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Sammanfattning: 
 
Försvarssamarbeten uppstår mellan stater av olika anledningar och påverkar långsiktigt de 

nationella militära styrkorna och deras förmågor. Det är dock inte helt oproblematiskt då 

skillnader och likheter både kan möjliggöra eller omöjliggöra ett samarbete. För att utveckla 

det pågående fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland i positiv riktning 

behöver dessa variationer förstås. Det finns därför anledning att undersöka vilka framgångs-

faktorer som föreligger i det nämnda samarbetet och vilken betydelse de har. 

 

Syftet med denna studie är att med stöd av relevant teori och empiri undersöka det fördju-

pade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Därmed bidrar studien med ökad kun-

skap om påverkansfaktorerna i det bilaterala samarbetet. Det visar att olika faktorer har 

olika stor påverkan vid olika tidpunkter i ett försvarssamarbete. Föga förvånande har strate-

gisk kultur stor påverkan men är också den faktor som är mest påverkansbar genom samar-

bete. Hårdvara verkar vara av mindre betydelse men tillit, allvarligt uppsåt och tydliga in-

tentioner är alla av grundläggande karaktär, särskilt i en operativ planering bortom gränsen 

för fred. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Att det i Europa sedan Berlinmurens fall 1989 skett en neddragning av militära resurser 

och kraftiga ekonomiska neddragningar inom den militära sektorn är välkänt. En lös-

ning som framarbetades under 1990-talet och 2000-talet för att möta en fortsatt ut-

veckling till lägre kostnad för den enskilda staten var koncept som pooling & sharing i 

Europa, smart defence i USA eller resursdelning. Den nordiska organisationen 

NORDEFCO
1
 är sprungen ur i första hand resursdelning inom flera områden som är 

kopplade till försvarssektorn. Däremot innehåller inte NORDEFCO några försvarsgaran-

tier gentemot medlemsstaterna. Rysslands utveckling inom utrikespolitiken de senaste 

åren, där man visat att militärt våld är en användbar metod för att värna sina intressen, 

sätter Östersjöregionen i ett nytt säkerhetspolitiskt perspektiv. Östersjön har nio 

strandägande stater varav två, Sverige och Finland, är alliansfria och har begränsade re-

surser för att möta en ökad hotbild. Följande figur tydliggör till del likheterna i Sveriges 

och Finlands valda säkerhetspolitiska lösningar: 

Figur 1 Beskrivning av Nordisk säkerhetspolitik2 

Både Sverige och Finland har genomfört stora förändringar och neddragningar i sina re-

spektive försvarsorganisationer sedan 1990-talet där utrymmet för att växa eller att 

skapa nya förmågor åt något håll inneburit begränsningar inom något annat.3 Finland 

har intagit en ny organisation sedan 2015 och Sverige arbetar mot en målbild 2018 med 

något ökade personalramar totalt sett. Den totala och generella militära förmågan i Sve-

                                                        
1Nordic Defence Cooperation. 
2 Karlsson, Jan, 2016-02-06, Huvudsatben Finland reserapport efter genomförd tjänstgöring, s.6. 
3 Christiansson, Magnus, Westberg, Jacob och Wiklund, Patrik (2012), Nordisk säkerhetsutveckling och för-
svarspolitiska prioriteringar i åtstramningens tidevarv, Försvarshögskolan, Stockholm, s. 32. 
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rige och Finland har dock reducerats. Stefan Forss och Pekka Holopainen har samman-

fattat utvecklingen av den urholkade militära förmågan i Norden och även efter inter-

vjuer beskrivit möjliga krig i framtiden för de nordiska staterna.4 De pekar på det di-

lemma som uppstått i Norden med en växande hotbild och nedmonterade försvarsför-

mågor vilket tvingar fram samarbeten inom den säkerhetspolitiska arenan som ställer 

nya krav på de nordiska staterna.  

 

”Genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Finland stärker vi den nationella för-

mågan i respektive land och skapar ökad säkerhet i vårt närområde.”5 

 

För att möta en förändrad omvärldsbild, stärka banden mellan Sverige och Finland, öka 

den militära operativa effekten och för att stabilisera utvecklingen i Östersjöregionen 

har Sveriges regering och Finlands regering beslutat att utveckla och fördjupa ett för-

svarssamarbete mellan länderna. Samarbetet kan planeringsmässigt sträcka sig bortom 

fred och därmed utmanar båda regeringsmakterna den alliansfrihet som båda staterna 

sedan länge haft som säkerhetspolitisk ledstjärna.6 Lundqvist och Widén argumenterar 

också för att det är i första hand den ökade hotbilden tillsammans med begränsade eko-

nomiska tillgångar som driver samarbetet mellan Sverige och Finland vidare. Dock po-

ängterar de att det krävs omfattande åtgärder och likriktning avseende gemensamma 

lösningar inom strategi och lagrum.7 

1.2 Tidigare empirisk forskning 
Försvarssamarbeten uppstår inte ur tomma intet. Det finns flera anledningar till att sta-

ter väljer att fördjupa sina relationer inom försvarsområdet. Det är dock inte helt opro-

blematiskt då skillnader och likheter både kan möjliggöra eller omöjliggöra ett samar-

bete. Författaren skall i följande delkapitel söka svar i tidigare forskning om varför för-

svarssamarbeten uppstår och vad som kan uppfattas vara problematiskt. 

 

                                                        
4 Forss, Stefan och Holopainen, Pekka (2015), Breaking the Nordic Defence Deadlock. Conflict Studies Re-
search Centre, Oxford, s. 2. 
5 Regeringens proposition 2014/15:109, s. 49. 
6 Tuominen, Manu, Överste, Finlands försvarsattaché, föredrag vid Allmänna försvarsföreningen i Skåne, 
Malmö 2015-11-09 . 
7 Lundqvist, Stefan och Widén, Jerker (2015), Cultivating Reginal Maritime Security: Swedish-Finnish Naval 
Cooperation in the Baltic Sea, IOS Press, s. 63, 70. 
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Doeser, Petersson och Westberg ger i ”Norden mellan stormakter och fredsförbund” en 

bred historisk tillbakablick på området och svarar på frågor kring en gemensam nordisk 

säkerhetspolitisk modell och hur den nationella och internationella kontexten påverkat 

nordiskt försvarssamarbete. De menar att främst ekonomiska faktorer är drivande sna-

rare än en gemensam hotbild eller för den delen kulturell likhet.8  

 

Doeser undersöker i artikeln ”Finland, Sweden and Operation Unified Protector: The 

Impact of Strategic Culture” varför Sverige valde att bidra med ett mycket kostnadskrä-

vande system för att försvara icke-territoriella värden långt bort, medan Finland istället 

avstod.9 Han menar att detta förklaras av olikheter i strategisk kultur som styr viljan att 

använda militärt våld i syfte att nå en specifik målsättning. Den ekonomiska faktorn var 

alltså inte avgörande, som i det tidigare exemplet, utan Doeser menar att medan Sverige 

och Finland i och för sig har liknande syn på hur militärt våld kan användas i internat-

ionella relationer, är Sverige med stöd i ett humanitärt perspektiv berett att gå längre än 

Finland.  

 

Ljung och Neretnieks menar i en rapport från 2009 att det kan finnas goda grunder för 

en gemensam (finsk, svensk och norsk) krishantering i närområdet på grund av nation-

ernas kompletterande förmågor inom territoriellt försvar och internationell samver-

kan.10 För att det skall kunna utvecklas positivt beskriver de nödvändigheten av strate-

gisk samsyn och en harmonisering av avseende doktriner, materiel och metoder. För att 

en sådan utveckling överhuvudtaget skall vara möjlig krävs ett tätt och målinriktat sam-

arbete som ställer särskilda krav på förståelse för varandras syn på militära förmågor 

och behov vilket Håkon Lunde Saxi argumenterar för att det inte finns i den nordiska 

kontexten. Hans utgångspunkt är just bristen på en gemensam syn på säkerhetshot i den 

nordiska regionen och vilka utmaningar en möjlig nordisk säkerhetspolitik och för-

svarspolitik står inför och särskilt de nordiska framtidsutsikterna utifrån ett fördjupat 

                                                        
8 Westberg, Jacob, ”Sammanfattande analys av delstudierna”, i (red.) Doeser, Fredrik, Petersson, Magnus 
och Westberg, Jacob (2012), Norden mellan stormakter och fredsförbund.  Santéus Academic Press, Stock-
holm, s. 277. 
9 Doeser, Fredrik (2015), Finland, Sweden and Operation Unified Protector: The Impact of Strategic Culture. 
Stockholm, s. 1. 
10 Ljung, Bo och Neretnieks, Karlis (2009), Nordisk försvarspolitisk samverkan: Strategiska mål och opera-
tiva behov. FOI-R—2782—SE, Stockholm, s. 3. 
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försvarssamarbete inom NORDEFCO.11 En utvecklad gemensam syn på flera områden 

kring försvarssamarbeten är därmed nödvändig där definitionen av hotet är en ut-

gångspunkt som bör vara gemensam.  

 

I boken ”Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen” granskar Engelbrekt, Holmberg 

och Ångström med flera, den svenska säkerhets- och försvarspolitikens utveckling i re-

lation till medlemskapet i EU. Särskilt beskrivs vilka konsekvenser den europeiska ut-

vecklingen haft för Sveriges säkerhetspolitik och hur detta påverkat det nordiska sam-

arbetet. Edström och Gyllensporre lyfter i boken ”Alike and Different?” fram de nordiska 

ländernas strategiska särdrag och påverkan på det nordiska sammanhanget. Beslutsfat-

tande, strategisk kultur och användning av militärt våld beskrivs och jämförs i slutka-

pitlet. Den finska modellen beskrivs i en jämförelse med de andra nordiska länderna 

närmast som den udda fågeln i den nordiska kontexten.12 Det tycks alltså finnas både 

organisatoriska och kulturella särdrag som kan dra en nationell agenda åt olika håll. 

 

I en uppdragsstudie från 2012 beskriver Christiansson, Westberg och Wiklund den sä-

kerhetspolitiska utvecklingen i Norden och dess närområde utifrån omvärldsföränd-

ringar i relation till åtstramningar och reformer inom de nordiska försvarsförmågorna. I 

slutkommentarerna beskrivs samarbeten inom säkerhets- och försvarspolitiken ha ut-

vecklats med institutionaliserat samarbete som NORDEFCO och mer flexibelt samarbete 

som så kallade samarbetsöar.13 Utifrån detta resonemang ligger då återigen en ekono-

misk anledning främst som skäl till samarbeten.  

 

Ur ovanstående tidigare empiriska forskning framkommer då olika incitament, faktorer, 

till hur man kan beskriva utvecklingen av ett försvarssamarbete. Den första ekonomiska 

faktorn är tydlig i fredstida samarbeten men borde även i högre konfliktnivåer spela en 

avgörande roll eftersom även krig är en kamp om resurser. Den andra utgår från exi-

stentiella behov, det vill säga en realistiskt präglad faktor, där staten är inordnad i det in-

ternationella systemet och har ett ansvar i förhållande till befolkningen. Det tredje inci-

                                                        
11 Saxi, Håkon Lunde (2011), Nordic defence cooperation after the Cold war.  Institutt for forsvarsstudier, 
Oslo, s. 32. 
12 Edström, Håkan och Gyllensporre, Dennis (2014), Alike or Different. Santérus Academic Press, Stock-
holm, s. 196-210. 
13 Christiansson, Westberg och Wiklund, s. 118. 
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tamentet utgörs av en liberalt betingad faktor där samarbeten är beroende av solidari-

tet, tillit och demokratisk utveckling som verktyg för att motverka en anarkistisk världs-

ordning. 

 

Tidigare forskning berör därmed samtliga områden men snarast ur ett nordiskt per-

spektiv och inte just avseende det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och 

Finland vilket öppnar en lucka för uppsatsen att fylla. 

1.3 Problemformulering 
Försvarssamarbeten är således resultatet av nationella samarbeten mellan stater som 

upplever ett behov av att stärka sin nationella förmåga att motstå någon form av hot.  

Hotet behöver inte, och skall inte, definieras med militära termer utan snararare förstås 

utifrån förmågan att skydda sig mot något oönskat. Det kan därför finnas flera skäl till 

att stater väljer att ingå djupare försvarssamarbeten.14 Då krigföringsförmåga fortfa-

rande till stora delar produceras nationellt men där senare års krig utkämpats i koalit-

ioner kan man ställa sig frågan om det är rationellt med fortsatt nationella militära för-

mågor. Den uppenbara anledningen är en ökad extern nationell hotbild men kan inte 

vara allenarådande.  Ekonomiska incitament är ett tydligt skäl eller att man vill stärka 

och fördjupa de nationella banden för att förhindra en negativ mellanstatlig utveckling. 

Försvarssamarbeten kan också uppstå som en funktion av redan befintliga samarbeten 

som en så kallad ”spill-over” effekt eller en funktionell spridningseffekt15 Tidigare 

forskning visar tre olika incitament till försvarssamarbeten vilka beskrivits ovan, det vill 

säga: ekonomiska, realistiska eller liberala faktorer. Forskningsfältet kring påverkans-

faktorer inom det pågående fördjupade samarbetet mellan Sverige och Finland kan dock 

inte ses som fullständigt utan behöver fortsatt analys för att öka förståelsen kring ut-

vecklingen.  

 

Denna uppsats tar därför sin utgångspunkt i forskningen om drivkrafterna i nordiskt 

försvarssamarbete och mer specifikt påverkansfaktorerna i det fördjupade försvars-

samarbetet mellan Sverige och Finland. En särskilt viktig del av samarbetet är att det 

syftar till att öka den nationella militära operativa effekten bortom fred vilket ställer 

flera grundläggande nationella värderingar mot varandra. Sverige och Finland har olika 
                                                        
14 Sundberg, Anna och Åhman, Teresa (2012), På tu man hand, FOI-R-3407—SE, Stockholm, s. 20-23. 
15 Christiansson, Westberg och Wiklund, s. 107. 
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militärgeografiska utgångspunkter där landgränsen med Ryssland är det tydligaste ex-

emplet vilket avspeglas i skillnader inom territoriellt fokus. Historiskt sett har Sverige 

möjligen lovat runt men hållit tunt vilket tydliggörs med att de svenska bidragen under 

det senaste världskriget begränsades till frivilliga insatser vilket inte är bortglömt.16 Den 

politiskt valda vägen framåt framgick dock tydligt när dåvarande försvarsministrarna 

Karin Enström och Carl Haglund på en gemensam presskonferens i Vanda utanför 

Helsingfors i maj 2014 tillkännagav att försvarssamarbetet skulle stärkas.17  

1.4 Syfte och frågeställning  
Inledningsvis i teorikapitlet diskuteras framgångsfaktorer och deras betydelse i för-

svarssamarbeten för att därefter analysera det fördjupade försvarssamarbetet mellan 

Sverige och Finland. Syftet är därför att undersöka vilka förutsättningar till ett fram-

gångsrikt försvarssamarbete som föreligger mellan Sverige och Finland och därmed bi-

dra med ökad kunskap om påverkansfaktorerna i ett sådant bilateralt samarbete. 

 

Med bakgrund i problemformuleringen, syftet och bidraget till forskningen behöver föl-
jande fråga besvaras: 
 
 

 Vilka förutsättningar finns för ett framgångsrikt fördjupat försvarssamarbete mel-

lan Sverige och Finland? 

1.5 Metod 
Den bakomliggande problemformuleringen och utformningen av forskningsfrågan leder 

in på en undersökning med en kvalitativ ansats där meningsbärande element kommer 

att sökas i det fall som utgör empirin. Trots att fallet är ett mellanstatligt samarbete är 

det människors uttryck och uppfattning som har stor påverkan på utformingen. Med 

hjälp av ett teoretiskt ramverk utvecklas indikatorer för att användas i en textanalys till-

sammans med ett intervjumaterial vilket översiktligt beskriver uppsatsens metod. Stu-

dien är att betrakta som ett teorikonsumerande arbete varför vald teori explicit inte 

prövas utan den formar verktyget för analysarbetet. 

 

                                                        
16 Westberg, Jacob, ”Det Nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter”, i (red.) 
Engelbrekt, Kjell, Holmberg, Arita och Ångström, Jan (2015), Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. 
2:a uppl, Norstedts, Stockholm, s. 90. 
17 Räty, Arto och Salestrand, Jan (2015), Joint statementregarding deepened defence cooperation between 
Finland and Sweden, Helsingfors. 
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I syfte att stärka resultatets externa validitet har författaren vidtagit ett antal åtgärder. 18   

Sammantaget beskrivs tre olika drivkrafter eller påverkansfaktorer som kan anses 

forma utvecklingen av ett försvarssamarbete. De teoretiska utgångspunkterna hämtas 

ur litteratur som beskriver försvarssamarbetens olika påverkansfaktorer och tillsam-

mans med tidigare forskning beskrivs tre olika perspektiv. Först därefter väljs en lämp-

lig modell. Påverkansfaktorerna operationaliseras sedan på ett något varierat sätt för att 

undersöka materialet som utgörs av primärkällor från myndigheter i Sverige och Fin-

land, semistrukturerade intervjuer, aktuellt material inom forskningsfältet samt sådant 

material som normalt inte är tillgänglig men inte heller är av hemlig natur, främst från 

respektive försvarsmakt. Syftet är att skapa en form av triangulering av materialet och 

därmed öka undersökningens externa validitet. 

 

Undersökningens reliabilitet hanterar hur resultatet kan upprepas och är beroende av 

bland annat påverkan av författarens förförståelse på resultatet. Därför är metoden som 

används en undersökning av texter kompletterad av intervjuer där tolkning av det em-

piriska underlaget sker genom en systematisk analys. Analysen stödjs genom att fram-

gångsfaktorerna operationaliseras till ett flertal indikatorer för varje faktor, där indika-

torerna skapar ett användbart och för ändamålet lämpligt analysverktyg. Faktorer och 

indikatorer åskådliggörs enligt tabell 1 i kapitel 2. Genom att i texten fånga uttryck och 

uppfattningar där indikatorerna visar vilken faktor som ges mening kan underlaget se-

dan visa vad och vilken betydelse en viss faktor har i försvarssamarbetet och därmed 

kan frågeställningarna besvaras. En sammanställning kring respektive faktor redovisas 

separat i anslutning till respektive faktor.  

 

I uppsatsen kan det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland beskri-

vas som ett unikt fall vilket också utgör fenomenet som skall undersökas. Uppsatsen an-

vänder det gemensamma och fördjupade försvarssamarbetet på säkerhetspolitisk nivå 

mellan Sverige och Finland som ett enkelfall som är användbara för att undersöka ett 

avgränsat och unikt fenomen.19 Kritik kan riktas mot att resultatet inte kan styrkas ge-

nom en jämförelse och generaliserbarhet stärks normalt genom flerfallstudier.20 Ef-

                                                        
18 Thurén, Torsten (2013), Källkritik. Liber, Stockholm, s. 26. 
19 Johannessen, Asbjörn och Tufte, Per Arne (2002), Samhällsvetenskaplig metod.  Liber, Malmö, s. 56.  
20 Yin, Robert K (2007), Fallstudier: design och genomförande. Liber, Malmö, s. 68. 
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tersom detta inte är möjligt behöver materialets omfång kompensera för den eventuella 

bristen i undersökningens externa validitet vilket då görs med flera olika källor. Ansat-

sen i uppsatsen är deskriptiv snarare än normativ och trots valet av enkelfallstudie 

medger metoden att resultatet kan jämföras om undersökningen återupprepas i framti-

den.21 Dock kan utvecklingen av till exempel ett medlemskap i en försvarsallians på-

verka en framtida jämförelse negativt vilket bör beaktas. 

1.6 Material 
Materialet diskuteras i följande delkapitel för att säkerställa att rätt materiel används i 

syfte att svara på uppsatsens frågeställning och därutöver för författaren en källkritisk 

diskussion kring urvalet av material. 

 
För att ge en balanserad beskrivning av försvarssamarbetet omfattar materialet både 

den finska parlamentariska rapporten – Försvarets utmaningar på lång sikt samt den 

svenska regeringens proposition – Sveriges försvar 2016-2020 som primära dokument. 

Både den svenska propositionen (2015-04-23) och den finska rapporten (2014-10-01) 

tar hänsyn till den senaste säkerhetspolitiska utvecklingen i regionen vilket är nödvän-

digt då handlingsplanen för samarbetet tillkännagavs i april 2014. Materialet kan, ur ett 

tidsperspektiv, antas spegla det aktuella samarbetet. Dock skiljer de sig åt avseende ett 

framåtblickande tidsperspektiv. Detta är en konsekvens av att den svenska regeringen 

anger att ett längre perspektiv är fram till omkring 2020 medan den finska rapporten 

nämner i slutet av 2020-talet som ett längre perspektiv. Sekretess antas vara omfattande 

i försvarssamarbeten vilket kan innebära begränsningar i tillgång till material. I uppsat-

sen hanteras inget material som är hemligt i syfte att resultatet inte skall bli hemligt. För 

att omhänderta att relevant information inte faller bort i undersökningen kompletteras 

ovanstående primärkällor med intervjuer, rapporter från båda försvarsmakterna samt 

övriga parlamentariska dokument. 

 

De primärkällor som används är officiella dokument från politisk och militär nivå och 

kan antas vara äkta och tillförlitliga till sitt innehåll.22 Fenomenet som undersöks i upp-

satsen är det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland varför det re-

dovisade materialet svarar mot behovet och därmed antas undersökningens begrepps-

                                                        
21 Yin, s. 63. 
22 Thurén, Torsten, s. 7. 
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validitet stärkas.23 Fallstudier kan ifrågasättas avseende möjligheten att återskapa resul-

tatet vilket möts med att använda de ursprungliga värdeorden och att inte utveckla egna 

tolkningar.24 Det är därför av vikt att operationaliseringen tydliggör den teoretiska mo-

dellens ursprung när indikatorerna utvecklas vilket åskådliggörs i tabell 1 i kapitel 2. 

 

Utformningen av intervjuerna kräver särskild försiktighet eftersom både kontexten och 

det som skall undersökas sannolikt påverkats av författarens förförståelse och att fak-

torerna är förvalda. Faktorernas betydelse för försvarssamarbetet är i fokus och indivi-

dens upplevelse bekräftar eller förkastar faktorns inverkan. Metoden är därmed en mer 

strukturerad snarare än en öppen intervju där utrymmet för respondenten begränsas 

något i förhållande till en öppen intervju.25 Respondenterna intervjuades per e-post mel-

lan 2016-02-12 och 2016-02-29 med ett urval av framgångsfaktorer men var inte hind-

rade att utveckla egna resonemang kring faktorernas påverkan på försvarssamarbetet. 

Urvalet representerar både de svenska och finska militära planeringssektionerna i syfte 

att fånga båda sidor och uppgår till fem respondenter. Samtliga respondenter tjänstgör 

eller har tjänstgjort i mycket nära samarbete med motparten eller inom ramen för ut-

byte på militärstrategisk nivå. Några av respondenterna vill inte citeras öppet med 

namn. Då urvalet är begränsat och antalet intervjuer är få citeras därför inga av respon-

denterna med namn utan benämns i analysen som respondent 1-5. Författaren arkive-

rar ursprungssvaren för att säkerställa spårbarhet och underlaget för intervjuernabesk-

rivs i bilaga 1. 

  

                                                        
23 Johannessen och Tufte, s. 47. 
24 Yin, s. 59. 
25 Lantz, Annika (2013), Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund, s. 45. 
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1.7 Avgränsningar 
Uppsatsen omfattar samarbetet mellan Sverige och Finland från 2012 till och med 2015 

med syfte att undersöka det fördjupade försvarssamarbetet. Syftet är dock inte att ana-

lysera varför försvarssamarbetet har uppstått utan att undersöka vilka förutsättningar, 

påverkansfaktorer, det finns för ett lyckat utfall. Försvarssamarbete beskrevs inled-

ningsvis vara ett resultat av en eller flera olika anledningar. Det kan spänna över flera 

områden från industriell teknikutveckling, gemensam utbildning, logistik och operativa 

lösningar till försvarsallianser. I och med att det fördjupade försvarssamarbetet mellan 

Sverige och Finland rör sig över ett område som sträcker sig bortom fred men som inte 

syftar till en alliansbildning faller definitionen som utgår från att samarbetet skulle ut-

göra en bilateral allians.26 Därmed kvarstår en bred definition av begreppet försvars-

samarbete vilket stödjer uppsatsens syfte eftersom flera områden behöver undersökas. 

 

Uppsatsen gör vidare inte anspråk på att besvara huruvida ett fördjupat försvarssamar-

bete med Finland är en blivande bindande militär allians eller betydelsen av en sådan 

utveckling i relation till ett eventuellt NATO-medlemskap för något av länderna. Den tar 

inte heller hänsyn till möjliga gemensamma eller nationella bidrag till, eller en utveckl-

ing mot, kampen mot terrorism eller andra säkerhetspolitiska överenskommelser. Sam-

arbeten med övriga nordiska länder inom området undersöks inte.  

 

  

                                                        
26 Sundberg och Åhman, s. 18. 
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2 Teori 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
”Säkerhetspolitikens drivkraft är osäkerhet, dess mål är trygghet”27 inleder Nils Andrén i 

boken ”Säkerhetspolitik”. Därmed beskriver han utgångsläget och slutmålet för medlet, 

det vill säga säkerhetspolitiken. Säkerhetspolitik kan antas innefatta försvarssamar-

beten mellan stater. Det är därför av vikt att beskriva hur relationer mellan stater kan 

förstås och vilka påverkansfaktorer som utgör grunderna i en sådan utveckling. Uppsat-

sens fokus är försvarssamarbete28 och forskningen inom området söker svar genom att 

undersöka samband, orsaker och effekter, det vill säga undersöka utvecklingen med 

hjälp av påverkansfaktorer. I följande kapitel diskuteras inledningsvis de två domine-

rande utgångspunkterna för försvarssamarbete vilka skall förtydliga vilka påverkansfak-

torer som bidrar till fördjupade försvarssamarbeten för att sedan övergå till tidigare 

forskning och uppsatsens teori. 

2.1.1 Realistisk utgångspunkt 
Realpolitiken utgår från makt som medel för överlevnad medan den liberala tolkningen 

fokuserar på samarbete som hinder för våldsam utveckling. Grunden i ett realistiskt för-

hållningssätt är därför att internationella relationer baseras på konflikter, att krig är en 

naturlig lösning som kommunikationsform och att statens säkerhet står i centrum där 

politiken även har en skyldighet eller ett ansvar att använda våld eller makt som medel. 

Maktbalans är därför det uttryck som närmast kan beskriva ett stabilt förhållande. Det 

finns flera teorier som utgår från ett realistiskt perspektiv för att beskriva mellanstatliga 

relationer där Schelling beskriver att tillräcklig mängd makt innebär en fördelaktig för-

handlingssits vilket skulle kunna vara användbart i en relation mellan en liten stat och 

en stor stat.29 Stephan M Walt beskriver utifrån neorealism en teori där hot påverkar 

stater att utveckla försvarssamarbeten vilken utgår från fyra stycken hotbeskrivning-

ar.30 Den första innefattar makt som beskrivs utifrån nationella resurser av karaktären 

teknisk utveckling och industri. Den andra utgår från fysiskt avstånd mellan stater vilket 

möjliggör eller begränsar att utöva makt och påverkan. Den tredje beskriver militär och 

offensiv kapacitet vilket skulle kunna användas med syfte att anfalla en närliggande stat. 

                                                        
27 Andrén, Nils (2007), Säkerhetspolitik. Analyser och tillämpningar.  2:a uppl, Norstedts, Stockholm, s. 8. 
28 Se s. 7. 
29 Schelling, C Thomas, (1966), Arms and Influence, Yale University Press, New Haven, s. 1. 
30 Walt, Stephan (1987), The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaca, s. 22-25. 
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Den fjärde beskrivs som vilja eller intention att använda de föregående.  Hans modell tar 

inte i lika stor utsträckning hänsyn till aktörer utan att det är staten i systemet som är 

utgångspunkten vilket då skulle innebära att man kan förvänta sig en viss förutsägbar-

het i utvecklingen. Den realistiska utgångspunktens svaghet är därför att den kan be-

traktas som för stel och smal.31 Den tar heller inte hänsyn till att relationer mellan stater 

är en dialog snarare än en kalkyl. 

2.1.2 Liberal utgångspunkt 
Ett liberalt förhållningssätt utgår från att rädsla och maktbegär besegras med mänskligt 

förnuft och att ömsesidigt samarbete även fungerar i en internationell kontext.32 Den li-

berala tanken menar därför att relationen visserligen kan ha sin utgångspunkt mellan 

stater men utgörs av spelet mellan regeringar eller människor snarare än mellan stater. 

Martin Wight beskriver tre traditioner av internationella relationer; realism, rationalism 

och revolutionism. Den första utgångspunkten är tidigare beskriven, den tredje stödjer 

inte samarbeten mellan stater då faktorerna utgörs av bland annat utopi och anti-

statsbildning. Den andra däremot, rationalism, utgörs av faktorer som möjliggör samar-

beten mellan stater då ingående värden är fredlig samexistens och fungerande samhället 

utan maktbalans. Den kan närmast beskrivas som en gyllene medelväg.33 De senaste 25 

årens utveckling i Europa har medgivit en utveckling från en mer realistiskt präglad 

ordning till en mer liberalt inriktad utveckling som också beskrivs av Edström och Gyl-

lensporre där hot eller behov av hot snarast har ersatts av ett internationellt beroende 

och en liberalisering då frånvaron av realistiska strömningar medgivit detta.34 Liberal-

ismen kan därför kritiseras för att vara alltför godtrogen och att inte vilja förstå hot när 

de dyker upp vilket snarast kan leda till anarki och kaos. Den kan närmast förstås som 

att frånvaron av realistiska element möjliggör ett liberalt förhållningssätt snarare än att 

ett liberalt förhållningssätt utkonkurrerar realistiska förhållanden. 

2.2 Tidigare forskning 
Att beskriva faktorer som utvecklar försvarssamarbeten ur endast ett perspektiv kan av 

naturliga skäl vara missvisande. Olika faktorer har olika stor påverkan i olika faser och 

                                                        
31 Jackson, Robert och Sörensen, Georg (2007), International Relations Theories and approaches. 3:e uppl, 
Oxford university press, New York, s. 89. 
32 Ibid, s. 72. 
33 Ibid, s. 136. 
34 Edström och Gyllensporre, s. 209. 
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samarbeten mellan stater kan beskrivas ur flera perspektiv. Därför diskuteras olika på-

verkansfaktorer i följande delkapitel. 

 

Jacob Westberg tar genom en teoretisk modell som utgår från neofunktionalism och 

mellanstatlig integrationsteori ett grepp kring försvarssamarbetens utveckling. Det in-

nebär att försvarssamarbetens framväxt kan förklaras antingen genom gemensamma 

beslutinstitutioners och intressegruppers inflytande eller med den mellanstatliga integ-

rationsteorin som i huvudsak utgår från nationens intresse och den nationella ledning-

ens intresse.35 De här två påverkansfaktorerna kan mycket väl samverka men det är 

närmast sannolikt att nationella intressen och organisatoriska intressen inte samverkar. 

EU har till exempel hittills aldrig lyckats enas om att sätta in någon av sina ”battle 

groups” vilket vittnar om att 28 medlemsstater med respektive nationell agenda har 

svårt att nå konsensus. 

 

Å andra sidan har inte de 28 medlemsstaterna upplevt en gemensam hotbild förrän 

bombdåden i Paris under hösten 2015 vilket ställt konsensuslösningen på sin spets och 

enat länderna. Hotbild är därmed en tydlig påverkansfaktor vilket Westberg och Doeser 

argumenterar för då en aggressiv stat endast kan hållas tillbaka med vetskapen om att 

den kommer att mötas med motmakt av den angripna statens egna militära medel eller 

tillsammans med en annan stats militära medel. Antingen förenar den utsatta staten sig 

med den hotande (jmf VSB-pakten36) eller ökar den utsatta staten sin säkerhet genom 

samarbete med andra närliggande stater.37 Det som inledningsvis definierades att end-

ast gälla i fred fick en vidare betydelse i den svenska regeringens proposition att även 

omfatta planering av gemensamma resurser i självförsvar.38 

 

Om EU som organisation istället representeras av till exempel EDA39 så finns flera lyck-

ade utvecklingsprojekt som exempel. Även om EDA drivs inom ramen för EU som defi-

nieras av en samling nationer är drivkraften inom EDA snarare spårbar till ekonomiska 

incitament inom industrin. Man kan alltså tänka sig att det kan vara icke-statliga aktörer 

                                                        
35 Westberg, Jacob, i (red.) Engelbrekt, Holmberg, och Ångström (2015), s. 92f. 
36 Fördrag om vänskap, samverkan och ömsesidigt bistånd, 1948-1992. 
37 Doeser och Westberg ”Inledning”, i (red.) Doeser, Petersson och Westberg (2012), s. 24. 
38 Regeringens proposition 2014/15:109, s. 23. 
39 European Defence Agency. Samtliga EU-länder är medlemmar utom Danmark. 
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som kan utgöra en stark påverkansfaktor i en nationell angelägenhet som försvarssam-

arbeten istället för att det är nationen eller en hotbild som driver utvecklingen av ett så-

dant samarbete. Fenomenet kan beskrivas som ”spill-over-effekt”. 

 

Ytterligare ett perspektiv framhåller Janne Haaland Matlary i dynamiken inom inrikes-

politiska beslut i EU-sfären. Sådana beslut påverkar tydligt försvarsutvecklingen och re-

lationer mellan stater och kan leda till utvecklade försvarssamarbeten, främst av eko-

nomiska skäl. Hon argumenterar vidare för att säkerhetspolitiken utspelas som ett ”two-

level-game” med den politiska eliten i huvudrollerna och där agendan visserligen är sta-

tens säkerhet men där flexibilitet utökat säkerhetspolitiken med andra frågor inom utri-

kespolitiken.40 

 

Det innebär att det territoriella försvaret ersatts av mer flexibla försvarslösningar som 

skall svara upp mot gemen utrikespolitik och att krig kan ha en karaktär av valbarhet, 

begränsat deltagande både i tid och rum och utkämpas tillsammans med andra. För-

svarssamarbeten har därmed normaliserats och är en företeelse som andra i relationer 

mellan stater. Allianser kan därmed konkurrera med bilaterala samarbeten eller som i 

fallet med NORDEFCO där bilaterala samarbeten snarast är en förutsättning. Av samma 

skäl beskriver Tomas Valasek den utvecklade kulturen kring försvarssamarbeten i 

Europa.41 Valasek tar dock upp fler påverkansfaktorer än den normaliserade försvarspo-

litiken som anledning till att försvarssamarbeten utvecklas vidare. 

2.3 Uppsatsens teoretiska ramverk 
Försvarssamarbetens möjligheter beror av flera anledningar. Det går att argumentera 

för att ett liberalt eller realistiskt perspektiv förklarar anledningarna bäst. Ekonomiska, 

historiska eller kulturella förhållanden utgör också rimliga utgångspunkter. Det som kan 

förklara möjligheterna för framgång i ett försvarssamarbete mellan olika stater är därför 

en kombination av påverkansfaktorer. Försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland 

har också utvecklats till att i operativ planering gälla bortom gränsen för fred. Det är 

därför rimligt att undersöka det fördjupade försvarssamarbetet med en teoretisk modell 

som använder olika perspektiv. 

                                                        
40 Haaland Matlary, Janne (2009), European Union Security Dynamics, Palgrave McMillian, London, ss. 1-2 
41 Valasek, Tomas (2011), Surviving Austerity – The case for a new approach to EU military collaboration.  
Center for European reform, London, s. 23. 
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Forskaren Tomas Valasek från den europeiska tankesmedjan Centre for European re-

form menar att det går en skiljelinje för betydelsen av strategisk kultur när samarbeten 

går från träning och övning till gemensam insats.42 Även Christiansson med flera argu-

menterar för betydelsen av liknande strategisk kultur vid försvarssamarbeten.43 Det är 

svårt att argumentera emot att gränsen mellan krig och fred inte är en vattendelare i 

sammanhang kring försvarssamarbeten. Deras slutsatser är att om skillnaderna är för 

stora kommer samarbetet inte att nå framgång. Försvarssamarbetet mellan Sverige och 

Finland är nu i en fas där respektive nation utreder huruvida det är möjligt att försvara 

någon annan stats territorium utifrån solidaritetsförklaringar vilket bland annat ställer 

höga krav på liknande strategisk kultur för att lyckas. Endast ett mått av liknande stra-

tegisk kultur kan sannolikt inte avgöra om ett fördjupat försvarssamarbetet mellan Sve-

rige och Finland har goda förutsättningar. Fler områden i försvarssamarbetet behöver 

också undersökas. 

 

Valasek beskriver i en rapport från 2011 att anledningarna till att delta i samarbetspro-

jekt och försvarssamarbeten divergerar beroende på nationers intresseområden.44 (jmfr 

figur 1). Vidare beskriver han att försvarssamarbeten som inte tenderar att växa har 

större möjligheter att vara framgångsrika jämfört med stora försvarsallianser. Här 

framhåller han nordiska samarbeten men även andra som till exempel Nederländerna-

Belgien. 

 

Drivkrafterna i ett samarbete kan sammanfattas med följande fyra områden45; kost-

nadsbesparingar, ökad integration, stärkta band mellan nationer och slutligen förtroen-

deskapande åtgärder. Tre av fyra orsaker att ingå ett samarbete syftar till att skapa för-

troende och endast den första avser ett ekonomiskt gynnsamt utfall. Trots detta fram-

förs ofta en mer gynnsam ekonomi som den främsta drivkraften. Alessandro Marrone 

gör motsvarande reflektion avseende utvecklingen i den italienska försvarsmakten och 

tar stöd i Valaseks tes om att försvarsförmåga främst ses som en nationell angelägenhet 

                                                        
42 Valasek, s. 23. 
43 Christiansson, Westberg och Wiklund, s. 115. 
44 Pooling & sharing avser samarbete inom EU inom ramen för militär utveckling. 
45 Valasek, s. 24. 
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men att minskade budgetanslag riskerar att utarma eller stympa de militära styrkorna 

och därmed tvinga fram samarbeten.46 

 

Att delta i gemensam utveckling med andra länder är därför rationellt av flera anled-

ningar. Ökad integration och stärkta band kan antas vara drivna av liberala tankar där 

samarbete gynnar en fredlig utveckling medan förtroendeskapande åtgärder kan förstås 

ur båda skolorna beroende på vem som är mottagare. I syfte att möta en expansiv stor-

makt kan ett förtroendeskapande samarbete öka det militära motståndet som stormak-

ten kan förväntas möta och därför skapa en avhållande effekt det vill säga avskräckning 

vilket Doeser och Westberg argumenterar för. I ett liberalt sammanhang kan samma åt-

gärd företräda en stabil grund för ett långtgående samarbete. 

 

Valaseks modell tar hänsyn till försvarssamarbeten utifrån flera perspektiv. Faktorerna 

bygger på såväl realistiska, liberala som ekonomiska faktorer och tar hänsyn till värden 

utanför en traditionell försvarspolitik, det vill säga den normaliserade säkerhetspoliti-

ken vilken Janne Haaland Matlary argumenterar för. Valasek beskriver också, liksom 

Saxi, att täta och begränsade samarbeten har bättre förutsättningar att lyckas än större 

allianser. Kritik kan riktas mot modellen då den kan anses beskriva försvarssamarbeten 

i en alltför fredlig och liberal värld där ekonomiska krav är den främsta drivkraften till 

samarbete. Dock kan flera av faktorerna förstås utifrån både en liberal eller en realistisk 

ståndpunkt. Vidare ger Valasek uttryck för vad som är gångbart inom försvarssamar-

beten i en gränslös kontext men varnar samtidigt för staters bristande förmåga att rusta 

för sämre säkerhetspolitiska tider. Han berör därför endast implicit förhållandet till en 

annan stat genom den upplevda hotbilden vilket kan uppfattas som en brist då det för-

djupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland planeringsmässigt rör sig bor-

tom gränsen för fred vilket nämnt tidigare. Trots att Ryssland återtagit en ansenlig del 

av sin förlorade militära förmåga de senaste 15 åren divergerar uppfattningen om den 

militära förmågan är ett explicit nationellt hot mot Sverige och (eller) Finland. Fallet av-

gränsas till att gälla de två nordiska länderna, Sverige och Finland, ur ett givet tidsper-

spektiv samt med sex valda framgångsfaktorer som grund för ett analysverktyg. De sex 

framgångsfaktorerna, hämtade från Valasek, kan anses utgöra grund och kompensation 

                                                        
46 Marrone, Alessandro (2012), Defence spending in Europe in light of the economic crises,  Instituto Affari 
Internazionale, Rom, s. 9. 
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för undersökningens val av att endast använda en teoretisk modell för analysen. Sam-

mantaget medger modellen goda förutsättningar att beskriva det aktuella försvarssam-

arbetet med, för uppsatsens syfte, lämpliga perspektiv uttryckta som framgångsfaktorer. 

Modellen möter därmed uppsatsens behov av att identifiera vad som underbygger och 

möjliggör framgång i försvarssamarbetet och inte endast beskriver det ur ett perspektiv 

eller ur en historisk kontext. 

2.4 Framgångsfaktorer 
Nedan presenteras framgångsfaktorer som uppsatsen behandlar som olika perspektiv i 

analysen av fallet. Faktorerna har större eller mindre betydelse beroende av sina inbör-

des sammanhang och relationer. Till exempel är de militära styrkornas sammansättning 

inte relevant om det inte finns en gemensam strategisk kultur i någon mån eller om in-

tentionerna med samarbetet är vaga. Uppsatsen använder följande sex framgångsfak-

torer: Liknande strategisk kultur, Tillit och solidaritet, Liknande militära styrkor, Lik-

nande villkor för försvarsindustrin, Tydlig intention och Allvarligt uppsåt. 

 

Den sjunde framgångsfaktorn i Valaseks modell hanterar korruption. Länder som anses 

ha hög nivå av korruption har ett problematiskt förhållande till länder med låg nivå av 

korruption.47 Ett samarbete mellan länder av den karaktären har svårigheter att uppnå 

ett framgångsrikt samarbete. Eftersom både Sverige och Finland anses ligga i topp av 

världens länder vad gäller icke-korrupta stater avgränsas framgångsfaktorn bort i ana-

lyskapitlet då den inte bedöms vara av relevans.48  

 

Intervjuerna hanterar fyra av de ursprungliga sju framgångsfaktorerna. Urvalet avgrän-

sade bort Liknande militära styrkor samt Liknande villkor för försvarsindustrin då un-

derlaget för den typen av frågor undersöks bättre med till exempel årsredovisningar 

samt statistik.  

2.4.1 Liknande strategisk kultur 
Jan Ångström menar att strategisk kultur kan definieras som en uppsättning föreställ-

ningar och normer om vem, hur, med vilken rätt och för vilka syften som användningen 

                                                        
47 Valasek, s. 26. 
48 Transparency international, https://www.transparency.org/, 2015-11-18, kl 1005. 

https://www.transparency.org/
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av militär makt anses legitim.49 Han beskriver vidare att strategisk kultur inom modern 

forskning huvudsakligen använts på tre sätt. För det första att en stats beteende kan 

härledas till strategisk kultur, där den använts som oberoende variabel. För det andra 

har strategisk kultur använts som mellanliggande variabel som exemplifieras med hjälp 

av Elisabeth Kier som beskriver fundamentala skillnader i vilka slutsatser de krigfö-

rande länderna drog efter första världskriget och hur det sedan påverkade deras nation-

ella doktrinära utveckling. För det tredje menar Ångström att strategisk kultur använts i 

en konstruktivistisk mening där strategisk kultur skapar möjligheter för ett beteende 

snarare än begränsar utvecklingen av detsamma.50  

 

Valasek uttrycker att strategisk kultur definieras av hur man ser på risker och hur man 

väljer att använda det militära maktmedlet, alltså i likhet med Ångströms första förslag.  

Risk definieras i allmänhet som att något oönskat skall inträffa.51 Riskbenägenhet, för-

lustkänslighet och viljan att använda det militära maktmedlet är egenskaper som defini-

erar strategisk kultur i en militär kontext. Risk kan också beskrivas utifrån andra fak-

torer såsom till exempel dominans avseende militära styrkor likväl som viljan att an-

vända det militära maktmedlet kan falla inom ramen för allvarligt uppsåt. För stora 

skillnader inom området är problematiskt och ett militärt operativt samarbete ställer 

högre krav på likheter i strategisk kultur än ett samarbete inom till exempel materielan-

skaffning eller utbildning.52 Riskhantering i uppsatsen beskrivs som hur nationen avser 

försvaras, vilken världsuppfattning försvaret relaterar till samt vilket typ av försvar som 

nationen utvecklar. Valasek exemplifierar detta genom att den franska och tyska briga-

den aldrig sattes in i Afghanistan just på grund av skillnader i dels risktagning, dels hur 

och var styrkan skulle sättas in53 och exemplifierar det motsatta genom den gemen-

samma amfibiestyrkan som formats mellan Storbritannien och Nederländerna där han 

menar att just strategisk kultur är en bärande framgångsfaktor.54 Flera menar att 

NORDEFCO är framgångsrikt just på grund av liknade (strategisk) kultur, språk och 

historia. Det fick dock inte Sverige att gå in på Finlands sida, mer än med stöd av frivil-

                                                        
49Ångström, Jan, ”Försvarsmaktens internationella insatser: I den svenska säkerhetens eller identitetens 
tjänst?”, i (red.) Engelbrekt, Holmberg och Ångström (2015), s. 250. 
50 Ibid, s. 249-250. 
51 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/s%C3%B6k/?t=all&q=risk, 
2015-12-09. kl 1110. 
52 Valasek, s. 22. 
53 Ibid, s.21. 
54 Ibid, s. 8. 

http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/s%C3%B6k/?t=all&q=risk
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liga, vid Sovjetunionens anfall den 30 november 1939. Den strategiska kulturen bidrog 

sannolikt just till de frivilliga bidragen men inte till nationella truppbidrag. Jacob Wes-

terberg beskriver med hjälp av Krister Wahlbäcks forskning den utvecklingen med i hu-

vudsak realistiska förtecken och använder begreppet geopolitisk asymmetri utifrån; 

gemensam historia, starka politiska och kulturella band, gemensamma yttre hot, geogra-

fisk närhet och gemensamma militärstrategiska intressen i Östersjön.55 Dagens samar-

bete sammanfaller med de ovan angivna faktorerna men har att hantera en utvecklad 

och annan typ av krigföring, hybridkrigföring, som inte i lika stor utsträckning behöver 

ta hänsyn till framför allt geografisk närhet. Detta innebär att den asymmetri som besk-

rivs av Wahlbäck inte nödvändigtvis är så tydlig i dag som när konventionella stridskraf-

ter var det dominerande och det dimensionerande hotet vilket borde skapa större likhet 

i strategisk kultur. 

2.4.2 Tillit och solidaritet 
Valasek tydliggör att tillit och solidaritet är en grundläggande faktor i sammanhang med 

försvarspolitisk karaktär. Utan tillit menar han att ett samarbete inte kan lyckas. En 

partner som inte är övertygad om att delade resurser finns tillgängliga vid behov kom-

mer inte heller att visa solidaritet. Om samarbetet övergår från till exempel materielan-

skaffning och utbildning till försvarssamarbeten som innehåller försvar av territorium 

menar han att faktorn är avgörande. Avtal, utfästelser, solidaritet och försvar av territo-

rium är nyckelord i sammanhanget. Av samma anledning menar han att kostnadsbespa-

ringar inom gemensamma materielprojekt inte är möjliga utan solidaritet och tillit.  Han 

exemplifierar med utvecklingen av det gemensamma missilsystemet MEADS mellan 

Tyskland, Italien och USA som föll platt med fördyringar som följd då projektet åtnjöt 

begränsad tillit mellan parterna. Haaland Matlarys förklaring till att försvarspolitik 

snarast kan betecknas som en normaliserad del av utrikspolitiken rör sig kring utveckl-

ingen av det valbara deltagandet i krig.56 Här kan betydelsen av tillit och solidaritet ifrå-

gasättas då just valbarheten inte utgör en stabil grund för tillit. 

 

Pieter-Jan Parrein gav 2010 ut en studie av hur det praktiska samarbetet mellan mari-

nerna i Belgien och Nederländerna fungerar. Studien är intressant eftersom den sätter 

                                                        
55 Westberg, Jacob, ”Finskt och svenskt försvarssamarbete under mellankrigstiden”, i (red.) Doeser, Pe-
tersson och Westberg (2012), s. 95. 
56 Haaland Matlary, s. 4. 
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några av framgångsfaktorerna i ljuset av ett pågående och av flera ansett som ett lyckat 

militärt samarbete. Hans sammanfattning utgörs av att ”trust”, det vill säga tillit utgörs 

och byggs av nära samarbete inom flera områden. Han menar också att ett ”Top-down” 

system blir betydligt effektivare om det möts av ett ”bottom-top” system. Med det be-

skriver han hur de båda marinerna primärt drivs av militära krav på samarbete snarare 

än ett politiskt beslut och att det först efter ett långt praktiskt samarbete som det fak-

tiska politiska beslutet togs. Han menar vidare att delad strategisk kultur skapar förstå-

else vilket bygger tillit och att personalutbyten, fördelning av kostnader avseende un-

derhåll har en liknande funktion. Han uttrycker en på gränsen till rigid systemkontroll, 

avseende den navala materielens konfiguration, samtidig utveckling och uppgradering i 

syfte att kontrollera och begränsa utvecklingen av dubbla funktioner eller system, är 

nödvändig.57 Tillit och solidaritet är därmed utan tvivel en viktig faktor i försvarssamar-

beten men om ett sådant samarbete inte drivs av krav och motkrav utan av någon form 

av valbarhet eller frivillighet är det inte orimligt att anta att framgångsfaktorn snabbt 

tappar i betydelse. 

2.4.3 Jämförelse av militära styrkor 
Avseende de militära styrkornas storlek men även utformning menar Valasek att en 

asymmetri av styrkorna mellan två stater i ett samarbete inte är gynnsamt för en fort-

satt utveckling. Den ena parten kan därmed dominera den andra. Detta är giltigt i ett 

samarbete inom ramen för pooling & sharing där en gemensam utveckling av materiel-

system i syfte att sprida kostnader, men även för att finansiera ett kostnadskrävande 

projekt, är drivande. Den som beställer minst kvantitet riskerar att domineras av den 

som beställer större kvantitet.58 Förmågor, typ av materiel men även personalkategorier 

kan beskriva faktorn. 

 

Valaseks argumentation utgår i huvudsak från att ekonomiska ramar kan tvinga länder 

att söka partners och att man då söker liknande typ, struktur och storlek. Han exemplifi-

erar detta med projekt från Tjeckien och Slovakien där stora länder som till exempel 

Tyskland skulle kunna bidra med omfattande resurser, både vad gäller pengar och om-

fattning. Polen som möjligen har en liknande strategisk kultur föll också på storleken. 

                                                        
57 Perrain, Pieter-Jan (2010), Some ideas for European Defence Cooperation, Royal High Institute for De-
fence, Centre for Security and Defence Studies, Bryssel, s. 25-30. 
58 Valasek, s. 23. 
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Det finns alltså större möjligheter till ett gynnsamt utfall om de territoriella styrkorna är 

av liknande karaktär och storlek. Parrein visar dock på att det motsatta kan fungera med 

sin beskrivning av det marina av samarbetet mellan Nederländerna och Belgien och 

hänvisar till att det inte är primärt likheterna mellan styrkorna som är bärande utan 

snarare tillit. Faktorn tillit verkar därför vara av större betydelse än att styrkorna skall 

vara storleksmässigt lika samtidigt som Parrein uttrycker ett närmast militant förhål-

lande till systemlikhet. Det kan också vara så att de ingående parterna faktiskt accepte-

rar asymmetri avseende storlek som en del i försvarssamarbetet som kompenseras av 

tillit, uppgiftsfördelning samt betydelsen som de ingående parterna har för varandra. 

2.4.4 Villkor för försvarsindustrin 
I ett försvarssamarbete med gemensamma industriprojekt som metod är målet att spara 

pengar genom att den ena parten eller båda reducerar inköp av försvarsmateriel.59 Om 

länderna då har nationell försvarsindustri innebär det färre beställningar och lägre 

pengaflöde till aktuell industri. Valasek menar därför, vad gäller försvarsindustrin i olika 

länder, att den ofta är nära förknippad med statens behov av försvarsmateriel och är 

därmed ett känsligt område att hantera. Det kan dessutom vara så att staten väljer att 

beställa försvarsmateriel av protektionistiska skäl för att gynna den inhemska försvars-

industrin. Affärsområdet utgör naturligt grunden för att minska kostnader i samband 

med inköp av försvarsmateriel och kommer att påverkas om inköpen blir färre eller i 

mindre omfattning. Hans slutsats är därför att om ett samarbete långsiktigt skall vara 

fruktbart betyder det att förluster av intäkter måste vara lika fördelade mellan ingående 

stater eller industrier. Om villkoren inte är liknande kommer ett samarbete inom ut-

veckling och produktion att misslyckas.  

2.4.5 Tydlig intention 
Det finns olika anledningar till att länder ger sig in i försvarssamarbeten. Reduceringar i 

försvarsbudget renderar naturligt i att söka gemensamma projekt i syfte att spara 

pengar och det kan finnas en vilja att fördjupa nationella band eller att skapa förtroende. 

Det kan också finnas skäl utanför det nationella som till exempel att knyta icke-EU län-

der närmare EU.60 Valasek menar att framgång i samarbetsprojekt grundar sig i ett väl-

definierat mål. Båda parter behöver vara tydliga med att den gemensamma målbilden är 

gällande. Om de ingående staterna har olika idéer eller föresatser angående försvars-

                                                        
59 Valasek, s. 23. 
60 Valasek, s. 24. 
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samarbetet försämras förutsättningarana för ett positivt utfall. Tydlighet avseende in-

tentioner med samarbetet menar han vidare kan stärkas av hänvisningar till gemensam 

kultur, gemensamma säkerhetspolitiska behov samt projekt och likheter avseende risk-

hantering.61 Vikten av tydliga målsättningar förstärks när samarbetet övergår från ut-

bildning, logistik och underhåll till verksamhet med gemensam operativ effekt i syfte att 

försvara territorium. Överenskommelse om den långsiktiga målsättningen är ett grund-

läggande urvalskriterium vilket torde vara oemotsagt. Författaren har inte lyckats hitta 

några exempel på lyckade försvarssamarbeten med otydliga intentioner. 

2.4.6 Allvarligt uppsåt 
I sin rapport framhåller Valasek att regeringar som ser försvaret av sitt territorium, och 

de militära styrkornas betydelse för landet som en väsentlig del av den säkerhetspoli-

tiska lösningen, också har lättare att förespråka ett militärt samarbete. De politiska ris-

kerna med ett sådant samarbete är naturligtvis större än med ett nationellt fokus då det 

kan innebära förändringar inom till exempel försvarsindustrin eller påverkan på den 

nationella militära förmågan. Hantering av information gällande rikets försvar, utbyte av 

information avseende omvärldsuppfattning eller till och med att dela kvalificerad in-

formation är tecken på allvarligt uppsåt. Även om tecken på allvarligt uppsåt kan besk-

rivas vid en analys är de sannolikt inte värt särskilt mycket om de inte uppträder i kom-

bination med tydlig intention. Man kan därför beskriva de båda sista framgångsfak-

torerna som det tvådimensionella djupet i ett försvarssamarbete som är beroende av 

varandra. 

2.5 Operationalisering  
I syfte att undersöka det säkerhetspolitiska samarbetet, enligt Valaseks modell, används 

faktorerna som omarbetats till antaganden med därtill kopplade påståenden, hypoteser. 

För att kunna svara på hypoteserna har indikatorer utvecklats och består i de värdeord 

som Valasek menar utgör faktorn. Indikatorerna används sedan i empirin genom att 

ställa frågor till materialet i syfte att filtrera informationen och beskriva likheter och 

olikheter. Operationaliseringen beskrivs nedan i tabell 1. 

 
  

                                                        
61 Valasek, s. 31. 
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Tabell 1 Operationalisering av Valaseks faktorer 

Valaseks 
framgångsfaktorer 

 

Antagande 
 

Hypotes Indikatorer 
 

Liknande strategisk 
kultur påverkar för-
mågan att utveckla 
framgång i försvars-
samarbeten. 
 
 
 
 

Om likheter i staternas 
världsuppfattning, ut-
vecklingen av liknande 
försvarskoncept samt 
liknande riskhantering 
föreligger finns förut-
sättningar för gynnsam 
utveckling av samarbetet.  

Förekommer det liknande: 
 Riskhantering? 
 Typ av försvar? 
 Operativa koncept? 
 Världsuppfattning? 

Förekommer det: 
 Politisk konsensus 

kring försvarsfrågor? 
 
 

Tillit och solidaritet 
påverkar förmågan 
att utveckla framgång 
i försvarssamarbeten. 
 
 
 
 

Om det förekommer av-
tal/utfästelser som ut-
trycker förtroende, soli-
daritet och tillit finns 
förutsättningar för gynn-
sam utveckling av sam-
arbetet. 

Förekommer det: 
 Avtal/utfästelser? 

 
Med förekomst av: 

 Förtroende? 
 Solidaritet/tillit? 

Liknande militära 
styrkor påverkar 
förmågan att utveckla 
framgång i försvars-
samarbeten. 
 
 
 

Om staterna har liknande 
militära styrkor avse-
ende personal och mate-
riel  finns förutsättningar 
för gynnsam utveckling 
av samarbetet. 

Består de militära styrkorna av 
liknande: 

 Förmågor? 
 Antal enheter? 
 Personalförsörjning? 

 

Lika villkor för för-
svarsindustrin på-
verkar förmågan att 
utveckla framgång i 
försvarssamarbeten. 
 
 
 

Om det förekommer av-
tal och fördelning av 
vinster/förluster inom en 
samordnad försvarsindu-
stri finns förutsättningar 
för gynnsam utveckling 
av samarbetet. 

Förekommer det: 
 Lika ekonomisk fördel-

ning? 
 Utjämnad lokalisering? 
 Statlig/privat struktur? 
 Dominerande ställning 

på den inhemska 
marknaden? 

 
Tydlig intention på-
verkar förmågan att 
utveckla framgång i 
försvarssamarbeten. 
 
 
 
 

Om det förekommer 
tecken på tydlig intention 
finns förutsättningar för 
gynnsam utveckling av 
samarbetet. 

Förekommer det: 
 Gemensamma över-

enskomna långsiktiga 
målsättningar? 

 Definierade mål? 
 

Allvarligt uppsåt på-
verkar förmågan att 
utveckla framgång i 
försvarssamarbeten. 
 
 
 
 

Om det förekommer 
tecken på allvarligt upp-
såt finns förutsättningar 
för gynnsam utveckling 
av samarbetet. 

Finns uttalanden om: 
 Viljan att använda mili-

tära medel 
Finns förekomst av: 

 Sekretesshantering? 
 Informationshantering? 
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3 Empirisk analys 

3.1 Historisk inledning 
Kapitlet analyserar det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland och 

undersöker vilka framgångsfaktorer som möjliggör en framgångsrik utveckling. Inled-

ningsvis beskrivs förutsättningar för försvarssamarbetet i Norden, mellan Sverige och 

Finland samt konceptet pooling & sharing i syfte att tydliggöra försvarssamarbetets ka-

raktär. 

 

Den svenske överbefälhavaren Håkan Syrén framförde den 29 oktober 2005 i Oslo ett 

resonemang kring kritiska nivåer för funktioner och förband inom flera nordiska stater 

och senare även att fördyringar av materielprojekt som anledningar till fördjupade sam-

arbeten. I det fallet med Norge. Detta var en del av grunden till det som 2009 institut-

ionaliserades som NORDEFCO. Anledningarna till ett samnordiskt arbete var inte att ut-

veckla en gemensam militär förmåga i första hand utan snarare stärka de nationella 

funktionerna och en nationell förmåga. Protektionistiska eller mellanstatliga realistiska 

tankegångar var inte drivande utan snarare liberala och ekonomiska principer där av-

saknaden av externa hot ersatts av behovet av samarbete mot försvarsindustrin, ytterli-

gare fördjupat samarbete inom NATO och EU och för att möta lägre försvarsanslag.62 

 

NORDEFCO framhålls ofta i forskningen som ett framgångsrikt koncept. Edström och 

Gyllensporre menar att huvuddelen av samarbetet inom NORDEFCO behandlar ekono-

miska områden men trots det har länderna i samarbete bland annat bidragit till gemen-

samma styrkebidrag till IFOR/SFOR i Bosnien-Herzegovina, Nordic Battlegroup och ISAF 

i Afghanistan.63 Saxi menar i sin rapport från 2011 att en fortsatt gynnsam utveckling av 

NORDEFCO, vid sidan om EU (CSDP) och NATO, bygger på att behålla småskaligheten, 

driva nordiska frågor samt att det gemensamma intresset står i fokus.64 Thorvald Stolt-

enberg visar i sin rapport från 2009 på 13 lämpliga samarbetsområden för de nordiska 

länderna (NORDEFCO) men menar också att det finns en stark intern önskan om samar-

bete, ett delat geopolitiskt intressant område och ett externt intresse från EU, NATO och 

                                                        
62 Westberg, Jacob i (red.) Engelbrekt, Holmberg och Ångström (2015), s. 90. 
63 Edström och Gyllensporre, s. 15. 
64 Saxi, s. 72. 
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FN att samarbeta med de nordiska länderna.65 Det finns utan tvekan ett tydligt underlag, 

goda militära förutsättningar samt en politisk inriktning och vilja som driver det nor-

diska försvarssamarbetet framåt. 

 

Pooling & sharing har sitt ursprung i ett initiativ, The Ghent Initiativ66  mellan Tyskland 

och Sverige inom ramen för militärt samarbete i EU i syfte att underlätta utbyte av erfa-

renheter och skapa öppenhet mellan nationer. Pooling & sharing är ett uttryck för ett 

brett samarbetsområde avseende militär förmåga och sträcker sig från delade utveckl-

ings- och materielprojekt via utbildning och gemensamma logistiklösningar till delad in-

formation och gemensamma stående förband som kan leverera operativ effekt på slag-

fältet.67 Riskerna med samarbeten inom ramen för pooling & sharing menar Valasek är 

den statsdrivna idén att nationellt försvar tjänar det egna landet bättre än det kollektiva 

när militär effekt skall uppnås. Trots att Europa och USA under senare delen av 1900-

talet byggt sin styrka i Europa på ett långt utvecklat samarbete inom NATO utgör sam-

arbetet snarare ett exempel på ett motståndarfokuserat gemensamt försvar med realist-

iska förtecken snarare än ett samarbetsdrivet liberalt baserat initiativ i syfte att stärka 

band eller att spara pengar. Valasek menar att riskerna kan uppfattas som stora för den 

egna staten och är följande tre: staten blir tvingad in i ett oönskat scenario, staten blir 

hindrad i sin egen förmågeutveckling eller att den andra parten erhåller större effekt 

och utbyte av samarbetet. Författaren har inte funnit att någon av anledningarna skulle 

uppfattas som risk i det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland.  

 

Genom att undersöka samarbetet mellan Sverige och Finland med hjälp av indikatorer 

utvecklade ur Valaseks framgångsfaktorer skall undersökningen besvara forskningsfrå-

gan i kommande analys. Kapitlet avslutas med en sammanställning och återkoppling av 

vilka förutsättningar som framkommer i analysen för att ge läsaren en samlad bild inför 

den avslutande diskussionen. 

 

                                                        
65 Stoltenberg, Thorvald (2009), Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Nordiskt utrikesmi-
nistermöte, Oslo, s. 5. 
66 Edström och Gyllensporre, s. 14. 
67 Sundberg och Åhman, s. 19. 
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3.2 Liknande strategisk kultur 
Med en gemensam upplevd hotbild ifråga om rysk expansiv utrikespolitik och ett ag-

gressivt uppträdande mot omvärlden tydliggörs det fördjupade försvarssamarbetet som 

logiskt ur ett realistiskt perspektiv i förhållande till Ryssland och ur ett mer liberalt per-

spektiv i förhållande mellan Sverige och Finland. Den säkerhetspolitiska kontexten i 

närområdet påverkar tydligt drivkrafterna i fråga att hantera en försämrad omvärlds-

bild vilket framhålls av den svenska regeringen68 och det finska statsrådet. 69  Risken för 

militära påtryckningar upplevs här som en gemensam utgångspunkt. 

 

Både Sverige och Finland har i skarpa ordalag fördömt Rysslands territoriella utvidg-

ning som illegal och man kan konstatera att Ryssland talar ett språk med utgångspunkt 

ur en realistisk världssyn. Den dåvarande finske försvarsministern tog debatten uppse-

endeväckande långt då han i Washington 2007 uttryckte: ”Three main security chal-

lenges for Finland today are Russia, Russia and Russia. And not only for Finland, but for 

all of us.”70 Han menade att vi delar motståndare och därmed en del av hotbilden. Den 

svenske statsministern Stefan Löfven uttrycker det motsatta åtta år senare då han å ena 

sidan konstaterar att Ryssland visserligen höjt sin militära förmåga men inte att hotbil-

den mot Sverige har ökat.71 Saxi beskriver att en gemensam uppfattning om hotbilden är 

avgörande betydelse för samarbetets fortsatta utveckling.72 Om hotbilden inte kan delas 

har inte ett samarbete förutsättningar att utvecklas gynnsamt utan bör då stanna vid 

gemensamma materielprojekt, logistiska fredsmässiga lösningar, utbildning samt utby-

ten av olika slag, till exempel information. 

 

Det framkommer genom analys av hur försvaret av respektive land skall genomföras att 

Finland och Sverige har utvecklat olika metoder för att möta hot och hantera risker. Det 

återkommande i den finska beskrivningen av framtidens försvar är ett nationellt fokus 

medan den svenska modellen bygger på solidaritet. Finland fastställer att det är ett fort-

satt territoriellt försvar med en pliktarmé som grund som är den enda godtagbara lös-

                                                        
68 Regeringens proposition 2014/15:109, s. 22. 
69 Riksdagens kanslis publikation 4/2012, Försvarets utmaningar på lång sikt – slutrapport från den 
parlamentariska utredningsgruppen. Helsingfors, 2014, s. 7. 
70 Forss, Stefan (2009), Russian Military Thinking and Threat Perception: A Finnish View. CERI Strategy Pa-
pers No. 5, Helsingfors, s. 1. 
71 TT, 10 april 2015 kl 2009, http://omni.se/topic/34c010cd-a4f0-405e-a093-bef870ee1b8b/64786d51-
75cb-471e-a4b7-02315015abad, nedladdat 2016-02-06 kl 1842. 
72 Saxi, s. 69. 

http://omni.se/topic/34c010cd-a4f0-405e-a093-bef870ee1b8b/64786d51-75cb-471e-a4b7-02315015abad
http://omni.se/topic/34c010cd-a4f0-405e-a093-bef870ee1b8b/64786d51-75cb-471e-a4b7-02315015abad
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ningen.73 Detta bekräftas av övlt Jan Karlsson då den operativa utbildningen vid Finska 

Försvarshögskolan har ett djupt fokus kring nationens försvar.74 Slutsatsen från den 

parlamentariska utredningsgruppen är med tydlig realistisk utgångspunkt: ”… försvaret 

skall dimensioneras och utvecklas … med beaktande av … Finlands geostrategiska läge 

på gränsen till en militär allians och med en stormakt som granne.”75 Samtliga intervjus-

var lyfter fram skillnaderna i uppgifterna till respektive försvarsmakt där försvaret av 

Finland eller försvaret av territoriet för finsk del står i kontrast till den mer liberala 

svenska hållningen där Försvarsmakten tillsammans med andra skall lösa nationella och 

internationella uppgifter. Respondent 3 menar till exempel att: ”Det militära försvaret av 

Finland är och har alltid varit Försvarsmaktens viktigaste uppgift”. 

 

Ett återkommande konstaterande i den finska debatten och även utredningsgruppens 

slutsats om försvaret är att en kritisk mininivå har nåtts och att de ekonomiska utma-

ningarna avseende omsättning av materiel är stora. Vidare tydliggörs betydelsen av 

värnplikten i det finska samhället där den militära utbildningen gagnar det finländska 

samhället som helhet och är en fast del av skol- och studiesystemet och av arbetslivet.76 

Flera intervjusvar belyste också värnpliktens, officerens och den finska försvarsmaktens 

upplevda högre ställning i samhället än i det svenska fallet. Trots att det finns kritiska 

röster råder konsensus kring den redovisade lösningen men med avvikande uppfattning 

avseende finansiering och storlek på styrkorna, inte avseende Finlands behov av en tro-

värdig försvarsmakt eller förmåga. Dock anser det finska Vänsterförbundet att ett mins-

kat internationellt deltagande är en lösning för framtidens ekonomiska utmaningar. Värt 

att notera är att kommande behov av nya ytstridsfartyg och flygvapnets omsättning av 

jaktplan är de viktigaste förmågorna att vidmakthålla och utveckla. Båda dessa förmågor 

är i mindre utsträckning direkt beroende av värnpliktssystemet. 

 

Rapporten konstaterar att dagens hot kräver hög handlingsberedskap och att den finska 

försvarsmaktens medel inte medger någon märkbar förbättring av truppernas bered-

                                                        
73 Riksdagens kanslis publikation 4/2012, s. 28. 
74 Karlsson, Jan, Avrapportering vid Högkvarteret, Ledningsstaben, Stockholm, 2016-02-09. J Karlsson ge-
nomförde andra utbildningsåret av HSU/Generalstabskurs nr 55 vid Finska Försvarshögskolan 2010-11 
och tjänstgjorde därefter knappt 4 år vid internationella sektionen J5 vid Huvudstaben, Helsingfors. 
75 Riksdagens kanslis publikation 4/2012, s. 3. 
76 Ibid, s. 17. 
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skap samt att omfattande och mångsidig användning av specialtrupper måste beaktas.77 

Vidare beskrivs att den finska försvarsförmågan inte kan utvecklas utan internationellt 

samarbete men att samarbetet inte ger några garantier och därefter att militär försörj-

ningsberedskap kräver internationella kontakter.78 Samtidigt föreslår den gemensamma 

rapporten från försvarsmakterna att arméstridskrafterna skall utveckla ett gemensamt 

ramverk för brigads storlek i syfte att kunna användas för krishantering och nationellt 

försvar.79 

 

Finlands nuvarande försvarslösning står inför utmaningar. Den finska konsensus-

modellen är fast övertygad om att värnpliktsförsvaret är nödvändigt för Finlands för-

svarsförmåga samtidigt som att dagens säkerhetshot kräver förband och förmågor med 

hög beredskap. Vidare syftar försvarsförmågan till territoriellt försvar men kan inte le-

verera förväntad effekt utan internationellt samarbete. Finland står inför stora och inte 

till fullo finansierade materielomsättningar som i första hand inte är beroende av ett 

fortsatt utvecklat värnpliktsförsörjt försvar. 

 

Signalen som Sverige sänder uppfattas i Finland som att Sveriges försvarsförmåga skif-

tat fokus från internationellt till nationellt med en synnerligen direkt kritik mot Ryss-

lands agerande mot omvärlden.80 Som ett exempel i debatten rapporterar Jonas Gum-

messon i Svenska dagbladet81 om att totalförsvaret och att planering för totalförsvaret 

skall återupptas i Sverige efter beslut av regeringen den 10:e december. Detta beskrev 

också regeringen i april 2015 genom propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges 

försvar 2016-2020. Samtidigt är frågan om Sverige, som kan uppfattas bland finska offi-

cerare, faktiskt har något militärt försvar kvar att bidra med.82 Frågan kan tyckas vara 

raljant men har definitivt ett värde i ett försvarssamarbete som beskriver gemensam 

operativ planering bortom fred. 

 

                                                        
77 Riksdagens kanslis publikation 4/2012, s. 13. 
78 Ibid, s. 4, 10. 
79 Försvarsmakten, Final reports on deepened defence cooperation between Finland and Sweden. Stockholm, 
2015, s. 5. 
80 Riksdagens kanslis publikation 4/2012, s. 7. 
81 Gummesson, Jonas, 2015-12-11, Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/planering-av-svenskt-
totalforsvar-aterupptas--efter-20-ar, 2016-01-03, klockan 1055. 
82 Karlsson, Jan, 2016-02-09. 

http://www.svd.se/planering-av-svenskt-totalforsvar-aterupptas--efter-20-ar
http://www.svd.se/planering-av-svenskt-totalforsvar-aterupptas--efter-20-ar
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Vägen till ett starkare försvar av Sverige går dock fortsatt genom solidaritetsförklaringar 

och samarbeten inom det säkerhetspolitiska området. Regeringen betonar vikten av ett 

starkt europeiskt samarbete, betydelsen av den transatlantiska länken och relationen till 

Finland genom det bilaterala säkerhetssamarbetet, ”… att visa solidaritet och fördjupa 

samarbetet med länder och organisationer som är viktiga för säkerheten i vårt närom-

råde”, och beskriver vidare att: ”Regeringen vill betona vikten av att Sverige fördjupar 

de bilaterala… samarbetena. Genom att ytterligare fördjupa samarbetet med Finland 

stärker vi den nationella förmågan i respektive land och skapar ökad säkerhet i vårt 

närområde.”83 

 

Regeringen tydliggör att försvarsförmågan skall öka och bestå i krigsförband utan före-

gående återtagning, de skall vara direkt gripbara samt att omställningen av försvaret 

med en tydligare nationell tyngdpunkt skall genomföras med tillgängliga resurser.84 Vi-

dare beskrivs att målet för det militära försvaret är att enskilt och tillsammans med 

andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Det återkom-

mande i de svenska skrivningarna är samarbeten och med tillgängliga resurser. Den 

svenska regeringen menar, med tydliggjorda liberala förtecken, att säkerhet byggs soli-

dariskt tillsammans med andra och att hot mot fred avvärjs i gemenskap och samverkan 

med andra länder och organisationer.85 

 

Propositionen grundar sig i en bred överenskommelse mellan riksdagspartierna där 

Folkpartiet valt att inte delta då de ekonomiska ramarna enligt deras uppfattning inte 

motsvarar behovet. Sverigedemokraterna var inte inbjudna i de inledande förhandling-

arna. Värt att notera är att den svenska modellen alltså ger möjlighet att stå utanför den 

långsiktiga planeringen av försvaret av Sverige. 

 

Sveriges försvarsförmåga i en nationell kontext är otillräcklig i förhållande till omvärl-

dens utveckling86. Den svenska försvarsförmågan syftar visserligen ytterst till försvar av 

det egna territoriet men skall betraktas som en del i en gemenskap för stabilitet och sä-

kerhet i norra Europa. Regeringen avser inte aktivera en allmän värnplikt utan avser att 

                                                        
83 Regeringens proposition 2014/15:109, s. 48-49. 
84 Ibid, s. 51. 
85 Ibid, s. 47. 
86 Ibid, s. 57. 
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möta en förändrad hotbild med hjälp av fortsatt och fördjupat internationellt säkerhets-

politiskt samarbete. De svenska förbanden har hög beredskap men kan inte försvara 

hela landet. Ett nationellt fokus innebär inte nödvändigtvis större svensk militär organi-

sation. Den svenska regeringen har dock påbörjat beställning av avancerad försvarsma-

teriel såsom stridsflygplan och ubåtar. Som ett exempel på hur synen på risk och territo-

riellt försvar skiljer mellan Sverige och Finland ges följande exempel på de sjögående 

förbandens uppgifter i syfte att försvara ett kustavsnitt. 

 

Figur 2 Finskt respektive svenskt försvar av kust87 

Den finska modellen för A2AD (area access/area denial) bygger närmast på samma me-

toder som det svenska försvaret förfogade över omkring 1990. Om man bortser från un-

derstöd från luftstridskrafter är det helt olika principer som har utvecklats för att han-

tera risker kring att förlora ett kustavsnitt i en väpnad konflikt. Den svenska modellen 

bygger på operativt djup med förmågor som kan inhämta underrättelser dolt och med 

begränsade resurser bestrida motståndarens tillgång till handlingsfrihet. Den finska 

modellen bygger på övervakning och att hindra motståndaren genom tillräckliga för-

svarsåtgärder och resurser. Bakgrunden kan tänkas ligga i det än mer begränsade till-

gången till operativt djupt som omöjliggör ett annat typ av sjöförsvar. Principerna be-

skriver olika förhållningssätt till ett externt hot. Man kan uttrycka det som att de olika 

principerna kompletterar varandra och därmed skulle vara en uppenbar fördel men 

                                                        
87 E-mail från finsk kollega i författarens arkiv samt bildspel från genomgång av MTS under HSU 4, För-
svarshögskolan, 2015-02-10. 
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stora delar av det finska sjöförsvaret står fast i Finland. Om Finland istället väljer att för-

svara Sverige med tillgängliga resurser utifrån finskt territorium löper den Finska nat-

ionen stora risker. Finlands dilemma består i att Östersjöns betydelse som transportled 

är av existentiell natur vilket innebär att det starkt territoriella sjöförsvaret skall möjlig-

göra ett enormt transportflöde till och från Finland. Ur det perspektivet ger försvars-

samarbetet en betydande riskreducering för det finska totalförsvaret. Det svenska mili-

tära konceptet bygger på operativt djup vilket är en nödvändighet med begränsade re-

surser. Även här ger ett fördjupat försvarssamarbete Sverige utökade möjligheter. Trots 

uppenbara möjliga nationella fördelar är det trots allt så att båda länderna har begrän-

sade resurser i förhållande till områdets storlek, betydelse och uppgifter. 

3.3 Tillit och solidaritet 
Samarbetet med Finland har utvecklats till ett mer långtgående försvarssamarbete än 

med något annat land i Europa sedan Kalla krigets slut. En svensk särskild utredning 

analyserar förutsättningarna för att med militära medel stödja en annan stat i till exem-

pel självförsvar enligt artikel 51 i Förenta Nationernas stadga och skall lämna underlag i 

januari 2016. Finland ser det fördjupade samarbetet som en väsentlig del av framtiden 

för Finland, särskilt då försörjningen av landet.88  

 

Det framkommer i den finska rapporten att det alltjämt är det nationella försvaret som 

står i fokus både på kort och på lång sikt. ”Den internationella samverkan har ansetts 

öka allt mer i betydelse, men den har aldrig setts som en direkt lösning på utmaningarna 

i det nationella försvaret”, vidare skriver man att: ”… den nationella försvarsförmågan 

skall tryggas oavsett om vi är allierade eller inte.” samt avslutningsvis att: “Finlands för-

svarsstrategi har under hela perioden varit principen för ett regionalt försvar, som har 

genomförts med hjälp av allmän värnplikt med sikte på att försvara hela landet”.89 Den 

finska försvarsförmågan bygger således inte i första hand på solidariska och internat-

ionella lösningar utan på försvar av eget territorium utan avtal eller utfästelser från nå-

gon annan. Däremot är försvaret beroende av internationella kontakter. 

 

För svenskt vidkommande är förvisso det nationella försvaret åter i fokus men uttrycks 

genom att: ”Försvarsmakten bör enskilt och tillsammans med stridskrafter från andra 

                                                        
88 Riksdagens kanslis publikation 4/2012, s. 10. 
89 Ibid, s. 14-15. 
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länder kunna genomföra… gemensamma operationer”, vidare avseende samarbeten att: 

”Inom ramen för den solidariska säkerhetspolitiken deltar Sverige i samarbeten med 

andra nationer och organisationer i vårt närområde” samt avslutningsvis att: ”Det går 

inte att se militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast ett land”.90 

Samarbete som bygger på solidaritet, att delta samt att bygga förtroende genom gemen-

samma operationer är genomgående avseende den svenska modellen. 

 

Valasek menar att viljan till försvar av eget eller annans territorium explicit är avgö-

rande i fråga om att bygga tillit och förtroende. Att en nation ger utfästelser utan garan-

tier får ses som ovanligt. Trots det har Sverige och Finland gjort förtydliganden avse-

ende Lissabonfördraget genom unilaterala solidaritetsförklaringar91 och under 2011 an-

tagit en förstärkt nordisk solidaritetsförklaring.92 Respondent 2 menar att den svenska 

solidaritetsförklaringens värde har väckt frågetecken samtidigt som de senaste årens 

täta samarbeten stärkt förtroendet och därmed ökat graden av tillit. Det finns också en 

uppfattning (i Finland) om att Sverige går in i samarbetet med en ”storebrors-attityd” 

och att det går bra att samarbeta så länge Sverige får bestämma enligt respondent 1 

samt i Karlssons rapport. Den 19 januari 2015  genomfördes dock ett möte med samtliga 

svenska och finska försvarsgrenschefer där ”mötet hade högt i tak och genomfördes i 

mycket positiv anda”. Vidare att man: ”redovisade långt gående planer på hur man pla-

nerar att fördjupa samarbetet i framtiden” vilket tydligt indikerar en växande nivå av 

tillit på militär operativ nivå. Den nordiska solidaritetsförklaringen måste ses som all-

varlig då den beskriver när och hur den skall gälla. Den unilaterala svenska solidaritets-

förklaringen ger inga garantier utan bygger på förväntningar från svensk sida. Koncep-

tet för den kommande stående marina styrkan (SFNTG)93 är att: ”…covers all areas of 

coopearation between the two navies.”94 och får tillsammans med regeringens skrivelse 

att försvarssamarbetet bör utvecklas till operativ planering bortom fred, dock utan ut-

fästelser95 en vacklande innebörd. 

                                                        
90 Regeringens proposition 2014/15:109, s. 22. 
91 Utrikesdepartementet, Regeringens skrivelse 2012/13:112, Nordisk utrikes-, säkerhets- och försvarspoli-
tiskt samarbete inklusive krisberedskap. Stockholm, 2013, s. 6. 
92 Nordisk solidaritetsförklaring, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norden_enige/id637871/, 
Helsingfors 2011-04-11.  
93 SFNTG, Swedish Finnish Naval Task Group, En stående sjöstyrka med fastställda uppgifter. 
94 Försvarsmakten, Final reports on deepened defence cooperation between Finland and Sweden. s. 2. 
95 Regeringens proposition 2014/15:109, s. 24. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norden_enige/id637871/
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3.4 Jämförelse av militära styrkor  
Både likheter och skillnader uppvisas mellan stridskrafterna. Den finska försvarsmakten 

kan mobilisera ca 230 00096  personer varav ca 45 000 tillhör flyg- respektive marin-

stridskrafterna medan den svenska försvarsmaktens numerär uppgår till cirka 45 000 

anställda i uniform.97 Nedan presenteras en tabell över förbandstyper och materiel. 

Sverige Finland 

Typ Antal Materiel Typ Antal Materiel 

Markförband 

Recce bn 1   -  

Armed coy 3 Leopard 2A5 Armed BG 2 Leopard 2A4 

Mech bn 4 CV9040 

SISU/PBV302 

Mech bde 2 BMP-2, CV90, MT-LB, 

SISU Inf bn 3 Inf bde 6 +3 

AB bn 1     

Arty bn 2 Archer 155 mm, 

MOR 120 mm 

Arty bde 1 Towed, MLRS, 

MOR 120 mm 

AD bn 2 RBS-70/90 AD regt 1 ASRAD, Crotale, MASAMS 

Engr bn 2  Engr regt 7  

Log bn 2   -  

Flygförband 

Fighter sqn 4 (6) Gripen C/D Fighter sqn 3 F/A-18 Hornet 

SIGINT sqn 1  ELINT pcs 1  

AEW&C sqn 1   -  

TPT sqn 1 C-130 TPT flt 1 CASA C-295 

Helo sqn 3  Helo bn 1  

Marina förband 

SSK 5   -  

Corvettes 5+2 Visby, Göteborg Corvettes 4+4 Rauma, Hamina 

MCMV 5+2 Koster, Spårö MCMV 3+7 Katanpää, Kiiski, Kuha 

   ML 2+3 Hameenmaa, Pansio 

Amph bn 1 Strb 90H Coastal bde 1 Jehu (Watercat M18 AMC) 

Tabell 2 Jämförelse mellan Sveriges och Finlands militära styrkor98 

                                                        
96 Tuominen, Manu, 2015-11-09. 
97 Försvarsmakten.se, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-
siffror/, 2015-12-31. Kl 1008. 
98 The Military Balance, kap 4:Europe, http://www-tandfonline-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/loi/tmib20#.VsBSaY-cFdg, 2016-01-30, kl 0917. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-siffror/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/forsvarsmakten-i-siffror/
http://www-tandfonline-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/loi/tmib20#.VsBSaY-cFdg
http://www-tandfonline-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/loi/tmib20#.VsBSaY-cFdg
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Arméstridskrafterna i Finland är fortsatt artilleri- och infanteritunga. Flygstridskrafter-

na har tillgång till vapensystem för luftförsvar och bekämpning av markmål på långa av-

stånd medan de marina stridskrafterna är anpassade för sjö- och luftmålsbekämpning 

för skydd av det egna territoriet. Det finska försvaret är territoriellt orienterat och byg-

ger på en mobiliseringsorganisation vilket innebär att den finska försvarsmaktsplane-

ringen utgår från ett fortsatt värnpliktsförsvar. Den svenska Försvarsmaktens armé-

stridskrafter utvecklar åter tyngre mekaniserade förband, flygstridskrafterna har till-

gång till avancerade system inom luftförsvarsrollen och sjömålsbekämpning och den 

svenska marinen opererar u-båtar till skillnad från den finska marinen som däremot be-

hållit sin förmåga till minutläggning. Brister finns inom luftvärnsförmågan samt inom 

förmågan att fjärrbekämpa markmål. Det svenska militära instrumentet har dock ökat 

sin förmåga att delta i och att leda internationella operationer under de senaste 20 åren. 

Den svenska Försvarsmakten planerar utifrån en organisation med fortsatt anställd per-

sonal vilket är en grundläggande skillnad. 

 

De största skillnaderna mellan de militära styrkorna återfinns främst inom arméstrids-

krafterna där likheterna paradoxalt nog också är som störst. Det är framför allt kvantitet 

avseende personal i krigsorganisationen men också artilleri, infanteri och luftvärnsför-

måga som är särskiljande. Arméstridskrafternas tyngre fordon utgörs av liknande mate-

riel. Med tanke på Finlands betydligt större markstridskrafter borde behovet av materiel 

få en dominerande effekt i ett samarbete men motsägs vid en närmare analys av antal 

fordon. 

Sverige Finland 

Typ Antal Materiel Typ Antal Materiel 

Manöverförband 

MBT 120 Leopard 2A5 MBT 100 Leopard 2A4 

AIFV 354 CV9040 AIFV 212 CV90, BMP-2 

APC 400 SISU/PBV302 APC 613 MT-LB, SISU 

Totalt 874   925  

Tabell 3 Jämförelse  antal fordon inom markstridskrafterna99 

                                                        
99 The Military Balance, kap 4:Europe, http://www-tandfonline-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/loi/tmib20#.VsBSaY-cFdg, 2016-01-30, kl 0917. 

http://www-tandfonline-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/loi/tmib20#.VsBSaY-cFdg
http://www-tandfonline-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/loi/tmib20#.VsBSaY-cFdg
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Inom flygstridskrafterna skiljer både materiel och beväpning där Finland i stor ut-

sträckning använder materiel med amerikanskt ursprung medan Sverige använder ma-

teriel producerad i Sverige eller i samarbete med andra. Svensk produktion av strids-

flygplan är beroende av intäkter och stöd genom export. Den framtida numerären av 

flygplan i de båda länderna är likvärdig vilket då inte är särskiljande utan det är snarare 

de förmågor som respektive flygstridskraft kan bidra med som väger tyngre. Finska 

flygvapnet är inriktat på luftförsvar och fjärrbekämpning medan det svenska är inriktat 

mot luftförsvar och sjömålsbekämpning. Här kan möjligen det svenska behovet av för-

måga till fjärrbekämpning jämkas med det finska behovet att omsätta sina plattformar 

före 2030.  

 

Inom den marina arenan är likheterna till synes stora men skiljer sig åt avseende de ma-

rina förbandens förmåga att verka på djupet. Finland har ett utvecklat kustförsvar med 

markbaserade förband, vilket Sverige idag saknar, och därtill en större amfibieförmåga. 

Den svenska förmågan till underrättelseinhämtning på och under ytan saknas i Finland. 

Vidare har de svenska ytfartygen en högre teknisk nivå än de finska motsvarigheterna. 

Både Sverige och Finland kommer under 2020-talet att behöva omsätta flera av sina ör-

logsfartyg vilket öppnar för ett samarbete avseende lednings- och vapensystem. 

 

3.5 Villkor för försvarsindustrin 
Försvarsindustrin i Sverige och i övriga Europa har under de senaste 25 åren genomgått 

stora strukturella förändringar där det nationella ägandet har ersatts av ägandestruk-

turer i en internationell kontext där specialisering och ledande utveckling i större grad 

har ersatts av ett starkare beroende av andra marknader och drivande utvecklingspro-

jekt.100 Koncept inom EU som Pooling and Sharing är ett sätt att sprida kostnader på 

flera aktörer i syfte att fortsatt kunna utveckla modern försvarsmateriel. Den svenska 

försvarsindustrin ägs således inte av staten utan domineras på den svenska marknaden 

av försvarskoncernen SAAB som bland annat utvecklar dimensionerande förmågor inom 

marin- och luftstrid men även inom andra områden. BAE-systems är en av världens 

största koncerner inom området men deras svenska anläggningar begränsas till Bofors i 

                                                        
100 Försvarsdepartementet, Ds 2014:20, Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid. Stock-
holm, 2014, s. 84. 



Martin Göth 2016-03-14  
HSU 14-16 

Sida 38 av 53 
 

Karlskoga samt Hägglunds i Örnsköldsvik med totalt omkring 1200 anställda.101 Den 

svenska regeringen pekar explicit på stridsflygförmågan och undervattensförmågan som 

väsentliga säkerhetsintressen där man fortsatt avser tillämpa regeln om undantag från 

EU-rätten i syfte att tillgodose nationella säkerhetsintressen.102 Vidare anger regeringen 

att uppgraderingar av befintlig materiel tillsammans med inköp av färdiga system går 

före nyutveckling. Därutöver anger man att internationella materielsamarbeten noga 

bör övervägas i syfte att dels motsvara Försvarsmaktens operativa behov, dels öka för-

utsättningarna för lyckade projekt och slutligen att tidigt klarlägga projektens ambition 

avseende systemlikhet. Trots den svenska inriktningen med inköp av färdigutvecklad 

materiel satsar den svenska regeringen ansenliga belopp på att utveckla ny flygstrids-

förmåga samt undervattensförmåga och att stödja den svenska försvarsindustrin. 

 

Den finska försvarsindustrin är inte lika omfattande som den svenska avseende avance-

rade system som till exempel stridsflygplan och undervattensteknik. Försvarsindustrin 

omorganiserades under 1990-talet och kontrolleras fortfarande av staten som huvudä-

gare (90%) och EADS N.V (European Aeronautic Defence and Space Company) som mi-

noritetsägare.103 Patria levererar avancerad materiel inom markområdet men även un-

derhåll och utbildning inom flygindustrin. Företaget Nammo som har en central roll av 

leverans av ammunition till både Sverige och Finland ägs delat av Patria och den norska 

staten. Den parlamentariska utredningsgruppen konstaterar att den finska försvarsför-

måga är beroende av internationella kontakter avseende materielförsörjningen vilket 

innebär att den nationella förmågan inte är tillräcklig. Finland har sedan tidigare en 

tradition av att köpa färdigutvecklad materiel och har de senaste 25 åren lyckats upp-

gradera tunga försvarssystem på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av bland annat 

prisvärda överskottssystem på den materielmarknaden. Den marknaden är efter de 

senaste årens händelseutveckling i världen mer begränsad. 

  

                                                        
101 Allabolag.se, http://www.allabolag.se/5563056059/BAE_Systems_Hagglunds_AB, 
http://www.allabolag.se/5562041904/BAE_Systems_Bofors_AB, 2016-02-16, kl 1054. 
102 Regeringens proposition 2014/15:109, s. 100. 
103 Patria, http://patria.fi/en/media/news/patrias-structure-be-re-aligned, 2015-11-04, kl 1005. 

http://www.allabolag.se/5563056059/BAE_Systems_Hagglunds_AB
http://www.allabolag.se/5562041904/BAE_Systems_Bofors_AB
http://patria.fi/en/media/news/patrias-structure-be-re-aligned
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Tabell 4 Jämförelse mellan SAAB och PATRIA 

En jämförelse mellan de inhemska försvarsindustrierna visar på en avsevärd storleks-

mässig skillnad på kapacitet vilket kan kompenseras med specialisering som lösning 

istället för konkurrens. Redan idag sker samarbeten kring underhåll av svenska Black 

Hawk-helikoptrar.107 Ett viktigt incitament i upphandlingar av försvarsmateriel är ofta 

motprestationer. Den svenska regeringen ställer inte längre sådana krav vid materiel-

köp medan den finska fortfarande följer den principen. Till exempel utför Patria under-

håll på SAAB:s 9LV ledningssystem med eldledningen CEROS i den finska marinen som 

konsekvens av just motköpskrav.108 Att av till exempel arbetsmarknadsskäl beskriva ut-

jämning av produktion eller ekonomisk fördelning är inte applicerbart i dagens för-

svarssamarbete då det begränsas till gemensamma utvecklingsprojekt och nationerna 

fortsatt utvecklar egna militära förmågor. 

 

  

                                                        
104 462 mEUR omräknat med ackumulerat värde (9,4262 SEK) för växelkursen i januari 2015 , Sveriges 
Riksbank, http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Arsgenomsnitt-
valutakurser/?y=2015&m=1&s=Comma, 2016-03-13, kl 1634. 
105 SOFF, Swedish Security & Defence Association, Facts 2014-2015, http://soff.se/information/fakta-och-
dokument/, 2016-02-14, kl 1027. 
106 PIA, Association of Finnish defence and aerospace industries, Facts 2015, 
http://pia.teknologiateollisuus.fi/sites/pia/files/file_attachments/AFDA_110x210_2015_web_1.pdf, 
2016-03-07, kl 2048. 
107 Patria financial statement, 2014, 
http://188.165.139.234/sites/default/files/file_attachments/patria_tp2014_210x297mm_230315.pdf 
108 Ottosson, Jonas, Head of Karlskrona Support Office,  SAAB AB, telefonsamtal 2016-02-14, kl 2016. 

SAAB (2014)  PATRIA (2014)  

Antal anställda 15897 Antal anställda 2612 

Andel militär försäljning 79% Andel militär försäljning 89% 

Hemmamarknad 45% Hemmamarknad 50% 

Omsättning 23527 m SEK Omsättning 4352 m SEK104 

Sysselsättning i Försvarsindustrin i Sverige respektive Finland 

Sverige 33000105 Finland 5500106 

http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Arsgenomsnitt-valutakurser/?y=2015&m=1&s=Comma
http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Arsgenomsnitt-valutakurser/?y=2015&m=1&s=Comma
http://soff.se/information/fakta-och-dokument/
http://soff.se/information/fakta-och-dokument/
http://pia.teknologiateollisuus.fi/sites/pia/files/file_attachments/AFDA_110x210_2015_web_1.pdf
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3.6 Tydlig intention 
I handlingsplanen för ett fördjupat försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige tyd-

liggörs redan inledningsvis att tyngdpunkten skall ligga i det långsiktiga perspektivet 

och inom områden som kan leda till väsentligt ökad operativ förmåga.109 Redan inled-

ningsvis i den sammanställda rapporten från Sveriges och Finlands försvarsmakter 

framgår det att: ”…assessment at military level… bilateral cooperation… gives a signifi-

cant signal to the surrounding region.” och att: ”capability to act jointly both dome-

stically and internationally”.110 Den svenska regeringen menar att: ”Det enskilt viktig-

aste under försvarsinriktningsperioden 2016 tom 2020 är att öka den operativa för-

mågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret”111 

Tillsammans tydliggör citaten förmågan och viljan att tvinga någon eller något i region-

en tillsammans med andra i komplicerade militära operationer. Intentionen i handlings-

planen är tydlig avseende tidsaspekten och vad som förväntas uppnås. När den dessu-

tom sammankopplas med väsentligt ökad operativ förmåga beskrivs allvaret och tydlig-

heten i den säkerhetspolitiska lösningens framtid. Eftersom det är den yttersta militära 

effekten av det säkerhetspolitiska arbetet, oavsett om det är med liberala eller realist-

iska förtecken, är intentionen med samarbetet fundamental för framtiden. Möjligen kan 

den tydliga intentionen bestridas av att Sverige och Finland har påbörjat separata ut-

redningar112 avseende möjligheterna kring kollektivt försvar. Den svenska utredningen 

skall undersöka huruvida den lagliga grunden utgör hinder för att stödja ett annat land, 

särskilt nämns Finland, under till exempel artikel 51 enligt Förenta nationernas stadgar 

och utgår från den svenska solidaritetsförklaringen. Den finska utredningen skall återi-

gen svara på vad ett eventuellt finskt medlemskap i NATO skulle innebära. Utredningar-

na är nationella och leds av ambassadörerna Krister Bringéus samt Hannu Kyröläinen. 

Uppdragen skall redovisas för finsk del under våren 2016 samt för svensk del under 

hösten 2016.  

 

                                                        
109 Regeringen, Handlingsplan för ett fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige. Bilaga till re-
geringsbeslut den 16 april 2014 (Fö nr 2), Stockholm, 2014, s. 1. 
110 Försvarsmakten, Final reports on deepened defence cooperation between Finland and Sweden. s. 1. 
111 Regeringens proposition 2014/15:109, s. 50. 
112 Gummesson, Jonas, 2015-11-02, Svenska Dagbladet, Svenskt-finskt utbyte om Natoutredning, 
http://www.svd.se/svenskt-finskt-utbyte-om-natoutredning, kl 1015. 
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Intervjusvaren ger här en något skiftande bild men fyra av fem respondenter anser att 

den politiska viljan uppfattas som tydlig. Däremot är det vagare kring vad ”ökad operativ 

effekt” faktiskt innebär i militära termer men även där lyfter samtliga fem respondenter 

fram att viljan på militär strategisk nivå är stark. De fokusområden113 som definierades 

har tagits omhand på respektive nivå och utvecklats. Respondent 1-4 trycker vidare på 

att framtidens utveckling är beroende av fortsatt tydlighet från politisk nivå och där re-

spondent 5 menar att ambitionen bestäms just av den politiska nivån. Här framkommer 

en tydlig skillnad mellan Sverige och Finland där samtliga respondenter menar att den 

finska militära nivån erhåller större förtroende hos den politiska ledningen vilket i sin 

tur innebär tydligare och mer långtgående mandat vid förhandlingsbordet och därmed 

konkretiserar intentionens syfte. 

3.7 Allvarligt uppsåt 
Båda försvarsmakterna identifierade ”…future operational cooperation will be deter-

mined by the depth of the bilateral agreements, the political mandate and legal ar-

rangements.”114 i sin gemensamma rapport. Deras antagande styrks i Valaseks beskriv-

ning av faktorns betydelse i ett framgångsrikt samarbete. De visar på det ramverk som 

omgärdar ett säkerhetspolitiskt och militärt fördjupat samarbete och det stöd ett sådant 

samarbete är beroende av. En synnerligen konkret åtgärd som styrker faktorn är att det 

mellan försvarsmakterna samt mellan regeringarna i Sverige och Finland finns möjlighet 

att kommunicera med krypterad kommunikation vilket visar att man från båda sidor 

har ett behov av att dela information som gemensamt bedöms som icke offentlig. Då 

man definierat samarbetets målsättning som att öka den operativa förmågan innefattar 

detta implicit att information delas och att den inte uteslutande kan vara av öppen ka-

raktär. Ytterligare åtgärder som redovisas är ett formaliserat utbytesprogram av perso-

nal som senast hösten 2015 skall fungera samt innefatta utbyten på samtliga nivåer 

inom den säkerhets- och försvarspolitiska sektorn.115 Konkreta exempel, som resultat av 

det pågående samarbetet, är att svenska stridsflygplan landar på finska vägbaser samt 

att de svenska och finska marina organisationerna och enheterna har, eller kommer att 

få, tillgång till basområden samt till gemensamma lägesbilder. 

 
                                                        
113 Respektive stridskraft samt logistik, materielanskaffning och C2. 
114 Försvarsmakten, Final reports on deepened defence cooperation between Finland and Sweden. Stock-
holm, 2015, s. 1. 
115 Ibid, s 10. 
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Respondenterna ger en enklare förklaring där den svenska återgången till ett mer tyd-

ligt territoriellt fokus anses ge mer tyngd åt faktorn. Dock är det så att Sverige de facto 

har deklarerat att vapeninsatser med sänkande vapen mot främmande undervattens-

verksamhet på svenskt inre vatten utan föregående varning är tillåtet vilket torde i nå-

gon mån bevisa den svenska viljan att freda sitt territorium. Vidare menar respondent 1 

och 3 att återmilitariseringen av Gotland kan inverka positivt på faktorns utveckling vil-

ket ur finsk synvinkel borde vara av intresse då den som kontrollerar Gotland också har 

möjlighet att kontrollera stora delar av transportflödet på Östersjöns yta. 

3.8 Sammanställning faktorer 
 
Sverige och Finland skiljer sig åt avseende grundläggande värden för hur nationen bäst 

försvaras. Det är tydligt att liberala tankar står bredvid ett hårdare realistiskt synsätt. 

Ett något mer dynamiskt förhållningssätt står bredvid ett mer statiskt. Ett regionalt för-

svar står bredvid ett territoriellt. Även avseende försvarsfrågor finns det en lång tradit-

ion i Sverige med konsensus bland riksdagspartierna som nu övergetts medan formen 

fortfarande är stark i Finland. De tydligaste skillnaderna finns inom personalförsörj-

ningssystemen samt att avsaknaden av operativt djup präglar synen på försvaret av ter-

ritoriet. Den strategiska kulturen uppvisar därmed skillnader inom riskhantering vilket 

ger olika typer av försvar och därmed olika typer av operativa koncept. 

 
Båda länderna har tydligt visat en politisk solidarisk vilja inom ramen för samarbetet. 

Utmaningen kan ligga i att Finland behöver vidga sitt territoriella fokus till att omfatta 

Sverige och Sverige behöver krympa sitt fokus för att mer explicit omfatta Finland. Län-

derna är bundna till varandra genom både av avtal och förväntningar, tillit och solidari-

tet är tillämpat på politisk och militär strategisk och operativ nivå genom uttalanden och 

handling. Ur ett perspektiv som behandlar försvarssamarbete råder ett gynnsamt ut-

gångsläge för båda parter avseende faktorn tillit och solidaritet. 

 

Den politiska ledningen verkar fast övertygad om att sända en koherent bild av hur man 

gemensamt höjer garden mot en omvärld som till del består av en högre hotbild. Detta 

bekräftas återigen i januari 2015 på rikskonferensen Folk & försvar i Sälen då Finlands 

dåvarande försvarsminister Carl Haglund och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist 

meddelade att framtidens försvars består av samarbete. I samma artikel uttalar sig 
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Janne Haaland Matláry och menar att det för det första skall ses som en ”gemensam av-

skräckning” [mot Ryssland] och att det påbörjade samarbetet är så långt man kan gå 

utan att ansluta sig till en allians116 vilket bekräftas med den gemensamma sjöstyrkan 

SFNTG och utökad gemensam flygverksamhet.  

 
Det finns både likheter och olikheter mellan de militära styrkorna där olikheterna i ett 

militärt samarbete bortom fred kan ställa en potentiell motståndare inför osäkerhet och 

ett dilemma då han eller hon kommer att möta flera olika system vilket påverkar mot-

ståndarens planering. Detta ställer å andra sidan högre krav på egen förmåga avseende 

underhåll och logistik då olika typer av system inom samma förmåga skall underhållas. 

Likheterna i försvarsmateriel är därför av samma skäl gynnsamma för egen enkelhet 

men möjligen lättare för en motståndare att förutse. De militära systemen och för-

mågorna är beroende av underhåll varför jämförelsen av militära styrkor är tätt sam-

manbunden med nästa punkt som avser villkor för försvarsindustrin. 

 

Oavsett likheter eller olikheter avseende förmågor och styrkor är det relativa styrkeför-

hållandet gentemot motståndaren avgörande men den jämförelsen utvecklas inte vidare 

i denna uppsats. Det kan finnas anledning att vara försiktig att dra alltför långtgående 

slutsatser av olikheter eller likheter inom försvarsmaterielområdet. Det är snarare frå-

gor om hur materielen utnyttjas och hur enheterna kan utbyta information som kan vara 

avgörande vilket delvis analyserades med hjälp av den första framgångsfaktorn. Däre-

mot är personalförsörjningssystemet en väsentlig skillnad där olikheter inom utbild-

ningsnivån kan förväntas vara stor. Finland har bedömt att utbildningsnivån med ett 

pliktförsvar är tillräcklig för försvaret av territoriet medan Sverige gjort en annan be-

dömning. Att notera är att antal och typ av fordon inom markstridskrafterna är, trots 

stor personell numerär skillnad, närmast lika. 

 
Försvarsindustrierna i båda länderna är beroende av en stark export då den inhemska 

marknaden inte kan bära utvecklingskostnaderna. Ett samarbete inom försvarsområdet 

kan innebära en större bilateral marknad för respektive lands försvarsindustri och där-

med förbättra förutsättningarna för de militära behoven av modern materiel. Här är 

SAAB fem gånger större avseende personalstyrka än Patria och omsättningen är närm-

                                                        
116 Sveriges radio, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6138090, 2016-02-
06, kl 1858. 
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ast fem gånger så stor. Eftersom både Sveriges och Finlands försvarsmakter står inför 

omfattande omsättning av komplicerade materielsystem kommer samarbeten inom för-

svarsindustrin att vara aktuella inom överskådlig tid. Sveriges inriktning av att i första 

hand inte utveckla särarter och Finlands tradition av att anskaffa befintliga system be-

höver mötas i gemensamma upphandlingar i syfte att förbättra det ekonomiska utrym-

met. Här kompletterar försvarsindustrierna varandra väl vilket redan visat sig i tillverk-

ningen och försäljning av till exempel finska hjulfordon till Sverige. Dock kommer 

ägande- och vinstintressen kunna ställas på sin spets då statligt ägd verksamhet möter 

privatägd verksamhet och Finlands anskaffningsmodell av modern begagnad försvars-

materiel kommer att möta en begränsad marknad med fördyringar som följd. Utöver det 

behöver också Finland betala för de motköpskrav man ställer vid materielanskaffning 

vilket Sverige valt att avskaffa. 

 

Trots en tydlig politisk ambition framkommer inte några konkreta långsiktiga målsätt-

ningar, däremot framkommer i försvarsmakternas gemensamma rapport ett flertal kon-

kreta förslag med redovisade tidsplaner och åtgärder. De nationella utredningarna re-

dovisas under 2016 och först därefter kan den slutliga målsättningen formuleras avse-

ende gemensam operativ effekt i syfte att försvara territorium. Dock framkommer det 

att viljan är stark på politisk och militär nivå i båda länderna att utveckla gemensamma 

förmågor i syfte att sända signaler till omvärlden och att en fortsatt gynnsam utveckling 

bygger på tydliga politiska mandat vilket stärker samarbetets tydliga intention. 

 

Staterna har, genom konkreta åtgärder, visat att sekretessbelagd information är en del 

av den gemensamma målsättningen. Man visar också att skyddsobjekt kan användas i 

den gemensamma operativa verksamheten och att den ökade operativa effekten per se 

är ett uttryck för att dela information och verksamhet av icke publik karaktär. Det som 

inte beskrivs är hur det militära maktmedlet skall användas vilket kan fastställas tidig-

aste under 2016 då den slutliga målsättningen med samarbetet kan kommuniceras. 

Dock visade Doeser i analysen av operation Unified protector att Sverige använde strids-

flyg i syfte att skydda befolkningen i Libyen samt att de senaste årens ökade främmande 

undervattensverksamhet återigen fått svenska örlogsfartyg att bära tunga vapenlaster i 

syfte att försvara nationen. Den svenska viljan att faktiskt använda militära medel fram-

står därmed tydligare än den finska. 
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4 Avslutande diskussion 

4.1 Resultat 
I uppsatsens inledning formulerades olika incitament till framväxten av försvarssamar-

beten vilka definierades med ekonomiska, realistiska eller liberala förtecken. Med hjälp 

av tidigare forskning visade det sig också vara fallet kring hur olika länder har valt att 

utveckla försvarsförmågor i samarbete med andra. Utifrån detta analyserades försvars-

samarbetet mellan Sverige och Finland med hjälp av den teoretiska modell som Valasek 

beskriver utgående från sex olika framgångsfaktorer. Resultatet av faktorernas bety-

delse redovisas i samma ordning som i analysen och i analysens sammanfattning. 

 

Den inledande faktorn handlar om strategisk kultur där ett möjligt skifte i den svenska 

uppfattningen om världsordningen kan skönjas och därmed underlättas möjligen ett 

närmande mellan staterna. Det är trots allt så att Sverige och Finland har valt olika sy-

stem för personalförsörjning vilket får långtgående konsekvenser i operativ effekt och 

graden av tillgänglighet av militära medel i en operativ planering bortom fred. En avgö-

rande förklaring till utvecklingen av olika strategiska kulturer ligger sannolikt i avstån-

det till hotet och därmed tillgängligt operativt djup vilket påverkar utformningen av det 

nationella försvaret. Skillnaderna i strategisk kultur uppfattas i analysen som stora men 

får sannolikt störst genomslag då en krissituation verkligen skall hanteras. 

 

Ett framgångsrikt försvarssamarbete bygger på engagemang på samtliga nivåer vilket 

samarbetet mellan Nederländerna och Belgien är ett exempel på. Analysen visar att tillit 

och solidaritet stärks genom täta samarbeten där den starka viljan på högre nivåer ger 

lägre nivåer möjligheter att förstärka tillit och solidaritet genom praktisk handling. Det 

är därför väsentligt att förbanden har möjlighet till utbyte och därefter återrapportering 

till högre nivåer i syfte att beskriva problematiska områden. Om den politiska viljan 

skulle minska i intensitet minskar möjligheterna för lägre nivåer att utveckla gemensam 

högre operativ effekt och därmed påverkas tilliten negativt. Utvecklingen av tillit och so-

lidaritet kan därför sägas vara beroende av kraften i den politiska viljan. 

 

Liknande militära styrkor kan tyckas ha stor betydelse för ett väl fungerande samarbete 

vilket Valasek också menar. Analysen visar att Sverige och Finland till del har liknande 
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förmågor inom samtliga stridskrafter men också olikheter. Det kan finnas anledning att 

vara försiktig i att dra långtgående slutsatser av olika verkansystem och istället inrikta 

analysen, och utveckla faktorn, mot möjligheter till kommunikation mellan verkansy-

stemen. Även om det ur ett underhållsperspektiv kan vara rationellt med likadana mate-

rielsystem krävs stora resurser och en kronologisk samordning för att hålla jämna steg i 

utveckling och uppgradering vilket tär på resurserna. Funktionen av säker kommunikat-

ion mellan till exempel de politiska nivåerna bör därför utvecklas till att omfatta även 

operativa förband för att nå högre operativ effekt och inte på utveckling av likadana ma-

terielsystem. Detta undantar naturligtvis inte utvecklingen av gemensamma materiel-

projekt av andra skäl. 

 

För att kunna jämföra betydelsen av försvarsindustrierna krävs ett längre samarbete för 

att undvika en spekulativ framtoning av resultatet. Försvarsindustrierna och försvars-

materielmarknaden präglas av långsiktighet och långa utvecklings- och produktionsti-

der. Dock visar analysen att skillnaderna mellan svensk och finsk försvarsindustri är 

markanta avseende storlek, omsättning och produktion. Båda företagen har dock pro-

centuellt sett lika stora delar av sin produktion inriktad mot hemmamarknaden. Vidare 

är ägarstrukturerna helt olika och de konkurrerar inte med liknande produktion. Den 

största olikheten som kan få konsekvenser inom en ekonomisk fördelning och en för-

delning av produktion är den svenska avsaknaden av motköpskrav där en ensning av 

villkoren sannolikt är en förutsättning för en långvarig relation. 

 

De två sista faktorerna, tydlig intention och allvarligt uppsåt, är tätt sammankopplade 

där de kan beskriva längd och djup av ett samarbete. Den politiska viljan är stark och 

tydlig och lämnar begränsat utrymme för egna tolkningar. Den gemensamma signalen 

till omvärlden är att vi står tillsammans. Det som grumlar framtiden är innebörden i 

ökad operativ effekt vilket kommer att få ett svar under 2016. Likaväl delar länderna re-

dan nu information och har möjlighet till säkert samband vilket vittnar om ett djupt för-

troende. Dock framkommer tveksamheter om i vilken utsträckning Sverige och Finland 

faktiskt är beredda att använda operativa resurser i syfte att stödja varandra, oavsett om 

det är hitom eller bortom fred. Sverige har bevisligen genom sitt ökade internationella 

engagemang närmare till att ta till vapen än grannlandet Finland. 
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Sammanfattningsvis kan författaren konstatera det som inledningsvis verkade ha störst 

betydelse, strategisk kultur, är beroende av flera av de övriga faktorerna. Inledningsvis i 

ett samarbete kan strategisk kultur mycket väl ha avgörande negativa effekter på ut-

vecklingen men kan hanteras genom utveckling av tillit, solidaritet, tydlig intention och 

allvarligt uppsåt. Den politiska viljan (tydlig intention) är inledningsvis avgörande för 

ett fortsatt utvecklat samarbete. Därefter allvarligt uppsåt för att skapa förutsättningar 

för utveckling av tillit och solidaritet. Endast nära och tätare samarbete kan övervinna 

skillnader i strategisk kultur där förståelse och respekt är nycklar till ökad operativ ef-

fekt vilket bevisar att strategisk kultur inte är avgörande för hur ett samarbete kan ut-

vecklas utan snarare visar på summan av övriga faktorer. 

 

Om den politiska viljan svalnar kan det vara så att ett samarbete tjänar båda staterna 

bättre om ambitionen sänks till att gälla ekonomiska besparingar inom utveckling, ut-

bildning och underhåll och verksamhet i fred. Därmed frigörs ekonomiska medel som i 

sin tur kan innebära ökad nationell operativ effekt som på så sätt utvecklar säkerhet i 

regionen genom nationella bidrag. Staten tar också i en sådan lösning ansvar för försva-

ret av nationen tillsammans med andra. Westberg och Salonius-Pasternak beskriver på 

samma sätt effekterna av ett samarbete i en intervju i Sveriges Radio med att den mili-

tära kapaciteten visserligen ökar men att samarbetet inte har någon avgörande bety-

delse för den operativa effekten.117 

 

Utan att vara pessimistisk eller att försöka beskriva framtiden kan författaren trots allt 

konstatera att om ett militärt samarbete skall fungera mellan Sverige och Finland över 

lång tid och i samtliga hotnivåer med gemensamma operativa funktioner bortom fred, 

behöver en gemensam uppfattning av hotbilden fastställas. Därefter behöver avtal och 

utfästelser som är fundamentet i ett utvecklat försvarssamarbete beskrivas i en officiell 

bindande överenskommelse.  

 

 

 

                                                        
117 Eriksson, Mats, Sveriges Radio, Studio Ett, Ett svenskt-finskt försvarssamarbete – Hur skulle det se ut, och 
hur långt räcker det?, (2015-11-23), 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6308827&playaudio=5528147, 
2015-11-30 kl 1216. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6308827&playaudio=5528147
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4.2 Vetenskaplig reflektion 
Ur ett vetenskapligt perspektiv bedöms resultatets validitet, metodens reliabilitet samt 

om undersökningen fyller en lucka i forskningsfältet. Undersökningen genomfördes som 

en enfallstudie tillsammans med en teoretisk modell i syfte att undersöka vilka förut-

sättningar till ett framgångsrikt försvarssamarbete som föreligger mellan Sverige och 

Finland. 

 

Fallstudien har som tidigare beskrivits begränsningar, särskilt om den utförs som enkel-

fallstudie och med en kvalitativ ansats. En flerfallstudie hade då påverkat resultatets va-

liditet positivt då underlaget varit bredare. Eftersom det inte var möjligt hanterade upp-

satsen detta genom att använda olika officiella primärkällor och därtill intervjuer som 

har kunnat styrka eller förkasta de politiska utsagorna. Detta fördjupar kunskapen om 

det aktuella fallet och därmed uppvägs de tillkortakommanden som en enfallstudie in-

nebär. Undersökningen har en relativt smal empirisk grund men ett något bredare teo-

retiskt verktyg som belyser fallet ur flera olika perspektiv för en djupare förståelse. 

Detta faller sig naturligt då ett särskilt samarbete mellan två länder undersöks. 

 

I syfte att säkerställa möjligheten till reproducerbarhet av resultatet genomfördes en 

analys av både text och intervjuer med framtagna indikatorer. Indikatorerna bygger på 

den teoretiska modellens olika perspektiv och redovisas i detalj i metodavsnittet. För att 

säkerställa teorins samsyn med det aktuella fallet genomfördes en bredare översyn av 

dels det teoretiska forskningsfältet men framför allt av tidigare forskning. Ur detta tyd-

liggjordes olika framgångsfaktorers giltighet vilka senare kunde omhändetas i den an-

vända teorin varför den valdes. 

 

Den inledande tämligen omfattande undersökningen av tidigare forskning gav efterhand 

ett tomrum kring just försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland och vilka förut-

sättningar som finns för en framgångsrik utveckling. Försvarssamarbetet mellan Sverige 

och Finland är relativt nytt, även om det finns historiska exempel, och det tilldrar sig en 

del uppmärksamhet i den aktuella debatten. Underlaget av intresse är därmed begränsat 

och utvecklas efterhand som samarbetet fortskrider. Det är därför inte relevant för re-

sultatet att göra en alltför lång återblick utan begränsa det till aktuella beslut och hän-

delser. 
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4.3 Vidare forskning 
Samarbetet har belysts med hjälp av en teoretisk modell som i första hand beskriver 

försvarssamarbeten utifrån begreppet pooling & sharing vilket inte är avsett att beskriva 

framgångsfaktorer i krig men som inte heller var oanvändbart i undersökningen. Med 

tanke på utvecklingen mellan Sverige och Finland där Finland inte har förändrat sin 

ståndpunkt utifrån ett nationellt försvar men Sverige har pensionerat neutralitetspoliti-

ken till förmån för en alliansfri solidaritetsförklaring kan det finnas anledning att för-

klara samarbetet utifrån en gemensam hotuppfattning. Det förstärks dessutom av en 

hög politisk ambition, med uttryck som ”bortom fred”, samt långt gångna operativa sam-

arbetsplaner inom de olika funktionerna och stridskrafterna.  Det finns anledning att vi-

dare studera samarbetets utveckling särskilt då gemensam operativ effekt skall uppnås. 

Litteraturen och de använda officiella dokumenten i uppsatsen beskriver möjligen bör-

jan till en motsvarande svängning i Finland där mer liberala strömningar skulle kunna få 

en ökad påverkan. Dock framkommer det ”mellan raderna” att den finska försvarsmo-

dellen är djupt rotad och inte rubbas särskilt lätt. 

 

Trots att det kan skönjas förhoppningar om gemensamma styrkor och operativ effekt 

kan det finnas anledning att särskilt undersöka hur försvarssamarbetet mellan Sverige 

och Finland stödjer respektive lands förmåga att faktiskt försvara nationen. Betydelsen 

för den nationella förmågan kan beskrivas djupare utifrån begrepp som tvångsmakt, 

våldsmakt och avskräckning där ett teoretiskt ramverk kan pröva nationens behov av 

militär styrka och om den i så fall uppfylls. 
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Bilagor 

Intervjuunderlag 

1. Strategisk kultur är ett vitt begrepp men tveklöst har det inverkan på hur (försvars-) 

samarbeten kan utvecklas. Frågan definierar strategisk kultur utifrån syn och värdering 

av riskhantering. Med det menas hur man ser på försvaret av det egna eller andras ter-

ritorier och vilket typ av försvar man ser framför sig som nödvändigt för att möta upp-

giften (till exempel specialisering eller delade resurser). Även behov av politisk kon-

sensus i försvarsfrågor ligger till grund för definitionen. 

Frågan är därför hur du upplever/anser att strategisk kultur (enligt ovan) underlättar el-

ler försvårar det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland? Vilka 

skillnader eller likheter ser du som underlättar eller försvårar en gynnsam utveckling? 

 

2. Allvarligt uppsåt innefattar viljan att använda militära medel. Det vill säga att län-

der/regeringar som ser försvaret av sitt territorium och de militära styrkornas naturliga 

plats i säkerhetspolitiken också har lättare att förespråka ett militärt samarbete. 

Frågan är därför hur du upplever/anser att allvarligt uppsåt underlättar eller försvårar 

det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland? Vilka skillnader och 

likheter ser du som underlättar eller försvårar en gynnsam utveckling? 

 

3. Tydlig intention handlar om målsättningar. Ju tydligare målsättningen är desto större 

sannolikhet finns det för att ett försvarssamarbete skall utvecklas positivt för båda par-

ter. Målsättningarna kan gälla från politisk nivå genom hela organisationen till den ni-

vån som du nu arbetar på.  

Frågan är därför hur du upplever/anser att tydlig intention underlättar eller försvårar 

det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland? Vilka skillnader och 

likheter ser du som underlättar eller försvårar en gynnsam utveckling? 

 

4. Tillit och solidaritet handlar om förtroende och utfästelser. Politiska utfästelser i för-

svarssamarbetet mellan Sverige och Finland är tydliga men behöver styrkas genom 

förtroende.  

Frågan är därför hur du upplever/anser att tillit och solidaritet underlättar eller försvå-

rar det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland? Vilka skillnader 

och likheter ser du som underlättar eller försvårar en gynnsam utveckling? 

 

5. Gemensam operativ planering bortom gränsen för fred kan utgöra en vattendelare 

för flera av ovanstående frågor. Om du skulle rangordna betydelsen av de fyra 

ovanstående begreppen i fred respektive bortom gränsen för fred, skulle det då vara 

någon skillnad mellan dina värderingar av begreppen och hur kan du beskriva den 

skillnaden? 

Bilaga 1 


