krishantering
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=32280&contentlan=3&culture=sv-FI#Internationell_krishantering

