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Sammanfattning: 
Försvarssamarbeten är viktiga strategiska beslut då de i dagens globaliserade värld ofta 
resulterar i långtgående militära, säkerhetspolitiska och ekonomiska effekter. För att fatta 
bra strategiska beslut behöver mekanismerna bakom försvarssamarbeten förstås. Under 
senare år har försvarsberoendena ökat mellan såväl de europeiska som nordiska länderna – 
men anledningarna bakom är inte fullt klarlagda. 
 
Syftet med denna studie är att bidra till större förståelse av denna samarbetsökning genom 
att finna och undersöka de faktorer som kan förklara Sveriges fördjupning av det bilaterala 
försvarssamarbetet med Finland under de senaste sju åren. 
 
Samarbetet har under perioden utvecklats från en relativt lågintensiv och informell karaktär 
till en mer formell form med ökad intensitet och ett förhöjt nationellt försvarsfokus. 
Undersökningen visar att det främst är ett ökat nationellt säkerhetshot mot Sverige som 
förklarar landets ambition att fördjupa försvarssamarbetet. Även Försvarsmaktens 
ekonomiska förutsättningar ger viss förklaring. Sammantaget bedöms realistiska 
påverkansfaktorer förklara fördjupningen av det svensk-finska försvarssamarbetet och har 
till del konkurrerat ut liberala värderingar som grund för svenska internationella 
försvarssamarbeten. 
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1. Inledning  
Enligt regeringens gällande instruktion för Försvarsmakten ska myndigheten kunna 

försvara Sverige självständigt men även i samverkan med andra länder och 

organisationer vid kris och krig.1 Internationella försvarssamarbeten är inget nytt 

fenomen för Sverige. Däremot har såväl dess syfte, utseende och intensitet varierat över 

tiden. Under de senaste decennierna har enligt forskare det ömsesidiga 

försvarsberoendet mellan europeiska länder fördjupats jämfört med en tidigare 

förhållandevis begränsad nivå. Att även vikten av nordiskt försvarssamarbete har ökat 

alltsedan 2007, då Sveriges och Norges överbefälhavare (Håkan Syrén och Sverre 

Diesen) framförde att ländernas försvarsmakter borde öka sitt samarbete inom en rad 

områden,2 kan knappast ha undgått många. Exempelvis är nordiskt försvarssamarbete 

idag en självklar del av Sveriges säkerhetspolitik. Men varför denna sentida ökning av 

svenskt internationellt försvarssamarbete? 

1.1 Problemformulering 
Försvarssamarbeten är viktiga strategiska beslut. I dagens globaliserade värld resulterar 

de ofta i såväl militära och säkerhetspolitiska som ekonomiska effekter för både de 

ingående länderna och andra länder för lång tid. Idag försöker forskare i såväl Europa 

som övriga västvärlden vetenskapligt förklara utvecklingen av försvarssamarbeten. 

Detta för att underbygga resonemang om hur försvarssamarbetena kan komma att 

utveckla sig – vilket i sin tur syftar till att underlätta för politisk och militärstrategisk 

ledning att fatta rimliga säkerhetspolitiska beslut. Detta gäller även den nordiska 

kontexten. Forskningsläget kring förändringen av de nordiska försvarssamarbetena av 

idag uppfattas emellertid inte vara fullständigt. Forskare har, som ett steg på vägen mot 

bland annat ökad förståelse av framtida mönster, identifierat ett behov av vetenskaplig 

analys för att förklara varför det nordiska försvarssamarbetet har fått ny fart.3  

 

Denna uppsats bidrar till detta steg av ökad förståelse genom att undersöka 

drivkrafterna bakom fördjupningen av ett nordiskt försvarssamarbete, nämligen det 

                                                        
1 Riksdagen. Svensk författningssamling 2007:1266. Förordning (2007:1266) med instruktion för 
Försvarsmakten, §2. 
2 Doeser, Fredrik, Petersson, Magnus, Westberg, Jacob. Norden mellan stormakter och fredsförbund. 
Stockholm: Författarna samt Santréus Academic Press Sweden, 2012, s.223. 
3 Se exempelvis Forsberg, Tuomas. The rise of Nordic defence cooperation: a return to regionalism? 
International Affairs. Sep2013, Vol. 89 Issue 5, s.1163. 
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mellan Sverige och Finland mellan åren 2009 och 2015. Samarbetet har förändrats 

under åren från ett relativt lågintensivt, informellt och spontant utseende till ett mer 

formellt med en ökad intensitet. Nyligen har det dessutom ändrat fokus och initiativen 

kommer alltmer från politisk nivå.4 Såväl Finlands försvarsminister Jussi Niinistö som 

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist förklarar i Sveriges Radio den 24 november 

20155 att utvecklingen av det svensk-finska bilaterala försvarssamarbetet nu har högsta 

prioritet inom försvarspolitiken. 

1.2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att finna och undersöka de faktorer som utifrån ett svenskt 

perspektiv kan förklara det fördjupade bilaterala försvarssamarbetet med Finland under 

senare år. Med utgångspunkt i dessa faktorer diskuterar sedan författaren en möjlig 

utveckling för det framtida samarbetet.  

 

Faktorerna kallas fortsättningsvis för påverkansfaktorer eftersom de antas påverka 

försvarssamarbeten. 

 
Den övergripande frågeställningen är: 
Vad kan förklara Sveriges fördjupade försvarssamarbete med Finland mellan 2009 och 
2015? 
 
För att besvara denna fråga har två delfrågor skapats: 
1: Hur har försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland fördjupats mellan 2009 och 
2015? 
 
2: Hur förklaras fördjupningen av försvarssamarbetet med Finland utifrån olika 
påvekansfaktorer? 

1.3 Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar det försvarssamarbete som länderna för i ett nordiskt 

sammanhang eftersom det är det som ändrats mest markant under de senaste åren. 

Således beskrivs inte det försvarssamarbete som förs med Finland inom EU, Nato och FN 

i nämnvärd omfattning. 

 

En av de mer centrala orsakerna till att Sveriges och Finlands försvarssamarbete 

utvecklats mer under perioden än exempelvis det med Danmark eller Norge kan vara att 

                                                        
4 Se uppsatsens avsnitt 5 nedan. 
5 Programmet Studio ett i Sveriges Radio P1. 
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varken Sverige eller Finland är Natomedlemmar. Frågan om mellan vilka nordiska 

länder försvarssamarbetet förändrats mest under perioden – och orsakerna till det – 

undersöks emellertid inte i denna uppsats. Uppsatsen avser närma sig den generella 

frågan om varför nordiska länder nu fördjupar försvarssamarbeten med varandra och 

inte frågan vilka man väljer mellan. Dessutom är Natomedlemskapet en variabel som 

inte ändrats för de två länderna varken innan eller under analysperioden varför den inte 

tydligt förklarar fördjupningen av försvarssamarbetet med Finland. Det icke-existerande 

Natomedlemskapet avgränsas därför från analysen i denna uppsats men diskuteras i 

korthet efter slutsatserna. 

1.4 Begreppsanvändning 
Begreppet försvarssamarbete kan ha en vid definition. Det kan exempelvis innefatta 

forskningssamverkan eller gemensamma inköp av materiel, övning och träning, 

gemensamma insatser eller logistik och röra olika skeden med olika djup och 

utmaningar. Det kan också innefatta en mer formell utfästelse om att komma till 

undsättning när någon stat är angripen eller hotad.6 Det är i denna vida bemärkelse som 

begreppet används i uppsatsen. Det hänger samman med att uppsatsen undersöker de 

faktorer som driver stater att stödja varandra och inte är ämnad att förklara exakt vilka 

samarbetsarrangemang som väljs. 

1.5 Disposition 
I avsnitt två presenteras tidigare forskning om vad som driver utveckling av 

försvarssamarbeten. Tre representativa faktorer för utveckling av försvarssamarbeten 

väljs ut ur den tidigare forskningen och används därefter i uppsatsen. Vidare tydliggörs 

uppsatsen forskningsbidrag. 

 

I avsnitt tre presenteras teorier för respektive påverkansfaktor. Teorierna förklarar hur 

faktorerna kan påverka utvecklingen. Ur teorierna härleds tre hypoteser (en per teori) 

och därtill hörande indikatorer. Dessa ligger till grund för undersökningen. 

 

I avsnitt fyra presenteras uppsatsens metod och forskningsdesign. 

 

                                                        
6 FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. På tu man hand – en studie om bilaterala och regionala 
försvarssamarbeten i Europa med fokus på det fransk – brittiska samarbetet. 2012: FOI-R-3407-SE, s.18. 
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Avsnitt fem svarar på första delfrågan och är en övergripande undersökning av hur det 

svensk-finska försvarssamarbetet har utvecklats mellan 2009 och 2015. Syftet är dels 

att visa läsaren att en förändring verkligen har skett, dels att vara en inramning till 

uppsatsens övergripande frågeställning samt att kort kunna relatera eventuell 

förändring av undersökta påverkansfaktorer till.  

 

I avsnitt 6 görs en analys av hur påverkansfaktorerna gestaltar sig 2008 respektive 

2014. Syftet är att först visa hur de bidrar till utformningen av försvarssamarbetet 2009 

och sedan hur de eventuellt förändras och därmed bidrar till förklaringen av 

utvecklingen som skett fram till 2015. I avsnittet besvaras delfråga två samt den 

övergripande forskningsfrågan.  

 
Avsnitt sju diskuterar undersökningens genomförande med förslag på vidare forskning, 

undersökningens resultat och tänkbara konsekvenser för fortsatt försvarssamarbete. 

2. Tidigare forskning 
En stor del av forskningen om internationell försvars- och säkerhetspolitik syftar till att 

finna orsaker, eller påverkansfaktorer, till politiska skeenden och politisk utveckling. 

Dessa påverkansfaktorer har också använts vid forskning om europeiska och nordiska 

försvarssamarbeten för att förklara deras utveckling. Tidigare forskning rörande sådana 

påverkansfaktorer kan delas in i en realistisk och en liberal forskningstradition.  

2.1 Realistisk forskningstradition 
Den traditionella realismens uppfattning om världen tar sin utgångspunkt i antagandena 

att val görs på rationella grunder, att det internationella systemet är anarkiskt och att de 

högsta auktoritativa beståndsdelarna utgörs av suveräna nationalstater. Det realistiska, 

eller realpolitiska, förhållningssättet menar att dessa stater, i avsaknad av en 

internationell ordning som likt den inom nationer säkerställer att lagar och ingångna 

avtal följs, konstant kämpar om makt och överlevnad utifrån konkurrerande nationella 

säkerhetsintressen. Enligt denna syn ingår staterna samarbeten med andra stater om 

detta är i linje med nationalintresset.7 Ett nationalintresse kan exempelvis vara att 

bibehålla status quo i maktfördelningen i regionen. Enligt denna syn avhålls en aggressiv 

                                                        
7 Mastanduno, Michael; Lake, David A; Ikenberry, G. John. Toward a Realist Theory of State Action. 
International Studies Quarterly.1989, Vol. 33, Nr.4, s.459. 
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stat från angrepp endast genom vetskapen att den kommer att mötas med tillräckligt 

stor motmakt från den angripna staten eller dess allierade. Maktkamp driver alltså 

försvarssamarbeten mellan stater. De strategiska förklaringsfaktorer som analyseras 

rörande försvarssamarbeten behandlar exempelvis inflytande från stormaktspolitiken, 

hot och angrepp från andra stater och skillnader i nationers strategiska sammanhang – i 

sin tur påverkat av deras geografiska läge eller historiska erfarenhet.8  

2.2 Liberal forskningstradition 
Det liberala förhållningssättet bygger vidare på det rationella antagandet om 

beslutsfattande. Utgångspunkten är emellertid internationell solidaritet och att 

reformera den internationella politiken i riktning bort från en anarkistisk ordning 

mellan stater. Målsättningen kan sägas vara att genom internationell solidaritet stärka 

internationella organisationer såsom FN och EU för att minska effekterna av de 

realpolitiska maktförhållandena mellan stater och därigenom uppnå en fredligare 

världsordning.9 Försvarssamarbeten utvecklas för att i solidarisk anda samarbeta 

exempelvis förebyggande och fredsfrämjande. Det är med denna utgångspunkt som de 

liberala påverkansfaktorerna söks och analyseras och behandlar exempelvis hur 

försvars- och säkerhetspolitiken påverkas i en mer internationalistisk riktning samt 

vilket inflytande olika former av internationella samarbetsmönster eller -institutioner 

har på försvarssamarbeten med mera.  

2.3 Rimliga påverkansfaktorer utifrån tre bredare studier 
Givet översikten av forskartraditionerna i avsnittet ovan är det troligt att förändringen 

av försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland kan förklaras olika beroende på 

vilken data och forskartradition som används. Det finns naturligtvis också ett brett 

spektrum av påverkansfaktorer inom respektive forskartradition som kan förklara 

varför försvarssamarbetet förändras. För att göra omfånget rimligt behövs ett 

systematiskt urval av påverkansfaktorer. Detta görs här genom en anknytning till 

tidigare forskning om försvarssamarbeten mellan stater inom Europa och Norden.  

Studierna är relativt breda samt också representativa för ett flertal andra studier som 

författaren tagit del av och anses därför lämpade för urvalet av faktorer. Genom att 

undersöka vilka faktorer som i studierna nedan anges som mest centrala för 

                                                        
8 Doeser et al., s.23f. 
9 Ibid, s.227. 
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utvecklingen av samarbetena görs ett systematiskt urval för denna uppsats. Eftersom 

uppsatsen behandlar försvarssamarbetet under de senaste sju åren har författaren sökt 

sentida forskning. 

2.3.1 Studierna 
Idag kan man se att en kombination av båda forskartraditionerna, realistisk och liberal, 

behövs för att undersöka nordiskt försvarssamarbete.10 Detta visas också av Malena 

Britz i Doeser et al. (2012) när hon undersöker vilka påverkansfaktorer som varit 

viktiga för utvecklingen av nordiskt försvarssamarbete från kalla kriget fram till nutid. 

En stor förändring i ländernas säkerhetspolitik, och försvarssamarbete, skedde i 

samband med att kalla kriget tog slut och, underförstått, att hotet mot nationernas 

existens minskade. Minskningen av denna realistiska påverkansfaktor (nationellt 

säkerhetshot) bedöms av Britz som en av de mer centrala för utvecklingen mellan de 

nordiska ländernas samarbete under 1990-talet och en potentiell ökning av den skulle 

kunna ligga bakom en ny utveckling under 2010- talet.11 Britz identifierar även en 

utveckling där samverkan mellan de nordiska länderna påverkas av liberala faktorer. Ett 

antal samarbetsplattformar såsom Nordcaps och den Nordiska stridsgruppens (NBG) 

uppsättande inom ramen för EU ges som exempel på resultat av ett liberalt synsätt.12 

Därmed tycks ländernas värdering av de stora internationella säkerhetspolitiska 

organisationernas betydelse för att skapa säkerhet påverka hur länderna samarbetar i 

försvarsfrågor.   

 

I en studie från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) från 2012 görs bland annat en 

bred översyn av forskningsläget rörande drivkrafter bakom försvarssamarbetens 

utveckling. Även här syns såväl realistiska som liberala påverkansfaktorer. Studien 

framhåller ekonomiska förutsättningar som den vanligaste påverkansfaktorn för de 

europeiska ländernas försvarssamarbeten det senaste decenniet. Försvarsmässiga 

besparingar och neddragna budgetramar gör att samarbete med andra länder förefaller 

vara en möjlig lösning att göra besparingar och samtidigt skapa förutsättningar för att 

behålla viss nivå inom olika förmågor. Näst efter denna realistiska utgångspunkt 

framhåller studien att även liberala motiv ligger bakom viljan till försvarssamarbeten. 

                                                        
10 Forsberg, s.1163. 
11 Doeser et al., s.230f, 234,241. 
12 Ibid, s.236f,239. 
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Motiven ligger i linje med de som lyfts fram av Britz ovan och handlar exempelvis om 

integration som ett led i att minska spänningar och knyta länder samman och att skapa 

ett väl fungerande EU.13 Även här tycks de europeiska ländernas värdering av 

internationella organisationers betydelse för säkerhet påverka utvecklingen av 

försvarssamarbeten. 

 

I en forskningsartikel från 2013 menar Tuomas Forsberg att kostnadseffektivitet är en 

central drivkraft för nordiskt försvarssamarbete och anledningarna liknar dem i FOI-

rapporten ovan. Vid sidan av geografisk närhet och liknande kultur, som Forsberg 

menar är relativt konstanta mellan länderna, ser han också negativa förändringar i det 

omgivande säkerhetsläget som möjliga drivkrafter till ändrat försvarssamarbete.14 

2.3.2 Påverkansfaktorer 
Utifrån dessa breda studier tycks tre rimliga typer av påverkansfaktorer som förklarar 

sentida utveckling av europeiska och nordiska försvarssamarbeten utkristallisera sig. 

Den första baseras på realistiska tankemönster och handlar om länders externa 

säkerhetshot och utgår från maktkamp kopplad till den anarki som bedöms kunna 

föreligga mellan stater. Även den andra utgår från en realistisk syn och innehåller de 

ekonomiska förhållanden som råder för länders försvarsmakter. Den tredje har liberal 

utgångspunkt och behandlar länders värdering av stora internationella organisationers 

(såsom FN och EU) betydelse för säkerheten. Den handlar om att skapa säkerhet genom 

minskad anarki mellan stater utifrån samarbeten baserade på ömsesidiga beroenden, 

solidaritet och demokrati. Utifrån dessa tre påverkansfaktorer undersöks vad som drivit 

Sverige till en utveckling av försvarssamarbetet med Finland. 

 

Annan sentida forskning har gjorts av Fredrik Doeser med flera (2012). De har utfört en 

historisk underökning av påverkansfaktorer av nordiskt försvarssamarbete. Ytterligare 

forskning i ämnet har gjorts av Janne Haaland Matlary 2009, Tomas Valasek 2011 samt 

Håkan Edström och Dennis Gyllensporre 2014 och behandlar såväl drivkrafter bakom 

europeiska som nordiska länders försvarssamarbeten. Forskningsresultaten i dessa 

studier ligger i linje med ovan redovisade urvalsstudier samt kompletterar i viss mån 

genom att ta upp delvis andra perspektiv. De tre senare ingår i uppsatsens teoribas och 

                                                        
13 FOI. 2012: FOI-R--3407—SE, s.21f. 
14 Forsberg, s1174-1176. 
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beskrivs närmare i avsnitt tre. Förvånansvärt nog har författaren inte hittat separat 

forskning om påverkansfaktorer bakom utvecklingen av just svensk-finskt sentida 

försvarssamarbete vilket blir ett forskningsbidrag från denna studie.  

2.4 Uppsatsens forskningsbidrag 
Genom att undersöka några av de faktorer som kan driva ett sentida svenskt behov av ett 

utvecklat försvarssamarbete med Finland utgör denna uppsats ett fördjupat bidrag till 

den något mer övergripande nutida försvarssamarbetsforskningen i Norden och Europa. 

Uppsatsen bidrar även till ökad förståelse av svensk strategisk inriktning i en tid av 

snabb förändring.  Resultaten torde i viss utsträckning kunna ligga till grund för 

underbyggda resonemang kring framtida samarbetsutveckling mellan Sverige och 

Finland - och i någon mån med andra nordiska länder. 

3. Uppsatsens teori 
Här beskrivs teori som förklarar hur de tre kategorierna av påverkansfaktorer kan 

utgöra drivkrafter för utveckling av försvarssamarbeten.  

3.1 Teori om nationellt säkerhetshot som drivkraft 
Stephen M Walt presenterar 1987 sin kända teori om hur hot driver stater att utveckla 

allianser med varandra. Begreppet allians använder Walt i vid bemärkelse på samma 

sätt som försvarssamarbete används i denna uppsats varför begreppen ses som 

ekvivalenta.  Teorin har realistisk utgångspunkt och utgår från att stater bildar allianser 

för att skydda sig själva i den mellanstatliga anarki och maktkamp som råder.  

 

En central fråga är hur stater reagerar på hot och här ser Walt två alternativ; balancing 

då stater allierar sig med andra stater mot den hotande staten eller bandwagoning då 

stater allierar sig med den hotande staten för att klara situationen. Den förstnämnda, 

visar Walt, är den mest stabilitetsskapande typen – eftersom den hotande staten möter 

motstånd – och också som den mest förekommande. Den senare uppstår bland svagare 

stater och hindrar sällan den hotande staten från att i alla fall expandera på sina 

allierades bekostnad.15 Walt identifierar fyra typer av hotfaktorer som driver stater till 

allianser. Oavsett typ av hot kan antingen balancing eller bandwagoning uppstå.  

 

                                                        
15 Walt, Stephen N. The Origins of Alliances. Ithaca: Cornell University Press, 1987, s.25. 
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Den första typen av hotfaktor är en stats maktbas och innebär en stats totala resurser 

såsom exempelvis population, industriell och militär kapacitet och tillgänglig teknologi. 

Att ha stor maktbas behöver inte betyda att andra stater uppfattar det som ett hot. 

Således är det inte säkert att stater bildar allianser mot en stat med stor maktbas.16  

 

Nästa typ är geografisk närhet. Enligt teorin ökar staters möjlighet att projicera makt 

med den fysiska närheten till sitt mål. Det leder till att stater har större benägenhet att 

utveckla allianser mot aktörer i närheten än mot sådana som ligger långt borta.17  

 

Den tredje typen av hotfaktor är offensiv kapacitet. Det är möjligheten att, med en för 

angriparen rimlig insats, kunna hota en annan stats suveränitet eller territoriella 

integritet. Stater med stor offensiv militär kapacitet utgör potentiella hot mot andra 

stater och driver därmed utveckling av allianser.18  

 

Den sista hotfaktorn är aktörers aggressiva intentioner. Även stater med relativt modest 

offensiv kapacitet driver utvecklingen av allianser om de hotande staterna uppfattas om 

särskilt aggressiva. Enligt teorin är de uppfattade intentionerna av större betydelse än 

maktbasen för utformningen av balanserande staters allianser. I övrig menar Walt att 

det är svårt att på förhand avgöra vilken typ av hotfaktor som i störst utsträckning 

driver försvarssamarbete mellan stater.19 

3.2 Teori om ekonomiska förutsättningar som drivkraft 
Enligt forskaren Janne Haaland Matlary (2009) har användandet av militära maktmedel 

under senare tid alltmer gått från att vara en nödvändighet för att skapa staters 

nationella säkerhet till att vara något valbart. Anledningen bedöms vara avsaknaden av 

de existentiella hot som kalla kriget förde med sig. Valbarheten har i många fall lett till 

att länder inom Europa dragit ner på sina försvarsutgifter samtidigt som såväl materiel 

och försvarsmakternas uppgifter har utvecklats. Detta, menar Matlary, skapar obalans 

                                                        
16 Walt, s.22. 
17 Ibid, s.23. 
18 Ibid, s.24f. 
19 Ibid, s.25f. 
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mellan militära uppgifter och dess resurser vilket i sin tur driver behovet av 

internationella försvarssamarbeten av ekonomiska skäl.20  

 

Detta är något som även europaforskaren Tomas Valasek vid Centre for European 

Reform (CER) presenterar i en rapport från 2011. Valasek visar att flera av Europas 

länder genom de senare årens nedskärningar i försvarsbudgetarna riskerar att förlora 

stora delar av sin försvarsförmåga. Han menar vidare att transnationella 

försvarssamarbeten har blivit en förutsättning för att länderna ska kunna behålla en 

rimlig militär kapacitet. Valasek framhåller natomodellen pooling and sharing som den 

samarbetsform som har vuxit fram i Europa under senare tid. Den grundas på 

rationaliseringskrav och går ut på att ta vara på samordningsvinster och -effekter genom 

att länder exempelvis övar gemensamt eller köper, underhåller eller nyttjar materiel 

gemensamt.21  

3.3 Teori om liberal säkerhetspolitik som drivkraft  
Enligt Robert O Keohane är den bärande tanken inom liberalismen att den 

mellanstatliga anarkiska och maktkampsbaserade världsordningen kan förändras till 

interaktionsmönster grundade på samarbete - vilket alla stater kan dra 

säkerhetsmässiga fördelar av.22 Utveckling av internationell rätt, internationella 

organisationer och andra former av utbyten inom exempelvis handel och politik bidrar 

till ömsesidiga beroenden mellan stater.23 Internationella, mer mångfacetterade, 

utmaningar kopplade till beroendena leder till mer komplex syn på och lösning av 

konflikter. Globala hot som terrorism, brottslighet och förtryck mot grundläggande 

mänskliga rättigheter ses vara betydande hot mot världens säkerhet varför 

internationellt samarbete med fredsbevarande och fredsfrämjande insatser inom ramen 

för större organisationer såsom exempelvis FN ses centralt.24 

 

                                                        
20 Haaland Matlary, Janne. European Union Security Dynamics – In the New Natioal Interest. New York: 
Palgrave Macmillan, 2009, s.1ff,169f. 
21 Valasek, Tomas, Surviving Austerity-The case for a new approach to EU military collaboration, Center 
for European Reform, London, 2011. 
22 Keohane, Robert O. After hegemony: cooperation and discord in the world political economy. Princeton, 
N.J.: Princeton Univ. Press. 1984, s.10, 12f,16. 
23 Keohane, Robert O; Nye, Joseph S. Power and interdependence. 4th ed. Boston: Longman, 2012, 
s.17,193ff, 231. 
24 Keohane. s.244ff. 
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Håkan Edström och Dennis Gyllensporre undersöker (2014) bland annat hur Sverige, 

Finland, Norge och Danmark har förändrat sitt sätt att använda militära styrkor de 

senaste decennierna.  De ser en tydlig internationell förskjutning mot liberalism sedan 

mitten av 1990-talet vilket bedöms influerat svensk säkerhetspolitik och lett Sverige 

mot ett ökat internationellt beroende. Detta har i sin tur påverkat hur landets militära 

styrkor används – mot expeditionär förmåga syftande till internationella fredsfrämjande 

insatser inom ramen för stora internationella organisationer. Detta kopplas till det 

breddade säkerhetsbegreppet som anammats inom landet och visas genom det nya 

sorts militära samarbete med institutioner som FN, EU och Nato som inleddes då (vilket 

bland annat möjliggjordes i och med Natos förändrade doktrin mot mer liberalt baserad 

verksamhet). 25 

3.4 Diskussion om teorin 
Enligt Walt är den upplevda aggressiva intentionen hos en aktör en av de mer centrala 

drivkrafterna bakom utvecklingen av allianser varför denna faktor undersöks i 

uppsatsen. Ur en militär synvinkel är också den militära offensiva kapaciteten central. 

Utan reell kapacitet utgör motståndaren knappast något reellt hot oavsett hur aggressiv 

den är. Därför undersöks även denna faktor i uppsatsen. 

 

USA och flera stater i Europa har var och en för sig väsentligt större maktbas än Sverige 

och Finland men det har inte inneburit att man inlett några försvarssamarbeten mot 

dessa länder. Maktbasen tycks inte på ett tydligt sätt driva det svensk-finska samarbetet 

varför denna faktor inte undersöks här. Inte heller tas den geografiska distansen upp; 

sannolikt har Finlands och Rysslands geografiska läge i någon mån påverkat formandet 

av det svensk-finska försvarssamarbetet. Däremot har geografin inte ändrats över de sju 

år som analyseras varför den heller inte behandlas.  

 

Minskade medel till länders försvarsmakter driver nutida försvarssamarbeten, enligt 

Matlary och Valasek, i syfte att täcka obalanser såsom exempelvis låga numerärer eller 

brist på någon förmåga relativt de uppgifter som kan väntas. Målsättningarna är ofta 

samordningsvinster inom alltifrån inköp, underhåll och ägande av materiel till 

                                                        
25 Edström, Håkan; Gyllensporre, Dennis. Alike or Different? Scandinavian Approaches to Military 
Interventions. Stockholm: Santérus Academic Press, 2014, s.157, 208f. 
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gemensamt nyttjande av militära styrkor. I uppsatsen undersöks påverkansfaktorer av 

denna art för att förklara utvecklingen av försvarssamarbetet med Finland. 

 

Inslaget av liberalism i försvars- och säkerhetspolitiken, med sin utgångspunkt i 

exempelvis solidaritet, gemensamma internationella samarbeten inom stora 

organisationer och ett bredare säkerhetsbegrepp (enligt Keohane med flera), har varit 

en drivkraft för utvecklingen av försvarssamarbeten de senaste decennierna enligt 

Edström och Gyllensporre.  I uppsatsen undersöks därför även sådana liberala 

påverkansfaktorer.   

4. Metod 
Uppsatsen är en fallstudie av två icke-allierade nordiska länders försvarssamarbete 

mellan 2009 och 2015. Författaren väljer att undersöka det svensk-finska 

försvarssamarbetet för att detta samarbete förändrats mest markant bland de nordiska 

länderna under de senaste åren. Vidare säger svensk författningssamling att Svensk 

säkerhet byggs tillsammans med andra – och i det arbetet är Finland Sveriges närmaste 

partner26 – vilket också gör valet av land intressant. Genom att ”bara” undersöka detta 

fall kommer författaren att kunna få djupare kvalitativa insikter som torde vara av 

intresse jämfört med om en undersökningsstrategi använts som täcker in stora mängder 

fall.  En svaghet med fallstudie som metod är emellertid dess begränsade externa 

validitet – dess generaliserbarhet27 då det istället kan vara en fördel att utgå från fler än 

ett fall. Genom att välja de länder där försvarssamarbetet utvecklats mest markant har 

emellertid i viss mån ett strategiskt urval gjorts vilket torde utgöra en något bättre 

grund för en viss generalisering inom de nordiska länderna. Försiktighet måste dock 

iakttas då de övriga länderna är Natomedlemmar.  

 

I uppsatsen behandlas stater som enhetliga aktörer och i de fall enskilda personer 

refereras till ses utsagorna som representativa för hela staten.  

 

                                                        
26 Se exempelvis Sveriges överbefälhavare Micael Bydéns tal den 26 oktober 2015 vid Finnish National 
Defence Course Association.  
27 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. och Wängnerd, Lena. Metodpraktikan. Tredje 
upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2010, s.178. 
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Att år 2009 väljs som startpunkt för undersökningen beror på att det nordiska 

försvarssamarbetet då började formaliseras i större mån än innan. Att starta 

undersökningen innan 2009 bedöms inte ge några större förändringar – exempelvis 

tillhör inte åren innan något annat teoretiskt universum (som exempelvis tiden för kalla 

kriget skulle kunna göra). Däremot visar det sig svårare att hitta lämplig empiri såsom 

exempelvis bidrag från intervjupersoner. Dessutom bedöms valt tidsspann utgöra en 

rimligt lång jämförelseperiod fram till 2015. 

 
Teorin ska säga något om fallet vilket innebär att detta främst är en teorikonsumerande 

uppsats. Teorier om påverkansfaktorerna nationellt säkerhetshot, statens 

säkerhetspolitiska värdering av internationella försvarsorganisationer och 

Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar som drivkrafter för försvarssamarbeten får 

förklara detta enskilda fall. Uppsatsen har också en till del teoriutvecklande ambition 

genom att visa hur teorin bakom den mest framträdande påverkansfaktorn bör 

kompletteras med andra påverkansfaktorer för att förklara förändringen av det nutida 

försvarsamarbetet mellan Sverige och Finland. 

 

Studiens övergripande förklarande logik är att påverkansfaktorerna analyseras vid två 

tidpunkter; 2008 och 2014. De påverkansfaktorer som förändrats mellan mätpunkterna 

2008 och 2014, och därmed varierar med förändringen i försvarssamarbetet, antas av 

författaren vara de som förklarar utvecklingen av försvarssamarbetet.  

Påverkansfaktorer som är konstanta mellan perioderna antas inte förklara utvecklingen 

av samarbetet i nämnvärd omfattning (även om de fortfarande kan ligga till grund för 

det). Försvarssamarbetets övergripande utveckling beskrivs mellan 2009 och 2015. 

Mätpunkterna ligger åren innan (2008 respektive 2014) eftersom det antas att 

påverkansfaktorerna får genomslag på samarbetet med ca ett års fördröjning. I termer 

av samhällsvetenskapliga variabler är försvarssamarbetet den beroende variabeln och 

studiens identifierade påverkansfaktorer de oberoende variablerna.  

4.1 Material  
Författarens mål är att få bästa möjliga förståelse för de processer som påverkar det 

svensk-finska försvarssamarbetet. Därför har olika typer av källor använts: 
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 Forskning om försvarssamarbeten inom Europa och Norden samt 

försvarssamarbeten generellt  

 Forskning om svensk och rysk försvarsmakt 

 Tryckta och elektroniska förstahandskällor  

o Politiska officiella dokument såsom utredningar, styrdokument, 

propositioner och rapporter 

o Militära officiella dokument såsom styrdokument och rapporter 

o Officiella tal och anföranden 

o Tidningsartiklar ur den politiska debatten  

 Intervjuer med aktörer inom försvarssamarbetet 

 

I uppsatsen används uteslutande forskning av namnkunniga forskare och från erkända 

institut. Förvisso kan inte uteslutas att forskare kan ha ett bakomliggande syfte med sin 

text. Dessa potentiella felkällor minskas genom att olika typer av källor studeras liksom 

forskning utifrån såväl europeisk som nordisk, men även amerikansk, utgångspunkt. 

 

Merparten av forskningen som används i denna uppsats undersöker nordiskt eller 

europeiskt försvarssamarbete och inte det svensk-finska specifikt. Det beror på att 

författaren inte hittat sådan, för syftet relevant, forskning. Emellertid anser författaren 

att den forskning som hittats kan användas på detta enskilda fall eftersom ländernas 

samarbete är det dominerande i Norden28 och att länderna är medlemmar i EU och har 

påverkat och påverkats av de samarbeten som äger rum där. 

 

Delfråga 1 besvaras genom studier av tryckta och elektroniska förstahandskällor enligt 

ovan. Även två intervjuer bidrar till förståelsen av försvarssamarbetet mellan Sverige 

och Finland 2009 och dess utveckling därefter. Den första intervjun genomfördes med 

överste Ronny Modigs, vid tiden chef för LEDS PLANEK nordiskt samarbete, Nordsam. 

Den andra intervjun genomfördes med överstelöjtnant Jan-Olov Nordin, nu på HKV 

PROD FLYG PLAN, som har varit den i Försvarsmaktens produktionsledning som 

handlagt genomförandet av svensk-finska försvarssamarbetet för flygstridskrafterna 

från 2009 tills idag. 

                                                        
28 Nato Defence College, Research Division. Research Paper No 101, May 2014:NORDEFCO and NATO “smart 
defence” in the North?, s.10. 



Mj Anna Dellham   
HSU 9 2016-01-18 

Sida 17 av 61 
 

 

Vid intervjutillfällena fördes anteckningar (trots fördelen med inspelning att allt som 

sägs dokumenteras och kan undersökas i efterhand). Övervägande fördelen med att 

anteckna bedöms vara att intervjupersonen kan vara mer öppen i de förklarande 

resonemangen. Inspelning kräver att respondenten känner sig förtrogen med 

intervjuaren och litar på att materialet inte används på ett negativt sätt. Den 

personkännedomen fanns inte vid undersökningens genomförande. Risken finns också 

att inspelningen misslyckas vilket gör det svårt att rekonstruera intervjun. Frågorna 

finns i ett formulär hos författaren liksom de utskrivna svaren. 

 

Delfråga 2 besvaras främst genom studier av tryckta och elektroniska förstahandskällor 

enligt ovan. Vid enstaka tillfällen används forskningsrön från FOI. När empirin läses söks 

såväl generella som direkta motivutsagor om syftet med försvarssamarbetet. Direkta 

motivutsagor förväntas tydliggöra kopplingen mellan förändring av påverkansfaktorer 

och förändringen av försvarssamarbetet.  

 

Analysen utgår ifrån officiella utsagor i styrdokument och rapporter. Officiellt 

källmaterial ger inte en heltäckande bild av varför en utveckling sker eftersom inte alla 

bakomliggande motiv nödvändigtvis framkommer.29 En alternativ metod skulle kunna 

vara djupintervjuer med beslutsfattare för att få fram bakomliggande motiv. Emellertid 

motiverar beslutsfattare oftast sina beslut utifrån sakliga motiv och sällan utifrån dolda 

bakomliggande dito30 varför ett validitetsproblem föreligger även här. Det är dessutom 

svårt att få personlig tillgång till beslutsfattare både kring 2008 och 2014 i nödvändig 

omfattning varför denna metod anses vara alltför svårgenomförbar för denna uppsats. 

Med dagens transparens i det svenska samhället anser författaren dock att en uttalad 

politisk uppfattning kontrolleras och ifrågasätts offentligt i stor omfattning. Det leder till 

att politiska officiella utsagor behöver ligga i linje med politiska handlingar och således 

begränsar det ”dolda” manöverutrymmet. De officiella utsagorna styr dessutom 

Försvarsmakten. Genom att även undersöka objektiva fakta som exempelvis 

försvarsutgifter, militära dispositioner och Försvarsmaktens officiella syn – det vill säga 

dess faktiska styrning och verksamhet – ökas sannolikheten att använda valida utsagor.  

                                                        
29 Esaiasson et al., s.329. 
30 Ibid, s.331. 
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Olikheter i empirival förekommer mellan åren. Det beror på att inte alla dokument har 

jämförbart innehåll och/eller syfte 2008 och 2014. Exempelvis är FMSI 2014 ett 

styrdokument som inte ens fanns 2008 men undersöks 2014 eftersom det är centralt för 

Försvarsmaktens inriktning. Ett annat exempel är att under såväl 2008 som 2014 

genomför Ryssland militära aggressioner mot grannländer. För att inte tillmäta 

händelserna oproportionerlig vikt illustreras även svensk hotuppfattning innan 

händelserna respektive år. Det leder till att olika källor används mellan åren eftersom 

vissa styrdokument utkommit innan respektive efter händelserna.  

4.2 Operationalisering 
Ur de tre faktorkategorierna, deras sammanhörande teorier samt teoretiska 

utgångspunkter enligt avsnitt två och tre formuleras här tre teoretiska antaganden med 

tillhörande hypoteser för fortsatt undersökning av empirin.  Hypoteserna delas upp i 

undersökningsbara indikatorer som utgör analysfilter vid undersökningen, se tabell 1 

nedan. Hur den svenska Försvarsmakten inriktas anses vara en väsentlig indikator som 

kompletterar officiella utsagor inom alla tre faktoranalyserna. Exempelvis anses en 

beordrad låg operativ förmåga komplettera en officiell bedömning att invasionshotet är 

lågt. 
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Tabell 1: Sammanhang mellan teoretiska antaganden, hypoteser och indikatorer. 

Teoretiska antaganden och hypoteser   Indikatorer 
TA1: Nationella säkerhetshotet mot staten påverkar 
viljan till och karaktären av försvarssamarbete.  
 
H1: Om mellanstatlig maktkamp och/eller hot mot 
suveräniteten eller territoriet från en närliggande stat 
ökar kan det förklara ökningen av det bilaterala 
försvarssamarbetet med Finland. 

Den svenska bedömningen av eventuell aggressiv intention 
från en aktör undersöks genom officiellt redovisad 
förekomst av: 
 
-Maktkoncentration (indikerar minskad demokrati och 
därmed ökad risk för konflikt) 
-Expansiv retorik gentemot omgivningen (indikerar ökad 
risk för konflikt) 
-Aggressiv militär handling 
-Militär aktivitet i närområdet 
 
Reell offensiv militär kapacitet hos aktören undersöks 
genom analys av dess: 
-Försvarsbudget 
-Andel modern materiel 
-Personella förutsättningar 
-Övade förband 
 
Inriktning av Försvarsmakten: 
-Fokus (freds-/krigsuppgifter) 
-Operativ förmåga (låg/hög) 

TA2: Ekonomiska förutsättningar för Försvarsmakten 
påverkar viljan till och karaktären av 
försvarssamarbete. 
 
H2: Om obalans mellan uppgifter och resurser ökar 
under perioden kan det förklara ökningen av det 
bilaterala försvarssamarbetet med Finland. 

Obalans mellan uppgifter och resurser undersöks genom 
analys av: 
-Försvarsmaktens budget  
-Försvarsmaktens köpkraft 
 
Inriktning av Försvarsmakten: 
 -Eventuella nedskärningar 
-Eventuella rapporterade obalanser mellan uppgifter och 
resurser 
- Eventuell rapporterad risk för underskridande av kritisk 
förbandsmassa  
- Eventuella uttalade rationaliseringsgrunder för 
försvarssamarbete 

TA3: Statens värdering av internationella 
organisationers och deras multilaterala internationella 
insatsers betydelse för säkerhet (liberal 
säkerhetspolitik) påverkar viljan och karaktären av 
försvarssamarbete. Liberal säkerhetspolitik leder till en 
prioritering av samarbete med stora internationella 
organisationer såsom EU, FN och Nato syftande till 
fredsfrämjande insatser.  
 
H3: Om sådana multilaterala försvarssamarbeten, 
baserade på liberal säkerhetspolitik, värderas lägre 
över perioden kan det förklara ökningen av bilateralt 
försvarssamarbete med Finland. 

Liberal ELLER realistisk utgångspunkt undersöks genom 
analys av: 
Hotuppfattning: 
-Globala, diffusa, kopplade till breddat säkerhetsbegrepp 
ELLER  
-Maktkamp mellan stater  

 
Syn på internationella multilaterala samarbetssystemet: 
- Det vill och kan motverka anarki genom samarbete och 
kollektiv säkerhet ELLER 
- Anarki och maktkamp råder där det internationella 
samarbetssystemet inte är tillräckligt verksamt 
 
Inriktning av Försvarsmakten: 
-Prioritering av nationell ELLER internationell förmåga 
- Nivå på Försvarsmaktens operativa förmåga 
-Var och med vem genomförs insatser 
-Personalförsörjningsmodell 
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Antagandena, hypoteserna och indikatorerna är valda av författaren utifrån egen 

förståelse och tolkning av teoribildningen. Detta kan få till följd att inte alla aspekter 

täcks. För att motverka dessa risker är frågorna skapade utifrån en relativt 

grundläggande nivå inom teoribildningen och är relativt generellt formulerade för att 

kunna täcka in flera aspekter. Genom att kombinera indikatorer baserade på såväl 

officiella utsagor som objektiva fakta är ambitionen att öka överensstämmelsen mellan 

de teoretiska utgångspunkterna och det som de facto mäts – att öka begreppsvaliditeten. 

Vidare bedöms det systematiska urvalet av påverkansfaktorerna samt att de 

härstammar ur båda forskningstraditionerna resultera i en ökad resultatvaliditet; risken 

för systematiska fel på grund av godtyckligt urval av faktorer eller en för snäv teoretisk 

utgångspunkt som kan resultera i skevt resultat minskas. Tabellen syftar till ökad 

transparens och tydlighet gällande valda indikatorer (vilket ses som en förutsättning för 

reliabilitet och att andra forskare kan upprepa undersökningen). 

5. Försvarssamarbetet med Finland 
I detta avsnitt görs en övergripande redogörelse för hur det svensk-finska 

försvarssamarbetet har fördjupats mellan 2009 och 2015. Först redovisas samarbetet 

vid 2009. Då författaren har identifierat att en stor del av förändringen startade något 

innan 2015 redovisas åren 2013-2015 i andra delen. 

5.1 Tillbakablick 
Det svenska historiska försvarssamarbetet med Finland har pågått under många hundra 

år och har under tiden varierat i form och intensitet. Ett av de tydligare skiftena under 

senare tid kom under 1990-talet då det kalla kriget tagit slut och Finlands ”vänskaps- 

samverkans- och biståndsavtal” med Sovjetunionen avslutats. Nu fick Finland, bland 

annat tillsammans med Sverige, möjlighet att åter börja diskutera försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbeten i en nordisk kontext. 

5.2 Försvarssamarbetet med Finland 2009  
Efterhand utvecklades ett antal nordiska försvarssamarbetsområden och i slutet av år 

2009 samlades dessa under den nya nordiska samarbetsstrukturen NORDEFCO (Nordic 

Defence Cooperation) där alla nordiska länder ingår. NORDEFCO kommer av 
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gemensamma initiativ 2008 av Sveriges, Finlands och Norges överbefälhavare31 och 

inspirerades vidare av den rapport Thorvald Stoltenberg presenterade i februari 200932 

om förslag på områden för ett fördjupat nordiskt försvars- och säkerhetspolitiskt 

samarbete.33  

 

De mest betydelsefulla svensk-finska försvarssamarbetena 2009 lades inom ramen för 

NORDEFCO. En stor del av arbetet där såväl Sverige som Finland deltog var på en 

grundläggande nivå för att undersöka möjligheterna för bland annat utbyte inom ramen 

för officersutbildning, materielanskaffning och -utveckling, träning och utbildning för 

internationella insatser och minröjningsverksamhet i Östersjön.34  

 

Materielsamarbete 

Försvarsmaterielsamarbetet inom NORDEFCO bygger på ett gemensamt ramavtal 

mellan de nordiska länderna inom exempelvis forskning, utveckling, produktion, 

underhåll och upphandling.  I praktiken har sedan respektive försvarsmakter upprättat 

särskilda samarbetsdokument utifrån ramavtalet.35 Sverige och Finland hade vid tiden 

haft ett par större gemensamma materielsamarbeten även om de kommit att avbrytas. 

Det ena var utveckling av en ubåtsjakttorped (TMS) som avbröts av ekonomiska skäl 

2008 då Sverige beslöt att inte längre köpa in materielen.36 Ett annat exempel är 

utveckling av granatkastarbandvagn (AMOS) som också avbröts av ekonomiska skäl.37 

Den gemensamma transporthelikopteranskaffningen (av typen NH 90 för svensk del) 

var ett av de större projekten men minskades successivt när länderna valde olika 

modeller. Motorerna underhålls emellertid i Finland.  

 
Övningar 
Ett samarbete som vid tiden redan nått en grundläggande praktisk nivå var Cross Border 

Training North (CBT) med stridsflyg mellan Sverige, Finland och Norge. Detta var ett 

                                                        
31 Sverre Diesen, Juhani Kaskeala och Håkan Syrén i Svenska Dagbladet. Nytt steg för Nordens försvar, 
2008-06-18. 
32 Norska utrikesdepartementets hemsida. Stoltenbergrapporten. 
33 NORDEFCO:s hemsida. 
34 Intervju med Ronny Modigs. 
35 Finlands försvarsministerium. Det nordiska försvarsmaterielsamarbetet. 
36 Regeringen, Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten, Skr 2011/12:14, 
s.81ff. 
37 Riksrevisionen, Besparingar i försvarets materielförsörjning: Regeringens genomförandegrupp 2008.  RiR 
2012:5, s.62f. 
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samarbete som vuxit fram från förbandsnivå eftersom man, på grund av nedskärningar, 

ville hitta lämpliga fredsmässiga övningsmöjligheter på nära håll. Övningarna hade ett 

internationellt fokus.38 Visst enklare samarbete med Finland bedrevs fortfarande 

bilateralt utanför NORDEFCO såsom vissa övningar och vänförbandsutbyten.39 Som 

exempel kan nämnas Swedish Finnish Amphibious Task Unit (SFATU) där länderna 

bedrev utbildning och övning tillsammans.40  

 

Information  

SUCBAS (Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea) är ett projekt som lades inom 

NORDEFCO 2009 och var från början ett bilateralt samarbete mellan Sverige och 

Finland. Det syftade till att ge gemensam grundläggande (främst civil) lägesbild och 

utbyta maritim information i Östersjön. Under 2009 utvecklades SUCBAS till att 

inkludera alla länder runt Östersjön och senare även Norge. 41  

5.3 Försvarssamarbetet med Finland 2013- 2015 
Såväl det svenska som finska engagemanget inom NORDEFCO har fortsatt och länderna 

är idag de mer drivande parterna för försvarssamarbetet.42 Svenska och finländska 

förband har också samarbetat i exempelvis Afghanistan, Kosovo och i den nordiska 

stridsgruppen under åren.43  

 

Materielsamarbete 

Under åren har inga nämnvärda utvecklings- och anskaffningsprojekt genomdrivits 

mellan Sverige och Finland men länderna har åtminstone köpt viss materiel och 

underhåll av varandra. Ett exempel är en försäljning av pansarbandvagnar från Sverige 

till Finland 2011.44 Ett annat är att Sverige år 2010 köpte finsktillverkade 

Pansarterrängbil 203 A. 

Övningar 

Övningsverksamheten har utvecklats till en viktig del av NORDEFCO-samarbetet och 

bland annat har CBT utvecklats till att svenska, finska och norska stridsflygplan samövar 

                                                        
38 Intervju med Jan-Olov Nordin. 
39 Intervju med Ronny Modigs. 
40 Försvarsmaktens hemsida. Svensk-finskt samarbete. 
41 Intervju med Ronny Modigs. 
42 Nato Defence College, s.10. 
43 Intervju med Jan-Olov Nordin. 
44 Försvars- och exportmyndighetens hemsida. Försäljning av pansarbandvagnar till Finland. 
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så gott som varje vecka. Under åren har också CBT utökats till att innehålla 

multinationella övningar med Natoländer.45 Under 2015 sker en förändring av fokus då 

svensk och finsk försvarsmakt genomför planering för att inom CBT även delta i 

varandras nationella försvarsövningar med stridsflyg.46 Även på marinsidan har de 

gemensamma övningarna ökat och exempelvis har Finland deltagit i den svenska 

marinövningen Swenex. Vidare ingår numera övningar inom ramen för SUCBAS där 

exempelvis svenska ubåtar möter finska sjöstridskrafter47 och den gemensamma 

minröjningsverksamheten i Östersjön har fortgått.48   

 

Information 

Maritima informationsutbytet inom SUCBAS har fortgått men ligger fortfarande på en 

relativt okvalificerad nivå. Under perioden har ett arbete om gemensam regional 

luftlägesinformation påbörjats mellan Sverige och Finland. Under 2015 har även ett 

arbete påbörjats rörande säker kommunikationsöverföring mellan ländernas politiska 

och försvarsmaktsledningar. 49 

 

Successiv fördjupning inom flera områden 

Under hösten 2013 kommunicerade Sveriges och Finlands regeringar att länderna avsåg 

att långsiktigt fördjupa det fredstida försvarssamarbetet. Exempelvis uppgavs 

målsättningarna ökad interoperabilitet, ökad marin samövning och effektivare 

förbandsbidrag i internationella krishanteringsinsatser.50  

 

I maj 2014 presenterade respektive försvarsdepartement så en handlingsplan för hur 

Finlands och Sveriges försvarssamarbete skulle utvecklas inom ett antal områden och 

innebar en uppgift till respektive försvarsmakt att inkomma med ett gemensamt svar 

om vad av detta som bedömdes vara möjligt och rimligt.51 Svaret kom i en 

sekretessbelagd rapport i januari 2015. I ett öppet sammandrag kan läsas att 

                                                        
45 Nato Defence College, s.8f. 
46 Intervju med Jan-Olov Nordin. 
47 Nato Defence College, s.8.  
48 Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015 med särskilda redovisningar. FM2013-546:9, s.13. 
49 Intervju med Jan-Olov Nordin. 
50 Se även Svenska Dagbladet. Enström, Karin: Haglund, Carl. Nu fördjupar vi samarbetet. 2014-01-13. 
51 Försvarsdepartementet. Handlingsplan för ett fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige. 
Bilaga till regeringsbeslut den 16 april 2014 (Fö nr 2), s.1. 
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försvarsmakterna ser positivt på fördjupningen. Överlag bedöms det i rapporten finnas 

goda möjligheter för ett fördjupat militärt samarbete. Det kommer att genomföras såväl 

bilateralt som inom befintliga forum såsom NORDEFCO, EU, Nato eller FN, och därmed 

komplettera andra multinationella samarbeten. Såväl Armén, Marinen som Flygvapnet 

har tagit fram en vision inklusive en färdplan med målsättningar. Marinen och 

Flygvapnet, med sitt redan långvariga samarbete inom utbildning och övningar, betonar 

möjligheterna till en gemensam basinfrastruktur, kombinerade enheter och förmågan 

att överföra den operativa ledningen (OPCON) av enheter mellan länderna. Armén 

utvecklar samarbete inom övningar och utbildning.52 I ett gemensamt uttalande stödjer 

respektive försvarsdepartement rapporten fullt ut och meddelar att successiv styrning 

hur arbetet ska utvecklas kommer att ges. Man prioriterar särskilt utvecklingen av säker 

kommunikation och datautbyte på alla nivåer mellan länderna, en gemensam marin 

insatsstyrka, the Swedish-Finnish Naval Task Group (SFNTG), utbyte av 

luftlägesinformation, baseringsmöjligheter för flyg- och marinstridskrafter och 

förutsättningar för en gemensam planering.53 

 

I regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition, som kom i april 2015, formuleras 

så en väsentlig förändring av samarbetet. Nu tas steg för att kunna samarbeta militärt 

även vid nationellt försvar mot väpnat angrepp. Däremot står det klart uttryckt att 

ambitionen inte är att överge Sveriges inslagna linje om alliansfrihet: 

 

”Vikten av ett fördjupat samarbete med Finland ska framhållas. Samarbetet med 

Finland omfattar även planering och förberedelser för hävdandet av respektive lands 

territoriella integritet och utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN-

stadgan. Regeringen uppdrar åt en expert att ta fram en rapport som utifrån ett 

fristående perspektiv analyserar och redogör för innebörden av olika former av 

samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer, samt dessas för- 

och nackdelar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området, i dag och i framtiden. 

Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten.” 54 

 

                                                        
52 Försvarsmakten. Unclassified report on deepened defence cooperation between Finland and Sweden. 
2015, s.3, 8. 
53 Försvarsdepartementet. Joint statement regering deepend defence cooperation between Finland and 
Sweden. 22 maj 2015,s.2f. 
54 Regeringens proposition Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020. Prop. 2014/15:109, 
s.8. 
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I linje med detta meddelade den svenska regeringen i ett kommittédirektiv den 12 

november 2015 att en utredare ska analysera förutsättningarna i regeringsformen för 

att, efter att nödvändiga politiska beslut fattats, agera militärt gemensamt med annan 

stat för att möta ett väpnat angrepp mot någon av staterna. Utredningen ska också 

undersöka möjligheten att gemensamt hindra kränkningar av någon av staternas 

territorium i fred och under krig.55 Försvarsmakten meddelar också i sin strategiska 

inriktning för 2015 att ”Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland har 

högsta prioritet.”56 Bland de nordiska länderna bedöms det svensk-finska 

försvarssamarbetet vara det mest omfattande och fördjupade på senare tid.57 

5.4 Sammanfattning av försvarssamarbetets utveckling 
Det svensk-finska försvarssamarbetet har både intensifierats och ändrat karaktär sedan 

2009 såväl inom NORDEFCO som utanför. Intensifieringen har skett inom främst 

övningsverksamhet och informationsutbyten. Båda ländernas politiska ledning och 

försvarsmaktsledningar ser positivt på denna utveckling. Jämfört med läget 2009, då 

många av initiativen kring samarbetet var mer informella och kom ”underifrån” från 

taktisk och militärstrategisk nivå, så har successivt den politiska drivkraften ökat. 

Hösten 2013 meddelade exempelvis försvarsministrarna att en intensifiering skulle 

genomföras inom flera områden – främst av kostnadseffektivitets- och effektskäl inom 

respektive försvarsmakt samt för ökad förmåga till internationella insatser.  

 

Den största karaktärsförändringen har skett genom en politisk styrning 2015 med 

nyheten att samarbetet nu även rör militärt försvar av ländernas egna territorier. Det 

har lett till att såväl nationell försvarsplanering, säkert informationsutbyte och 

nationella övningar nu planeras genomföras i ökad gemenskap. Även om fortfarande 

inga utfästelser om gemensamt försvar ges är den politiska viljan nu tydlig för fördjupat 

försvarssamarbete med nationellt fokus. Dels tillsätts en utredning att analysera 

möjligheterna inom regeringsformen för gemensam planering och operationer i hela 

konfliktskalan, dels har försvarssamarbetet nu högsta försvarsmässiga prioritet. 

Försvarssamarbetet har fördjupats såväl genom en intensifiering inom befintliga 

                                                        
55 Regeringen. Kommittédirektiv Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete. 
Dir. 2015:111. 
56 Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2015 (FMSI 2015). KMÄ FM2015-1597: 2, s.63. 
57 Bydén. Tal i oktober 2015. 
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samarbetsformer som genom en karaktärsförändring mot ökad gemenskap rörande 

nationellt försvar. 

6. Påverkansfaktorer  
I detta avsnitt analyseras de tre påverkansfaktorer som – ur ett svenskt perspektiv – 

bedöms kunna bidra till förklaringen för hur det svensk-finska försvarssamarbetet 

gestaltade sig 2009 och 2015.   

6.1 Nationellt säkerhetshot 2008 
 
Kort tillbakablick 

I försvarsbeslutet år 2000 avskrevs uppgiften att möta ett omfattande väpnat angrepp 

vilken tidigare varit Försvarsmaktens viktigaste uppgift. Motiveringen var förbättringen 

av det säkerhetspolitiska läget i närområdet och Europa. Främst refererades till 

Warszawapaktens upplösning, Sovjetunionens sönderfall, Rysslands militära 

försvagning samt EU:s och NATO:s utvidgning i Central- och Östeuropa.58 

 

Svensk bedömning av aggressiva intentioner 

Inte heller i början av 2008 bedöms något direkt aggressionshot föreligga mot Sverige 

som nation. Försvarsmaktens Perspektivstudie redovisar att ”det inte finns någon risk för 

mer storskaliga angrepp mot Sverige inom överskådlig tid.” 59  

 

Även om inga direkta aggressiva intentioner bedöms föreligga utesluts inte att Sverige 

skulle kunna bli indraget i internationella konflikter kopplade till globaliseringens 

utmaningar i framtiden. Såväl Perspektivstudien som Försvarsberedningens 

omvärldsanalys ser diffusa och mer diversifierade hot som drivkrafter. Exempel är 

klimatförändringar, den globala informationsspridingen, icke-statliga aktörers ökade 

hotförmåga, terrorism och hot från massförstörelsevapen, internationell brottslighet, 

                                                        
58 FOI.  Krigsavhållande tröskelförmåga. Det svenska försvarets glömda huvuduppgift?, 2014: FOI-R--3852—
SE, s.28f. 
59 Försvarsmakten. Rapport från perspektivstudien hösten 2007 – Ett hållbart försvar för framtida säkerhet. 
Bet. 382:63862, s.13. 
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global konkurrens om naturresurser i exempelvis Arktis och ökad handelssjöfart i 

Östersjön. 60  

 

Rysslands politiska och militära utveckling bedöms även fortsättningsvis påverka 

närområdet och såväl positiva som negativa utvecklingstrender syns. Ryssland beskrivs 

som en nationalstat med stora interna problem och inte längre en stormakt. Emellertid 

uppges att den ryska regimen vill se landet som en stormakt och att en 

maktkoncentration pågår. Samtidigt konstateras att Ryssland är mycket beroende av 

både EU och USA varför risken för ”kollisionskurs” ses som liten.61 

 

I augusti 2008 ingriper Ryssland militärt i Georgien. Stormaktsretoriken mot väst 

bedöms därmed ha ökat men krigshotet bedöms inte vara större. Detta då Rysslands 

militära kapacitet anges vara låg, hotet främst gäller Kaukasus samt eftersom Östersjön 

numera omges av Nato- och EU-länder.62 Sverige bedöms däremot kunna utsättas för 

ökade ekonomiska och politiska påtryckningar. Bruket av militära maktmedel ses som 

ett möjligt inslag i sådana men bedöms i såfall vara av subtil karaktär. Utvecklingen ses 

än mer svårbedömd.63  

 

Inriktning av Försvarsmakten 

Försvarsmaktens mål är att endast ha en grundläggande förmågenivå för territoriell 

integritet, regional säkerhet och internationella insatser.64 Först på lång sikt ska, vid 

behov, ökad kompetens för nationella operationer inom ”mark-, sjö-, luft- och 

informationsarenorna” uppnås.65  

 
Aktörers reella offensiva förmåga 
Enligt försvarsberedningens omvärldsanalys för 2008 minskar generellt världens 

offensiva förmåga – förutom i Ryssland och Kina där den ökar. Kina bedöms inte ha 

                                                        
60 Försvarsberedningen. Försvarsberedningens omvärldsanalys – Säkerhet i samverkan. Ds 2007:46, s.12-
24. 
61 Försvarsberedningen. Ds 2007:46. s.7, 33 samt Försvarsmakten. Rapport från perspektivstudien hösten 
2007, s.13f. 
62 Försvarsminister Sten Tolgfors anförande i augusti 2008. 
63 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009. Bilaga 1. Bet. 23 
383:51503, s.7f. 
64 Ibid. s.4. 
65 Regeringen. Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Försvarsmakten. Fö2006/702/EPS (slutligt), 
s.4f. 
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någon direkt aggressiv intention mot Sverige och politiken förklaras som ”pragmatisk 

politik med betoning på stabilitet och marknadsekonomi”.66 Därför avgränsas Kina från 

fortsatt underökning här. 

 

2008 uppgår rysk försvarsbudget officiellt till ca 23 miljarder USD (amerikanska dollar, 

2008 års penningvärde) men kan vara mer. Oavsett vilket bedöms den fortfarande 

mindre än såväl Storbritanniens, Frankrikes som Tysklands respektive 

försvarsbudgetar. Landet genomför långsamt en försvarsreform som bland annat syftar 

till personalreduceringar och en mer lättrörlig militärmakt med inslag av 

kontraktsanställda soldater.67 Ryssland startar från en mycket låg nivå och framförallt är 

personalens livs- och arbetsförhållanden vid tiden svåra med låg personalkvalitet, 

bostadsbrist, utbredd brottslighet, våld, hundratals rapporterade olycksrelaterade 

dödsfall och hundratals självmord varje år.68 

 

Cirka 80 procent av materielen bedöms vara föråldrad men fram till 2015 ska materiel 

beställas för cirka 250 miljarder USD. Ersättningstakten bedöms i realiteten emellertid 

vara relativt begränsad.69 I stort sett hela den ryska kustflottan rapporteras eftersatt 

2008. Trots en omfattande materiell satsning på såväl ubåtar som ytfartyg bedöms inte 

ett kvalificerat marint uppträdande i större förband vara möjligt inom överskådlig tid. 

Förmåga till enstaka konfrontationer utesluts dock inte.70 Inom luftstridskrafterna 

bedöms en viss reell offensiv förmåga utanför Rysslands territorium finnas genom 

användandet av kärnvapen, konventionella robotar och taktiska luftlandsättningar. 

Vissa förband bedöms något mer välövade och förmågan har ökat något från en mycket 

låg nivå. Man antar en fortsatt satsning på luftstridskrafterna under de kommande 

åren.71 Sammantaget bedöms Ryssland inom överskådlig tid endast ha förmåga till 

relativt okvalificerade mindre militära aktioner omedelbart utanför det egna 

territoriet.72  

                                                        
66 Försvarsberedningen. Ds 2007:46, s.26,33f. 
67 FOI. Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – ambitioner och utmaningar 2008. FOI-R--2707—SE, 
s.142. 
68 FOI-R--2707—SE, s.150f. 
69 FOI-R--2707—SE, s.129. 
70 Försvarsberedningen. Ds 2007:46, s.134. 
71 Ibid, s.134 
72 Ibid, s.35. 
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6.2 Nationellt säkerhetshot 2014 
 
Kort tillbakablick 

De diffusa men närvarande globala hoten kvarstår och bedöms haft en ökande trend till 

2014. Därutöver konstateras en ökning av vissa staters maktambitioner.73 I närområdet 

synliggörs det av att Rysslands och Natos aktiviteter i Östersjön ökat sedan 2008. 

Exempelvis simulerade ryska flygstridskrafter attacker mot svenskt territorium utanför 

Gotland och Öland under 2013. Under hösten 2013 genomförde Nato- och EU-länder två 

större övningar i Östersjön och Ryssland genomförde en. Även antalet kränkningar av 

svenskt luftrum har ökat.74 I februari 2014 påbörjade Ryssland militär verksamhet i 

Ukraina och annekterade Krim i mars samma år.75  

 

Svensk bedömning av  aggressiva intentioner 

Ökad stabilitet och ökat samarbete under perioden anges karaktärisera närområdet 

tidigt 2014 – trots den ökade verksamheten i Östersjön – och väpnat angrepp bedöms 

osannolikt under överskådlig tid.76 I april, efter Rysslands militära angrepp mot Ukraina, 

ändras dock bilden något. Regeringen förmedlar att ökade ryska aggressiva intentioner 

oroar och kommer ge konsekvenser för svensk säkerhets- och försvarspolitik.77 De 

säkerhetspolitiska globala bedömningarna i försvarsberedningens omvärldsanalys 2013 

står fast men aggressionen mot Ukraina ses som den största säkerhetsmässiga 

utmaningen för Europa på 25 år. Ryssland bedöms som en totalitär och alltmer 

isolationistisk stat med ökade intentioner till stormaktsstatus, ökad politisk kontroll i de 

forna sovjetstaterna och att hindra Natos expansion. Sammantaget bedöms det 

säkerhetsmässiga läget ha försämrats markant för Sverige, och globalt, jämfört med 

tidigare bedömningar på grund av detta.78 På kort sikt ”bedöms ingen direkt vilja till 

angrepp mot Sverige föreligga, men ett begränsat utnyttjande av vissa militära maktmedel 

kan inte uteslutas.”79  Försvarsmaktens bedömning är nu att svenska samhället och 

Försvarsmakten i det korta perspektivet behöver skydda sig mot Rysslands nya metoder 

                                                        
73 Försvarsberedingen. Vägval i en globaliserad värld. Ds 2013:33, s.23-44. 
74 Nato Defence College, s.8. 
75 Christiansson, Magnus. Swedish National Defence College. Strategic Surprise in the Ukraine Crisis, s.4. 
76 Försvarsminister Karin Enströms tal, februari 2014. 
77 Försvarsminister Karin Enströms tal, 7 april 2014. 
78 Försvarsberedingen. Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid. Ds 2014:20, s.15-17. 
79 Försvarsmaktens strategiska inriktning 2014 (FMSI 14). KMÄ FM2014-3621:2, s.4. 
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såsom subversiva hot och hybridkrigföring80 vilket är nya uttryckssätt jämfört med 

tidigare. 

 

Inriktning av Försvarsmakten 

Jämfört med 2008 anges ett tydligare nationellt fokus för Försvarsmakten. 

Reformeringen av Försvarsmakten ska fortsätta men med syftet att nu stärka 

försvarsförmågan främst i Sverige och närområdet och först ”när så krävs” även i 

internationella insatser.81 En återgång till Väpnat angrepp som Försvarsmaktens 

dimensioneringsgrund sker och krigsförbanden ska dimensioneras mot ”en kvalificerad 

motståndare, främst i närområdet.”82 De närmsta fem åren ska den operativa förmågan 

öka generellt. Dock bedömer Försvarsmakten den planerade ökningen vara otillräcklig 

relativt förmågeutvecklingen i närområdet.83 

 

Aktörers reella offensiva förmåga 

Rysslands försvarsutgifter 2014 bedöms motsvara 84.5 miljarder dollar84 vilket 

nominellt är mer än en tredubbling sedan 2008. Huvuddelen av ökningen anges gå till 

moderniseringen av materiel inom de väpnade styrkorna.85 Enligt den ryska 

försvarsministern varierar andelen ny materiel mellan 26% och 48% i förbanden och 

moderninseringsplanen (som 2020 siktar på 70% modern materiel86) följs.87 Siffrorna 

kan vara överdrivna, och reformeringstakten kan sänkas på grund av exempelvis priset 

på energi (en viktig inkomstkälla för Ryssland), personalens utmaningar samt 

korruption, men rysk offensiv förmåga kommer framgent öka väsentligt även om inte 

målen nås.88   

 

För fullständig översikt av förbanden i västra militärdistriktet se bilaga 1. Inom västra 

militärdistriktets markstridskrafter har under året två divisioner återinförts med delvis 

                                                        
80 Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015. KMÄ FM2014-5882:31, s.4-6. 
81 Enström. Tal, 7 april 2014.  
82 Försvarsmakten. FMSI 14, s.18. 
83 Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015, s.8. 
84 SIPRI. Trends in world military expenditure, 2014. Fact Sheet April 2015, s.2. 
85 Försvarsberedingen. Ds 2013:33, s.152. 
86 Ibid, s.149. 
87 Interfax. Share of modern weapons, hardware in Russian armed forces up on average by 7% in 2014 – 
report. 22 Dec 2014. ProQuest document ID: 1639232044. 
88 Försvarsberedingen. Ds 2013:33, s.146f, 152f. 
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förnyad materiel och organisation. Vidare fortsätter en omfattande satsning på 

långräckviddiga precisionssystem som Isaknder. En rad förseningar av nyutvecklad 

materiel har dock identifierats.89  

 

Inom Flygvapnet varierar flygtiden mellan 60 och 120 flygtimmar per år och pilot vilket 

närmar sig västerländska mått. Materieluppgraderingen har varit framgångsrik och bara 

under 2013 levererades 56 nya flygplan, 122 helikoptrar och motsvarande två 

regementen med luftvärnssystem S-400. Under 2014 bedöms ytterligare 220 flygplan 

och helikoptrar levereras. På beväpningssidan konstateras däremot vissa förseningar 

exempelvis inom kryssningsrobotleveransen. Om några år kan flygstridskrafterna få 

leverans av bestyckade UAV:er, något man inte förfogar över 2014.90  

 

På marinsidan konstateras att uppgraderingar av ytstridsfartyg genomförs för alla 

militärdistrikt även om förseningar konstateras rörande det femtiotal nya ytstridsfartyg 

som planeras. Leverans av franska Mistralklass-fartygen uteblir och sannolikt därmed 

också dess planerade helikoptrar. Inom Norra Marinen har äldre attackflygplan nu 

ersatts med multirollflygplan vilket ökar flexibiliteten.91 Vidare är ett femtontal 

kärnreaktordrivna strategiska samt attack-ubåtar under utveckling inför 2020 men även 

här bedöms förseningar föreligga.92  

 

Ryssland moderniserar även sina strategiska och taktiska kärnvapen med hög 

prioritet.93 

 

Övningsverksamheten har ökat sedan 2008 och såväl strategisk-operativa som taktiska 

övningar genomförs regelbundet för samtliga försvarsgrenar.94 2015 bedöms Ryssland 

ha förmågan att genomföra en gemensam operation (flera vapenslag samordnat) mot en 

                                                        
89 The Military Balance 2015. Chapter Five: Russia and Eurasia. 115:1, s.159-206, DOI: 
10.1080/04597222.2015.996357, s.160f. 
90 The Military Balance, s.161,190. 
91 Ibid, s.164. 
92 Ibid, s.163. 
93 Försvarsberedingen. Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid. Ds 2014:20,s.27f. 
94 Försvarsberedingen. Ds 2013:33,s.146f,151f. 
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kvalificerad motståndare i omedelbar närhet till eget territorium.95 Förmågan till 

operationer på större avstånd med ökad uthållighet bedöms öka gradvis efter 2015.96 

6.2.1 Resultat  
Som visas ovan har svensk-finskt försvarssamarbete intensifierats på flera områden 

mellan 2009 och 2015. Den största förändringen gällande karaktären av svensk-finskt 

försvarssamarbete har skett på det bilaterala planet genom nytt intensivt fokus på 

militärt försvar av ländernas egna närområde och territorier. Intuitivt ligger det nära till 

hands att anta att en förändring av Sveriges uppfattade nationella säkerhetshot har 

förändrats över perioden vilket nu också har undersökts.  

 

Undersökningen visar att svensk hotuppfattning 2008 främst utgörs av risk för 

instabilitet och svårbedömd utveckling kopplat till globala utmaningar av mer diffus 

karaktär än det tidigare invasionshotet. Riskerna bedöms inte överhängande utan ses 

som något landet kan bli indraget i på sikt. Sverige bild av en allt säkrare region och 

världsordning i början av 2008 förändras något efter Georgienkrisen. Det uttrycks 

därefter att säkerhetsutvecklingen på grund av Ryssland är än mer svårbedömd, att en 

försämring i dess relationer till Väst konstateras, men att inga direkta aggressioner 

utanför Rysslands absoluta närhet förväntas (eftersom Kaukasus bedöms som den mest 

sannolika huvudriktningen).  

 

Vidare bedöms 2008 den ryska reella offensiva förmågan vara begränsad för överskådlig 

tid, trots en inledd försvarsreform inom alla vapenslag, på grund av den låga nivå de 

militära styrkorna befinner sig på. Bedömningen gäller såväl personalens dåliga sociala 

och kompetensmässiga förutsättningar, den låga andelen modern materiel samt den låga 

nivån på övningar – även inom offensiva och mer långräckviddiga förbandstyper. Viss 

subtil militär verksamhet mot Sverige bedöms kunna komma att öka men en indikator 

på att aggressionshotet inte ses som överhängande torde vara att inriktningen av 

Sveriges försvar alltjämt beordras ligga kvar på en låg nivå med ett expeditionärt fokus. 

Det uppfattade nationella säkerhetshotet enligt Walts faktorer bedöms sammantaget 

vara relativt lågt 2008.  

 

                                                        
95 Försvarsberedingen. Ds 2014:20,s.27f. 
96 Försvarsberedingen. Ds 2013:33,s.149f,152f. 
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Fram till 2014 har emellertid den ryska militära aktiviteten i Östersjön ökat och, 

förutom de ökade globala underliggande säkerhetshoten, uppfattar Sverige ökade 

aggressiva intentioner från Ryssland. I början av 2014 sågs närområdet fortfarande 

präglat av positiv säkerhetspolitisk utveckling och samarbete men bilden ändrades efter 

det ryska militära angreppet mot Ukraina. Aggressionshoten ses fortfarande främst 

riktade gentemot de närmsta grannarna men också mot staterna kring Östersjön genom 

en ökad militär verksamhet i regionen och ökad retorik generellt mot Nato- och EU-

länder. Även sannolikheten för att Sverige i närtid kan utsättas för vissa direkta militära 

påtryckningar bedöms ha ökat – inte minst på grund av Rysslands isolationistiska och 

totalitära utveckling och fjärmandet från Väst.  

 

Även den ryska offensiva förmågan har ökat inom alla vapenslag sedan 2008 och 

bedöms öka avsevärt efter 2015. Andelen modern materiel ökar i en hög takt inom alla 

vapenslag och en väsentlig del av den ökade försvarsbudgeten går till nyutveckling av 

offensiva system såsom stridsflyg, fartyg, ubåtar och långräckviddiga vapen. Även 

flygtiden ökar liksom andelen kvalificerade övningar på alla nivåer inom alla vapenslag. 

Förseningar inom nyutveckling av ryska konventionella offensiva system konstateras 

vilket kan sänka den tänkta förmågeutvecklingstakten. Men satsningen på strategiska 

och taktiska kärnvapen torde kunna väga upp detta så att potentiella offensiva hot i 

regionen ändå ökar i snabb takt.  

 

En ytterligare indikator på ökat uppfattat nationellt säkerhetshot mot Sverige 2014 

bedöms vara att Försvarsmakten nu fått en beordrad ökad förmågeambition samt att 

väpnat angrepp och kvalificerad motståndare i närområdet nu utgör 

dimensioneringsgrund. De hotfaktorer som enligt Walt driver försvarssamarbeten 

bedöms sammantaget ha ökat markant i och med Rysslands mycket negativa 

säkerhetspolitiska och militära utveckling. En utveckling som här visas ske med stor 

målmedvetenhet.  Walts faktorer ses därför bidra påtagligt till förklaringen av ökat 

svensk-finskt försvarssamarbete under perioden. 
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6.3 Statens säkerhetspolitiska värdering av internationella 
försvarsorganisationer 2008 

 
Hotuppfattning 

Även om oroande mönster kopplade till rysk utveckling identifieras är det främst icke-

statliga hot relaterade till globaliseringens och de internationella beroendenas 

sårbarheter som utgör den centrala tolkningen av omvärldshotet 2008 (se avsnitt 6.1). 

Regeringen menar att dagens konflikter inte är av mellanstatlig karaktär utan främst 

kräver ett brett angreppssätt och stor flexibilitet.97  

 

Syn på internationella multilaterala samarbetssystemet 

Enligt regeringen ses EU, FN och Nato som allt viktigare för utvecklingen av säkerhet i 

världen.  Organisationerna anges vara centrala utgångspunkter i svensk säkerhetspolitik 

då svensk säkerhet i förlängningen försvaras genom ett solidariskt internationellt 

samarbete.98 Vidare anges att: 

 

”Det är av stor vikt att det multilaterala systemet förmår ta sitt ansvar för globalt 

konfliktförebyggande och fredsfrämjande. (…) Sverige ska vara en ansvarstagande 

medlem och/eller partner som aktivt bidrar till internationell fred och säkerhet, och till 

en rättvis och hållbar global utveckling.”99 

 

Syftet med svenskt deltagande i internationella fredsfrämjande insatser ses dessutom 

vara att försvara universella normer och värden som demokrati och mänskliga 

rättigheter samt en i grunden folkrättslig världsordning. 100 Även efter Georgienkrisen 

anges att ”I grunden är vägen att möta Ryssland genom EU. Det är i samarbete med andra 

som vi bäst stärker vår säkerhet.”101 

 

Inriktning av Försvarsmakten 

2008 får Försvarsmakten ökade krav att kunna verka internationellt och bland annat 

ska utlandsstyrkans förmåga fördubblas. Försvarsmakten ska främst delta i insatser 

                                                        
97 Regeringen. Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet. Skr. 2007/08:51, s.4. 
98 Regeringen. Skr. 2007/08:51, s.4,11f. 
99 Ibid, s.4f. 
100 Ibid, s.3. 
101 Försvarsministerns anförande i augusti 2008. 
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inom ramen för EU, FN, Nato och OSSE102. Insatserna gäller konfliktlösning, 

förebyggande av väpnade konflikter, civil krishantering och att stärka skyddet för 

humanitär rätt. 103 

 

Inom insatsorganisationen fördelas personalen så att ungefär 1 600 personer ska kunna 

vara insatta över tiden i insatser regionalt och globalt och 400 personer i nationella 

operationer.104 

 

Som nämns i avsnitt 6.1 ges Försvarsmakten relativt låga krav inom såväl internationella 

som nationella förmågenivåer. Dock kan en prioritering mot internationella insatser ses. 

Exempelvis räknas internationella uppdrag upp först av Försvarsmaktens mål i 

regleringsbrevet för 2008 och därefter nämns (den fredstida!) uppgiften att hävda 

territoriell integritet. Först därefter anges att försvara Sverige mot väpnat angrepp och 

att värna civilbefolkningen och de viktigaste samhällsfunktionerna.105 Vidare anges den 

kommande utvecklingen av Försvarsmaktens förband ske med internationella insatser 

som grund, även om de inte ska vara ensamt dimensionerande,106 och i regleringsbrevet 

rör alla sju utvecklingsmål för försvarsgrenarna förmågan till internationella insatser.107 

 

De nya insatskraven leder till och med till en personalreform. För att kunna leverera 

förband för internationella insatser i den omfattning som politiskt efterfrågas föreslår 

Förvarsmakten 2008 ett nytt personalförsörjningssystem som går ut på att överge 

värnplikten. ”Dagens pliktbaserade system, som i grunden togs fram för nationellt försvar 

(…), är inte förenligt med dagens och framtida krav (…).” 108 

 

Enligt Försvarsmaktens årsredovisning fokuseras verksamheten 2008 på 

multinationella internationella övningar och insatser medan nationella insatser och 

övningar inte ens särredovisas. Det totala anslaget för internationella insatser (exklusive 

                                                        
102 Regeringen. Skr. 2007/08:51, s.6f. 
103 Regeringen. Regleringsbrev 2008, s.2. 
104 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, s.17. 
105 Regeringen. Regleringsbrev 2008, s.2. 
106 Ibid, s.5. 
107 Ibid, s.12-14. 
108 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009. s.30, 79. 
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materielkostnader) uppgår till ca 1.95 miljarder kronor.109 Försvarsmakten har under 

året deltagit i internationella insatser inom ramen för EU och Nato i Afghanistan, Tchad, 

Kosovo och Bosnien-Hercegovina i enlighet med regleringsbrevet.110 Cirka 700 personer 

bedöms av författaren varit insatta över tiden.111  

 

Försvarsmakten ser nordiskt försvarssamarbete som en möjlighet att effektivisera 

internationella insatser: 

 

”Målsättningen är också att tillsammans vara en stark säkerhetspolitisk partner med 

gemensamma styrkebidrag som verkar med större styrkor och under längre tid än varje 

land kan göra var för sig. 112  

6.4 Statens säkerhetspolitiska värdering av internationella 
försvarsorganisationer 2014 

 
Hotuppfattning 

Som visas i avsnitt 6.2 kvarstår och utvecklas de icke-statliga hoten relaterade till det 

breddade säkerhetsbegreppet och de internationella beroendenas sårbarheter som en 

del av tolkningen av omvärldshotet 2014. Efter Rysslands aggressioner i Ukraina uppger 

regeringen också i ökad utsträckning Rysslands säkerhetspolitiska utveckling som mer 

hotfull mot Sverige med än tydligare tendenser att vilja balansera maktfördelningen 

mellan sig och Väst. 

 

Syn på internationella multilaterala samarbetssystemet 

Den politiska synen är alltjämt att samarbetet med och mellan de internationella 

organisationerna, där FN utgör grunden, ökar i betydelse för det globala kollektiva 

säkerhetssystemet givet den bredd av utmaningar den globaliserade världen nu står 

inför.113 Emellertid konstateras att de globala trenderna pekar mot ” att osäkerheten 

avseende hur det internationella systemet utvecklas framöver är stora”. Faktorer som 

länders minskade förmåga och vilja att bidra till FN-insatser, förändrade realpolitiska 

förhållanden, sociala förändringar till följd av globaliseringen och ekologiska 

                                                        
109 Försvarsmaktens årsredovisning 2008. Huvudbok. Bet. 23 386:51656, s.37. 
110 Ibid, s.12f. 
111 Regeringen. Regleringsbrev 2008, s.10f. 
112 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, s.73. 
113 Försvarsberedingen. Ds 2013:33, s.55f. 
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utmaningar bedöms kunna öka konkurrensen mellan aktörer samt instabiliteten i det 

internationella systemet. 114 

 

De syften som anges 2008 kvarstår förvisso som grund för Sveriges deltagande i 

internationella insatser 2014.115 Försvarsberedningen formulerar dock en återgång mot 

mer nationella och regionala behov av insatser främst på grund av den ökade risken för 

militära kriser i närområdet. Exempelvis anges, tvärtemot 2008, att ” stridskrafter 

anpassade för uppgifter i Sverige och i närområdet ” är den lämpligaste utgångspunkten 

för utvecklingen av förbanden för insatser såväl nationellt, regionalt som 

internationellt.116  

 

Såväl politisk nivå som Försvarsmakten prioriterar fortsatt militärt samarbete med EU, 

FN och Nato högt. Försvarsberedningen betonar vikten av ett starkt EU- och USA-

samarbete ” i ljuset av den ryska aggressionen mot Ukraina” likväl som de globala 

utmaningarna anges kräva att EU och USA agerar tillsammans internationellt. 117  

 

Inriktning av Försvarsmakten 

Jämfört med ordningen inom målsättningarna 2008 har ett fokus mot nationellt försvar 

mot väpnat angrepp skett. På ”första plats” anges nu att Försvarsmakten ska: 

 

”- upprätthålla tillgänglighet i fred och beredskap för den händelse det beslutas om höjd 

beredskap, för att kunna förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges 

handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning samt, om det krävs, 

försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp” 118 

 

Först därefter anges att Försvarsmakten ska (efter insatser nationellt och i regionen) 

delta i internationella insatser. På politisk nivå anges att ett närmare nordiskt 

försvarssamarbete bidrar till att stärka säkerheten och ”långsiktigt höjer tröskeln för 

                                                        
114 Försvarsberedingen. Ds 2013:33, s.24. 
115 Försvarsberedningen. Ds 2014:20, s.23, 43. 
116 Ibid, s.36f. 
117 Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015. s.6 samt 
Försvarsberedningen. Ds 2014:20, s.85. 
118 Försvarsberedningen. Ds 2014:20, s.44. 
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militära incidenter och konflikter” i Östersjöområdet och regionen119 vilket är en ny 

retorik. 

 

Det är heller inte lika tydligt uppdelat mellan nationell och internationell prioritering av 

insatt personal som 2008 då fyra gånger så många skulle kunna sättas in internationellt. 

Nu anges att på några års sikt ska Försvarsmakten kunna ”över tiden hålla cirka 2000 

personer ur insatsorganisationen insatta, nationellt och internationellt”.120 

 

Försvarsmakten deltar alltjämt i Nato- och FN-insatser – dock med lägre ambition 

samtidigt som de nationella insatserna har ökat. Det totala anslaget för internationella 

insatser (exklusive materialkostnader) har 2014 sänkts med ca 690 miljoner kronor 

(reellt) relativt 2008.121  Vidare har såväl antalet multinationella internationella insatser 

som insatt personal minskat med ungefär hälften.122 Kostnader för nationella övningar 

2014 uppgick till ca 1.5 miljarder kronor och internationella ca 72 miljoner kronor123 

vilket torde indikera en övergång till nationellt insatsfokus. 

6.4.1 Resultat  
Analogt med den nya karaktären av svenskt-finskt försvarssamarbete – allt mer 

fokuserat på gemensamma försvarsansträngningar av närområdet och ländernas 

territorier – ligger det nära till hands att förvänta sig att en minskning av liberala 

grunder för försvars- och säkerhetspolitiken har skett över perioden. Detta har också 

undersökts. 

 

Undersökningen visar att hoten 2008 bedöms på politisk- och försvarsnivå vara 

övervägande diffusa och uppstå ur globaliseringens utmaningar.  Undersökningen visar 

också att den övervägande uppfattningen på politisk- och försvarsmaktsnivå är att 

världssamfundet genom solidariskt multilateralt försvarssamarbete vill och kan 

motverka anarki och konkurrens mellan aktörer. Det anses också vara av stor vikt att 

Försvarsmakten anpassas till och prioriterar sådana insatser högst. Genom detta anses 

                                                        
119 Försvarsberedningen. Ds 2014:20, s.90,92. 
120 Regeringen. Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsmakten. Fö2008/3181/RS (delvis) 
Fö2010/1238/RS (delvis) Fö2013/2266/MFI (delvis), s.4. 
121 Internationella övningskostnader 2014 är ca 1.32 miljarder kronor. Det motsvarar ca 1.26 miljarder 
2008 (SCB:s prisomvandlare). Försvarsmaktens årsredovisning 2014. KMÄ FM2014-3782:4, s.41,100. 
122 Försvarsmaktens årsredovisning 2014, s.54,56. 
123 Försvarsmaktens årsredovisning 2014, s.88. 
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universella normer och mänskliga rättigheter försvaras samt även svensk säkerhet i 

förlängningen. Även efter Georgienkrisen kvarstår denna inställning som den främsta 

lösningen på den negativa ryska utvecklingen. Synen bedöms indikera ett svenskt 

breddat säkerhetsbegrepp och ett antagande av solidaritet med jordens alla länder. 

Jämfört med mer realpolitiska utgångspunkter, såsom maktkamp mellan stater, ständig 

internationell anarki och prioriterat egenförsvar av territorium, bedöms den svenska 

säkerhets- och försvarspolitiken ha övervägande liberala förtecken.  

 

Det indikeras även av att Försvaret inriktas mot och genomför övervägande 

internationell verksamhet, utanför närområdet, i enlighet med dessa utgångspunkter 

och till och med genomdriver en i grunden ny personalförsörjningsmodell för 

ändamålet. Sammantaget bedöms den svenska försvarsfokuseringen grundas på liberala 

faktorer enligt Keohane med fokus på multinationella organisationer och deras 

internationella insatser. Sveriges internationella försvarssamarbete bedöms alltså vara 

baserat på övervägande liberal säkerhetspolitik. I viss mån bedöms detta emellertid 

indirekt vara en bidragande orsak för ett bilateralt försvarssamarbete med Finland då 

det uttrycks att effektivare multinationella insatser därigenom kan genomföras. 

 

Även om de diffusa globala hoten snarast bedöms ökat i omfattning 2014 syns även en 

tydlig ökning av andelen hotbedömningar rörande realpolitisk maktbalans mellan 

Ryssland och Sverige (och Väst i allmänhet) i det undersökta materialet. Vidare är 

bedömningen att världssamfundet alltjämt tillmäts stor vikt för den globala säkerheten 

men att dess förmåga sannolikt minskar. Detta på grund av ökad konkurrens mellan 

stater och andra realpolitiska anledningar såsom staters avtagande vilja och förmåga att 

bidra till FN-insatser. Jämfört med 2008 bedöms den svenska säkerhets- och 

försvarspolitiken i större grad utgå från realpolitiska överväganden 2014. Det tydliggörs 

genom att Försvarsmakten ominriktas mot ett ökat territoriellt och regionalt fokus och 

att internationella insatser minskat såväl i antal som personaltäthet över tiden. De 

ekonomiska medlen för internationell övningsverksamhet är mångdubbelt mindre än 

för nationell dito och anslaget för internationella insatser har minskats kraftigt.  

 

Sammantaget bedöms ökade realpolitiska överväganden leda till den ökade 

fokuseringen på insatser i närområdet 2014. Det ger i sin tur en ny utgångspunkt för 
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nordiskt försvarssamarbete, och därmed det bilaterala försvarssamarbetet med Finland, 

som numera förutom effektivitetsorsaker omnämns i realpolitiska termer som ”ökad 

tröskelförmåga”. Bedömningen är att staten 2014 värderar liberala faktorer enligt 

Keohane som grund för svensk försvars- och säkerhetspolitik lägre än 2008. Därmed 

bedöms också, i enlighet med Edström och Gyllensporre, de multilaterala 

försvarssamarbetena inom ramen för FN, EU och Nato få lägre prioritet. En lägre 

värdering av liberal säkerhetspolitik och dess multinationella insatser bedöms bidra till 

fördjupningen av det bilaterala försvarssamarbetet med Finland under perioden. 

6.5 Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar 2008 
 
Kort tillbakablick och Försvarsmaktens köpkraft 

Det relativt vanliga påståendet att försvarsanslaget ”som vanligt” ligger förhållandevis 

stabilt rund 40 miljarder kronor stämmer ganska väl i nominella termer. Exempelvis var 

anslaget 38.9 miljarder kronor 2008.124 Vid en översiktlig analys av Försvarsmaktens 

verkliga köpkraft över tiden ser bilden emellertid annorlunda ut. Försvarsprisindex 

(FPI) omräknar försvarsanslaget utifrån allmänna index för pris- och löneökningar och 

används för att justera det till rimlig nivå. Dock skiljer sig Försvarsmaktens pris- och 

kostnadsutveckling från den allmänna pris- och kostnadsutvecklingen som ligger till 

grund för FPI. Detta då sammansättningen av arbetskraft, materiel, varor och tjänster 

som Försvaret nyttjar skiljer sig från andra verksamheter i samhället. Främst har 

priserna för materiel ökat eftersom den generellt numera är mer högteknologisk och har 

högre omsättningstakt.125 FOI har uppskattat att den verkliga årliga urholkningen av 

Försvarsmaktens köpkraft är ca 3.5%. Nedan visas FOI beräkning av utvecklingen av 

Försvarsmaktens försvarsanslag i procent av 1999 års anslag såväl i fast penningvärde 

(2009 års) som justerad för en 3.5%-ig årlig urholkning. Vidare visas organisatoriska 

förändringar av vissa utvalda förbandsenheter mellan 1990-2009.126 

 

                                                        
124 Försvarsmaktens årsredovisning 2008, s.37. 
125 FOI. Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar  – Anslagstilldelning, kostnadsutveckling och 
priskompensation. 2014: FOI-R--3901—SE, s.8. 
126 Försvardepartementet. Rapport från Utredningen om Sveriges internationella försvarspolitiska 
samarbete Försvarspolitiskt samarbete – effektivitet, solidaritet, suveränitet. Fö 2013:B, s.21. 
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Bild 1: Förändring av försvarsanslag, köpkraft och förändringar av vissa förbandsenheter 1990-2009. Källa: 
FOI. 
 
 

Som visas ovan var Försvarsmakten kraftigt nedbantad 2008 och bantningen hade 

genomförts på kort tid. Bilden kan tolkas så att nedskärningstakten av 

förbandsenheterna i större mån följer försämringen av den uppskattade köpkraften än 

av försvarsanslaget i reella termer (2009 års penningvärde). 2008 var omvärldsläget 

fortfarande nytt och svårbedömt samtidigt som internationell verksamhet skulle 

prioriteras (vilket också kräver förband och personal). Det är därför rimligt att anta att, 

givet enbart strategiska bedömningar, så låg nedläggningstakt som möjligt torde 

eftersträvas. Därmed torde antalet kvarvarande förbandsenheter följa ett rimligt FPI-

justerat försvarsanslag – Försvarsmakten behåller så mycket förband den har råd med. 

Bilden visar dock att förband läggs ner i snabbare takt, att FPI därmed ser ut att vara 

underskattat och att den uppskattade årliga urholkningen åtminstone inte torde vara 

överdriven utan ge en rimlig bild av vad Försvarsmakten faktiskt har råd att behålla. 

 

Obalans mellan uppgifter och resurser 

Enligt köpkraftsresonemanget ovan ligger Försvarsmaktens köpkraft 2008 cirka 40 

procentenheter under försvarsanslaget i reella termer 2008 (se bild 1). Till följd av de 

ekonomiska nedskärningarna som genomförts på kort tid uppmärksammas i 

Försvarsmaktens årsredovisning för 2008 en obalans mellan uppgifter och resurser: 
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”De ekonomiska problem som identifierades inför 2008 visar på utmaningen att skapa 

balans mellan uppgifter i resurser i kombination med genomgripande och snabba 

förändringar i en komplicerad verksamhet.” 

 

De obalanser som nämns är främst att inom krympande ekonomi klara den successivt 

ökande internationella ambitionen och samtidigt fortsätta reformeringen av Försvaret 

enligt 2004 års försvarsbeslut. För att klara rekrytering och utbildning till 

internationella uppgifter, såsom exempelvis att beredskapssätta EU:s Nordic Battle 

Group (NBG), genomfördes därför en väsentlig ambitionssänkning för övriga förband i 

Försvarsmakten.127 Inom insatsorganisationen avvecklas sex förbandstyper under 2008 

medan en ny skapas.128 Inom grundorganisationen rationaliseras och centraliseras sju 

verksamheter.129  

 

I ett underlag inför kommande försvarsbeslut föreslår Försvarsmakten ytterligare 

mycket kraftiga reduceringar för att ekonomiskt kunna balansera uppgifter och 

resurser. Försvarsmakten anger främst materiella kostnadsökningar som skäl.130 

Exempelvis föreslås nedläggning av två mekaniserade bataljoner, tjugo 

hemvärnsbataljoner, ett antal fartyg, ingen uppföljare till Marinens och Flygvapnets 

sjömålsrobot och inget nytt luftvärnssystem till korvett Visby.131 Som en följd av tidigare 

förbandsnedläggningar anges samtidigt att numerärerna är nere på så låg nivå att de är 

”inom vissa områden kritiska och förmåga kan helt utgå om den reduceras ytterligare” – 

vilket i sin tur ger allvarliga strategiska konsekvenser.132  

 

Försvarssamarbetet 

I juni 2008 uttalade Sveriges, Finlands och Norges överbefälhavare konkreta motiv för 

behovet av ett ökat försvarssamarbete: 

 

”De flesta länder i det euroatlantiska området har genomfört omfattande omställningar 

av sina försvarsmakter för att kunna lösa allt komplexare nationella och internationella 

uppgifter. Trots detta har det inte varit möjligt att undvika en kontinuerlig minskning 

                                                        
127 Försvarsmaktens årsredovisning 2008, s.4f. 
128 Ibid, s.10f. 
129 Försvarsmaktens årsredovisning 2008. Bilaga 2, s.8. 
130 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, s.78. 
131 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, s.7. 
132 Ibid, s.16. 
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och uttunning av de operativa förbanden. Detta beror såväl på successivt minskad 

köpkraft som på utvecklingen av försvarsanslagen. Allt fler länder står inför ett val 

mellan att avveckla förmågor inom vissa områden eller att etablera ett ömsesidigt 

förstärkande samarbete med andra länder.” 133 

 

Även regeringen beskrev senare samma år nödvändigheten att utveckla det nordiska 

försvarssamarbetet och såg det som ”en kärnfråga för Sveriges framtida försvarspolitik” 

syftande till att öka förmågan till nationell och internationell krishantering.134 Synen 

utvecklades i en regeringsrapport året därpå:  

 

”Samarbetet syftar också till att främja rationalitet och effektivitet samt till att bejaka 

de positiva synergieffekter som en förstärkt samverkan mellan de nordiska 

försvarsmyndigheterna kan ge.” 135 

 

Försvarsmakten menar vidare att syftet med nordiskt försvarssamarbete är att ”genom 

rationalitet vidmakthålla och utveckla förmågor och kompetenser till en kvantitet, över 

kritisk massa, som svarar mot framtidens operativa krav. 136 Som nämns ovan pågick 

försvarssamarbetet med Finland 2009 nästan uteslutande inom ramen för NORDEFCO. I 

deras första årliga verksamhetsrapport (gäller år 2010) anges syftet med 

försvarssamarbetena vara att skapa ökad kostnadseffektivitet för försvarsmakterna 

inom respektive land genom synergieffekter och samordningsvinster.137 Bilden av att 

försvarssamarbetet med Finland vid tiden främst baseras på ekonomiska grunder och 

samordningsvinster delas av båda informanterna vid de genomförda intervjuerna. Båda 

anger utbildnings- och övningsverksamhet samt viss materielanskaffning som de 

centrala verksamheterna länderna emellan.138   

6.6 Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar 2014 
 
Kort tillbakablick 

Inriktningspropositionen 2009 initierade en försvarsreform som innebar en 

personalreform med uteslutande anställd personal, nytt befälssystem och en 

                                                        
133 Diesen, Kaskeala och Syrén i Svenska Dagbladet 2008.  
134 Regeringen. Nordiskt samarbete 2008. Skr. 2008/09:90, s.17f. 
135 Regeringen. Nordiskt samarbete 2009. Skr 2009/10:90, s.15. 
136 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, s.73. 
137 NORDEFCO.  Annual report, s.4.  
138 Intervju med Ronny Modigs samt intervju med Jan-Olov Nordin. 
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målsättning att den nya insatsorganisationen skulle bli använd i större utsträckning än 

tidigare: 

 

”Försvaret ska kunna användas här och nu, och i ökad utsträckning bidra till såväl 

Sveriges säkerhet som stabilitet i omvärlden. Genom ökad operativ tillgänglighet och 

flexibilitet kommer försvaret bättre kunna möta kriser och konflikter, även då de 

uppstår med kort varsel.”139 

 

Den ekonomiska logiken i försvarsbeslutet var att fördyringen av insatsorganisationen, 

som en högre beredskap och ett nytt personalförsörjningssystem skulle medföra, skulle 

finansieras av neddragningar inom Försvarsmakten och andra försvarsmyndigheter.140 

Inriktningspropositionen från mars 2009 har inneburit en ökning av försvarsanslagen 

sedan 2010 med cirka 2,6 miljarder kronor årligen (nominellt).141 

 

Försvarsmaktens köpkraft 

Försvarsanslaget 2014 uppgick till 43.4 miljarder kronor142  vilket motsvarar 41.6 

miljarder kronor i 2008 års penningvärde (författarens beräkningar).143 Det innebär en 

ökning även i reella termer sett över perioden. Enligt resonemanget om 

Försvarsmaktens köpkraft (se avsnitt 6.5) ligger köpkraften i 2014 års anslag endast på 

36.5 miljarder kronor uttryckt i 2008 års nivå (författarens beräkningar).144 Enligt detta 

resonemang är alltså Försvarsmaktens köpkraft år 2014 cirka 2.4 miljarder kronor lägre 

än köpkraften var år 2008 (38.9 – 36.5 = 2.4). 

 

Nedskärningar 

Mellan 2008 och 2014 har vissa materiella, ambitionsmässiga och organisatoriska 

nedskärningar gjorts. De är dock svåra att överblicka eftersom uttrycken i 

styrdokumenten varierar, förbandstyper byter namn och generellt används termen 

”utvecklas” trots att det kan handla om nedskärning. Intrycket stämmer överens med 

                                                        
139 Regeringens proposition Ett användbart försvar. Prop. 2008/09:140, s.8. 
140 Ibid, s.45,73. 
141 FOI-R--3901—SE, s.8f. 
142 Försvarsmakten. Försvarsmaktens årsredovisning 2014, s.100. 
143 Enligt Statistiska centralbyråns prisomvandlare på internet var inflationen 4.1% mellan 2008 och 
2014. 
144 Beräkning: (43.4x1.041) x (1-0.035)6. Först räknas 2014 års anslag upp till 2008 års penningvärde och 
därefter beräknas en årlig urholkning på 3.5% under sex år. 
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FOI analys av fenomenet; i takt med den ökande öppenheten ligger det i sakens natur att 

läge och ambitioner i huvudsak beskrivs i positiva termer varför formuleringar så långt 

som möjligt ger en bild av kontinuitet och långsiktigt ansvarstagande. Därför döljs ofta 

ambitionssänkningar genom positiva uttryckssätt.145 

 

En indikator på neddragning antas emellertid vara ambitionsförändringen av antalet 

medarbetare i Försvarsmakten. Hemvärnet ligger utanför jämförelsen. Målet 2014 (alla 

personalkategorier) var totalt 25 100 anställda personer.146 Antal medarbetare 2008 

(alla personalkategorier samt antal inryckta värnpliktiga) var 25 575 plus 7 908 

värnpliktiga = 33 483 personer.147 Det innebär en ambitionsminskning med 8 383 

medarbetare.  

 

Till följd av ekonomin förmedlar Försvarsmakten i februari 2014 att ytterligare 

nedskärningar ska genomföras. Dessa innebär främst minskad materiel och -

omsättningstakt, minskade personalramar och ökad andel deltidstjänstgörande.148 

 

Obalans mellan uppgifter och resurser 

I februari 2014 uttrycker Försvarsmakten följande: 

 

Det föreligger inte balans mellan uppgifter och resurser. Försvarsmakten ska därför 

bland annat effektivisera sin stödverksamhet och ställa produktivitetskrav på 

stödmyndigheter för att kontinuerligt öka kostnadseffektiviteten för all 

försvarsrelaterad verksamhet.149 

 

De obalanser som anges kopplas främst till minskade möjligheter att, på grund av 

försämrad operativ förmåga och minimal personell redundans, möta 

händelseutvecklingar och hot som kan uppstå vid ett försämrat omvärldsläge. Vidare 

anges ett genomgripande behov av materielomsättning som inte längre kan 

senareläggas. Behovet kopplas till de senareläggningar och ambitionssänkningar 

                                                        
145 FOI. Krigsavhållande tröskelförmåga. Det svenska försvarets glömda huvuduppgift?, 2014: FOI-R--
3852—SE, s.20. 
146 Försvarsmaktens årsredovisning 2014. Bilaga 2, s.8. 
147 Försvarsmaktens årsredovisning 2008. Bilaga 3. Bet. 23 386:51656, dat. 2009-02-20, s.15,24. 
148 Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015, s.4. 
149 Ibid, s.4. 
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Försvarsmakten tidigare genomfört av ekonomiska skäl – åtgärder som paradoxalt nog 

inneburit ökade vidmakthållandekostnader. En oförändrad anslagsram anges få stora 

strategiska konsekvenser med omöjliga obalanser och nedläggning av hela förmågor 

som följd.150 

 

FOI menar att det föreligger en långsiktig ekonomisk obalans sedan 2009 och bedömer 

att behovet varit en årlig ökning på 4-6 miljarder kronor (nominellt) under perioden för 

att ens uppnå målen i 2009 års försvarsbeslut.151 Det ligger också i linje med den årliga 

urholkning som författaren visar ovan. 

 

Försvarssamarbetet 

Försvarsmakten anger att ”Ökad kostnadseffektivitet ska också sökas genom fortsatt 

utvecklat internationellt samarbete (Pooling & Sharing)”.152 Det ligger i linje med syftet 

för det ökade nordiska samarbetet som uttrycktes 2009.  

 

”Syftet är att genom rationalitet vidmakthålla och utveckla förmågor och kompetenser 

till en kvantitet, över kritisk massa, som svarar mot framtidens operativa krav. 

Målsättningen är också att tillsammans vara en stark säkerhetspolitisk partner med 

gemensamma styrkebidrag som verkar med större styrkor och under längre tid än varje 

land kan göra var för sig.” 153 

 

Där anges också att utvecklingen är indelad i tre skeden: 2009-2012 (etablering), 2013-

2018 (systemlikhet och integration) samt 2019 och framåt (möjligheterna till 

kostnadsreduceringar infaller).  

 

Försvarsmakten anger 2014 att det nordiska försvarssamarbetet har en ökande trend 

och att ”samarbetet bedöms medverka till kompetenshöjning, förmågeutveckling och 

redundans till lägre kostnader än vad som skulle varit fallet om Sverige ensamt skulle ha 

genomfört verksamheterna”.154 Försvarssamarbetet med Finland utgör en väsentlig del 

                                                        
150 Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015, s.3 samt Försvarsmaktens årsredovisning 2014, s.14. 
151 FOI-R--3901—SE, s.95. 
152 Försvarsmaktens budgetunderlag för 2015 med särskilda redovisningar, s.4. 
153 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, s.73. 
154 Försvarsmaktens årsredovisning 2014, s.24f. 
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av det internationella samarbetet.155 Bilden delas av regeringen 2014 i den årliga 

skrivelsen till Riksdagen om det nordiska samarbetet.156 Som anges i avsnitt 5.3 ovan 

uttrycker även Sveriges och Finlands försvarsministrar att försvarssamarbetet ska 

intensifieras för att öka samordningsvinster. 

6.6.1 Resultat  
Försvarssamarbetet med Finland har intensifierats inom ett flertal områden. Under 

perioden har rationalisering och effektivare användning av resurser angivits som motiv, 

exempelvis gjordes det från försvarsmaktsnivå 2008 och från politisk nivå 2013, varför 

det ligger nära tillhands att anta att ekonomiska förhållanden kan förklara utvecklingen. 

Detta har också undersökts.  

 

Undersökningen visar att Försvarsmakten 2008 stod kraftigt nedbantad på kort tid. En 

anledning bedöms vara den minskade försvarsbudgeten men bedömningen är också att 

konsekvenserna förvärras genom underskattning av Försvarsmaktens verkliga köpkraft 

som vid tiden understeg försvarsbudgeten med ca 40 procentenheter. Den 

underskattade köpkraften bedöms också bidra till en för stor internationell ambition 

givet Försvarsmaktens tillgängliga medel. Följden bedöms vara en obalans mellan 

uppgifter och resurser. Obalansen anges dels explicit, dels syns den genom 

Försvarsmaktens ytterligare behov av förbandsnedskärningar trots redan kritiska 

nivåer och omfattande strategisk risktagning.  

 

Enligt Matlary är dessa faktorer drivande för försvarssamarbete. Dessa drivkrafter 

uttrycks också explicit i ett initiativ av Försvarsmaktens ledning 2008, vilket bifölls av 

regeringen, som grunder för ett ökat försvarssamarbete inom Norden. Såväl regeringen, 

Försvarsmakten som NORDEFCO, där det viktigaste försvarssamarbetet med Finland 

genomfördes, uttrycker att syftet med samarbetet är att kostnadseffektivisera. Även 

informanterna bekräftar vid intervjuer att samordnings- och rationalitetsvinster vid 

övningar och på materielsidan utgjorde huvudsaklig drivkraft även för samarbetet 

mellan Sverige och Finland. Dessa faktorer, samt risken för underskridandet av kritisk 

massa som nämns av Försvarsmakten, tar Valasek upp som rimliga grunder för 

försvarssamarbeten.  

                                                        
155 Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015, s.3. 
156 Regeringen. Nordiskt samarbete 2014. Skr 2014/15:90, s.22f,25. 
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Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar 2014 liknar dem 2008 med fortsatt 

minskande köpkraft, nedskärningar och obalans mellan uppgifter och resurser. Mot 

bakgrund av att FPI fortsatt bedöms underskattas urholkas köpkraften ytterligare. 

Obalansen mellan uppgifter och resurser bedöms därav ökad sedan 2008. Detta uttrycks 

explicit av Försvarsmakten men visas även i att Försvarsmaktens materielomsättning, 

som nu inte kan uppskjutas längre, ändå föreslås minska. Det visas också av behovet av 

ytterligare personalneddragningar.  

 

Även 2014 uttrycker såväl politisk ledning som Försvarsmakten att grunden för 

svenskt-finskt försvarssamarbete är samordningsvinster. Nu tillkommer även syftet att 

undvika underskridande av kritisk förmågenivå. Behovet av pooling and sharing 

understryks. Faktorerna för försvarssamarbete enligt Matlary och Valasek bedöms 

sammantaget ha ökat något under perioden. Därmed bedöms ekonomiska faktorer 

delvis kunna förklara ökningen av det bilaterala försvarssamarbetet med Finland. 

Samtidigt tycks helt enkelt den plan som redan tidigt föreslogs rörande NORDEFCO:s 

utveckling (mot fullständigare rationalitet 2019) följas vilket också kan bidra till 

förklaringen. 

6.7 Slutsatser 
Först några introducerande ord om undersökningens startpunkt. Av de 

påverkansfaktorer som undersökts kan mycket väl de ekonomiska väga tyngst som 

förklaring av det svensk-finska försvarssamarbetet vid startpunkten 2008. Detta 

eftersom en tydlig obalans mellan Försvarsmaktens uppgifter och resurser förelåg samt 

att ekonomi uttryckligen förklaras av alla undersökta parter vara skälet till samarbetet. 

Dessutom uppfattas det svenska nationella säkerhetshotet kopplat till aggressioner som 

relativt lågt vid tiden liksom Rysslands reella offensiva förmåga. De liberala faktorer 

som indikerar statens höga värdering av internationella organisationer bedöms inte 

förklara det finsk-svenska samarbetet förutom indirekt genom gemensam strävan efter 

kostnadsreduceringar vid internationella insatser.  Det speglar också karaktären av 

detta försvarssamarbete vid startpunkten som ser ut att genomföras med 

kostnadseffektiva förtecken och med expeditionär förmåga som en viktig 

delmålsättning. År 2008 bedöms Sverige totalt sett prioritera multilaterala 
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internationella försvarssamarbeten inom FN, EU och Nato framför det svensk-finska för 

att skapa säkerhet.  

 

Mellan 2008 och 2014, den period som uppsatsen undersöker, har alla tre undersökta 

påverkansfaktorer i någon mån förändrats. Det gör det svårt att med säkerhet avgöra 

om någon faktor i större grad än någon annan kan förklara fördjupningen av 

försvarssamarbetet. Men de faktorer som kopplas till Sveriges nationella säkerhetshot 

bedöms ändå ha störst förklaringskraft i detta fall.  Undersökningen visar en omfattande 

ökning av uppfattade ryska aggressiva intentioner gentemot såväl Sverige och Väst som 

mot tidigare Sovjetstater. Dessutom visas en ökad rysk offensiv förmåga som bedöms 

öka ytterligare – och med oklart syfte vilket möjligen ytterligare ökar Sveriges 

uppfattning av potentiellt aggressionshot. Bedömningen är att ”hotfaktorerna” förklarar 

såväl en del av intensitetsökningen som karaktärsförändringen (mot nationellt försvar) 

av samarbetet. De ekonomiska faktorerna ökar också i viss mån under perioden och kan 

därför bidra något till förklaringen av intensitetsökningen. Däremot bedöms de inte 

förklara karaktärsförändringen. De liberala förklaringsfaktorerna minskar samtidigt i 

viss omfattning. Även om Sverige fortfarande ser de stora internationella 

organisationerna som mycket centrala ses utvecklingen av deras förmåga oviss vilket 

bedöms bidra till att öka det nationellt fokuserade försvarssamarbetet med Finland. År 

2014 bedöms Sverige totalt sett prioritera det svensk-finska försvarssamarbetet högre 

än 2008, på viss bekostnad av multilaterala internationella försvarssamarbeten, för att 

skapa säkerhet.  

 

Den övergripande slutsatsen är att det i första hand är de hotfaktorer som undersökts 

enligt Walts teori som ur ett svenskt perspektiv förklarar det fördjupade 

försvarssamarbetet med Finland. Sveriges och Finlands förhöjda gemensamma 

nationella försvarsambitioner torde här kunna ses som ett uttryck för realpolitisk 

balansering av ett ökat hot från Ryssland. Ökade försvarsanslag till trots tillåts 

emellertid Försvarsmaktens köpkraft fortfarande urholkas vilket även i viss mån 

bedöms förklara det ökade samarbetet. I detta fall behöver alltså Walts 

påverkansfaktorer kompletteras med ekonomiska påverkansfaktorer. Det kan också 

konstateras att i övervägande grad ses realistiska faktorer (nationellt säkerhetshot och 

ekonomiska förutsättningar) förklara fördjupningen av det svensk-finska 



Mj Anna Dellham   
HSU 9 2016-01-18 

Sida 50 av 61 
 

försvarssamarbetet mellan 2009 och 2015 och har till del konkurrerat ut liberala 

värderingar som grund för svenska internationella försvarssamarbeten. I en tid av snabb 

säkerhetspolitisk förändring – till det sämre – kan det också konstateras att Sverige inte 

ser ut att följa den mer isolationistiska väg som eftersträvades under kalla kriget. 

7. Resultatdiskussion  

7.1 Uppsatsens genomförande och fortsatt forskning 
Denna undersökning genomfördes som en longitudinell fallstudie för att identifiera vilka 

påverkansfaktorer som kan förklara Sveriges fördjupade försvarssamarbete med 

Finland mellan två olika tillfällen. Påverkansfaktorerna valdes ur tre bredare studier av 

sentida försvarssamarbeten. Därefter användes teori kopplad till respektive faktor som 

ett analysfilter vid underökningen av empirin. Empirin utgjordes i första hand av 

primärkällor av officiellt slag. Resultatet var att främst den realistiska påverkansfaktorn 

nationellt säkerhetshot lett Sverige mot ett fördjupat försvarssamarbete. Även den 

realistiska påverkansfaktorn Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar bedöms ha 

påverkat. 

 

Fallstudiens (som sådan) för- och nackdelar diskuteras redan i metodavsnittet. Under 

arbetets gång har författaren stärkts i uppfattningen om fördelarna med vald metod för 

detta fall. Den har främst givit detaljerad förståelse för de underliggande 

komponenterna inom den viktigaste påverkansfaktorn – nationellt säkerhetshot – vilket 

är svårare att uppnå med en kvantitativ ansats. Samma sak gäller för de andra 

påverkansfaktorerna. Ökad förståelse av en förändrings underliggande komponenter 

torde underlätta undersökningar av andra länders förändrade försvarssamarbeten. 

 

Undersökningen har ett relativt smalt teoretiskt ramverk och begränsad empiri. Detta 

ligger i sakens natur givet uppsatsens omfång men begränsar även resultatens 

generaliserbarhet. Dock har medvetna och i uppsatsen tydligt genomlysta val 

genomförts av teori, indikatorer och empiri vilket ökar förutsättningen för god 

reliabilitetet samt att andra kan upprepa undersökningen varpå generaliserbarheten 

kan ökas.  En sådan intressant upprepning skulle vara att göra om undersökningen 

utifrån finskt perspektiv för att se om samarbetet drivs av liknande förhållanden från 
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båda håll. Det skulle också vara intressant att göra den utifrån övriga nordiska länder för 

att ytterligare öka grunden för generaliserbarhet.  

 

I syfte att öka sannolikheten för valida påverkansfaktorer genomfördes en bredare 

översyn av sentida forskares resultat där de mest förekommande påverkansfaktorerna 

användes i uppsatsen. Faktorer ur såväl realistisk som liberal forskningstradition 

undersöktes. Likväl finns det alltid konkurrerande förklaringar till utfallet i en studie av 

denna art. Exempelvis finns en mängd påverkansfaktorer som inte tagits med i 

undersökningen men som kan ha påverkat händelseförloppet. Bland annat kan man 

tänka sig att inrikespolitiska faktorer såsom regeringsskiftet mellan 2009 och 2015 

liksom opinion mot Natomedlemskap kan ha påverkat. Ytterligare förslag till fortsatt 

forskning är därför att undersöka dessa faktorers inverkan. 

 

Val av ett annorlunda teoretiskt analysfilter skulle kunna ge ett något annorlunda 

resultat vid en liknande undersökning. Genom att kombinera resultaten i denna uppsats 

med en undersökning med exempelvis beslutsteoretiska utgångspunkter – eventuellt 

utifrån annat material än officiellt (såsom intervjuer) – skulle troligen en mer komplett 

bild ges. Även detta skulle vara en intressant fortsatt forskning för det sentida svensk-

finska fallet. 

7.2 Möjlig utveckling för framtida internationellt försvarssamarbete 
Enligt Edström och Gyllensporre har sedan 1990-talets början ett skifte skett i både 

Sverige och Finland från en säkerhetspolitik i stort grundad på realpolitiska faktorer till 

en säkerhetspolitik med liberala förtecken.157  Som visas ovan har det också påverkat 

Sveriges internationella försvarssamarbete mot insatser med multinationella 

organisationer. Min undersökning visar att pendeln möjligen börjat vända. Nu 

undersöks också Sveriges författningsmässiga förutsättningar för ett alliansliknande 

försvarssamarbete med annat land (vilket främst torde kunna vara Finland).  

 

På ungefär ett decennium har Sverige gått från att vara ”alliansfritt syftande till 

neutralitet i krig” till att vara ”alliansfritt men faktiskt planera för att militärt kunna 

ställa upp tillsammans med Finland vid kris och krig”. Därmed torde mycket lite av 

                                                        
157 Edström och Gyllensporre, s.209. 
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Sveriges alliansfrihet återstå i praktiken. Frågan på vägen, även om den ligger något 

utanför uppsatsen fokus, är väl hur en försvarsmakt egentligen är tänkt att planera 

insatser utifrån denna nya ”allians (-fria) politik”. Hur kan Försvarsmakten påräkna sig 

skalfördelar och operativa fördelar tillsammans med Finland i kris och krig om det inte 

finns några garantier?  

 

Den intressanta följdfrågan är därmed om utvecklingen kan leda till en formell svensk-

finsk allians med försvarsmässiga utfästelser. Trots Sveriges traditionellt starka 

motstånd mot att ingå sådana. Enligt Walts teorier om balansering är detta inte uteslutet 

givet Rysslands negativa utveckling samt en fortsatt politisk trend (enligt 

undersökningen) att värdera liberala faktorer lägre än realistiska (så nationellt fokus 

överskuggar de multinationella militära insatserna). En tänkvärd synpunkt lämnas av 

Jacob Westberg vid Försvarshögskolan158 som menar att kanske blir alliansen 

oundviklig om några år om de svenska och finska försvarsmakterna fortsätter integreras 

och öka sitt ömsesidiga beroende. Å andra sidan kommer Sveriges militära 

ansvarsområde då allt närmare ryskt territorium vilket möjligen är en bromsande 

faktor.  

 

En oundviklig följdfråga är huruvida en svensk-finsk försvarsallians skulle räcka för att 

försvara länderna mot en rysk aggression. Givet de ryska förbandens reella offensiva 

förmågeökning ter det sig inte sannolikt att alliansen skulle ha någon avgörande 

betydelse. För ett existentiellt försvar torde Sveriges och Finlands små försvarsmakter 

inte kunna ersätta att exempelvis gå med i Nato. Där finns ju även USA:s omfattande 

militära förmåga och försäkran om stöd med i balanseringen. Ett medlemskap har länge 

varit som ett politiskt rött skynke i Sverige på grund av organisationens 

kärnvapeninnehav och andra realpolitiska faktorer. Nu har organisationen kompletterat 

sitt kollektiva försvar med en mer liberalt baserad doktrin, där såväl Sverige som Finland 

inbjudits och deltagit i fredsfrämjande insatser, vilket torde tala för en minskad tröskel 

för medlemskap. Dock finns många överväganden att göra som ligger långt utanför 

denna undersöknings räckvidd. Att väga operativa för- och nackdelar är kanske det 

                                                        
158 Westberg Jacob. Studio ett. I Sveriges Radio P1, 2015-11-23. 
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enkla. Hur ett författningsmässigt, politiskt och opinionsmässigt stöd för ett 

medlemskap skulle byggas upp återstår att se.  

 

Eftersom även ekonomiska påverkansfaktorer bidrar till förklaringen av 

försvarssamarbetets fördjupning diskuterar jag dem här. I ”Bertelmanrapporten” från 

2014 avfärdas att försvarssamarbetet med Finland skulle ge någon reell ökad 

försvarsförmåga eller ekonomiska besparingar utan en mer formell alliansutfästelse.159 

Jag ser det emellertid som sannolikt att kostnadseffektivitet även framgent ligger till 

grund för fortsatt försvarssamarbete med Finland (även utan försvarsutfästelse). Detta 

då ökat internationellt samarbete för att jaga kostnader och öka skalfördelar är en såväl 

global som svensk trend inom snart sett alla branscher, även de militära, och torde så 

vara för lång tid framöver. Även med ökade svenska försvarsanslag bör 

samarbetsbehovet kvarstå; de svenska anslagsnivåer som presenterades i 

försvarspropositionen 2015 räcker enligt denna undersöknings köpkraftsresonemang 

närmast till att uppnå de krav som ställdes i försvarsbeslutet 2009. Då de operativa 

kraven ökat utöver 2009 års nivåer leder det rimligen till behovet att fortsatt söka 

samordningsvinster med Finland (i enlighet med Valasek och Matlary) för att klara 

nivåhöjningen och mildra obalanser mellan uppgifter och resurser. Exempelvis ger 

nuvarande fördjupning möjlighet till mer storskaliga övningar och ökat nyttjande av 

varandras information, luftrum samt flyg- och marinbaser.  Det torde även ge viss ökad 

operativ effekt mot en eventuell rysk aggression. Åtminstone i en gråzon innan ett 

eventuellt krig eftersom det inte finns någon försvarsutfästelse mellan Sverige och 

Finland. 

 

Även om de övriga nordiska länderna är med i ”stora” Nato torde behoven av pooling 

and sharing och regional försvarsförmåga fortsatt vara stora även där. Inte minst sedan 

den omfattande expansionen av östeuropeiska medlemsstater vilken gett mindre tyngd 

åt det nordiska säkerhetspolitiska läget inom alliansen. Ett ökat Svenskt 

försvarssamarbete på såväl ekonomiska som ”hotmässiga” grunder bör därmed inte 

vara uteslutet även med dessa länder oavsett framtida eventuella utfästelser om militärt 

samarbete vid kris och krig.  

                                                        
159 Försvarsdepartementet. Fö 2013:B, s.9. 
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