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Sammanfattning 
 
Sverige och Finland har tillsammans med övriga nordiska länder en gemensam värdegemenskap. 
Detta innebär att vi delar och värnar om gemensamma värden, exempelvis demokrati och 
mänskliga rättigheter. Att vi även delar en liknande historia, språk och kultur gör att det funnits 
goda förutsättningar för samarbete. Även om de nordiska länderna är lika ur många aspekter, så 
finns det ändå vissa skillnader. Denna studie syftar till att påvisa likheter och skillnader mellan 
svensk och finsk försvars- och säkerhetspolitik med avstamp ur deras senaste försvarspropositioner 
som för svensk del utgavs 2009 och för Finland 2012. 
 
Studien avser vidare att undersöka vilka gemensamma samarbetsområden som finns mellan 
Sverige och Finland och vilka förutsättningar det finns för ett fördjupat försvarssamarbete. 
Skapandet av NORDEFCO 2009 gjorde att de nordiska länderna fick ett tydligt forum för samarbete 
inom försvars- och säkerhetspolitik. Varje nordiskt land kan själv välja om de vill delta eller ej i ett 
samarbete. Sverige och Finland har samarbetat inom en rad olika områden och i studien 
presenteras tre olika områden där samarbete har bedrivits: 1) försvarsindustri och materiel, 2) 
utbildning, övning och träning, 3) regionalt sjölägessamarbete.  
 
Genom kvalitativ dataanalys har Sveriges och Finlands försvarspropositioner jämförts för att påvisa 
likheter och skillnader. Avseende de gemensamma samarbetena mellan länderna har tre 
samarbetsområden detaljstuderats och kan betraktas som tre mindre fallstudier. 
 
Undersökningen visar att det finns en koherens, en samstämmighet kring svensk och finsk försvars- 
och säkerhetspolitik. Sverige och Finland har liknande syn och målsättningar med sin säkerhet. 
Länderna delar åsikter kring frågor såsom internationell säkerhet och europeisk integration. Det 
återfinns dock skillnader. Finland har till skillnad från Sverige kvar sitt värnpliktsystem vilket innebär 
en stor skillnad i numerär. De uttrycker även att det ska anses som olönsamt att angripa landet. 
Denna strategi förde även Sverige under Kalla kriget men som man nu har lämnat. 
 
Avseende förutsättningar för ett fördjupat bilateralt samarbete mellan Sverige och Finland anses de 
vara goda. Dels genom att utveckla de befintliga samarbetena i olika nivåer men också skapa nya, 
såsom inom informationssäkerhet. Både Sverige och Finland anser att NORDEFCO ger ramar för ett 
fördjupat samarbete. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
De nordiska länderna är föregångare när det gäller att skapa säkerhet. I norden har vi en stark 
värdegemenskap vilket innebär att vi (Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island) värnar om 
gemensamma värden exempelvis demokrati och mänskliga rättigheter. Vi ligger nära varandra 
geografiskt och delar en liknande historia, språk och kultur vilket också har bidragit till samarbete 
tidigare i historien.1 
 
En ny form av det nordiska försvarssamarbetet utvecklades 2009 med skapandet av NORDEFCO 
(Nordic Defence Cooperation). Genom samarbete inom försvars- och säkerhetspolitik ska de 
nordiska länderna förebygga och ge stöd till annat nordiskt land vid händelse av katastrofer. 
Exempel på sådana kan vara naturkatastrofer, cyberattacker eller terroraktioner2. Island deltar inte 
i det praktiska försvarssamarbetet, utan mer på en politisk nivå. Dock finns det militära samarbeten 
där Island inkluderas.3  Syftet med NORDEFCO är att stärka medlemsländernas försvar, utforska 
synergieffekter och underlätta effektiva gemensamma lösningar.4

 

 
De civila myndigheterna i Norden bedriver också samarbete, erfarenheter utbyts och mellanstatliga 
projekt och råd bildas.5 Redan 1989 skapades ett nordiskt ramavtal inom räddningstjänstområdet 
med gränsöverskridande samarbete i syfte att bättre kunna begränsa skador på människor, miljö 
och egendom till följd av olyckor.6 
 
De nordiska länderna har dock valt lite olika inriktningar avseende deras försvarssamarbeten. Norge 
och Danmark är exempelvis medlemmar i NATO, vilket Sverige och Finland inte är. Det kan dock 
tillägas att Sverige och Finland är medlemmar i PfP (Partnership for Peace), som är ett praktiskt 
inriktat samarbetsprogram mellan NATO och icke-medlemmar i NATO.7 Vidare har Sverige och 
Finland en stark förankring i EU och dess solidaritetsklausul, medan exempelvis Norge inte är 
medlem i EU. Figur 1 visar de nordiska ländernas inriktningar/tillhörigheter: 

 
Inriktning Sverige Norge Finland Danmark 

EU        

NATO       

PfP       

 
Figur 1: Inriktning/tillhörigheter 
 
Sverige och Finland skiljer sig således åt vad gäller allianstillhörigheter om man ser till övriga 
nordiska länder. Båda länderna har det gemensamt att de inte är medlemmar i Nato vilket gör att 

                                                           
1
 Doeser, Fredrik, Petersson, Magnus & Westberg, Jacob (red.), Norden mellan stormakter och fredsförbund: 

nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det gamla och nya Europa, Santérus Academic Press, Stockholm, 2012, 
s. 132. 
2
 Statsrådets kansli, Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012: Statsrådets redogörelse, Helsingfors, 2012, s. 

70 ff. 
3
 NORDEFCO, Military Coordination Committee Annual Report 2012, februari 2013, tillgänglig: 

http://www.nordefco.org/files/Design/NORDEFCO%20Annual%20Report%202012.pdf [Hämtad: 2013-04-30] 
4
 Ibid. S. 4. 

5
 Statsrådets kansli, s. 70 ff. 

6
 Doeser, Petersson, Westberg, s. 249. 

7
 http://www.regeringen.se/sb/d/10821/a/109012 [Hämtad 2013-04-05]. 

http://www.nordefco.org/files/Design/NORDEFCO%20Annual%20Report%202012.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/10821/a/109012
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de varken kan förlita sig på Natos solidaritetsklausul eller fullt ut delta i förberedelser för kollektivt 
försvar med Natoländer i vårt närområde.8 
 
Sverige och Finland har likheter men också skillnader vad gäller prioriteringar och mål.  Ett exempel 
är synen på det nationella försvaret där Finland har varit mer angelägna än Sverige om att behålla 

sitt territorialförsvar.
9  

 
Dessa politiska och militära skillnader sinsemellan länderna har mynnat ut i följande 
problemformulering: 
 

 Vilka likheter och skillnader finns i svensk och finsk försvars- och säkerhetspolitik och vad 
innebär dessa för försvarssamarbetet? 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att inledningsvis åskådliggöra svenska och finska försvars- och 
säkerhetspolitiska mål och intressen i syfte att påvisa skillnader och likheter mellan dessa två 
aktörer. Därefter avser studien att undersöka förutsättningar för ett fördjupat svenskt-finskt 
samarbete.  
 
För att kunna studera förutsättningar för försvarssamarbeten bör det poängteras att inriktningen 
eller samarbetsområdena för försvarssamarbeten kan se lite olika ut. Tomas Valasek menar att 
vissa länder väljer att samarbeta av ekonomiska skäl, det vill säga i syfte att spara in pengar. Vidare, 
menar Valasek, kan samverkan ske avseende övervakning och krishantering. En annan drivkraft för 
samarbete kan vara önskan om ett kollektivt försvar av egna nationen. Andra länder väljer kanske 
att samarbeta för att stärka tilliten till varandra på grund av tidigare ”kyliga” förhållanden mellan 
länderna. Ytterligare en inriktning kan bygga på att länderna vill fördjupa den europeiska 
integrationen.10 
 
Denna studie kommer att fokusera på tre av Valaseks inriktningar i syfte att undersöka vilka 
förutsättningar det finns för ett fördjupat svenskt-finskt samarbete. Den första avser 
försvarssamarbete som grundar sig på ekonomiska skäl. Den andra inriktningen som kommer att 
studeras är försvarssamarbete som syftar till kollektivt försvar av egna nationen. Den tredje och 
sista inriktningen belyser hur samverkan kring övervakning och krishantering har för inverkan på 
försvarssamarbetet.  
 
Tomas Valasek framhåller i sin rapport Surviving austerity11ett antal framgångsfaktorer (sju stycken) 
för ett framgångsrikt försvarssamarbete. I det här arbetet har fokus lagts på tre av dessa som anses 
vara särskilt intressanta. Dessa tre framgångsfaktorer är: strategisk kultur, förtroende och 
solidaritet och slutligen tydliga avsikter.  Mer om dessa tre punkter återfinns under teoriavsnittet. 
  
 
 
 
 

                                                           
8
 Fogh Rasmussen, Anders, NATO and Sweden: Strong partners in support of United Nations, Tal vid Folk och 

Försvars Rikskonferens, Sälen, 2013-01-14.  
9
 Doeser, Petersson, Westberg, s. 242. 

10
 Valasek, Tomas, Surviving austerity: The case for a new approach to EU military collaboration, Centre for 

European Reform (CER), London, England, 2011, s. 24. 
11

 Valasek 
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Frågeställningar: 
 

 Vilka likheter och skillnader finns i svenska och finska målsättningar och strategier? 

 Vilka gemensamma samarbetsområden finns mellan länderna och vilka förutsättningar 
finns det för ett fördjupat samarbete?  
 

Den första frågeställningen kommer att besvaras genom jämförande textanalys av officiella 
dokument, exempelvis propositioner och skrivelser. Den andra frågeställningen kommer att 
besvaras genom tre mindre fallstudier där de tre utvalda samarbetsområdena detaljstuderas. 
Vidare kommer det undersökas huruvida det finns en överensstämmelse mellan Valaseks 
framgångsfaktorer och det svensk-finska samarbetet. 
 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att behandla svensk och finsk försvars- och säkerhetspolitik med 
utgångspunkt i respektive lands försvarspropositioner som kom ut 2009 för Sverige och 2012 för 
Finland. Uppsatsen avgränsas alltså till perioden 2009-framåt.  
 
Motiv till att arbetet behandlar just dessa två länder är för det första de allianstillhörigheter som de 
nordiska länderna har. Som tidigare nämnts är Norge och Danmark medlemmar i NATO, medan 
Sverige och Finland är medlemmar i PfP. Både Sverige och Finland har stark förankring i EU och 
båda länderna försöker aktivt bidra till att EU:s handlingsförmåga stärks.12 
 
För att kunna göra en så bra jämförelse som möjligt har arbetet alltså inriktats på att behandla två 
aktörer i Norden som liknar varandra så mycket som möjligt vad gäller allianstillhörighet.  
 
För det andra har arbetet avgränsats till två länder på grund av tids- och platsbrist. Att dyka djupare 
i det nordiska försvarssamarbetet och studera NORDEFCO hade varit ett intressant alternativ om 
inte arbetets omfattning vore begränsat.  
 
I studien detaljstuderas också tre samarbetsområden och får således en fallstudie-karaktär, utöver 
den jämförande textanalysen. Dessa tre mindre fallstudier avgränsas något och skulle kunna vara 
ännu mer fylliga. Intervjuer skulle exempelvis kunna tillföra något till dessa fallstudiers 
tillförlitlighet. Med anledning av arbetets begränsade omfattning har detta medvetet uteslutits. 
 

1.4 Tidigare forskning 
Det finns mycket skrivet om nordisk försvarspolitik och även forskning som behandlar denna 
studiens avgränsning, nämligen en jämförelse mellan Sverige och Finland. Det som är 
anmärkningsvärt med mycket av den tidigare forskningen är att den grundar sig på styrdokument 
eller propositioner som är ett par år gamla. En anledning är att de helt enkelt inte ges ut samtidigt 
av de olika länderna. Det skedde dock 2009 då både Sverige och Finland utgav en ny 
försvarsproposition. 
 
Det bör också tilläggas att tidigare forskning framför allt har behandlat samarbetet mellan länderna 
kring tiden för Kalla kriget och inte så mycket kring dagens samarbete. 
 
En nyutkommen rapport från 2012 heter Nordisk säkerhetsutveckling och försvarspolitiska 
prioriteringar i åtstramningarnas tidevarv.13 Rapporten analyserar och redovisar de senaste årens 

                                                           
12

 Statsrådets kansli, s. 79. 
13

 Christiansson, Magnus, Westberg, Jacob, Wiklund, Patrik, Nordisk säkerhetsutveckling och försvarspolitiska 
prioriteringar I åtstramningarnas tidevarv. Stockholm, Försvarshögskolan, 2012. 
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säkerhetspolitiska utveckling i Norden och i intressanta närområden för de olika aktörerna såsom 
Arktis och Östersjöregionen. Även i den studien fick författarna använda sig av den något äldre 
finska försvarspropositionen från 2009 samt kompletterande material i form av andra statliga 
dokument samt uttalanden från högt uppsatta politiker och militärer.  
 
I boken Finish and Swedish security: comparing national policies14 från 2001 skriven av bland annat 
Bo Huldt, jämförs svensk och finsk säkerhetspolitik utifrån fyra huvudsakliga faktorer: NATO, EU, de 
baltiska staterna och Ryssland. Boken syftar inte bara till att beskriva de olika synsätten från de 
båda länderna, utan också förklara varför det ter sig på ett visst sätt.  
 
I boken Norden mellan stormakter och fredsförbund- Nordiskt säkerhetspolitiskt samarbete i det 
gamla och nya Europa, syftar författarna till att analysera de långsiktiga förutsättningarna för ett 
djupare nordiskt samarbete kring försvars- och säkerhetspolitik.15 
 
Min forskning kommer i viss omfattning att utgå ifrån den senaste finska försvarspropositionen som 
är från slutet på 2012. På detta sätt kan studien förhoppningsvis fylla eventuella luckor i tidigare 
forskning genom att använda Finlands senaste försvarsproposition. 
 
Även i detta arbete är författaren hänvisad till att använda sig av den rådande svenska 
försvarspropositionen från 2009 och kompletteras med nyare material, såsom uttalanden, tal, 
offentliga dokument mm. Ett exempel på nyare material som använts i studien är Regeringens 
skrivelse 2012/13:112: Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive 
krisberedskap16, som överlämnades till riksdagen 21 mars 2013. 
 
Artiklar och kolumner av olika slag har också varit av intresse för att skapa sig en uppfattning om 
pågående samarbeten och hur ”debatten” går idag kring svenskt-finskt försvarssamarbete. Finlands 
ambassads hemsida utgör en av källorna med bland annat artikeln Svenskt-finskt försvarssamarbete 
högt i kurs. Där sammanfattas ett seminarie som Folk och Försvar organiserade med namnet Nutida 
och framtida utmaningar för svensk och finsk säkerhet.17  

 

1.5 Metod 
Genom kvalitativ datanalys18 av dokument och litteratur undersöks svensk och finsk försvars- och 
säkerhetspolitik. En fördel med den typen av forskningsmetod är att det finns möjligheter till 
alternativa förklaringar. Med andra ord accepteras det att forskare kommer fram till olika slutsatser 
även om samma metoder använts. Detta är positivt då man vill förklara fenomen som inte 
nödvändigtvis har en korrekt förklaring, utan möjligtvis flera.19 
 
Nackdelen med kvalitativ dataanalys är att forskarens egna bakomliggande antaganden kan spela 
en roll i analysen av data. Ofta innebär det att resultaten är mer provisoriska och försiktiga 
eftersom de kan bygga på författarens tolkning av data.20 Det innebär att resultaten måste hanteras 

                                                           
14

 Huldt, Bo (red.), Finnish and Swedish security: comparing national policies, Swedish National Defence 
College, Stockholm, 2001. 
15

 Doeser, Petersson, Westberg, s. 18. 
16

 Regeringen, Regeringens skrivelse 2012/13:112: Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt 
samarbete inklusive krisberedskap, Stockholm, 2012 
17

 Finlands ambassad, Stockholm, Svenskt-finskt försvarssamarbete högt i kurs, 2012-11-15, tillgänglig: 
http://finland.se/public/default.aspx?contentid=262695&contentlan=3&culture=sv-FI [Hämtad: 2013-04-17] 
18

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 367. 
19

 Ibid. S. 398 f. 
20

 Ibid. S. 399. 

http://finland.se/public/default.aspx?contentid=262695&contentlan=3&culture=sv-FI
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på ett försiktigt sätt och att objektivitet ständigt beaktas.  
 
 
Följande analysdimensioner har använts i studien: 
 

 Säkerhetspolitiska målsättningar och strategier 
 
Christiansson definierar säkerhet som ”Ett tillstånd som inte innebär fara”. Säkerhetspolitik är 
således politiska åtgärder som syftar till att uppnå säkerhet, menar Christiansson.21 Denna 
analysdimension avser därmed ländernas övergripande säkerhetspolitiska prioriteringar och 
genomförandestrategier. Mycket förenklat kan målsättningar beskrivas som ”vad” som ska 
åstadkommas, och strategier som ”hur” det ska åstadkommas.  
 
Analysdimensionen ovan utgår delvis från den som används i en uppdragsstudie skriven av 

Christiansson, Westberg och Wiklund.22  Den bidrar till att ge en bred bild av respektive lands 
politik. Detta i syfte att kunna besvara frågeställningen om ländernas likheter och skillnader på 
bästa sätt. 
 
 

 Samarbete och utveckling på gemensamma områden:  
 

o Försvarsindustri och materiel 
o Utbildning, övning och träning 
o Regionalt sjölägessamarbete 

 
De tre analysdimensionerna ovan grundar sig på innehåll från regeringens skrivelse 2012/13:112: 
Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap.23 
 
De tre analysdimensionerna som avser samarbete på gemensamma områden, kommer att ställas i 
förhållande mot Valaseks tre inriktningarna/samarbetsområdena som togs upp i avsnitt 1.2 Syfte 
och frågeställning. Dessa tre var försvarssamarbete av ekonomiska skäl, kollektivt försvar av 
nationen och samverkan kring övervakning och krishantering. Överensstämmer Valaseks 
inriktningar med de utvalda samarbetsområden som Sverige och Finland deltar i? Eller kan någon 
av Valaseks inriktningar ses som allmängiltig för försvarssamarbete? 
 
Kopplingen mellan de valda samarbetsområdena och Valaseks inriktningar åskådliggörs genom 
följande figur: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Gemensamma samarbetsområden kopplat till Valaseks inriktningar 
 

                                                           
21

 Christiansson, Magnus, Säkerhetspolitisk teori, 1. uppl., Militärhögskolan Karlberg, Stockholm, 2004, s. 42. 
22

 Christiansson, Westberg, Wiklund, s. 14 f. 
23

 Regeringens skrivelse 2012/13:112, s. 16 ff.  

Samarbete på gemensamma områden: Valaseks inriktningar/samarbetsområden: 

Försvarsindustri och materiel Försvarssamarbete av ekonomiska skäl 

Utbildning, övning och träning Kollektivt försvar av egna nationen 

Regionalt sjölägessamarbete Samverkan kring övervakning och 
krishantering 
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Sammanfattningsvis bidrar den första analysdimensionen (säkerhetspolitiska målsättningar och 
strategier) till en jämförande textanalys av Sverige och Finland. Syftet är att påvisa likheter och 
skillnader avseende ländernas säkerhetspolitiska målsättningar och strategier.  
 
Den andra analysdimensionen (samarbete på gemensamma områden) syftar till att studera tre 
samarbetsområden där Sverige och Finland ingår i eller utgör de två största aktörerna. Denna 
analysmetod, till skillnad från den första, är således av fallstudie-karaktär där de tre 
samarbetsområdena detaljstuderas. De tre valda samarbetsområdena jämförs sedan mot Valaseks 
inriktningar för försvarssamarbete för att se om dessa överensstämmer. Slutligen analyseras 
Valaseks framgångsfaktorer och betydelsen av dessa för svenskt-finskt försvarssamarbete. Detta 
syftar till att kunna besvara frågeställningen kring försvarssamarbetet och möjligheterna till ett 
fördjupat sådant mellan Sverige och Finland. 
 

1.6 Källkritik och urval 
Studien utgår till stor del från de försvarspropositioner och officiella dokument, skrivelser, som 
Sverige och Finland har givit ut. Syftet med en försvarsproposition är att redovisa de försvars- och 
säkerhetspolitiska riktlinjerna som det aktuella landet har. Försvarspropositionerna tillsammans 
med de officiella dokumenten anses därför i denna studie ha god relevans – validitet.24  
 
I arbetet detaljstuderas också tre utvalda samarbetsområden och kan således betraktas som tre 
mindre fallstudier. På grund av studiens begränsning i tid och omfattning har vissa saker 
utelämnats. Fallstudierna hade exempelvis kunnat kompletteras med intervjuer eller ännu mer 
fokus på relationer och processer.25 Dock har det eftersträvats att använda olika källor vid de olika 
fallen, något som anses fördelaktigt enligt Denscombe.26 
 
Mycket av den litteratur som finns kring svensk och finsk försvars- och säkerhetspolitik och 
samarbetet mellan dem, tar avstamp från Kalla Kriget. Samarbetet beskrivs alltså i många fall ”före 
och efter” Kalla Kriget vilket kan tyckas dämpa validiteten i just denna studie som syftar till att 
studera samarbetet från 2009-framåt. Dock fyller det historiska avseendet på svensk och finskt 
samarbete en viss funktion. Som tidigare nämnts har kritik riktats mot den kvalitativa 
forskningsmetoden eftersom författarens tolkningar och antaganden kan påverka resultatet av 
studien. Genom att författaren i denna studie också (delvis) studerar det historiska samarbetet kan 
bättre förståelse skapas, men också en större objektivitet då resultatet i mindre grad grundar sig på 
antaganden om svensk och finskt samarbete.  
 

2 Teori 
I rapporten Surviving austerity27, skriven av Tomas Valasek, diskuteras europeiskt 
försvarssamarbete. Valasek redovisar möjligheter och dilemman med dessa samarbeten och pekar 
sedan på lyckade samt mindre lyckosamma försvarssamarbeten för att exemplifiera.  
 
Valasek återkommer ständigt till begreppet ”pooling and sharing” vilket översatt till svenska 
innebär sammanslagning och delning. NATO använder begreppet ”Smart defence” men innebörden 
är densamma. Vidare i studien kommer det engelska begreppet ”pooling and sharing” användas. 
Vad är då innebörden av begreppet, vad menas med uttrycket?  
 

                                                           
24

 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 
Malmö, 2003, s. 47. 
25

 Denscombe, s. 60 ff. 
26

 Ibid. S. 71. 
27

 Valasek 
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”Pooling and sharing” är ingen ny idé, många forskare och institut har länge pekat på fördelarna 
med gränsöverskridande försvarssamarbete mellan länder. Försvarssamarbete mellan länder har 
mer eller mindre pågått under en längre period. Valasek pekar exempelvis på Storbritannien och 
Nederländerna där de båda länderna har skapat en gemensam amfibisk enhet, samt de baltiska 
länderna som har en gemensam försvarshögskola.28 
 
Många länder är hårt pressade ekonomiskt och försvarsbudgetarna inom många EU-länder stramas 
åt. Men varför väljer vissa EU-medlemmar att inte samarbeta med varandra avseende 
försvarsförmågan? Valasek menar att så länge det finns en liten möjlighet till ett konventionellt 
krig, även om den är mycket liten, så kommer stater vilja kunna försvara sig mot dem. Om en stat 
väl tappar eller lämnar över en förmåga, är den svår att återuppbygga. Valasek menar därför att 
många försvarsmakter har kvar förmågor som med största sannolikhet inte kommer att användas 
men som kostar pengar, tid och arbetskraft.29 
 
Rapporten pekar på att stater bör effektivisera sin verksamhet genom ”pooling and sharing”, 
samarbeta inom vissa typer av verksamheter för att effektivisera, både kostnadsmässigt men också 
förmågemässigt. Exempel på samarbete är gemensam anskaffning av vapen och gemensamma 
forskningsanläggningar.  
 

2.1 Tomas Valaseks framgångsfaktorer  
Valasek redovisar sju punkter eller egenskaper som samarbetsländer bör ha eller försöka uppnå för 
lyckat samarbete. Valasek listar sina sju punkter i prioritetsordning, det vill säga, första punkten 
anses som den viktigaste och sista punkten som den minst betydelsefulla. Dessa sju punkter är:30 
 

 Liknande strategisk kultur 

 Förtroende och solidaritet 

 Liknande storlek och förmågor 

 Lika villkor för försvarsindustrin 

 Tydliga avsikter 

 Allvarlighet och uppsåt 

 Låg korruption 
 
Valasek menar att de länder som har lyckats med försvarssamarbete har många eller alla av dessa 
egenskaper. I denna studie har tre av hans sju punkter lyfts fram och fokuserats på. Dessa tre 
framgångsfaktorer redovisas djupare nedan. Anledningen till valet av just dessa tre punkter är flera. 
Bland annat för att Valasek själv listar två av dem som viktigast respektive näst viktigast. En av de 
tre valda punkterna (tydliga avsikter) är rankad/prioriterad längre ner i listan men anses ändå vara 
av intresse för studien. 
 
2.1.1 Liknande strategisk kultur 
Valasek menar att två länder med liknande syn på exempelvis internationella insatser, har större 
chans att skapa ett bra samarbete i en gemensam operation. Oenighet avseende soldaternas 
risktagande i internationella operationer är ett exempel som kan skapa friktioner i ett samarbete. 
Som exempel nämner Valasek den fransk-brittiska brigaden som använts i Afghanistan som 
misslyckades att samarbeta på grund av meningsskiljaktigheter avseende vilka typer av operationer 
som brigaden skulle lösa eller utplaceras på. Dessa meningsskiljaktigheter har sina rötter i nationers 
olika synsätt på risktagande och ”expeditionära mentalitet”.31 Det sistnämnda syftar alltså på 

                                                           
28

 Valasek, s. 8. 
29

 Ibid. S. 13. 
30

 Ibid. S. 21 ff. 
31

 Ibid. S. 21 ff. 
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nationens syn på den internationella insatsen samt vilka mål och uppgifter som ställts. Om det finns 
en koherens mellan länderna avseende de ovan nämnda sakerna, anses det finnas en liknande 
strategisk kultur, en enhetlighet avseende ”vad” och ”hur” något ska genomföras. Om det finns 
oliktänkande kring faktorer såsom soldaters risktagande eller hur uppgifter ska lösas, kan det anses 
finnas en olik strategisk kultur. 
 
Vidare beskriver Valasek hur stater kan skydda sig eller motverka effekterna av oliktänkande och 
fortsätta att dra fördel ur samarbetet. Ett exempel är Belgien och Nederländerna som samarbetar 
genom att gemensamt träna personal samt göra gemensamma inköp till deras marina styrkor. Dock 
har de två länderna fortfarande nationella besättningar och fartyg som kan sättas in när respektive 
stat finner det lämpligt. På detta sätt drar båda länderna fördelar, inte minst ekonomiskt, men 

bibehåller ändå sin suveränitet och handlingsfrihet som stat.
 32  

 
2.1.2 Förtroende och solidaritet 
Förtroende är ofta en nyckel till ett bra samarbete. Här lyfter Valasek fram NORDEFCO som ett 
föredöme för just det. De nordiska länderna har enats om att bistå varandra med hjälp om en 
situation kräver det. De har tagit ett tydligt ställningstagande till den nordiska säkerheten i och med 
skapandet av NORDEFCO. 
 
Om samarbetsländer inte har tillräckligt mycket tillit till varandra kan samarbetet få motsatt effekt. 
Istället för kostnadsbesparingar kan ett samarbete kring exempelvis materielanskaffning bli dyrare 
på grund av utdragna beslutsprocesser. Misstro till samarbetslandet i fråga kan innebära att man 
exempelvis håller inne med känslig information om statens egna förmågor, samt sätter restriktioner 

på samarbetet i stort.33  
 
2.1.3 Tydliga avsikter 
Stater kan ingå ett försvarssamarbete av olika anledningar. Det kan handla om att minska sina 
kostnader, vilket bland annat de nordiska länderna försöker via NORDEFCO. Andra stater kan välja 
att samarbeta för att exempelvis stärka integrationen i EU. Vilken anledning man än har, måste det 
framgå i samarbetet så att ingen av parterna känner sig negligerade. 
 
Valasek menar att beroende på vilken avsikt länderna har med samarbetet, kommer olika fokus att 
läggas på samarbetsområden. Om exempelvis länder som primärt vill sänka sina kostnader börjar 
samarbeta, kan fokus ligga på att integrera utbildning och logistik. Vill länder istället samarbeta för 
att stärka integrationen i EU, kan fokus ligga på att skapa gemensamma enheter/förband. Om 
samarbetet ska bli så bra som möjligt måste alltså länderna vara tydliga med syftet med samarbetet 

och vad staterna vill åstadkomma.34 

3 Empiri 

3.1 Försvars- och säkerhetspolitiska målsättningar och strategier 

 
3.1.1 Sverige 
Regeringen har bedömt att målen för vår säkerhet är35: 

 

                                                           
32

 Valasek, s. 21 f. 
33

 Ibid. S. 22. 
34

 Ibid. S. 24. 
35

 Regeringen, Regeringens proposition 2008/09:140- Ett användbart försvar, Stockholm, 2009, s. 14. 
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- att värna om befolkningens liv och hälsa 
- att värna om samhällets funktionalitet 
- att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter. 
 
För att uppnå målen för säkerhet har regeringen fastslagit ett antal försvarspolitiska mål som syftar 
till att uppnå Sveriges mål för säkerhet. Regeringen menar att målet med det militära försvaret är 
att ”enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår 
säkerhet”. 
Detta sker genom att:36 
 
- hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen, 
- förebygga och hantera konflikter och krig, samt 
- skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter. 
 
Regeringen har alltså fastslagit vilka mål Sverige ska ha för sin säkerhet, samt vilka mål det militära 
försvaret har. Regeringen anser att försvarsmakten bör bidra till målen för säkerhet och till de mål 
som militära försvaret har. Regeringen har därför beslutat att försvarsmakten ska lösa följande 
uppgifter:37 
 
- försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet 
och utanför närområdet, 
- upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt 
värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden utanför detta och 
- med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov. 
 
Sveriges försvars- och säkerhetspolitik kan åskådliggöras enligt följande figur: 
 

 
 
Figur 3: Försvars- och säkerhetspolitiska konen 
 
                                                           
36

 Regeringens proposition 2008/09:140, s. 33. 
37

 Ibid. S. 36. 
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Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera vår självständighet och landets politiska 
oberoende. Vidare menar regeringen att hävdandet av vår suveränitet är en förutsättning för att 
Sverige ska kunna uppnå de målen för säkerhet som regeringen fastställt.38 
 
Målen för vår säkerhet måste vara långsiktigt hållbara och kunna möta den föränderliga omvärld vi 
lever i. Målen berör de flesta politiska områden och därför måste det finnas en samlad syn och ett 
samlat perspektiv på säkerhetsarbete menar man. Det ligger i Sveriges intresse att stödja och delta i 
internationellt försvars- och säkerhetssamarbete. Detta skapar förtroende mellan stater och lägger 
grunden för gemensam säkerhet. Att bidra till global och regional säkerhet är i enlighet med 
principerna för EU-fördraget, EU:s säkerhetsstrategi och FN-stadgan. 
 
EU är en politisk allians där medlemsländerna har ett solidariskt ansvar för säkerheten i Europa. 
EU:s Lissabonfördrag är ett exempel på det solidariska ansvaret. Där lovar medlemsländerna genom 
en solidaritetsklausul att bistå varandra med lämpliga resurser vid händelse av en terroristattack, 
naturkatastrof eller väpnat angrepp.39 
 
Sambandet mellan Sveriges säkerhetspolitik och europapolitik är tydlig. Det finns från svensk sida 
ett brett engagemang för det arbete som EU utför för fred och säkerhet. Sverige har exempelvis 
bidragit till alla civila-militära insatser som EU har satt upp40. 
 
FN har av medlemsländerna tilldelats en central roll avseende global fred och säkerhet. Regeringen 
anser att det är av stor vikt att FN har en väl fungerande krishanteringsförmåga. Genom det 
svenska medlemskapet har Sverige också ett ansvar att medverka positivt till denna 
krishanteringsförmåga. Det har man också gjort genom deltagande i olika insatser som FN 
genomfört.41 
 
Sveriges partnerskap med NATO (PfP- Partnerskap för fred) spelar en central roll för svensk 
försvars- och säkerhetspolitik. Sveriges deltagande i NATO-ledda insatser såsom på Balkan, i 
Afghanistan och i Libyen värdesätts högt av NATO-företrädare. Sverige avser att fortsätta utveckla 
sitt samarbete med NATO.42 
 
Det nordiska samarbetet värdesätts högt av Sverige. Man delar en stark värdegemenskap med 
Finland, Danmark, Norge och Island i frågor såsom demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhetsfrågor. Det finns ett gemensamt intresse bland de nordiska länderna att samverka och 
hantera de utmaningar som vår föränderliga omvärld medför. Ett konkret steg för det nordiska 
samarbetet togs 2009 genom inrättandet av NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation). Detta 
”samförståndsavtal” innebär möjligheter för nordiskt samarbete inom flera olika försvarsområden. 
Medlemsländerna har inga krav på sig att delta i alla dessa samarbetsområden, men informationen 
och inbjudan att ansluta sig delges alltid.43 
 
Regeringen anser att den säkerhetspolitiska analysen bör präglas av ett brett perspektiv på 
utmaningar och hot. Dessa utmaningar och hot är föränderliga, komplexa och gränslösa menar 
man. Det finns således olika typer av hot som måste beaktas, inte bara rent militära. Hot i form av 

                                                           
38

 Regeringens proposition 2008/09:140, s.14. 
39

 http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/EU-och-regional-
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 Enström, Karin, Anförande av försvarsminister Karin Enström, Tal vid Folk och Försvars Rikskonferens, 
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pandemier, miljökatastrofer och klimatförändringar är några exempel.44  
 
Bedömningen från regeringens sida är att ett enskilt militärt väpnat angrepp, direkt riktat mot 
Sverige, fortsättningsvis anses som osannolikt. Regionala väpnade konflikter i Sveriges närområde 
kommer dock fortfarande att utgöra ett hot mot dess säkerhet och regeringen utesluter inte helt 
att Sverige enskilt kan behöva hantera hot. Vidare menar regeringen att det säkerhetspolitiska läget 
i Europa är under förändring och att det kan innebära utmaningar. Ett exempel är Östersjöområdet, 
Barents hav och Arktis där den strategiska betydelsen har ökat för flera aktörer, exempelvis Norge 
och Ryssland. Sverige och andra länder kring Östersjön strävar efter att hitta gemensamma 
lösningar på de utmaningar som ställs på grund av den ökade strategiska betydelsen.45  
 
En ekonomisk kris kan också få konsekvenser för det säkerhetspolitiska läget i Sverige.  Många 
försvarsmakter runt om i Europa arbetar dagligen med ekonomiska åtstramningar och stora krav 
ställs på ekonomiska nedskärningar vilket kan leda till försvagade försvarsmakter.  
 
Spridningen av massförstörelsevapen anses av Sveriges regering som ett allvarligt hot mot 
säkerheten. I försvarspropositionen från 2009 nämns bland annat Rysslands utveckling som 
oroande. Rysslands förmåga att genomföra kärnvapeninsatser, bedöms nämligen av Ryssland själva 
som en av de viktigaste delarna i den ryska säkerhetsdoktrinen.46 
 
Ett annat hot eller utmaning som det svenska samhället kan komma att stå inför vid händelse av 
krig eller kris är beroendet av ett väl fungerande IT-system. Vårt samhälle är idag starkt beroende 
av det. En attack mot vårt allt mer IT-beroende informationssamhälle kan få stora konsekvenser.47 
 
Sverige har både nu och tidigare engagerat sig i internationella fredsfrämjande insatser bland annat 
i Kosovo och nu senast i Afghanistan. Regeringen menar att utvecklingen är mångfacetterad i de 
fredsfrämjande insatser som Sverige deltar i. Hot och risker varierar mycket, inte bara i själva 
insatsen, utan mellan insatsområdena. Dessa hot och risker är inte bara militära menar man, utan 
kan vara av andra slag exempelvis medicinska. Vissa gemensamma nämnare finns dock mellan 
dessa insatsområden. Regeringen pekar i sin proposition på en bristande respekt för mänskliga 
rättigheter och folkrättsliga lagar i dessa insatsområden.  
 
Det väpnade motståndet som svenska styrkor stöter på i konfliktområden har blivit mer kvalificerat, 
bedömer regeringen i sin proposition. Dels har man sett en skillnad i det enskilda uppträdandet 
men oftast har tillgången till mer kvalificerade vapen varit en stor faktor. En ökning av nyare 
vapensystem har noterats och de kan ofta mäta sig med de som används i väst. Teknisk och taktisk 
kompetens bland grupper i olika insatsområden ökar. Kompetensen sprids sedan snabbt över till 
andra regioner, vilket kan innebära att hotutvecklingen snabbt förändras och kan påverka 
utvecklingen i andra geografiska områden.  
  
Sammanfattningsvis anser regeringen att svenskt militärt deltagande i krishanteringsinsatser under 
ledning av EU, FN och NATO leder till ökad säkerhet och verkar konfliktförebyggande. Man anser 
vidare att det bidrar till att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism vilket sedan kan skapa 
förutsättningar för annan hållbar utveckling såsom fattigdomsbekämpning. Det ligger i svenskt 
intresse att genom vår militära förmåga bidra till att hantera olika utmaningar och hot som kan 
komma att ställas. Sverige drar på så vis viktiga erfarenheter som bidrar till att vi även i framtiden, 
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enskilt, eller tillsammans med andra, kan främja målen för vår säkerhet.48   
 
3.1.2 Finland 
Den finska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitikens viktigaste syften är49: 
 
- att trygga självständigheten, den territoriella integriteten och de grundläggande värderingarna 
- att främja befolkningens säkerhet och välfärd 
- att upprätthålla ett fungerande samhälle 
 
Finlands säkerhet bygger på goda bilaterala relationer och ett starkt inflytande i EU. Man är 
beroende av internationellt samarbete för att kunna upprätthålla och utveckla sina militära 
kapaciteter.50 Det bedrivs ett omfattande samarbete med andra stater och internationella aktörer. 
 
Finlands mål är att stärka den internationella stabiliteten, säkerheten, freden och rättvisan. Man vill 
främja demokratin, rättsstatsprincipen samt de mänskliga rättigheterna. 
 
Den finska säkerhetspolitiken omfattar både säkerhetsbyggande åtgärder och förebyggande 
åtgärder för att förutse och avvärja säkerhetshot. Det sistnämnda gör man genom att bedöma den 
internationella omvärlden, följa utvecklingen och främja internationellt samarbete.51  
 
Finlands säkerhets- och försvarspolitik kännetecknas av kontinuitet och öppenhet. Det finns ett 
starkt engagemang i EU men också i andra internationella samarbeten såsom partnerskapet med 
NATO (PfP) samt det nordiska samarbetet. Man vill även stärka FN:s roll. 
 
Finland arbetar aktivt för en fortsatt utvidgning av EU och man har även gjort ett åtagande att 
utveckla EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Finland anser att det är av vikt att EU:s 
krishanteringsförmåga utvecklas. Vidare arbetar Finland för att det på sikt ska finnas en permanent 
lednings- och planeringsförmåga inom EU som gör krishanteringen mer effektiv52. Det har kommit 
förslag om att upprätta ett militärt högkvarter inom EU, för att bl.a. kunna ha just en permanent 
lednings- och planeringsförmåga. Finland stöder detta förslag och man ställer sig även positiv till ett 
fördjupat samarbete mellan EU och NATO.53 
 
Finland är likt Sverige inte medlem i någon militär allians. Man samarbetar dock med NATO genom 
”partnerskap för fred” (PfP) och deltar aktivt i utvecklandet av partnerskapspolitiken. Krishantering 
och kapacitetssamarbete utgör kärnan i Finlands partnerskap med NATO. Finland bedömer att ett 
medlemskap i NATO inte är aktuellt just nu men bibehåller möjligheten att ansöka om medlemskap. 
Finland kommer inte ansöka om medlemskap under den nuvarande regeringsperioden (2012-
2018). Man bedömer fortfarande NATO som en betydelsefull aktör i den internationella 
säkerhetspolitiken.54 
 
Finland förmedlar en positiv syn av NORDEFCO och det nordiska samarbete som det innebär. Det 
finns ett brett finskt stöd för det nordiska samarbetet hos medborgarna. Finland upprätthåller nära 
relationer till sitt grannskap och har aktivt deltagit till upprätthållandet och utvecklandet av 
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samarbete i sina närområden. Detta verkar stabiliserande för Finlands säkerhet.55  
 
Syftet med det nordiska samarbetet är enligt statsrådets kansli i Finland att eftersträva operativt, 
ekonomiskt och tekniskt mervärde. Detta möjliggör i förlängningen en ännu närmare samverkan 
mellan länderna som leder till att de gemensamt kan utveckla, underhålla och utnyttja 
gemensamma kapaciteter. Man menar vidare att utnyttjandet av de gemensamma kapaciteterna 
mellan de nordiska länderna, kompletterar det kapacitetssamarbetet som redan utövas inom 
ramen för EU och NATO. Detta bidrar också till att interoperabiliteten ökar mellan 
samarbetsländerna. Det möjliggör således ett effektivare samarbete avseende exempelvis 
övningsverksamhet, utbildning, övervakningsuppdrag och vid gemensam materielanskaffning.56 
 
Bedömningen från Finlands sida är att sannolikheten för ett militärt angrepp riktat mot Finland är 
litet. Det kan dock inte uteslutas helt. Man menar att säkerhetspolitiska hot som sträcker sig till 
Finland kan vara en del av en mer omfattande regional kris. Ambitionen är därför att förebygga hot 
men också att ha en beredskap för dem.57  
 
Genom ett rikstäckande och territoriellt försvarssystem ska man kunna försvara det egna landet. 
Finland har, till skillnad från Sverige, kvar den allmänna värnplikten som utgör en av grundpelarna i 
det finska försvaret. I en rapport från 2013 utgiven av finska försvarshögskolan, menar författarna 
att en övergång till en professionell yrkesarmé likt den i Sverige skulle bli en för kostsam affär. Om 
det dessutom inte kan erbjudas adekvata löner, riskeras militäryrket att bli ett mindre attraktivt val 
för unga finländare. Detta kan bli ett problem, särskilt eftersom den finska försvarsviljan under en 
lång tid varit exceptionellt hög menar man.58  
 
Avseende försvarsförmågan är det främsta målet att skapa en förebyggande tröskel för hot om eller 
användningen av militära maktmedel riktat mot Finland. Trots att Finland lägger stor vikt vid 
internationellt samarbete, ska landet ha förmågan att kunna slå tillbaka och avvärja militära hot 
utan stöd utifrån. Det ska helt enkelt vara olönsamt med militära åtgärder riktade mot landet. Vid 
ett eventuellt anfall skall fokus också läggas på att skydda de funktioner som är vitala för samhället. 
Enligt Finlands mål för säkerhet är nämligen en av punkterna ”att upprätthålla ett fungerande 
samhälle”.59 
 
Finland anser likt Sverige att det förutom traditionella militära hot, även finns andra problemfyllda 
områden och utmaningar som bör beaktas. Några exempel på dessa utmaningar är 
klimatförändringar, knappa energi- och vattenresurser, terrorism och smittsamma sjukdomar. 
 
Finland lägger stort fokus på säkrandet av de moderna samhällsstrukturerna, där en stor del är det 
IT-baserade samhället. Finland har utsatts för interna och externa cyberattacker. Man anser att 
teknologiseringen av samhället också har påvisat en ny sårbarhet eftersom samhällets kritiska 
funktioner och tjänster bygger på tekniska system. Genom sabotageprogram kan en aktör påverka 
viktiga funktioner i samhället och det blir allt svårare att avgöra hotets ursprung. Det finns alltså en 
svårighet i att avgöra om det är en statlig- eller ickestatlig aktör som orsakar skadan. Man möter 
denna typ av utmaning genom att utveckla ett gemensamt samarbete och säkerhetstänkande 
(datasäkerhet).60 
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Sammanfattningsvis anser Finland att deras mål är att stärka den internationella stabiliteten, 
säkerheten, freden och rättvisan. Man vill främja demokratin, rättsstatsprincipen samt de 
mänskliga rättigheterna. Finlands säkerhet bygger på goda bilaterala relationer och ett starkt 
inflytande i EU. Man vill från finsk sida se ett utvidgat EU och en stärkt roll för FN. Det nordiska 
samarbetet har brett stöd hos den finska befolkningen och man ser stora fördelar med samarbetet. 
Finland är beroende av internationellt samarbete för att kunna upprätthålla och utveckla sina 
militära kapaciteter. Dock bör man ha förmågan att enskilt kunna avvärja ett militärt hot och 
genom ett rikstäckande försvarssystem försvara landet. Det ska förefalla olönsamt att angripa 
Finland- ”det ska smaka mer än vad det kostar”. 
 
Både Sverige och Finland har relativt lika målsättningar avseende deras säkerhetspolitik. Att värna 
om och skydda samhället och dess funktionalitet är en gemensam målsättning. En annan 
målsättning är förmågan att upprätthålla sina grundläggande värderingar och suveräniteten. 
Avseende ”hur” (strategin för säkerhetspolitiken), betonar och belyser Finland vikten av den egna 
försvarsförmågan men både Sverige och Finland påpekar att säkerhet byggs tillsammans med 
andra. Båda länderna har ett starkt inflytande i EU och anser att säkerhet och stabilitet i Europa och 
resten av omvärlden främjas av ett aktivt arbete och deltagande bland medlemsländerna i EU. FN 
och NATO är också två viktiga aktörer som Sverige och Finland förhåller sig till. Samarbete mellan 
olika aktörer och organisationer är av stor vikt för båda länderna, i synnerhet goda bilaterala 
relationer menar Finland. 
 

3.2 Samarbete och utveckling på gemensamma områden 

 
3.2.1 Försvarsindustri och materiel 
”Pooling and sharing” av militära resurser är en del av visionen för nordiskt försvarssamarbete. 
Sverige och Finland ser NORDEFCO som ett smidigt sätt att förbättra och öka kompatibilitet och 
kostnadseffektivitet. Ett av syftena med NORDEFCO är just att eftersträva kostnadseffektivitet 
samtidigt som man försöker uppnå ett operativt, ekonomiskt, tekniskt och industriellt mervärde.61 
 
På det nordiska försvarsindustri-seminariet (NDIS) 2012 samlades över 300 personer med 
anknytning till de nordiska ländernas regeringar, försvarsmakter och försvarsindustrier inom ramen 
för NORDEFCO. Man diskuterade bland annat frågor kring miljö och hur ”smartare” lösningar skulle 
bidra till att vara skonsammare mot miljön men ändå bibehålla effekt och säkerhet i militära 
operationer. Genom att inse potentialen för samarbete kring försvarsindustri, kan man dels spara 
pengar, men också öka den operativa effekten. Trots klimathot och ekonomiska åtstramningar finns 
det plats för möjligheter och utveckling menar man.62 
 
De senaste åren har samarbete kring försvarsmateriel utvecklats i flera steg. Det analyseras 
förutsättningar för gemensamt ägande och brukande av materiel, och flertalet samarbetsprojekt 
håller på att inledas. 
 
Den gemensamma transporthelikopteranskaffningen anses som ett av de viktigaste aktuella 
nordiska projekten. Helikoptern är av modellen NH90 men svensk benämning är ”Helikopter 14”. 
Projektet ger möjligheter till samarbete vid utbildning och reparations- och underhållsärenden. 
Finland har en betydande roll i denna gemensamma anskaffning eftersom helikoptrarna och deras 
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motorer monteras i Finland.63 
 
Ett annat exempel på försvarsmaterielsamarbete är granatkastartornet AMOS (Advanced Mortar 
System). AMOS utvecklades i samarbete mellan finska Patria Vammas AB och det svenska 
Hägglunds Vehicle AB.64 Sverige valde dock att avbryta projektet till förmån för andra projekt och 
den dåvarande omstruktureringen av Försvarsmakten. Sverige hade vid den tidpunkten spenderat 
670 miljoner kronor. Vidare tillkom ytterligare 190 miljoner kronor i kostnader för själva 
avvecklingen. Denna avvecklingskostnad uppkom när genomförda beställningar avbröts.65 
 
Ytterligare ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Finland, som även det avbröts, är 
undervattensinsatsvapensystemet TMS (Torped-Mina-Sensor). Sverige och Finland hade identifierat 
liknande behov, nämligen behovet av ett nytt torpedsystem. TMS var ett materielprojekt som 
omfattade utveckling av en ubåtsjakttorped, minsystem med sensornätverk samt en sensorfarkost 
som skulle kunna användas för bland annat spaning. Projektet var egentligen en sammanslagning 
av tre materielprojekt men man slog ihop dessa tre för att kunna utvinna synergieffekter mellan 
projekten. Det ansågs också lättare att ge en hanterlig kostnadsbild över projekten. Tanken var att 
kunna använda TMS på olika typer av farkoster såsom ytfartyg, ubåtar och helikoptrar.  
 
Tester av utländska torpeder gjordes innan projektet påbörjades men de speciella förhållandena i 
Östersjön gjorde att man inte kunde uppnå de krav som ställdes. De utländska torpederna var 
avsedda för de förhållandena som råder i oceanerna, nämligen större djup och högre salthalt. 
Sverige påbörjade därför 2001 ett eget projekt (TMS) för att ta fram ett nytt torpedsystem. Året 
därpå, 2002, slöt FMV (Försvarets Materielverk) ett samarbetsavtal med Finland. Kostnaden för 
projektet skulle nu delas lika mellan Sverige och Finland.  
 
Sveriges regering meddelade hösten 2007 att materielanslaget skulle minska med ca 2 miljarder 
kronor mellan 2008-2010. Man behövde således avbryta olika försvarsmaterielprojekt, TMS blev ett 
av dem. Regeringens bedömning var att kostnaden för att utveckla TMS var för hög gentemot den 
förmåga som systemet skulle tillföra. När projektet sedan avbröts 2008, avbröts också 
projektsamarbetet med Finland. Enligt Riksrevisionen fanns blandade åsikter från Finland kring 
upphörandet av samarbetet. Vissa av de tillfrågade menar att det fanns en stor besvikelse, särskilt 
eftersom Sverige hade varit ”lead nation” av projektet. Andra uttrycker att det fanns en förståelse 
mellan länderna med tanke på den ekonomiska situationen.66  
 
Det finns alltså ett par exempel på gemensam anskaffning av materiel eller samarbete mellan 
Sverige och Finland. Även ren försäljning av försvarsmateriel kan också främja länderna. Ett 
exempel är den försäljning av pansarbandvagnar från Sverige till Finland som skedde 23 mars 2013. 
Då undertecknades nämligen ett försäljningskontrakt mellan den svenska 
Försvarsexportmyndigheten och den finska Huvudstabens Materielkommando. Affären omfattade 
147 svenska pansarbandvagnar av modellen Pbv 401/402, inklusive reservmateriel. Intäkterna av 
försäljningen gick till svenska staten och bidrar på så vis att minska de kostnader Sverige haft för 
underhåll och lagerhållning av fordonen. Finland har å sin sida förstärkt en förmåga som man 
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uppenbarligen såg som nödvändig att åtgärda eftersom man valt att köpa pansarbandvagnarna.67  
 
Sverige har även köpt olika typer av fordon från Finland, bland annat Pansarterrängbil 203 A. Dessa 
fordon tillverkas i Finland av Patria Vehicles som är ett dotterbolag till den statliga finska 
industrikoncernen Patria Industries.68  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas har Sverige och Finland har samarbetat kring flera projekt. Dels 
tillsammans med övriga nordiska länder men framförallt bilateralt, där AMOS och TMS projekten 
får stå som exempel. Av främst ekonomiska skäl har dock samarbetena avbrutits. Försäljning av 
försvarsmateriel mellan de båda länderna har också skett enligt exemplen ovan med 
pansarbandvagnar och pansarterrängbilar. Genom att de båda länderna gemensamt identifierar 
behov, eller åtminstone kommunicerar dem med varandra, kan samarbeten kring försvarsmateriel 
påbörjas som i fallet med TMS. Genom dessa samarbeten försöker man skapa en 
kostnadseffektivitet genom att dela på kostnader för utveckling, utbildning mm. 
 
3.2.2 Utbildning, övning och träning 
De nordiska länderna har en lång tradition av samarbete kring utbildning, övning och träning. Det 
har funnits olika former av vänförbands- och divisionsutbyten men också samverkan vid övnings- 
och utbildningsverksamhet inför fredsfrämjande insatser. Det pågår också ett samarbete mellan de 
nordiska länderna avseende kurser och utbildningar på ländernas olika internationella centra. Ett 
exempel är det gemensamma centrum för genderfrågor, The Nordic Centre for Gender in Military 
Operations (NCGM). Den visar på den gemensamma synen som de nordiska länderna har kring 
genderfrågor i militära insatser. Det är också det första centret i världen av sitt slag.69 
 
I NORDEFCO:s årsrapport från 2012 nämns också att det utvecklas ett gemensamt nordiskt 
övningsprogram (Combined Joint Nordic Exercise Programme- CJNEP). Syftet är att underlätta och 
skapa gemensamma procedurer för de årliga övningarna inom ramen för NORDEFCO.70 
 
Att öva är ett naturligt inslag i det militära utövandet och är ett nödvändigt verktyg för att 
försvarsmakter ska kunna vidmakthålla och öka sina förmågor. Övning tillsammans med andra 
länder bidrar till att uppnå högre effekt och utveckla interoperabiliteten. Förmågan att kunna 
genomföra nationella och internationella insatser kan också förbättras genom internationella 
övningar. 
 
Svenska och finska flygförband har sedan 2008 regelbundet övat tillsammans inom ramen för Cross 
Border Training North (CBTN). Sedan 2010 har också Norge deltagit i flygövningarna. Under 2012 
genomfördes ca 60 aktiviteter inom ramen för CBTN. Samma år skrev också den danska och 
svenska försvarsmakten på ett avtal om Cross Border Training South (CBTS). Tanken är att de båda 
avtalen (CBTN och CBTS) ska slås ihop. 
 
Cross Border Training (CBT) innebär att de nordiska länderna har tillstånd och möjlighet att öva 
inom varandras luftrum. Annars skulle tillstånd behövas för varje enskilt tillfälle och övning. Den 
svenska regeringens målsättning är att kontinuerligt se över gällande regelverk i syfte att underlätta 
samarbete och övningar mellan länderna och ta bort administrativa hinder för ett fördjupat 
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samarbete.71 
 
CBT innefattar både utbildnings- och träningsmoment och anses av Sveriges regering som ett 
effektivt och rationellt övningsutbyte. Övningarna kan vara på olika nivåer, det vill säga, från 
enstaka flygplan till större övningar med sammansatta flygförband. Vidare, menar regeringen, är 
CBT ett exempel på ett kostnadseffektivt sätt att öva på och den ökar också den operativa 
förmågan av redan existerande resurser och förband. Den har inneburit en kvalitetshöjning som 
inte skulle vara möjlig att åstadkomma på nationell nivå, och framför allt inte till den kostnad som 
CBT-samarbete inneburit. Eftersom övningarna utgår från förbandens ordinarie basering har 
övningarna inte inneburit extra kostnader.72 
 
Det finns flera nordiska övningar där Sverige och Finland deltar tillsammans med andra nordiska 
länder. En rent bilateral förbandsövning mellan Sverige och Finland är ”AMPHEX”. Där brukar också 
Nylands Brigad, ett finskt förband som utbildar soldater i kust- och skärgårdsstrid, delta. Deras 
utbildning bedrivs på svenska och är också det enda förbandet som gör det i Finland. AMPHEX har 
också varit slutövningen för den svenska amfibiekårens övningsserie. Det har skett över 10 
samövningar mellan Amfibieregementet och Nylands Brigad på 2000-talet. Syftet med AMPHEX är 
att öva och stärka förmågor i den bilaterala svensk-finska amfibiestyrkan Amphibious Task Unit 
(ATU). Genom övningen hoppas man kunna utveckla ATU:s förmåga att lösa krävande militära 
krishanteringsuppgifter, öka den ömsesidiga förståelsen av ledning samt övning av stridsteknik och 
taktik.73 
 
Sammanfattat kan man säga att Sverige och Finland bedrivit olika typer av övningsverksamhet, dels 
inom ramen för CBTN men också genom övningen AMPHEX då syftet var att öva den svensk-finska 
amfibiestyrkan ATU. Sverige och Finland övar också tillsammans med övriga nordiska länder bland 
annat genom CBT. Gemensam utbildning kring genderfrågor sker i det nordiskt gemensamma 
gendercentrumet NCGM på Livgardet, Stockholm. Övning tillsammans bidrar till att uppnå högre 
effekt, utveckla interoperabiliteten samt uppnå kostnadseffektivitet. 
 
3.2.3 Regionalt sjölägessamarbete 
Länderna kring Östersjön har ett gemensamt intresse av att hålla transportleder öppna och 
olycksfria samt rena från miljöförstöring. Detta främjar stabiliteten i regionen och säkerställer 
transporter till och från hamnar i Östersjön. Det har skett en ökning av trafiken på Östersjön, 
framför allt av oljetransporter. Finska Statsrådet anser att miljöriskerna stiger i och med ökningen 
av oljetransporter. Betydelsen av Östersjön växer ytterligare med tanke på gasledningen Nord 
Stream, framför allt ekonomiskt. Finland och Sverige arbetar aktivt för att förhöja säkerheten i 
Östersjön, bland annat genom att följa EU:s havspolitik.74 
 
Den svenska och finska marinen har haft ett sjölägessamarbete kring Östersjön sedan 2006. 
Samarbetet heter Sea Surveillance Cooperation Finland and Sweden (SUCFIS) och har ansetts som 
ett lyckat exempel på fördjupat internationellt samarbete. Syftet är att effektivisera den militära 
sjöövervakningen i Östersjöregionen genom ett kontinuerligt utbyte av sjölägesinformation mellan 
berörda myndigheter såsom Försvarsmakten och Kustbevakningen. Sveriges försvarsmakt har 
ansvaret att i fredstid samla in, bearbeta och lämna civilt anpassad sjölägesinformation till 
Kustbevakningen. Kustbevakningen har sedan till uppgift att samordna och förmedla den civila 
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sjöinformationen.75 Informationen utbyts digitalt via databaser som gjorts tillgängliga för respektive 
myndighet som tillhör samarbetet. Det handlar således inte bara om militär sjöövervakning, utan 
också om civil trafik för att kunna skapa sig en sjölägesbild som kan utnyttjas vid exempelvis 
sjöräddning. Sjölägessamarbetet bygger på integrering av befintliga system vilket leder till 
kostnadseffektivitet men också till att länderna får ut mer effekt av existerande system.76 
 
Utifrån det framgångsrika samarbetet mellan Sverige och Finland har samarbetet sedan 2009 
utvidgats. Från att ha varit ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Finland, inkluderas numera 
Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Polen i sjölägessamarbetet. Detta utvidgade 
regionala samarbete benämns Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea (SUCBAS). 
 
Huvudmålen med SUCBAS är att:77  
1. Utgöra en grund för utbyte av sjölägesinformation och främja den maritima 
situationsmedvetenheten. 
2. Stödja och fördjupa det övergripande samarbetet mellan de berörda länderna. 
3. Öka sjösäkerheten och säkerheten i Östersjöområdet. 
4. Stödja de nationella myndigheterna avseende miljörisker och miljöhot. 
5. Stödja de myndigheter som bedriver gränskontroll och sjörätt. 
 
Det diskuteras även om att öppna samarbetet för fler länder. Enligt Sveriges regering kan Sverige se 
fördelar med att exempelvis utvidga sjölägessamarbete till Nordsjön.78 Vidare anser regeringen att 
samarbetet leder till en förbättrad maritim sjölägesuppfattning. Detta ökar säkerheten till sjöss och 
förbättrar även möjligheterna att genomföra sjöräddningsinsatser menar man.79  
 
Figur 4 visar att berörda länder och deras myndigheter kan ge och ta emot gemensam information 
avseende olika kategorier eller ämnen:  

 
Figur 4: SUCBAS informationsutbyte 
Källa: http://www.sucbas.org/index.php 80 
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Sammanfattningsvis har alltså Sverige och Finland haft ett framgångsrikt samarbete avseende 
sjölägesinformation genom SUCFIS. Östersjöns betydelse för de båda länderna är stora, handel och 
oljetransporter är två exempel på betydande faktorer. Vikt läggs alltså inte bara på militär 
själägesbild utan också på civil trafik eftersom svenska försvarsmakten ansvarar för att samla in 
information till Kustbevakningen. SUCFIS utvidgades 2009 till att inkludera fler länder kring 
Östersjön och samarbetet benämndes istället SUCBAS. Ett övergripande syfte är att utgöra en 
grund för utbyte av sjölägesinformation och främja den maritima situationsmedvetenheten bland 
de berörda medlemsländerna. Sjölägessamarbetet bygger på integrering av befintliga system vilket 
leder till kostnadseffektivitet och högre effekt än om länderna arbetat var för sig. 
 

4 Analys och diskussion 

 

4.1 Likheter och skillnader i försvars- och säkerhetspolitiken 
Kopplat till frågeställningen om likheter och skillnader mellan Sveriges och Finlands målsättningar 
och strategier kan det utläsas sådana ur de svenska och finska propositionerna. Avseende 
målsättningar, är en likhet att de båda länderna har som mål att värna om befolkningen. Sverige 
uttrycker att man vill ”värna om befolkningens liv och hälsa” och Finland uttrycker att man vill 
”främja befolkningens säkerhet och välfärd”. Att likheten finns där är kanske inte så konstigt. Båda 
länderna arbetar för att främja demokrati och mänskliga rättigheter och att inte värna om den egna 
befolkningen hade då kunnat ses som motsägelsefullt. Sverige uttrycker till och med i sina mål att 
man vill ”värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 
rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter”. Här visar Sverige en större tydlighet till skillnad från 
Finland där man visserligen uttrycker liknande mål men betydligt mer kortfattat. Finland nämner i 
målen att man bland annat vill trygga de grundläggande värderingarna.  
 
Båda länderna uttrycker också att ett av de viktigaste målen är att upprätthålla ett fungerande 
samhälle och värna om dess funktionalitet. Detta kan dels tänkas bero på att försvarsmakterna i de 
båda länderna också är starkt beroende av den infra- och samhällsstruktur som finns i landet. Det 
stöd som fås av det civila samhället i krissituationer är vitalt för att kunna verkställa det militära 
försvaret. På samma sätt är det militära stödet till samhället kritiskt för att myndigheterna ska 
kunna utöva sin verksamhet i kris.81 Både Sverige och Finland uttrycker även att det IT-baserade 
samhället vi lever i är mycket sårbart.  En attack mot det kan innebära stora konsekvenser. Därför 
arbetar båda länderna med förebyggande åtgärder (IT-säkerhet). Att upprätthålla ett fungerande 
samhälle kan dock betyda flera saker. Det behöver alltså inte nödvändigtvis handla om infrastruktur 
och samhällsskydd utan kan mycket väl handla om att skapa stabilitet genom ekonomiska och 
politiska faktorer. Exempelvis kan ett samhälle främjas av låg arbetslöshet, jämställdhet, bättre 
levnadsstandard för låginkomsttagare, tillgång till bostäder mm. Å ena sidan kan man som 
medborgare vilja se tydligare exempel på hur och vad som ska skyddas i samhället, förutom det lilla 
som nämnts i propositionen. Å andra sidan kan det finnas en poäng med att lämna vissa saker 
öppna för tolkningar. På det sättet kan Sverige och Finland agera flexibelt i händelse av krig eller 
kris och inte vara bundna av paragrafer. Försvarsmakten har då handlingsfrihet i lösandet av sin 
uppgift: ”att med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter 
vid behov”. 
 
Gällande Sveriges och Finlands strategier, det vill säga ”hur” säkerheten ska uppnås, har båda 
länderna för det första en stark förankring i FN och EU som kan tolkas som en åtgärd till att stärka 
den internationella säkerheten och stabiliteten. Båda länderna understryker att ländernas säkerhet 
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stärks genom europeisk integration. Ett uttryck för detta är Sveriges och Finlands bidrag i olika FN- 
och EU ledda insatser. Varken Sverige eller Finland är medlemmar i NATO, vilket innebär att de inte 
”kallt” kan räkna med stöd från NATO vid ett militärt angrepp. Kan detta vara en faktor till varför 
Sverige och Finland lägger så stor tilltro till bland annat EU och Lissabonfördraget? 
Lissabonfördraget och dess solidaritetsklausul innebär ju att medlemmar i EU är solidariskt 
ansvariga att bistå varandra med lämplig hjälp vid exempelvis ett väpnat angrepp. En slutsats är att 
både Sverige och Finland ser detta som ett tillräckligt forum (för stunden) för att säkra och bidra till 
den stabilitet som eftersträvas i Europa. 
 
En intressant faktor mellan svensk och finsk förvars- och säkerhetspolitik är synen på det nationella 
försvaret. Båda länderna anser visserligen att säkerhet byggs tillsammans med andra och genom att 
främja säkerhet och stabilitet i vår omvärld, främjar vi också stabilitet och säkerhet i egna nationen. 
Finland uttrycker dock i sin proposition att man ska kunna avvärja hot utan stöd utifrån. Skiljer sig 
Sverige åt från detta synsätt? En slutsats är att i teorin så skiljer sig inte Sverige särskilt mycket från 
Finlands syn på nationellt försvar. Sveriges försvarsmakt har av regeringen fått ett antal uppgifter 
och en av dem är just att försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget 
territorium. Vi ska även kunna avvisa kränkningar av det svenska territoriet. Detta är alltså 
uppgifter som ställts på Sveriges försvarsmakt kring nationellt försvar.  I teorin är det alltså ganska 
tydligt vad vi ska kunna göra, och således inte särskilt olikt det finska synsättet på nationellt försvar. 
 
Skillnader börjar däremot uppenbara sig då man analyserar de praktiska skillnaderna mellan Sverige 
och Finland. Ett exempel är att Finland fortfarande har en värnpliktsarmé medan Sverige valde att 
omorganisera till ett yrkesförsvar. Det innebär en stor skillnad i tillgänglig och eventuellt tillgänglig 
personal (mobilisering). Finlands trupper kommer omfatta ca 230 000 man år 2015, skriver man i 
sin proposition. Sveriges försvarsmakt kommer innan år 2019 ha totalt 50 000 soldater, ca 22 000 
av dessa kommer tillhöra hemvärnet och nationella skyddsstyrkorna.82 Detta innebär att Sverige 
har en betydligt mindre andel personal att lösa sina uppgifter med än Finland. Det kan ifrågasättas 
om Sverige verkligen har förmågan att skydda nationen vid ett militärt hot genom sina mindre, 
snabbinsatta insatsförband.83 
 
Finland anser också att ett angrepp mot landet ska anses som olönsamt. Här kan man dra 
paralleller till den strategi som Sverige hade under Kalla Kriget men som man nu lämnat. Finland 
uttrycker helt enkelt på ett mer omfattande sätt hur man tänker skydda nationen och vad man gör 
för att upprätthålla kapaciteten.84 
 
Utifrån Valaseks tre framgångsfaktorer som nämndes i teoriavsnittet, kan man se att Sveriges och 
Finlands försvars- och säkerhetspolitiska målsättningar hänger samman avseende: 1) liknande 
strategisk kultur, 2) förtroende och solidaritet, 3) tydliga avsikter? 
 
En slutsats gällande liknande strategisk kultur är att det finns en koherens, det vill säga en 
samstämmighet. Man har exempelvis en liknande syn på internationella insatser och insatsförband 
(se NBG och insatsen i Afghanistan). Det finns en vilja hos både Sverige och Finland att delta i 
arbete som syftar till att skapa säkerhet och stabilitet i vår omvärld. Finland nämner i sin 
proposition att det finns en gemensam säkerhetsmiljö bland de nordiska länderna och att deras 
försvarsmakter har likartade uppgifter, mål och verksamhetskulturer. Detta möjliggör och främjar 
försvarssamarbete menar man.85 Här går det att koppla Valaseks begrepp ”liknande strategisk 
kultur”, till vad man i den finska propositionen kallar ”verksamhetskultur”. Det definieras dock inte 
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specifikt vad man menar med verksamhetskultur i propositionen. Ett antagande är ändå att man 
menar att de nordiska länderna har ett liknande ”tänk” och att det finns en enhetlighet. Å andra 
sidan finns det många skillnader mellan de nordiska länderna, framför allt medlemskapen i NATO. 
 
Både Sverige och Finland inser också att de kan dra nytta av varandra på utvalda områden vilket 
Valasek framhäver som positivt. Det verkar inte finnas någon problematik i att samarbeta (pooling 
and sharing) och dra fördelar som sedan utnyttjas ”individuellt” av det ena eller det andra landet, 
snarare tvärtom. Detta argument för även Kommendören för Finlands försvarsmakt, General Ari 
Puheloinen. Han menar att den yttersta målsättningen för Finlands försvarsmakt avseende nordiskt 
samarbete, är att få fördelar som tjänar den militära försvarsförmågan.86 Enligt Valasek är en 
liknande strategisk kultur en av de viktigaste framgångsfaktorerna vid samarbete och han menar 
vidare att stora fördelar, framför allt ekonomiska, kan dras utan att statens suveränitet och 
handlingsfrihet går förlorad. Ett exempel som verifierar det resonemanget är de svensk-finska 
flygövningarna som sker inom ramen för CBTN. Sverige och Finland övade tillsammans med 
befintliga resurser och fick ut mer effekt ur övningarna än man hade fått om man övat ensam. Man 
ökade alltså operabiliteten samt kostnadseffektiviteten och respektive land hade fortsatt full 
handlingsfrihet med sina flygstridskrafter.  
 
En annan anledning till varför det anses finnas en koherens avseende liknande strategisk kultur är 
att Sverige och Finland har samma tillhörigheter (eller bristen på dem) avseende internationella 
organisationer eller aktörer. Med andra ord, de båda länderna skiljer sig inte åt vad gäller NATO- 
och EU medlemskap (se figur 1) och således har de bra förutsättningar för fördjupat samarbete. 
Inget av länderna är bundna till åtaganden som den andra parten inte kan delta i, vilket således 
underlättar för samarbete. 
 
Valaseks andra framgångsfaktor för ett lyckat samarbete är ”förtroende och solidaritet”. Här 
nämner också Valasek själv NORDEFCO som ett framgångsrikt exempel. Sverige och Finland har en 
gemensam historia och i många fall gemensamt språk i och med de många svensktalande 
finländare. Sveriges regering har också sagt att ”det nordiska samarbetet karaktäriseras av 
förtroende och tillit”.87 Sverige har också klart uttryckt att man inte kommer förhålla sig passivt vid 
ett angrepp eller katastrof mot något EU land eller nordiskt land. Det är ett tydligt ställningstagande 
från Sveriges sida. Finland skriver i sin proposition att de båda länderna har nära relationer och att 
det råder samförstånd mellan länderna. Det ena landet ska överlägga och konsultera med det 
andra i säkerhetspolitiska frågor. Det ska också tas hänsyn till respektive lands försvars- och 
säkerhetspolitiska linje med tanke på den egna ställningen, säger man.88 Det är tydligt att också 
Finland hyser förtroende till Sverige och att man vill fortsätta ha goda förbindelser och nära 
försvars- och säkerhetspolitiska relationer. 
 
En annan faktor som kan ha haft inflytande i förtroendet och solidariteten mellan länderna är 
händelserna i Finland under andra världskriget. ”Finlands sak är vår” löd ett svenskt uttryck vid 
tiden och det fanns ett starkt stöd för Finland i Sverige. Över 8000 frivilliga soldater och officerare 
anslöt sig till kriget och Finlands sak blev således också deras89. Även om många finländare och 
svenskar möjligtvis tyckte att Sverige som stat skulle agerat starkare och skickat trupper, så har 
ändå den svenska frivilligrörelsen och de svenska frivilliga soldater som stred för Finland gjort ett 
intryck i Finland. Det menar Jukka Nevakivi som bidragit med ett kapitel i boken Finnish and 
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Swedish security: comparing national policies.90 Det visade på just en solidaritet gentemot 
grannlandet, något som således skapade ett förtroende. 
 
Det bör heller inte uteslutas att förtroendet mellan Sverige och Finland kan ha växt fram (eller 
åtminstone växt sig starkare) genom de olika samarbetena vi haft genom åren. Genom ”pooling and 
sharing” samt täta kontakter mellan svenska och finska myndigheter kan förtroende och sedan 
solidaritet gradvis vuxit fram. 
 
Den tredje faktorn enligt Valaseks teori om framgångsrikt samarbete är ”tydliga avsikter”. Här har 
Sverige och Finland fördelar att återigen tillhöra samma aktörer såsom EU och NORDEFCO. Inom 
ramen för NORDEFCO har medlemsländerna givit sitt samtycke till dess syfte som är att stärka 
ländernas nationella försvar, utforska synergieffekter och underlätta effektiva gemensamma 
lösningar. Här har alltså Sverige och Finland en ram, eller avsikt med samarbete dels inom 
NORDEFCO eller bilateralt. Det kan också kopplas till det som precis togs upp angående liknande 
strategisk kultur. Där nämndes det att det inte tycktes finnas något problem i att dra fördelar som 
nyttjas individuellt av respektive land. Anledningen till att det inte blir ett problem är att det klart 
och tydligt står som syfte med NORDEFCO att stärka sitt eget försvar. Sverige och Finland har 
medgivit till detta syfte och kan sedan skapa synergieffekter av samarbetena som bidrar till att öka 
eller bibehålla den egna förmågan. Utöver avsikten att stärka den egna försvarsförmågan, bör det 
poängteras att den ekonomiska faktorn är av stor betydelse. Både Sverige och Finland vill uppnå 
kostnadseffektivitet och försvarsmakterna i respektive land har drabbats av ekonomiska 
åtstramningar de senaste åren. Det finns alltså en förståelse samt en gemensam och tydlig avsikt 
att dra ner på kostnaderna i respektive lands försvarsmakt. 
 
Sammanfattningsvis avseende likheter och skillnader i svensk och finsk försvars- och 
säkerhetspolitik, anses det finnas en relativt stor likhet avseende vilka målsättningar och strategier 
man har för säkerheten, i alla fall teoretiskt sätt. Praktiskt sätt kan Sveriges förmåga att försvara det 
egna landet ifrågasättas, framför allt med tanke på den svenska försvarsmaktens numerär. 
Ländernas relation till varandra överensstämmer ändå väl med Valaseks teorier om framgångsrikt 
samarbete avseende tre faktorer: liknande strategisk kultur, förtroende och solidaritet samt tydliga 
avsikter. Man hyser en förståelse för varandra och det anses finns en solidaritet mellan länderna, 
mycket på grund av samarbetet inom NORDEFCO. Vissa skillnader kan dock belysas. Det läggs en 
större tyngd vid det nationella försvaret i Finland än vad det gör i Sverige. Även om Sverige tydligt 
uttrycker att landet ska kunna försvaras så kan det i praktiken bli svårt vid en större konflikt eller 
vid ett väpnat angrepp. Finlands värnpliktsystem kontra Sveriges yrkesförsvar är också en viktig 
faktor i den diskussionen.  
 

4.2 Samarbete på gemensamma områden och förutsättningar för ett 
fördjupat samarbete 
Sverige och Finland samarbetar inom en rad olika områden. Dels bilateralt, som beskrivits i studien, 
men också tillsammans med andra nordiska länder inom NORDEFCO. Som tidigare nämnts anser 
Tomas Valasek att det finns olika typer av inriktningar. Den första handlar om samarbete av 
ekonomiska skäl, den andra om kollektivt försvar av den egna nationen, och den tredje om 
samverkan kring övervakning och krishantering. Frågan är om Valaseks tre inriktningar för 
samarbete överensstämmer med de inriktningar som det svensk-finska samarbetet har eller har 
haft de senaste åren (se figur 2). 
 
Vad gäller den första inriktningen som behandlar samarbete av ekonomiska skäl, vill jag påstå att 
den är en övergripande inriktning som inte kan eller bör förbises i någon typ av försvarssamarbete. 
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På grund av de senaste årens nedskärningar och omstruktureringar är de flesta samarbeten som 
kan sänka kostnader eller skapa mervärde av befintliga resurser välkomna. Det vill säga, vare sig det 
handlar om gemensam försvarsmaterielanskaffning eller gemensamma övningar så är alltid den 
ekonomiska faktorn en stor del i dagens samarbeten.  
 
Den andra inriktningen som Valasek framhäver är samarbete som syftar till kollektivt försvar av den 
egna nationen. Visserligen så har både Sverige och Finland uttryckt att säkerhet byggs tillsammans 
med andra, men det bör snarare tolkas som det arbete som bedrivs för att främja säkerhet och 
stabilitet i omvärlden, snarare än kollektivt försvar av den egna nationen. Det senare är enligt min 
uppfattning en produkt av ett NATO medlemskap och således inte något som varken Sverige eller 
Finland bör kunna räkna med i händelse av en konflikt i vårt närområde. Båda länderna har vidare 
uttryckt i sina propositioner att man bör ha förmågan att försvara landet. Finland har gjort det extra 
tydligt genom att säga att man ska kunna försvara landet utan hjälp eller stöd utifrån. Detta är 
enligt min mening ett tydligt exempel där samarbete och framför allt övningar mellan Sverige och 
Finland syftar till kostnadseffektivitet, interoperabilitet och uppnå högre effekt av befintliga 
resurser, snarare än kollektivt försvar av den egna nationen. 
 
Valaseks tredje inriktning för samarbete handlar om samverkan kring övervakning och 
krishantering. Denna punkt överensstämmer bra med det samarbete som Sverige och Finland haft 
via SUCFIS och sedan SUCBAS. Man insåg från båda länder ett behov och fördelar med att dela med 
sig av sjölägesinformation mellan varandra. Man ökade interoperabiliteten mellan ländernas 
system och drog nytta av varandra avseende övervakning och krishantering till sjöss. Återigen kan 
den ekonomiska faktorn vara en del i detta samarbete men jag drar slutsatsen att man i första hand 
såg fördelar med att dela med sig av informationen för att bli effektivare i sitt arbete. 
 
Anmärkningsvärt gällande de bilaterala samarbetena mellan Sverige och Finland, är att de ofta 
börjat som bilaterala initiativ för att sedan utvecklas till multilaterala. Exempelvis påbörjade Sverige 
och Finland flygövningar via CBTN och sedan 2010 anslöt sig också Norge. Sedan utvecklades även 
det och svenska och danska förband övar numera inom ramen för CBTS. Ett annat exempel är det 
svensk-finska sjölägessamarbetet SUCFIS som sedan utvecklades till SUCBAS och inkluderade då ett 
flertal länder till. Hur kommer det sig att svensk-finska bilaterala samarbeten utvecklar sig till att 
sedan inkludera fler länder? En anledning kan vara att det finns en osäkerhet bland andra länder att 
påbörja vissa samarbeten med tanke på kostnader och vilket mervärde det faktiskt ger. När de 
initiala samarbetsländerna sedan utvärderar om samarbetet lönar sig eller inte kan övriga 
(intresserade) länder våga ansluta sig. Man ser helt enkelt nyttan i samarbetet och agerar 
”efterklokt” och ansluter sig till samarbetet.  
 
När det gäller förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan länderna anser jag att NORDEFCO 
utgör en bra grund för detta. Finland har även i sin proposition nämnt att ”NORDEFCO ger ramar för 
ett fördjupat försvarssamarbete”.91 Nya utvecklingsområden och försvarssamarbeten har redan 
tagit fart, dock mestadels inom ramen för NORDEFCO. Ett exempel på ett område där fördjupat 
samarbete kan ske är inom informationssäkerhet. De nordiska länderna har inlett ett fördjupat 
samarbete kring IT-säkerhet och man arbetar för att inom snar framtid kunna upprätta ett nordiskt 
kommunikationsnätverk för att öka skyddet mot IT-angrepp.92 En slutsats är att försvarssamarbeten 
i allt större grad kommer inkludera de övriga nordiska länderna och att arbetet inom NORDEFCO 
kommer vara av stor vikt. 
 
Befintliga bilaterala övningar mellan Sverige och Finland kan komma att fortskrida och utvecklas på 
olika sätt, exempelvis i omfattning och storlek men också på olika nivåer, från soldat- till stabsnivå. 
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Rent språkligt kan både svenska och engelska användas. Engelska kan vara att föredra då både 
Sverige och Finland deltar i NATO-övningar där mestadels engelska används. På detta sätt blir 
svenska och finska soldater mer vana vid att kommunicera på engelska vilket kan vara en fördel vid 
internationella operationer. Sverige och Finland kan också tänkas ge gemensamma bidrag i 
internationella operationer och krishanteringsinsatser. Exempelvis genom den svensk-finska ”ATU”, 
som nämnts tidigare. Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att genom att utveckla befintliga 
samarbeten kan det skapas synergieffekter och således öka den egna försvarsförmågan men också 
den interoperabilitet som krävs vid bilaterala och multilaterala samarbeten och insatser. 
 

4.3 Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att utvidga denna studie till att inkludera övriga nordiska länder. Att 

utifrån Valaseks teorier om framgångrikt samarbete också jämföra länderna inom NORDEFCO, finns 

det en koherens? Hur förhåller sig de nordiska länderna till varandra trots de olika 

allianstillhörigheterna? Kan man hitta en liknande strategisk kultur inom NORDEFCO-samarbetet? 

Frågor som dessa hade varit intressanta att undersöka. Forskningen skulle antingen kunna grunda 

sig på de tre faktorerna som använts i denna studie, eller grunda sig på en enda faktor, förslagsvis 

kring den om liknande strategisk kultur. 

 

I denna studie har den svenska försvarspropositionen från 2009 använts. Nästa försvarsbeslut 

väntas komma 2014. Försvarsberedningen ska innan dess redovisa sin bedömning av den 

säkerhetspolitiska utvecklingen och konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. 

Uppdraget i denna första del ska lämnas i en rapport i juni 2013.93 Det hade varit intressant att då 

utvärdera den nya propositionen för att hitta likheter och skillnader mellan exempelvis Sverige och 

Finland. Är synen annorlunda kring det nationella försvaret? Innehåller den nya propositionen 

liknande målsättningar och strategier för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken? Om nej, vad 

får detta för konsekvenser? 

Vidare kan den kommande försvarspropositionen 2014 utvärderas och ställas mot hur 

försvarsmakten i Sverige ser ut just då. Med andra ord, jämföra svenska mål och metoder för att 

slutligen undersöka om det finns en policykoherens. Jonatan Berggren skrev 2012 en 

studentuppsats på Försvarshögskolan med namnet ”Mål och metoder i svensk säkerhetspolitik- 

Policykoherens i Ett användbart försvar. En liknande studie kan alltså utföras då den nya 

försvarspropositionen kommer ut 2014 och kan då förslagsvis ta avstamp i Berggrens studie. 
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