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FRÅN VÄSTER TILL ÖSTER… Bilateralt samarbete med Finland ett sätt att 

bibehålla förmågebredd? 

 
Sammanfattning: 

Samarbetet inom NORDEFCO har blivit mer fragmenterat vilket innebär att bilaterala 

överenskommelser är vanliga. När det bilaterala samarbetet med Norge har försvårats av avbrutna 

materielprojekt så har det uttalats en stark politisk vilja att bilateralt fördjupa samarbetet med 

Finland. Drivkrafterna för samarbete har historiskt sett främst varit ekonomiska men även för att 

undvika kritisk massa i den egna organisationen.  

 

Uppsatsen undersöker, med hjälp av Tomas Valaseks framgångsfaktorer, förutsättningarna för 

fördjupat samarbete på strategisk nivå. Framgångsfaktorerna knyts till krigföringsförmåga på 

taktisk- och funktionsnivå och kan på så sätt undersöka om samarbetet mellan Sverige och Finland 

kan nyttjas för att undvika kritisk massa inom den belysta fältarbetsfunktionen. 

 

Uppsatsen finner att det finns goda förutsättningar för att ytterligare fördjupa samarbetet. Likheter 

i strategisk kultur och de politiskt klargjorda intentioner med samarbetet som uttalats borgar för en 

tillit som bygger på solidaritet.  

Avseende fältarbetsfunktionen så finns idag ett samarbete inom NORDEFCO vilket kan utgöra 

grunden för ett bilateralt samarbete med Finland. Yttersta målsättningen är att sätta upp 

gemensamma förband som bygger på en interoperabel konceptuell grund och med en gemensam 

träning och utbildning för att därigenom säkerställa en gemensam värdegrund att stå på. Trots vilja 

från de bägge försvarsmakterna att göra detta så kan inte full förmågebredd enligt svensk 

definition uppstå eftersom Sverige idag redan är under kritisk massa och Finland har lösningar 

med kontrakterade civila entreprenörer som bara är i funktion vid krigstillstånd.  Lösningen kräver 

utökad svensk organisation eller omriktning av befintliga förmågor i Finland. Trots detta kan ett 

samarbete bidraga till att bibehålla dagens förmågebredd och säkerställa krigföringsförmåga för 

fältarbetsfunktionen. 

 
Nyckelord:  

Säkerhetspolitik, nordiskt samarbete, försvarstransformation, fältarbeten 
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1 INLEDNING 

 

”Även om våld kan skydda i en nödsituation, är det endast rättvisa, ärlighet, omtänksamhet och samarbete som 

slutligen leder människorna till den eviga fredens gryning” 

 

Dwight David Eisenhower 

 

Behovet av samarbete och fältarbete är inget nytt. Sverige har med framgång använt förband 

från nuvarande Finland för att utföra fältarbeten redan innan ett särskilt ingenjörtruppslag 

skapades. Ett exempel är Savolax infanteriregementes övergång och broslagning vid Lech 

1632. Denna seger högtidlighålls fortfarande i Finland av Kajanalands brigad den femte april 

varje år.
1
 Detta exempel är förvisso från tiden då Sverige och Finland var samma land men får 

ändock utgöra ett historiskt exempel på samarbete länderna emellan.  

 

Den svenska försvarsmaktens transformering till ett insatsförsvar, som skall kunna verka både 

internationellt och nationellt, har inneburit en kraftig reducering av förband och förmågor 

inom markförbanden.
2
  

Insatsorganisationen är optimerad för att försvara Sverige utifrån och in och inte inifrån och 

ut.
3
 Detta skapar svårigheter att verka med full förmågebredd i en nationell kontext. 

Kraven på försvarsmakten att påbörja försvarsplanering för ett nationellt försvar i ljuset av 

Georgien (2008) och Ukraina (2014) kan ställa krav på att behålla full förmågebredd eller i 

samarbete med någon annan uppnå detta.  

 

Fältarbetsförbandens läge i en uppbyggd insatsorganisation 14 (IO 14) är till del beskriven i 

uppsatsen ”En bro för lite”
4
 främst vad gäller förmågan till broslagning i olika typsituationer 

och på olika nivåer. Uppsatsen fastslår att funktionen är en kritisk sårbarhet och kan i 

dagsläget inte upprätthålla full förmågebredd. Detta gäller såväl i en nationell som i en 

internationell kontext.  

 

Detta problem är inte unikt för fältarbetsfunktionen utan är allmänt och delas av flera 

försvarsmakter i Europa. Varje land för sig klarar i åtstramningstider inte av att behålla och 

öva hela förmågebredden utan kommer att tvingas välja bort system eller hitta andra 

lösningar.
5
 Härvid finns det starka incitament för att öka samarbetet vad gäller både 

ekonomiska och operativa sådana.  

 

Det nordiska samarbetet fick ett uppsving efter kalla krigets slut och har politiskt framhållits 

som en lösning för framtiden avseende säkerhetspolitik. Uppsvinget och formaliseringen av 

samarbetet kom efter Stoltenbergrapporten 2009
6
 samt bildandet av Nordic Defense 

Cooperation (NORDEFCO).
7
 

Denna politiska vilja att utöka det nordiska samarbetet gäller även funktionen fältarbeten. 

Uppsatsen kunde berört vilken funktion som helst då liknande problemställningar med kritisk 

                                                      
1
 http://www.uppslagsverket.fi/bin/view/Uppslagsverket/KajanalandsBrigad, besökt 140226 

2
 Regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar, sid. 8 

3
 Svenska Dagbladet, Hårt S-angrepp mot försvarspolitiken, 2014-01-13 

4
 Hertzberg, Peder, En bro för lite, C-uppsats, FHS, 2012 

5
 Lunde Saxi, Håkon, Nordic defence Cooperation after the Cold War, Institutt for forsvarstudier, Oslo, 2011, 

sid. 11 
6
 Stoltenberg, Thorvald, NORDISK SAMARBEID OM UTENRIKS- OG SIKKERHETSPOLITIKK, Nordiskt 

utrikesminister möte Oslo 2009 
7
 Doeser, Fredrik, Petersson, Magnus, Westberg, Jacob, Norden mellan stormakter och fredförbund,  Santerus, 

Stockholm, 2012, sid. 17 

http://www.uppslagsverket.fi/bin/view/Uppslagsverket/KajanalandsBrigad
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massa går att finna över hela organisationen. Operativa doktrinen från 2014 pekar ut 

fältarbeten som en operativ funktion och därmed påverkars verksamhet över hela det 

operativa djupet.
8
 Med detta i åtanke så kommer fältarbetsfunktionen att belysas i detta arbete. 

Arbetet drivs främst genom NORDEFCO Engineer Work Group (NEWG) som har visat ett 

intresse för gemensam utveckling av den samlade ingenjörförmågan i Norden.  

Det nordiska samarbetet inom NORDEFCO har använts som ett kraftfullt argument i den 

säkerhetspolitiska debatten. Inom NORDEFCO så anses just fältarbetsfunktionen ha 

möjligheter att fördjupa samarbetet beroende på ett lägre politiskt motstånd jämfört med rent 

stridande funktioner.
9
 Detta innebär att fältarbetsfunktionen är lämpad att undersöka utifrån 

sin lämplighet och påverkan på alla andra funktioner. 

 

 Den politiska viljan att samarbeta är tydlig då ledande försvarspolitiker gång på gång 

framhåller att Sverige inte står ensamma och att säkerhet byggs tillsammans med andra. Detta 

uttrycks ofta av Försvarsministern: 

 
 Men det är också så att vi bygger vår säkerhet tillsammans med andra. Vi är beroende av 

andra länder och vi bygger vår säkerhet tillsammans med andra länder…
10

 

 

Det nordiska samarbetet har även lyfts fram inom EU och NATO som det goda exemplet på 

pooling and sharing/smart defence.
11

  De enskilt största materielprojekten har varit 

Archerprojektet samt upphandling av nya lastbilar, allt detta i samverkan med Norge.  

Norge har setts som den naturliga samarbetspartnern för Sverige vilket har bidragit till att 

tidigare akademiska arbeten har en tyngdpunkt på samarbete mellan Norge och Sverige.  

Vad innebär det då att samarbetet med Norge till del har havererat
12

. Innebär detta att 

samarbetet inom Norden minskar? Kanske en återgång till tankar från nittiotalet om det 

nordiska samarbetets död, eller som Jukarainen uttrycker det  

 
Norden is Dead — Long Live the Eastwards Faced Euro-North

13
  

 

Fokus har flyttats från Norge till Finland, från väster till öster. Statsminister Fredrik Reinfeldt 

och President Sauli Niinistö har var för sig gett uttryck för att Sverige och Finland kan närma 

sig varandra ytterligare. Detta aktualiserades under deras respektive tal under Folk och 

Försvar 2014.
14

 Sverige och Finland som ingår bilaterala överenskommelser och samarbeten 

kan vara en lösning för framtiden enligt de båda. 

 

Genom att närma sig Finland så undviks frågan om NATO som alltid är central vid samarbete 

med Norge eller Danmark. Bilateralt samarbete kan dock framtvinga önskvärt eller oönskat 

                                                      
8
 Försvarmakten, Operativa Doktrin, FMLOG APSA, Stockholm, 2014, sid. 21 

9
 Kampenes, Inge Öv Chairman COPA CAPA, Recommendations from COPA CAPA concerning Engineering 

cooperation, 2014-02-14 
10

 Enström, Karin, Kommer påverka vår försvarspolitik, artikel Svenska Dagbladet, 2014-02-06 
11

 http://usa.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=e16d4d5a-64a1-408c-9718-ef8f6a8ab39e besökt 2014-

05-08 
12

 Misslyckade med JAS, ARCHER, Lastbilar 
13

 Pirjo, Jukarainen, Norden is Dead — Long Live the Eastwards Faced Euro-North: Geopolitical remaking of 

Norden in a Nordic journal, Cooperation and Conflict 33:4, 1999, sid 355-82 
14

 Folk och Försvar, 

http://www.folkochforsvar.se/index.php/debatt_reader/items/sverigeochvarldenparikskonferensen2014.html, 

besökt 2014-02-07 

http://usa.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=e16d4d5a-64a1-408c-9718-ef8f6a8ab39e
http://www.folkochforsvar.se/index.php/debatt_reader/items/sverigeochvarldenparikskonferensen2014.html
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ömsesidigt beroende.
15

 Detta beroende kan vara ett problem när det gäller samarbete med 

länder som tillhör NATO. I Finland ser vi en försvarsalliansfri partner och vice versa. 

 

Det handlar om att avväga ekonomiska överväganden mot reell krigföringsförmåga. 

Samarbete kan vara en väg att både ha och äta upp kakan. Inställningen att både uppnå 

kostnadsbesparingen och säkerställa förmåga genom samarbete finns även i Finland vilket 

General Puheloinen har gett utryck för:  

 
Den viktigaste utgångspunkten för försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige är att finna 

gemensamma behovs- och intresseområden. Det råder inget tvivel om att man inte skulle kunna 

finna några sådana. Vad kan man då uppnå? Som ett resultat av samarbetet kan man verka 

tillsammans bättre och mer ekonomiskt. Man kan åstadkomma kostnadsinbesparingar, men man 

ska inte vänta sig att uppnå sådana genom alla projekt. Det är också möjligt att finna stöd och 

kompletteringar för försvarsförmågorna inom försvarsmakten i de båda länderna.
16

 

 

1.1 Problemformulering och syfte 

 

Tidigare forskning kring försvarssamarbete pekar på två typer av militärt samarbete i Europa, 

det strukturerade som NORDEFCO respektive samarbetsöar.
17

 

NORDEFCO ses som en mer formaliserad form medan samarbetsöarna kan röra begränsade 

projekt och uppstår vid behov. Även arbetet inom NORDEFCO verkar bli mer fragmenterat, 

vilket öppnar upp för bilaterala samarbeten i formen av samarbetsöar. För att kunna utforska 

samarbete mellan två nationer så utgår arbetet ifrån vad som har varit framgångsfaktorer vid 

tidigare samarbete. Tomas Valasek har i ”Surviving Austerity” formulerat sju olika 

framgångsfaktorer som helt eller delvist bör vara uppfyllda för att lyckas med framtida 

samarbeten.
18

 Liknande strategisk kultur(I), tillit och solidaritet (II), militära styrkor av 

liknande storlek och kvalitet (III), rättvisa förutsättningar för försvarsindustrin (IV), 

klargjorda intentioner (V), allvarligt uppsåt (VI) och låg korruption (VII). 

Dessa Valaseks sju faktorer för framgång kan utgöra en grund för framtida samarbete eller 

som en verifiering av befintligt samarbete. Kan ett fragmenterat nordiskt samarbete inom 

NORDEFCO samt ett förnyat intresse för nationellt försvar vara grund för ett fördjupat 

samarbete? 

Med denna möjliga nya förutsättning för nordiskt samarbete, så är sålunda 

syftet med uppsatsen att med Valaseks teori som grund undersöka om det i nuläget finns 

förutsättningar för ett fördjupat bilateralt samarbete mellan Finland och Sverige och om detta 

samarbete i så fall kan användas för att säkerställa förmågebredd inom fältarbetsfunktionen. 

 

 

 

 

 

                                                      
15

 Christiansson Magnus, Westberg Jacob, Wiklund Patrik, Nordisk säkerhetsutveckling och försvarspolitiska 

prioriteringar i åtstramningarnas tidevarv, Uppdragsstudie nr . 1 2012, Försvarshögskolan, Stockholm, 2012, 

sid. 116 
16

 Puheloinen, Ari General , TAL AV KOMMENDÖREN FÖR FÖRSVARSMAKTEN, vid öppnandet av  208:e 

försvarskursen i HELSINGFORS 20.1.2014 
17

 Christiansson m fl, 2012, sid. 118 
18

 Valasek, Tomas, Surviving Austerity – The case for a new approach to EU military collaboration, Center for 

European Reform, London, 2011, sid. 21-26 
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1.1.1 Frågeställningar  

 
1. Vilka förutsättningar finns för bilateralt samarbete mellan Sverige och Finland, 

kopplat till de faktorer som presenteras i Valaseks modell? 

 

2. Hur kan svenskt-finskt bilateralt samarbete nyttjas konceptuellt, moraliskt och 

fysiskt för att öka/bibehålla krigföringsförmåga genom förmågebredd inom 

fältarbetsfunktionen? 

 

1.1.2 Avgränsningar 

 

I problemformuleringen framkommer en avgränsning i att endast fältarbetsfunktionen 

kommer att undersökas och övriga eventuella samarbeten får avhandlas i andra studier. 

 

Under teoriavsnittet så kommer Valaseks framgångsfaktorer för militära samarbeten 

beskrivas. Av dessa sju faktorer kommer tre att avgränsas i studien. Allvarligt uppsåt har 

avgränsats bort då både Sverige och Finland är medlemmar i NORDEFCO och EU har 

samverkat om EU Battlegroups samt i Kosovo och Afghanistan. Dessa samarbeten påvisar 

uppsåtet. När det gäller låg korruption så är Sverige och Finland enligt europeiskt 

korruptionsindex delat världens tredje minst korrupta länder.
19

  

 

Avseende rättvisa förutsättningar för försvarsindustrin så är det avgränsat då fallet inte har 

pooling and sharing som fokus. Fördjupat samarbete för försvarsindustrin är komplex och 

förtjänar en särskild utredning. 

 

Studien är gjord i ett nutida rumsperspektiv med sin början i slutet av 2000-talet då 

Försvarsbeslut 2004 var under implementering och inriktningspropositionen Ett användbart 

försvar var under produktion. Hitre gräns när det gäller Valaseks faktorer är vintern 2014
20

, 

emedan studien av fältarbetsfunktionen får en framåtblick.  

 

En utveckling med återgång till alliansfrihet och neutralitet i krig har också avgränsats bort. 

Även om efterspelet av krisen i Ukraina innebär en snabbare återgång till en nationell kontext 

så är samarbete vägen framåt i denna uppsats. Vid beskrivningar och slutsatser av Sveriges 

och Finlands försvarsmakter så förutsätts att försvarstransformationerna är genomförda och 

att beslutad organisation kommer vara intagen.  

 

Uppsatsen kan innehålla bilder och text som används främst i en militär kontext och därför 

kan vara svårare att ta till sig. 

 

 

 

 

 

                                                      
19

 http://www.dn.se/ekonomi/2013-ars-korruptionsindex/ , hämtat 2014-03-19 
20

 Rumsperspektivet är i övrigt här och nu med en gräns vid 2014-04-22. Händelser som inträffar efter detta 

datum kommer inte belysas i uppsatsen. 
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1.2 Material och källkritik 

 

För att beskriva inledningen så har, förutom, Valasek, Tomas, Surviving Austerity – The case 

for a new approach to EU military collaboration ansats tagits i aktuell debatt. Detta för att få 

en grund till problemformuleringen och förstå i vilken kontext Valaseks modell för lyckade 

försvarssamarbeten har producerats. Den aktuella debatten som påverkats har framförallt 

berört kritisk massa och förmågebredd. Aktuellt problem med förmågebredden belyses med 

hjälp av NORDEFCO, Land mobility – Engineer Working Group, Project report document. 

För att anknyta inledningen till aktuell forskning så har studier av Christiansson Magnus, 

Westberg Jacob, Wiklund Patrik, Nordisk säkerhetsutveckling och försvarspolitiska 

prioriteringar i åtstramningarnas tidevarv, gjorts för att kunna genomföra en 

problemformulering som tar hänsyn till rådande forskningsläge. 

 

I teoriavsnittet behandlas Valaseks Surviving Austerity närmare och sätts i den kontext som 

beskrivs av Haaland Matlary i European Union Security Dynamics – In the New Natioal 

Interest och därmed beskrivs problemet ur olika synvinklar med politiskt legitimitet och 

militär kapacitet som grund. Då uppsatsen skall undersöka samarbete på två nivåer med delvis 

olika motiv för samarbete så är denna koppling relevant. För att i sak beskriva nivåerna så 

kommer Surviving Austerity att användas på strategisk nivå och Pelarmodellen från Militär 

Strategisk Doktrin (MSD)
21

  på funktionsnivå.  

 

Valaseks modell är vald för att den dels är ledande när det gäller Europeiskt militärt 

samarbete och dels att nuvarande möjliga förändringar inom NORDEFCO kan leda till 

fragmentisering och mer få formen av samarbetsöar, vilket innebär att Valasek är aktuell även 

i en nordisk kontext.  

Pelarmodellen är vald med syfte att operationalisera Valaseks modell på funktionsnivå och 

därmed kunna diskutera förmågebredd och krigföringsförmåga. Det är också ett sätt att knyta 

ihop drivkrafter på strategisk nivå med de motiv för samarbete som finns på lägre nivå. 

Genom att komplettera Valasek med pelarmodellen så kan flera nivåer studeras och ett större 

djup kan bidra till att besvara problemformuleringen. Det innebär också att den vetenskapliga 

designen blir generell och kan användas för att studera andra länder eller andra funktioner.   

 

I inledningen och teorikapitelet används både primära- och bearbetade källor. De bearbetade 

källorna är tidigare forskning och analys av både Nordiskt samarbete och Valaseks teorier. 

Primära källor är myndighetsdokument och i viss mån dokument från NORDEFCO och 

Försvarsmakten (FM). För att kunna beskriva aktuell debatt och därmed politisk vilja så har 

även artiklar och tal brukats i empirin. Både artiklar och politiska utspel får ses i rätt kontext 

och i vilken grad de är tendensiösa. För att motverka detta har främst utspel och tal av 

personer med ansvar för respektive område valts, ansvarsförhållandet kan motverka 

orealistiska utspel grundade för att väcka debatt. 

 

Ovan beskrivna material återkommer i analysen av nivåerna men skall kompletteras med 

vidare forskning samt samtal och mailkontakt med militära deltagare i NEWG från både 

Sverige och Finland. Detta innebär att källor till arbetet är av tre olika former: 

 Primära (skriftliga) 

 Bearbetade (forskning) 

 Primära (samtal, mail, intervju) 

 

                                                      
21 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin 2011, FMLOG ASPA, Stockholm, 2011, sid. 55 
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Denna triangulering av källmaterial skall säkerställa att källkritiskt förhållningsätt bibehålls.  

 

Primärkällorna i uppsatsen som är utspel eller tal av politiker och/eller militärer kan innehålla 

tendentiösa inslag då de ofta är ett debattinlägg eller tydligt vill klargöra en ståndpunkt. De 

militärer som är medlemmar i NEWG har varit med vid tidigare nordiskt samarbete och är 

överlag positiva till mer samarbete. För att undvika tendens från medlemmarna så har de 

skriftligt fått förhålla sig till gruppens arbete angående samarbete och klart markerat 

avvikelser från det gemensamma arbetet.  Kontakten med medlemmar i NEWG har rört 

gruppens arbete och hur det kan användas för ett fördjupat samarbete med Finland.  

 

För att få ett större djup och motverka eventuell tendens från medlemmarna i NEWG så har 

även underlag inhämtats från utvecklingschefen och regementsförvaltaren inom 

ingenjörtrupperna i Sverige. Detta underlag har rört krigföringsförmåga och förmågebredd 

och varit helt öppna avseende frågeställningar och syfte. Här bör nämnas att både 

utvecklingschefen och regementsförvaltaren har i sina roller den svenska 

fältarbetsfunktionens bästa för ögonen och deras svar kan ses vinklade för att i första hand 

gynna eget förband.  

 

Underlag angående organisation och uppgifter för fältarbetsförbanden i Finland har inhämtats 

från en föreläsning angående förmåga, organisation och viktigare materialslag. Föreläsningen 

avhördes av officerare från flera nationer och bekräftades av en åhörare från Finland som 

arbetar inom fältarbetsfunktionen. Detta säkerställer äkthet men troligtvis inte eventuell 

tendens. 

 

De bearbetade källorna består främst av tidigare forskning på området och kräver en noga 

kontroll av forskningens källor för att undvika tradering och säkerställa äkthet
22

  

 

Skribentens egen förförståelse om ämnet riskerar att påverka analysen av källorna, detta 

motverkas genom att förhålla sig till de variabler som skall undersökas och redovisa egna 

tankar öppet. Denna förförståelse är av godo när det gäller att uttolka textens innebörd men 

kan även vara negativt då det rör skribentens egen funktionsgren.
23

   

1.2.1 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet är förmågan att översätta ett teoretiskt problem till en operationell verklighet eller 

säkerställa att forskningen mäter det som var tänkt att mätas.
24

  För att säkerställa 

begreppsvaliditet så förhåller sig uppsatsen till ledande forskning och teorier. Kritik angående 

begreppsvaliditet kan uppkomma vid operationalisering och i gränssnittet mellan Valaseks 

faktorer och FM pelarmodell. Härvid är det av vikt att tydlighet och spårbarhet finns för att 

kunna koppla de två teoretiska modellerna till varandra. Var för sig får modellerna anses ha 

god begreppsvaliditet.  

 

Att mäta med två olika modeller ökar reliabiliteten då precisionen säkerställs genom relevanta 

variabler för den aktuella nivån. En fara här är att det finns olika empiriskt material från de 

båda länderna vilket måste hanteras för att inte få fram ett felaktigt resultat. De delar av 

empirin som bygger på frågor och kontakt med medlemmar i NEWG skall hanteras på 

                                                      
22

 Thurén, Torsten, Källkritik, Liber, Stockholm, 2005, sid. 19-86 
23

 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wägnelund, Lena, Metodpraktikan-konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, Tredje upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2007, sid. 251 
24

 Ibid, sid. 63 
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liknande sätt. Som ett led i att säkerställa reliabilitet i detta stycke genomförs all kontakt via 

mail även med svenska medlemmar då det inte finns möjlighet att åka till Finland inom tiden 

för uppsatsen. Samtal med svensk personal som inte ingår i arbetesgruppen men som genom 

sitt arbete har direkt påverkan på den samma har förekommit.  

Reliabiliteten kan även ifrågasättas då huvuddelen av empirin är svensk, detta innebär att 

arbetet utgår från en svensk synvinkel i första hand, vetskapen om detta innebär att 

reliabiliteten säkerställs.   

 

Förhoppningsvis leder god begreppsvaliditet med reliabilitet i hanteringen av empirin till 

resultatvaliditet i besvarandet av problemformuleringen. Teorier och metod på bägge 

undersökta nivåer är generella och kan därför användas på valfria länder eller operativ 

funktion.  

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Det har tidigare forskats på nordiskt samarbete och försvarssamarbete i allmänhet. Tidigare 

uppsatser i ämnet har främst haft fokus på samarbete mellan Sverige och Norge. Bortsett från 

studentuppsatser så har det forskats på försvarssamarbete både internationellt och nationellt. 

Då denna uppsats har fokus på nutid redovisas här viktigare forskning från 2009 till idag. 

 

Tidigare internationell forskning tar avstamp i postnationella resonemang och åtstramningar i 

försvarsutgifterna där krig har blivit valbara. Denna postnationella syn delas både av Tomas 

Valasek och Janne Haaland Matlary. Valasek varnar dock för att europeiska försvarsmakter 

riskerar att bara planera och utrusta sig för en godartad utveckling.
25

  En eventuell återgång 

till nationellt fokus kan innebära att slutsatser som var valida i en postnationell kontext får 

omprövas. 

Bo Ljung och Karlis Neretnieks har forskat om vilka bedömningar som skall ange svensk 

ambitionsnivå i ett samarbete utifrån strategiska mål.
26

  Denna studie är från 2009 vilket 

innebär att den är samtida med inriktningspropositionen ”Ett användbart försvar 2009”.  

 

Håkon Lunde Saxi tar i en studie från 2011upp frågan om och hur de nordiska länderna skall 

samarbeta och om de kommer att lyckas med detta.
27

  I en senare studie från 

Försvarshögskolan (FHS) redovisas övergripande trender i de nordiska länderna i kontexen 

åtstramning av ekonomiska medel men med ett ökat territoriellt fokus.
28

 Rapporten från FHS 

kompletterar Bo Ljungs arbete då fokus ligger på perioden 2009-2011 och har varit en del av 

det underlag som FHS lämnat till Försvarmaktens perspektivstudie (PERP). 

  

Doeser, Petersson och Westberg har i Norden mellan stormakter och fredsförbund tagit ett 

helhetsgrepp och givit en historisk tillbakablick på nordiskt samarbete samt vågat sig på några 

tankar om förutsättningar för framtida samarbete.
29

  

 

Utan att påstå att den postnationella kontexten inte längre är valid så har ett mer auktoritärt 

Ryssland påvisat att behovet av samarbete inte bara kan gälla internationella valbara 

                                                      
25

 Valasek, 2011, sid. 3 
26

 Bo Ljung, Karlis Neretnieks, Nordisk försvarspolitisk samverkan: Strategiska mål och operativa behov, FOI-

R—2782—SE, 2009 
27

 Lunde Saxi, Håkon, Nordic defence Cooperation after the Cold War, Institutt for forsvarstudier, Oslo, 2011 
28

 Christiansson m fl, 2012 
29

 Doeser m fl, 2012 
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konflikter. Utvecklingen innebär att samarbetet mellan länder även bör ta hänsyn till försvar 

av det egna territoriet. Denna omsvängning i sättet att tänka på användning av det militära 

maktmedlet, motiverar denna uppsats uppdelning i bilateralt samarbete och bevarandet av 

förmågebredd. 

 

 

2 TEORI  

2.1 Teoribakgrund 

 

För att överleva åtstramningar måste det till en medvetenhet kring mål och medel. Valasek 

erbjuder ett alternativ på förklaring hur denna överlevnad kan gå till genom samarbete mellan 

stater. Valasek argumenterar för att det är slöseri att inte samordna byggandet av väpnade 

styrkor i Europa. Han ser det också som en svaghet att Europeiska Unionen (EU) bara kan 

leverera en bråkdel av den expeditionära förmågan USA kan leverera, trots större militära 

styrkor sammantaget i EU.
30

 Denna oförmåga beror enligt Valasek på att tjugosju
31

 olika 

regeringar måste komma överens och ta hänsyn till nationell planering och det egna landets 

industri.  

 

Vilka bakomliggande orsaker finns det här och vilka drivkrafter kan få länder inom EU att 

samarbeta? Användandet av militära maktmedel har gått från att vara en nödvändighet till att 

vara valbart. Denna valbarhet har fått ledare för stater i EU att spela ett spel på två nivåer för 

att både påverka inrikespolitiska frågor såväl som inflytande i EU.
32

  

 

Enligt Janne Haaland Matlary krävs bland annat två saker för att kunna fördjupa det militära 

samarbetet, militär kapacitet och politisk legitimitet.
33

 Trots att legitimitet och kapacitet är de 

bärande faktorerna så drivs dagens militära samarbeten främst av ekonomiska skäl.
34

 Det 

finns här en inneboende dynamik mellan militära beslutsfattare som vill vidmakthålla eller 

öka kapacitet/förmåga och politiker som försöker vidmakthålla eller sänka budgeten, utan att 

förlora allt för mycket kapacitet. Dessa olika drivkrafter kan vara en väg framåt, men bägge 

parter måste vara medvetna om vilket incitament som driver de olika organisationerna.  

 

Uppsättandet av EU-battlegroups är ett sätt för en stat att få inflytande över beslutsprocessen i 

europeisk försvars- och säkerhetspolitik (ESDP) och på så sätt bygga legitimitet. Samtidigt är 

det en motor för att omdana och bygga militära förmågor från botten och upp.
35

 Härvid nyttjas 

processen både av de politiska och militära nivåerna för att driva igenom sina målsättningar. 

Denna dynamik mellan politisk och militär nivå är nödvändig för att kunna säkerställa militär 

förmåga, men den kan inte effektivt lösa detta utan tydliga politiska målsättningar och får inte 

agera i ett vakuum. Hänsyn bör tas till både ekonomiska och strategiska överväganden för att 

effektivast bygga en gemensam förmåga.
36

  

 

                                                      
30

 Valasek, 2011, sid. 1 
31

 28 efter Kroatiens anslutning 2013 
32

 Haaland Matlary, Janne, European Union Security Dynamics – In the New Natioal Interest, PALGRAVE 

MACMILLAN, New York, 2009, sid. 1 
33

 Ibid, sid. 169 
34

 Ibid, sid. 171 
35

 Ibid, sid. 175 
36

 Syren, Håkan, Från ett nationellt till flernationellt försvar? Ett svensk perspektiv, Föredrag vid konferens, 

Gemensam säkerhet i Norden, 2005-10-29  
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Denna tydliga målsättning måste sättas i rätt kontext och drivas av en gemensam 

hotbildsanalys annars bygger länderna i Europa försvarsmakter som är billiga men anpassade 

för godaratad utveckling men inte för en eventuell framtida kris.
37

  

 

Det uppstår en intressant dynamik när dessa post-nationella teoretiska tankar används för att 

säkerställa militär förmåga när trenden i Sverige är att ”Försvaret av Sverige börjar i 

Sverige”
38

 istället för att krig är valbara och genomförs långt bort. Denna åsikt delas inte av 

alla befattningshavare, men är intressant vid den fortsatta analysen av främst Valaseks teorier 

om samarbete som främst tar hänsyn till ett postnationellt politiskt system och ett 

expeditionärt militärt sådant.
39

 Beroende på hur EU hanterar den pågående konflikten i 

Ukraina så kan det ske en förstärkning av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(ESDP), eller en uppluckring som ställer högre krav på samarbete, bilateralt och regionalt. 

 

Valasek påstår att sju olika hypoteser skall infrias för att framgångsrikt samarbete skall 

uppnås. Dessa hypoteser kommer att analyseras i kontexten bilateralt samarbete mellan 

Sverige och Finland längre fram i studien. Även vid ekonomisk kris är drivkraften att skapa 

politisk legitimitet och bibehållande av militära förmågor en förutsättning vilket kräver en 

gemensam målbild mellan politiska och militära beslutsfattare. Dessa påståenden skall påvisas 

genom att belysa Valaseks framgångsfaktorer för ett lyckosamt militärt samarbete. 

 

För att kunna mäta mot både politisk legitimitet och kapacitetsbevarande kommer 

undersökningen att mäta i två olika nivåer. Dels den politiska/strategiska nivån samt ner på 

funktionsnivå med fältarbetsfunktionen som exempel. För att säkerställa mätbarhet så 

kommer två olika modeller att användas. Dessa modeller kopplas till varandra i en form av 

metateori utgående från Valaseks modell belyst genom Försvarsmaktens pelarmodell för 

krigföringsförmåga. Funktionen fältarbeten är vald för att den som en operativ funktion 

påverkar alla övriga funktioner och förband. Det är också relativt ont om tidigare forskning 

med fokus på fältarbeten. Nedan följer beskrivning av varje modell för sig och en 

operationalisering över hur de skall användas tillsammans presenteras under metodkapitlet. 

 

2.2 Valaseks framgångsfaktorer 

Militärt samarbete utmanar deltagande länders strävan efter kontroll och självbestämmande. 

Valasek påpekar att: 

 
 …European governments have no option other than co-operate…

40
 

 

Han säger dock vidare att de har ett val att byta kontroll mot ekonomisk effektivitet. Vad 

kännetecknar då de samarbeten som har fungerat?  

Valasek tecknar sju framgångsfaktorer trots att tre faktorer har avgränsats bort i analysen 

presenteras alla sju här för att få en helhet:
41

    

 

1. Liknande strategisk kultur 

2. Tillit och solidaritet 

3. Militära styrkor av liknande storlek och kvalitet 

                                                      
37

 Valasek, 2011, sid. 3 
38

 Widegren, Cecillia, M vill ha fördjupat utbyte med Nato, artikel Dagens Nyheter, 2012-01-11 
39

 Valasek, 2011, sid. 8 
40

 Valasek, 2011, sid. 21 
41

 Ibid, sid. 21-27 
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4. Rättvisa förutsättningar för försvarsindustrin 

5. Klargjorda intentioner 

6. Allvarligt uppsåt 

7. Låg korruption 

 

 

Dessa faktorer är inte unika för Valasek utan genomsyrar det samarbete som är etablerat inom 

NORDEFCO där de fem samarbetsområdena
42

 kan knytas mer eller mindre till Valaseks 

faktorer. Första området ”Strategic Development”
43

 är till sin natur knuten mot att likställa 

strategisk kultur mellan länderna för att underlätta övrigt samarbete. Det andra området 

”Capabilities” strävar efter gemensamma fysiska förmågor vilket både bygger tillit och 

säkerställer liknande kvalitet på de militära styrkorna. Det tredje området ”HR & Education” 

säkerställer moraliska och etiska utgångspunkter som bygger tillit och klargör intentioner 

mellan medlemsländerna genom gemensam utbildning och tillfällen för officerare att träffas 

för att bygga förståelse och samhörighet. För det fjärde ”Training & Exercise” så bygger det, 

förutom tillit och solidaritet, också förmågor samt ökar kvaliteten på deltagande förband och 

soldater. Det femte och sista området ”Operations” kan ses som en verifiering av de övriga 

och visar att länderna har allvarligt uppsåt.  

 

Valaseks framgångsfaktorer kan i viss mån ses som en bekräftelse på att NORDEFCO 

samarbetar inom rätt områden. Detta under förutsättning att Valaseks faktorer är valida. Då 

modellen med framgångsfaktorer används vid flera vetenskapliga texter så kommer Valaseks 

framgångsfaktorer att anses vara valida och behandlas vidare i detta arbete. 

Faktorerna är i prioritetsordning och Valasek påpekar att alla inte behöver vara uppfyllda för 

ett framgångsrikt samarbete. Tidigare forskning på Försvarshögskolan (FHS)
44

 har pekat ut de 

fyra första faktorerna och särskilt kopplat dem till Nordiskt samarbete. Framgångsfaktorn 

klargjorda intentioner är dock av intresse för samarbete i ljuset av Sveriges ensidiga 

solidaritetsförklaring och Finlands tydligare ståndpunkter om hotbilder i närområdet. 

 

Djupare teori angående de fyra framgångsfaktorer som behandlas i uppsatsens analysdel 

kommer presenteras som inledning av varje analys. Skälet till att lyfta det till analysen är att 

öka läsbarheten och på så vis underlätta för läsaren. 

 

För att kunna värdera möjligt samarbete mellan Sverige och Finland i två nivåer krävs en 

operationalisering som utgör en brygga mellan nivåerna. Vald modell för att översätta 

Valaseks teorier till militär nivå är Försvarsmaktens (FM) pelarmodell för 

krigföringsförmåga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
42

 Christiansson m fl, 2012, sid. 101 
43 Är nu mera utbytt mot COPA ARMA (Armaments) 
44

 Christiansson m fl, 2012, sid. 102-105 
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2.3  Krigföringsförmågans tempel  

 
Krigföringsförmåga visualiseras som ett tempel där förmågan bärs upp av pelare i form av 

fysiska, konceptuella och moraliska faktorer 

 
Figur 1, Krigföringsförmågans tempel45 

 

 
 

 

 
Förmågan att genomföra väpnad strid bygger generellt på tillgängliga resurser 

i form av stridskrafter, kunskaper och föreställningar om hur resurserna 

ska användas på ett effektivt sätt samt en uttalad vilja att använda det militära 

maktmedlet. Krigföringsförmåga bygger på fysiska, konceptuella och moraliska 

faktorer.
46

 

 

 

2.3.1 Fysiska, konceptuella och moraliska faktorer 

 
Bildspråket att dela upp faktorer som rör militära förmågor i tre är inte ny. Den mest kända är 

Clausewitz triad som får anses vara allmänt tankegods trots många olika tolkningar. När det 

gäller Försvarsmaktens sätt att se bärande faktorer som pelare i ett tempel så är det bara ett 

visuellt sätt att beskriva hur de olika faktorerna samspelar och tillsammans bär upp förmågan. 

Finland använder inte samma indelning men förhåller sig till krigföringsförmåga och då 

främst till moraliska faktorer i form av stridsvilja och nationens försvarsvilja.
47

 Ett exempel 

på samma indelning som i Sverige är Norge men de har valt att presentera dem grafiskt i form 

av hexagoner.
48

 Indelningen i konceptuella, fysiska och moraliska faktorer har använts länge 

och finns i olika skepnad internationellt. Ett exempel på detta är Shimon Naveh, som antar ett 

liknande förhållningsätt i sin beskrivning av ”An essential triad”
49

 . Naveh framhåller 

formuleringen av politiska målsättningar och begränsningar av vikt för att få en gemensam 

klar moralisk plattform inför en operation. När de moraliska faktorerna är på plats så krävs en 

                                                      
45 Militärstrategisk Doktrin 2011, sid. 55 
46

 Militärstrategisk Doktrin 2011, sid. 55 
47

 Suominen, Ville, samtal, 2014-05-06 
48

 Norska försvarsmakten, Forsvarets felles operative doktrine, Brødr. Fossum AS, Oslo, 2007, sid. 68 
49

 Naveh, Shimon, In Pursuit of Military Excellence, Frank Cass, London, 1997, sid. 14 
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konceptuell definition om vad och hur operationen skall genomföras. Till sist krävs skapandet 

av planer på taktisk nivå och allokerade fysiska förmågor.
50

 

 

För att teoretiskt kunna beskriva likheter och olikheter mellan Finland och Sverige på 

funktionsnivå så kommer den svenska definitionen på krigföringsförmåga att användas. 

Nedan följer en definition som utgår ifrån den svenska Militärstrategiska Doktrinen från 2011. 

 

De fysiska faktorerna består främst av tillgängliga stridskrafter i form av förband och 

stödjande infrastruktur, logistisk uthållighet och flexibilitet. De fysiska faktorerna kan på kort 

sikt öka krigföringsförmågan genom att tillföra system eller förband.
51

  

De konceptuella faktorerna är den gemensamma kunskapen om hur de fysiska faktorerna skall 

nyttjas på optimalt sätt. Denna gemensamma kunskap utvecklas med doktriner och 

reglementen som grund. Implementering av konceptuell grund måste ske vid utbildning och 

träning. Förändringar i de konceptuella faktorerna får genomslag på medellång sikt då de 

måste implementeras på förbandsnivån. Den gemensamma synen är avgörande för att nå full 

effekt av krigföringsförmågan.
52

 

De moraliska faktorerna är det som binder samman en organisation som Försvarsmakten. 

Värdegrund och ledarskap bygger gemensam syn på moral och etik. Denna grund underlättar 

för organisationen att ta till sig nya uppgifter och lösa komplexa problem. Denna självbild 

bland personalen tar tid att förändra och det är en ständigt pågående process för att med hjälp 

av moraliska faktorer säkerställa krigföringsförmågan. Moraliska faktorer är applicerbara 

även på strategisk nivå och beskriver inte bara försvarsmaktens personal utan alla som är en 

del av eller har påverkan på totalförsvaret.
53

 

En balans mellan de olika faktorerna är en förutsättning för krigföringsförmåga och påverkan 

på faktorerna får genomslag i olika tidförhållanden. Vid ett samarbete som syftar till att 

bibehålla eller skapa full förmågebredd måste alla faktorerna beaktas.  

 

3 METOD   
Fokuserad fallstudie med komparation mellan Sverige och Finland. Studien är 

teorikonsumerande i teori och metod. De variabler som tas fram ur teorin skall vara av 

förklarande karaktär och ses därmed som oberoende variabler. Fallstudien är i centrum och 

teorin skall därmed verka som ett stöd för att förklara rådande läge. Metoden är jämförande 

med ”mest lika” utifrån förklarande variabler (oberoende).
54

 Fallstudien har ett fall som är 

fördjupat bilateralt samarbete men utgår från två analysenheter som sätts i samma kontext och 

därmed blir jämnförbara.
55

  

Inledningsvis belyses bakgrund och problem. Detta leder fram till forskningsfrågor som tar 

avstamp i relevanta frågeställningar vilka beskrivs i bakgrund och problemformuleringen. 

Därefter beskrivs den teoretiska utgångspunkten, som skall knytas till tidigare forskning. 

Särskilt vikt läggs på att belysa tidigare forskningsresultat och analyser av teorin. Teorierna 

skall operationaliseras till variabler eller hypoteser som kan användas i analysen och om 

möjligt kondenseras till tabellform. Operationaliseringen skall användas som ledstång i 

analysen av empirin och på så sätt knyta analysen mot frågeställningarna. Härvid skall 

operationaliseringen leda till att teoriernas variabler knyts till varandra och på så sätt skapar 

                                                      
50 Naveh, 1997, sid. 14 
51 Militärstrategisk Doktrin 2011, sid. 56 
52 Ibid, sid. 57 
53 Ibid 
54 Esaiasson m fl, 2007, sid. 113 
55

 Ibid, sid. 121 
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en brygga mellan strategisk nivå och funktionsnivå.  Operationalisering och metod är 

generella och kan användas på andra funktioner än fältarbetsfunktionen. Fråga två förhåller 

sig till fråga ett och är beroende av svaren på variabler i fråga ett. Analysen utgår från fallet på 

strategisk nivå och funktionsnivå. Genom att nyttja teorierna som variabler som skall förklara 

fallet tas analysen fram och kan på så sätt bidraga till diskussion och ge svar på respektive 

frågeställning. Ett reflekterande och kritiskt förhållningsätt till analys och resultat skall 

genomsyra diskussionen.  Förslag på vidare forskning skall ges.  

3.1  Sammanfattning metod  

Forskningsdesignen är en fallstudie som är teorikonsumerande och därmed har fallet i 

centrum. Nedan redovisas analysverktyg och operationalisering av metod och teori. 

 

Figur 2, Koppling problem, teori, metod och empiri 
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solidaritetsklausul 
Lissabon, Vitbok, 

artiklar 

 Moraliska 

Faktorer 

Vilja 
Ledarskap 

Värdegrund 

NORDEFCO, 
NEWG, 

Politiska och 

militära 
uttalanden, 

Finlands 

NATO 
utredning. 

Militära styrkor 

av liknande 

storlek och 

kvalitet 

 

Likheter i storlek 

och kvalitet samt 
avgörande 

skillnader 

FOI rapporter, 

direkt kontakt 
Finland, IO 14, 

NORDEFCO 

 Fysiska 

Faktorer 

Stridskrafter 

Personal 
Övriga resurser 

FOI rapporter, 

direkt kontakt 
Finland, IO 14, 

NORDEFCO 

Klargjorda 

intentioner 

 

Vilka 
förväntningar och 

skäl finns för 

samarbete 

NORDEFCO, 
Politiska 

uttalanden, 

utrikesdeklaration, 
Vitbok,  

Försvarsberedning 

 Moraliska 

Faktorer 

Hur vilja på den moraliska 
sidan avspeglar sig i 

Konceptuella och fysiska 

faktorer 

Mail med 
NEWG, 

Intervjuer 

  
 

 

     

Svar på forskningsfråga 1.  Svar på forskningsfråga 2. 

 
 
 

4 UNDERSÖKNING AV STRATEGISK NIVÅ 

 

4.1  Liknande strategisk kultur 
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Definitionen av strategisk kultur varierar kraftigt mellan olika skrifter. Under kalla kriget 

studerades Sovjetunionen främst av amerikanska forskare som försökte förstå vilken 

världsbild de sovjetiska ledarna använde vid beslutsfattande och då främst vad som skulle 

motivera insättandet av militära medel. Alastair lain Johnson hävdar att detta är första 

generationen strategisk kultur.
56

 I en artikel i International security 1995 delar Johnson in 

strategisk kultur i tre generationer. Den första generationen fokuserade på nationen och 

skillnaderna mellan USA och Sovjetunionen. Detta utvecklades bland annat av Jack Snyder 

på 1970-talet.
57

 Dessa studier var ett sätt att förstå politiska beslut i en militär kontext. Den 

första generationen kan sammanfattas: 

 
It is a tool that helps us to understand rather than explain 

the behaviour of states.
58

 

 

Den andra generationen har tagit fasta på den kritik som första generationen fick då den inte 

tog hänsyn till olika kulturer inom samma nation. Där beskriver den andra generationen 

exempel på olika strategiska kulturer inom USA. Kärnvapenprogrammet är avskräckande 

defensivt i kontrast till reguljära styrkor som är expeditionära och offensiva för att skydda 

USAs intressen utanför landets gränser. Förutom dessa olika synsätt så kan det finnas en 

skillnad i vad politiska ledare säger och vad de gör. Det framgår inte heller med tydlighet om 

den politiska eliten i olika länder styrs av kulturella skäl eller främst av universella 

realpolitiska motiv.
59

  

Tredje generationen är inte rotad i beteende eller historia utan i nutida erfarenheter och 

tillämpningar. Strategisk kultur är alltså en produkt av en föränderlig inhemsk politisk 

kontext. 

Strategisk kultur är en oberoende variabel kopplad mot beteende som beroende variabel, 

varvid resultatet av statens beteende kan förklaras ur flera olika perspektiv, där strategisk 

kultur är en sådan.
60

 

 

Valasek exemplifierar liknande strategisk kultur som en harmoniserande syn på risktagning 

och hur de militära medlen skall användas. Detta synsätt blir extra viktigt då samarbetet skall 

utmynna i gemensamma operationer.
61

 Divergerar den strategiska kulturen riskerar 

gemensamma förband och förmågor att inte kunna verka optimalt. Även gemensam 

byråkratisk och militär kultur underlättar samarbeten.
62

 

 

Vidare så definieras strategisk kultur som oberoende variablar som förklarar en stats beteende 

inom säkerhets- och utrikespolitik. 

4.1.1  Sveriges strategiska kultur 

Transformeringen av försvarsmakten i Sverige innebär även en omsvängning avseende hela 

säkerhetspolitiken. Från kalla krigets mantra ”alliansfrihet i fred och neutralitet i krig” till den 

ensidigt förkunnade solidaritetsförklaringen och därmed vetskapen att framtidens hot skall 

mötas tillsammans. Vilka variabler definierar då ett lands strategiska kultur? Ovan har 

                                                      
56
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Spring 1995, sid. 32-64 
57

 Peter Schmidt & Benjamin Zyla, European Security Policy:Strategic Culture in Operation?, Contemporary 

Security Policy,2011, 32:3, 484-493, sid. 486 
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60
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61
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62
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påvisats att beteendet från en stat är beroende på oberoende variabler som utgör den 

strategiska kulturen för att kunna undersöka likheter och skillnader mellan Sverige och 

Finland kommer följande variabler att användas i kapitlet: 

 

1. Upplevd hotbild  

2. Målsättningar 

3. Dimensionerande uppgifter 

 

Sveriges syn på hotbilden har präglats av synen att krig i närområdet är osannolikt och 

därmed inte direkt dimensionerande för säkerhetspolitiken. Försvarsminister Sten Tolgfors 

hävdade i ett tal i Almedalen 2008 att det militära hotet från Ryssland är borta: 

 
Ryssland har höjt den utrikespolitiska tonen, men har varken ambition eller militär förmåga att 

utgöra den gamla tidens hot.
63

 

 

Även om hotet för militära angrepp sågs som osannolikt så var vägen framåt samarbete både 

inom Norden och genom EU. Tolgfors påpekade också att försvarsberedningen föreslagit att 

Sverige inte skall stå passivt om grannländer hotas utan kommer både att kunna ge och ta 

emot militär hjälp. Norden ses som en kärnfråga och syftet är främst att rationalisera för att ge 

förutsättningar för en bättre ekonomi.
64

 

Denna syn på hotbilden och vikten av samarbete skapar följande dimensionering och 

målsättning: 

 
Försvaret skall dimensioneras utifrån och in. Försvaret skall vara användbart i världen, i vårt 

närområde och i Sverige. Det är samma grundläggande uppgift som skall lösas, att värna och 

försvara svenska värden och intressen.
65

 

 

Denna syn på hot, mål och uppgifter kom att ändras två månader senare då Ryssland 

intervenerade i Georgien den 8 augusti 2008. Inledningsvis försvarades den inslagna 

vägen och detta underströks av försvarsministern i en debattartikel i Svenska Dagbladet 

17 augusti 2008. Han påvisar att händelserna kommer att få konsekvenser men att det 

inte ändrar hotbilden i vårt närområde då Ryssland bara vill projicera makt söderut. 

Arbetet med att skapa mer tillgängliga förband i Sverige skulle fortsätta och blev än mer 

viktigt med tanke på hur snabbt stridförloppet var i Georgien.
66

 Inga ändringar i 

målsättningar och uppgifter utan mer en bekräftelse av behovet av tillgängliga förband. 

Senare samma höst sköts försvarspropositionen upp för att få tid till en uppdaterad 

bedömning av hotbild och därmed relevanta målsättningar och dimensionerande 

uppgifter.
67

   

Fastställande av upplevd hotbild med vidhängande målsättningar och uppgifter 

fastställdes i inriktningspropositionen 2009 ”Ett användbart försvar”
68

.  

 

Nästa steg i att definiera Sveriges strategiska ståndpunkter och därmed indirekt spegla 

den strategiska kulturen är Försvarsberedningens rapport ”Vägval i en globaliserad 

värld”
69

 . Rapporten definierar att den yttersta målsättningarna för säkerhetspolitiken är 

att: 
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 Att värna befolkningens liv och hälsa, 

 Att värna samhällets funktionalitet och 

 Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande 

värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 

rättigheter.
70

 

 

Dessa målsättningar skall uppnås i en globaliserad värld där hoten inte bara är militära 

och därmed är inte heller militära maktmedel lösningen. Multilaterala och bilaterala 

samarbeten tillsammans med en allomfattande ansats är ett sätt att säkerställa säkerhet 

mot divergerande hot.
71

 Dessa målsättningar skall uppnås genom att uppfylla 

dimensionerande målsättningar för Försvarsmakten. Det framgår av 

inriktningspropositionen att dessa mål inte enbart skall lösas med militära medel utan 

även i samverkan med andra länder och organisationer. Uppgifterna är att:
72

 

 
− 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.
73

 

 

Med solidaritetförklaringen formulerad och uppgifterna specificerade att de skall lösas 

gemensamt med andra länder och organisationer så upprepas åter att Rysslands 

agerande kan komma att ha en påverkan på framtida säkerhetspolitik.   
 

”I utrikespolitiskt hänseende kommer det ryska agerandet mot länder som ingick i Sovjetunionen 

att vara ett lackmustest på vilken väg Ryssland väljer. Rysslands förhållande till och agerande 

gentemot dessa länder de närmaste åren kommer definiera vår syn på Ryssland”.
74

 

 

Detta lackmustest framtogs 2007 och skall idag ses i ljuset av ryskt agerande både i 

Georgien 2008 och i Ukraina 2014. Försvarsmakten har 2012 påbörjat planering för ett 

mer nationellt fokus, detta även om den organisation som beslutades i propositionen 

2008/09:140 ”Ett användbart försvar” är framtagen med ett delvist annat mönster 

avseende Rysslands förmåga till insatser och större övningar. Rysslands beteende
 
 har 

lett till ökad militär aktivitet från både Ryssland och NATO i vårt närområde. Detta 

ställer krav på försvarsplanering med ett mer nationellt fokus.
75

 

Försvarsberedningen framhåller att den försämrade säkerhetssituationen i forna 

sovjetstater, vilka inte är medlemmar av EU eller NATO, inte är applicerbar på vårt 

närområde och att eventuella militära hot inte kommer att drabba ett land enskilt.
76

 Här 

återstår det att se om denna syn kvarstår eller ändras i och med Försvarsberedningens 

nästa rapport i maj 2014.  
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Sverige anser sig bygga säkerhet solidariskt med andra genom multilateral samverkan 

inom FN, EU och NATO.  Utvidgningen av NATO ses indirekt som en garant för 

svensk säkerhet. Särskilt fokus bör läggas på bilateralt samarbete i närområdet och då 

främst med de nordiska länderna.
77

 Sveriges ställning kan ses som inkonsekvent då både 

internationell och nationell krishantering skall ske tillsammans med andra länder eller 

aktörer, men inga aktiva åtgärder har vidtagits för att ta emot eller ge hjälp.
78

 

4.1.2 Finlands strategiska kultur 

Även Finland står inför en transformering av sin försvarsmakt, men man ser delvist 

annorlunda på hotbild kopplat till mål och dimensionering av de väpnade styrkorna. För 

Finland är det främsta syftet med försvarspolitiken att trygga självständighet och nationell 

integritet och på detta sätt trygga medborgarnas säkerhet.
79

 Finland erkänner att en alltmer 

globaliserad värld ökar staters ömsesidiga beroende och även att ickestatliga aktörer påverkar 

den gemensamma säkerheten. Här tas även det vidgade säkerhetsbegreppet upp och såväl 

befolkningsökning som klimatförändringar kommer att få påverkan på medborgarnas 

säkerhet.
80

 

Hotbildsbeskrivningen liknar den svenska, risken för ett anfall mot Finland med syfte att 

besätta terräng anses som liten, men den kan inte uteslutas. Väpnat angrepp på Finland sker 

troligare som en del av en regional eller europeisk kris. Finland noterar att Ryssland vill 

behålla sin ställning som en stormakt och att Ryssland ser NATO och USA som ett potentiellt 

hot mot denna ställning. De främsta stötestenarna är utvidgning av NATO och det strategiska 

missilförsvaret som enligt Ryssland riskerar att undergräva dels rysk auktoritet i närområdet, 

samt förskjuta maktbalansen genom försvagad rysk avskräckningsförmåga. Även Finland 

påpekar dock att Rysslands främsta säkerhetsutmaningar finns längs den sydliga gränsen.
81

 

 

Den pågående upprustningen av de väpnade styrkorna i Ryssland samt den ryska politiska 

viljan och ekonomiska utvecklingen påverkar Finlands säkerhetsmiljö eftersom större delen 

av Rysslands befolkning och ekonomiska centrum finns i Finlands närområde. Finland anser 

att detta påverkar uppgifter och målsättningar för Finlands väpnade styrkor samt kräver 

förbättrade relationer mellan NATO och Ryssland för att främja stabiliteten i området.
82

  

Pågående kris i Ukraina och därmed försämrade relationer mellan NATO och Ryssland 

innebär en ökad instabilitet i Finlands närområde. 

Denna beskrivning av yttersta målsättning och hotbild skall bemötas av säkerhetspolitiska 

inriktningar som skall nyttjas för att påverka säkerheten i positiv riktning. För det första för 

Finland en aktiv säkerhetsförebyggande politik som i längden skall kunna avvärja alla hot mot 

finska intressen. Detta innebär ett aktivt deltagande i Europeiska Unionens gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitik, att vara en aktiv partner till NATO, ett utvecklat nordisk 

samarbete samt aktivt deltagande i internationell krishantering.
83

 

För det andra innebär det att Finland ensamt tar ansvar för sitt försvar och har en 

försvarslösning som bygger på ett rikstäckande territoriellt försvar.
84

 Denna emfas på 

nationellt försvar och förhållandet till Ryssland är djupt rotat i Finland. Detta förhållningsätt 
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fanns före kriserna i Georgien och Ukraina. Före detta Försvarsministern Jyri Häkämies 

uttrycker det så här 2007 vid besök i Washington: 

 
 Finland's geographical location also brings three main security policy challenges: "Russia, Russia, 

and Russia".
85

   
 

Tydligheten avseende uppgifter till försvarsmakten i Finland regleras i lag. I lagen om 

försvarsmakten beskrivs varje huvuduppgift i detalj, uppgifterna är som följer:
86

 

 

1. Det militära försvaret av Finland. 

2. Stödjande av andra myndigheter. 

3. Deltagande i internationell militär krishantering. 

 

De senaste händelserna i Ukraina har skapat en ny debatt i Finland, som i motsats till Sverige, 

senast 2007 utredde NATO frågan för att belysa vilken påverkan ett eventuellt medlemskap 

skulle få på Finlands politik och militära organisation.
87

 Den nya debatten tar avstamp i att 

förbereda mottagande av hjälp vid behov samt att reglera detta i avtal med NATO.
88

 Dessa 

förberedelser är ett närmande till NATO och går längre än Sverige som unilateralt uttalat 

solidaritetsförklaring men utan praktiska eller organisatoriska förberedelser för att ge eller ta 

emot hjälp. 

 

 

4.1.3 Vilka likheter finns i den strategiska kulturen och finns det avgörande 

skillnader 

 
Våra två länder har en lång gemensam historia. Vi delar värdegrund och har gjort liknande 

säkerhetspolitiska vägval. Därför vill vi nu fördjupa försvarssamarbetet
89

 

 
Sveriges och Finlands likheter avseende det breddade säkerhetsbegreppet och tonvikt på 

multilaterala samarbeten inom befintliga organisationer som EU/NATO och bilaterala 

samarbeten inom norden, borgar för en gemensam strategisk grund för samarbete. Även om 

ländernas fokusering och olika val av dimensionerande uppgifter skiljer sig åt så kan de 

komplettera varandra.  

En framtida konflikt i regionen kan komma att innebära gemensamma lösningar. En likartad 

strategisk kultur avseende hot, målsättningar och dimensionerande uppgift är en god grund att 

stå på inför eventuellt fördjupat bilateralt samarbete. 

Även liknande förhållningsätt till EU och NATO stärker gemenskapen och sätter därmed det 

strategiska förhållandet mellan Sverige och Finland i en särställning. Bägge länderna 

framhåller att vägen framåt är samarbete för att förebygga och möta framtidens hot. Detta 

gäller både militära och övriga hotbilder. 
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Finlands fokusering på Ryssland och nationellt försvar skiljer sig mot förhållningsättet i 

Sverige, men med den senaste utvecklingen av Rysslands relationer till grannländer kan det 

verka som en balans mot Sveriges mer utåtriktade politik.  

Finland agerar mer aktivt när det gäller NATO och Sverige intar en mer passiv roll. Denna 

ambivalens från svensk sida måste hanteras innan fördjupat samarbete och ömsesidigt 

beroende uppstår. Sverige måste även i handling visa att solidaritetförklaringen är omsättbar i 

realiteten. 

 

4.2 Tillit och solidaritet 

 
För att effektivt kunna genomdriva ett samarbete mellan försvarsmakter och därigenom 

mellan två nationer krävs tillit som backas upp av solidaritet. Enligt Valasek blir denna tillit 

extra viktig om samarbetet skall leda till förmågor eller effekter som är avsedda för nationellt 

försvar.
90

  

Denna tillit är oftast det som avgör om samarbetet skall ha ekonomiska vinster kopplat mot 

förmågebredden. Skall samarbetet leda till delning av förmågor så krävs en mycket hög nivå 

av tillit. Denna tillit är alltså en förutsättning för att samarbetet skall svara upp mot så väl krav 

på ekonomiska vinster som ökad förmåga. Denna dualitet i faktorn ”tillit och solidaritet” gör 

den till en variabel som både kan stjälpa alternativt stärka framtida eller pågående projekt.   

 

Bristande tillit kan leda till att landet, utöver den gemensamma förmågan, även bygger upp 

egen förmåga för att säkerställa egen säkerhet. Tilliten får även ses mot den egna 

befolkningen då delning av militära resurser anses vara en uppluckring av Nattväktarstaten 

och därmed en omdefinering av vad som är strikt nationellt. 

 

Förändringen av både svensk och finsk säkerhetspolitik har inneburit att solidaritet är 

viktigare än neutralitet. Solidariteten är inte strikt militär utan gäller kanske än mer i civila 

sammanhang. Detta avspeglar sig i den solidaritetsförklaring som tecknades mellan de 

nordiska länderna i Helsingfors 5 april 2011.
91

 

4.2.1  Hitta exempel på tillit och solidaritet. Identifiera försvårande 

omständigheter 
 

Den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen påvisar att Sverige menar allvar med att 

paradigmskiftet från neutralitet till solidaritet är politiskt förankrat i säkerhetspolitiken.  

Detta påtalas i Försvarberedningens rapport från 2013 som påtalar att solidaritetsförklaringen 

skall ses som ett komplement till 222 artikeln i Lissabonfördraget från 2009
92

 , genom att 

Sverige inräknar även icke EU länder som Norge och Island att omfattas av 

solidaritetsförklaringen. 

Varken den unilaterala solidaritetsförklaringen eller den nordiska solidaritetsdeklarationen 

innebär ömsesidiga militära förpliktelser och påverkar eller ersätter heller inte de kollektiva 

försvarsåtaganden som finns inom NATO.
93

  

 

Finland har inte motsvarande unilaterala solidaritetsförklaring men förhåller sig till den 

svenska. Finland välkomnar att Sverige fördjupar sina säkerhetsåtaganden och de nordiska 

                                                      
90

 Valasek, 2011, sid. 22 
91

 http://www.regeringen.se/sb/d/7187/fromdepartment/1475/pressitem/165673, hämtat, 2014-04-16 
92

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=OJ:C:2007:306:TOC, hämtat 2014-04-16 
93

 Vägval i en globaliserad värld, 2013, sid. 223 

http://www.regeringen.se/sb/d/7187/fromdepartment/1475/pressitem/165673
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=OJ:C:2007:306:TOC


22 

 

ländernas gemensamma säkerhetsmiljö möjliggör ett vittomfattande samarbete. Finland skall, 

inom ramen för NORDEFCO, arbeta för en ambition som strävar efter gemensamma 

lösningar som leder till operativt och ekonomiskt mervärde. Finland ser här en möjlighet att 

genom samverkan behålla full förmågebredd för både nationellt försvar och vid 

internationella insatser.
94

 

Finland påtalar det särskilda samförstånd som finns med Sverige och påvisar att 

konsultationer sker mellan länderna innan viktiga beslut angående säkerhetspolitik fattas.
95

  

 

Finland och Sverige har under de senaste internationella insatserna samarbetat integrerat med 

bra resultat, som har bevisats i Afghanistan, Kosovo och i samband med Nordic Battlegroup. 

Sveriges beslut att liksom Finland deltaga i NATO Response Force (NRF) fördjupar 

samarbetet.  Att samarbeta integrerat under skarpa insatser bygger tillit både politiskt och 

inom den militära organisationen.
96

 Goda erfarenheter här underlättar framtida samarbeten.  

 

Att den gemensamma historien och banden mellan länderna avspeglar sig i folkopinionen 

visade sig när 56 % av finländarna ställde sig positiva till en försvarsallians med Sverige. 

Undersökningen genomfördes 17-23 Mars 2014 och var begränsad till 1000 personer och 

beräknas ha en felmarginal på 3 %.
97

 

 

Finns det några faktorer som talar mot ett fördjupat samarbete?  Svenskans roll i Finland är 

under debatt och en stigande populäritet för sannfinländarna spär på debatten. Det finns även 

en bild i Finland att Sverige svek under andra världskriget. Denna bild har delvis redigerats 

genom en debatt om att Sveriges hjälp var mer betydande än vad allmänheten känner till.
98

 

 

En allvarligare kritik har nyligen levererats av Charly Salonius-Pasternak vid utrikespolitiska 
institutet i Helsingfors. Han påstår att Sverige genom sin försvarsreform och svårigheter att 
genomföra densamma har gått från leverantör till konsument av säkerhet. 
 

Ett land som i århundraden har bidragit till regional säkerhet har på minde än ett halvt årtionde 

blivit en konsument av säkerhet
99

 

 

Denna bild av Sveriges försvar förnekas i samma artikel av Försvarsminister Karin 

Enström, som påpekar att ökad aktivitet och fördjupat samarbete ger en ökad 

försvarsförmåga.  

Enligt Lunde Saxi kan Finlands syn att utgå från nationellt försvar och där bara lita till 

sig själv och egen förmåga bli ett problem vid samarbete.
100

 Denna syn att ”själv är 

bäste dräng” försvårar tilliten och därmed samarbete.  

 

Det ömsesidiga beroende som blir följden av fördjupat samarbete är helt uppbyggt på 

förtroende och tillit. Detta innebär att fördjupat samarbete där förmågebredd bevaras 

genom att något land sitter på hela kompetensen eller viktiga delar såsom underhåll eller 

lager måste förankras politiskt.
101

 En bilateral solidaritetsförklaring istället för en svensk 

unilateral kunde vara en bit på vägen för att skapa denna politiska stabilitet och därmed 

våga ta de beslut som kräver tillit 
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4.3 Militära styrkor av liknande storlek och kvalitet 

 
Liknande strategisk kultur och tillit mellan parterna är av vikt, men även storlek spelar roll i 

ett samarbete. För att undvika att den ena parten dominerar den andra och på så sätt 

underminerar tillit, så krävs liknande storlek och kvalité på ländernas militära förband. 

Asymmetri i denna fråga försvårar samarbete och detta gäller både storlek och tekniknivå. 

Valasek använder F-35 programmet som exempel vilket helt domineras av USA och andra 

deltagande länder som får finna sig i att den större partnern (USA) ständigt ändrar 

förutsättningar och tidtabell.
102

  

 

Ytterligare en faktor utöver storlek och kvalité, är geografisk närhet som underlättar övning 

och är dimensionerande för storlek och uppgifter för nationellt försvar.
103

 

 

4.3.1 Likheter i storlek och kvalitet samt avgörande skillnader 

 
Det är inte bara storleken på ländernas ekonomi och försvarsmakter som avgör vid samarbete 

utan även teknisk nivå och kvalitet på materielsystem. Kompabiliteten mellan de nordiska 

ländernas försvarsmakter har undersökts av Lunde Saxi som påtalar att det förekommer stor 

teknisk likhet mellan Sverige och Finland. Nedan redovisas viktigare system inom 

försvarsmakterna utan hänsyn till antal. Tillägg i tabellen har gjorts för att komplettera med 

nyligen tillförda system.
104 

 
Figur 3, utvisande viktigare tekniska system 

Tekniska system Armén Sverige Finland 

Stridsvagn Leopard 2A5 Leopard 2A4 

Stridsfordon CV9040 CV9030FIN 

Trupptransport  XA 203 (SISU)/RG 32/XA 

360 PATRIA/ BvS10 MkIIB 

XA 180 SISU/ XA200/RG 

32/XA360 PATRIA           

BvNa110 

Artilleri Archer S21/S20/D-30/H-89/MLRS 

Tekniska system Flygvapnet Sverige Finland 

Spetsflyg JAS 39 C/D F/A 18C 

Transportflyg C-130E/C-17 pool HAW C-295M/C-17 pool HAW 

Transport helikopter NH90TTH/A-109M/UH-60 NH90TTH 

Tekniska system Marinen Sverige Finland 

Ytstridsfartyg Visby korvett Hamina robotbåt 

Ubåtar Gotland - 

 
Denna nästan homogena arsenal är en stor skillnad mot materielstocken under kalla kriget där 

Sverige i stort använde egna särlösningar och Finland var beroende av sovjetisk materiel.
105
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Skillnaderna på armésidan är begränsade då det i stort består av olika versioner av samma 

materielsystem. Det som sticker ut är ett mer varierat utbud och fler artillerisystem i Finland. 

Detta kan vara en följd av olika dimensionerande uppgifter, mer angående detta senare. 

 

Inom flyget är skillnaderna av teknisk natur och huruvida JAS 39 eller F/A 18 är överlägsen 

den andra kommer inte att belysas här, men det kan påpekas att Finland har en förmåga till 

fjärrbekämpning av markmål som Sverige saknar idag. Förmågan utgörs av JASSM robot 

som Finland anskaffar från USA, vilket också visar på intresse och förtroende för Finland 

utifrån USA horisont.
106

 Det är dock viktigt att nämna att både Sverige och Finland är 

medlemmar i Heavy Airlift Wing i Ungern och därmed samarbetar om tungt transportflyg. 

 

När det gäller marina system så har båda länderna fokus på Östersjön och därmed mindre 

ytstridsfartyg och det är värt att nämna att Finland saknar ubåtar. Valet att inte satsa på 

undervattensystem i Finland är en konsekvens av fokuseringen på Ryssland och där den långa 

landsgränsen mellan länderna samt en konsekvens av VSB-avtalet (1948-1992). 

 

Sammantaget så är länderna tekniskt jämnförbara och kompatibla. De främsta skillnaderna är 

storlek på insatsorganisationen och dimensionerande uppgifter. 

 

Både Sverige och Finland är inne i en omfattande transformering av respektive försvarsmakt. 

Länderna har dock valt olika sätt, även om de bakomliggande faktorerna är att få ut mer effekt 

av mindre pengar. Att jämföra de olika tekniska systemen och deras tekniknivå är en del av 

komparation mellan försvarsmakterna. Storlek och operativ förmåga är en annan. 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har i en rapport från 2009 gjort denna jämförelse med 

hänsyn till den då planerade transformationen i de bägge länderna.
107

 Rapportens analys tar 

hänsyn till fyra faktorer vid bedömandet av operativ förmåga:
108

 

 

1. Förbandens kvalité och egenskaper 

2. Antal förband 

3. Ledningsförmåga 

4. Förmåga till interoperabilitet och samverkan med andra 

 

Rapporten beskriver tre framtida operativa scenarier. Det första är att i en samnordisk kontext 

sätta upp och genomföra en medelstor fredsoperation utanför Europa. Det andra är att i en kris 

i Nordeuropa enskilt eller tillsammans visa solidaritet mot grannländerna. Det sista scenariot 

är förmågan till försvar av det egna territoriet mot en kvalificerad motståndare med 

begränsade mål.
109

  

 

Studien visar att Sverige har en hög ambition och förmåga att leda och deltaga i 

internationella operationer. Även infrastrukturen i Sverige är fortfarande väl utbyggd med 

stora områden för övning och samträning. Bristerna är framför allt att genomföra strid i 

brigads ram och att uthålligt försvara det egna territoriet.
110
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Finland har en sämre förmåga till ledning av internationella operationer men har en god 

sammanhållen förmåga till strid på operativ nivå.
111

 

Skillnaderna mellan länderna bottnar sig delvist i numerärerna i respektive organisation och 

delvist i vilka uppgifter som är i fokus.  Följande tabell är framtagen med nuvarande svensk 

organisation och planerad finsk i beaktande. 

 

 
Figur 4, utvisande planerad kvantitet i Sverige och Finland. 112 

Förbandstyp Armé Sverige Finland 

Mekaniserad bataljon 6 6 

Lätt mekaniserad bataljon 2 9 

Skyttebataljoner - 30 

Helikopterbataljon Se flyget 1 

Jägarbataljon 1 (Operativt förband) 1 

Säkerhetsbataljon 1 (Operativt förband) - 

Artilleribataljon 2 Ca 50 

Luftvärnsbataljon 2 12 

Ingenjörsbataljon 2 20 

Brigadledning 2 10 

Divisionsstab 1 (ROLE) 4 

Armekårsstab - 1 

Hemvärnsbataljon 40 200 

Logistikbataljon 2 (Operativt förband)  

Förbandstyp Marin Sverige Finland 

Korvettdivision 2 2 

Minjaktflottilj - 2 

Minröjningsdivision 2  

Ubåt 4  

Minfartyg - 2 

Fasta kustartelleribatterier - 12 

Amfibiebataljon 1 2 

Rörliga kustrobotbattareier - 4 

Marin basbataljon 1 - 

Förbandstyp Flyg Sverige Finland 

Stridsflygdivisioner 4 4 

Basbataljoner 2 3 

Helikopterbataljon 1 Se Armén 

Transportflygdivision 1  

Strids-luftbevakningsbataljon 1  

 

Det skall dock påpekas att ovan nämnda organisation är efter fullt genomförd transformering i 

bägge länderna. 

 
Sammantaget är den tekniska kvalitén likvärdig men kvantiteten skiljer sig betydligt åt. Denna 

skillnad är särskilt tydlig i Armén och kan påverka ett samarbete negativt då skillnaden är 

väsentlig. 
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4.4 Klargjorda intentioner 

Vissa länder har klara ekonomiska motiv för att samarbeta, andra drivs av en ökad vilja till 

integration mellan medlemstaterna inom EU. Samarbetet kan också nyttjas för att knyta icke 

medlemsländer närmare EU. Syftet med samarbetet får inte divergera då det påverkar både 

utformning och djup av gemensamma ansträngningar.
113

  

Valasek påvisar att det nordiska samarbetet inom NORDEFCO främst har haft ekonomiska 

motiv.
114

 Ökat fokus på nationellt försvar i ljuset av Rysslands agerande mot forna 

sovjetstater kan innebära ändring i intention och syfte från bara ekonomi till ekonomi och 

förmågor. Eventuell omsvängning av intentioner måste klargöras från bägge parter och 

samförstånd måste uppnås innan samarbetet fördjupas. 

4.4.1 Vilka förväntningar och skäl finns för samarbete 
 

Samarbete inom försvarsområdet är vägen framåt enligt både Sverige och Finlands nuvarande 

diskurs om strategisk kultur. Utöver det så finns det förväntningar på just fördjupat samarbete 

mellan dessa två länder och dessa förväntningar är delvis gemensamma.  

Första substantiella uttalandet om att bilateralt samarbete är på gång var vid Folk och Försvar 

i Sälen 2014.  

Statsminister Fredrik Reinfeldt och Finlands President Sauli Niinistö gav varsitt tal där de 

särskilt betonande en vilja till fördjupat samarbete mellan nationerna.   

Sveriges förväntningar och skäl för samarbetet är inte bara ekonomiska skäl utan Reinfeldt ser 

Finlands och Sveriges särskilda relation som ett sätt att inom NORDEFCO och PfP fördjupa 

relationen för att öppna nya samarbetsområden för att på så sätt förbättra förutsättningarna för 

respektive försvarsmakt att utveckla, bibehålla och använda militära förmågor.
115

 Detta skall 

ses som en del av att realisera förutsättningar för den nordiska solidaritetsdeklarationen och 

Sveriges unilaterala solidaritetförklaring. Det innebär dock inte försvarsgarantier utan: 

 
Nu fortsätter vi framåt. Vi tar ytterligare steg i försvarssamarbetet i fredstid. Det handlar inte om 

någon försvarsunion utan snarare om vårt ömsesidiga förtroende. Vad är det bättre att vi gör 

tillsammans? Hur kan vi mer rationellt utnyttja våra militära resurser?
116

 

 

Fördjupat samarbete utan försvarsgarantier skall ses i förhållande till den hotbild som beskrivs 

av statsministern, där han är bekymrad över utvecklingen i Ryssland men inte ser militärt hot 

mot något land i Europa.
117

 

 

Finlands president ser inte heller ett direkt militärt hot från Ryssland, men är bekymrad: 

 
Rysslands målsättning har varit att övervinna sin egen övergångskris och återvända till den 

internationella politiken som en stark aktör. Det kan inte betraktas som en överraskning att 

Ryssland har tytt sig till den gamla traditionen med en stark stat. Naturresurserna och deras 

gynnsamma prisutveckling har ekonomiskt möjliggjort förändringen
118

 

 

Presidenten påtalar vidare att samarbetet inom NORDEFCO har sina begränsningar och 

olika grundlösningar på säkerhet, vilket skapar en efterfrågan på djupare samarbete med 
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Sverige bilateralt. Detta bör ske både av ekonomiska skäl samt för rent operativa 

vinster.
119

  

 

Statsministerns och presidentens tal följdes upp med en gemensam debattartikel 

underskriven av bägge ländernas försvarsministrar. I artikeln förtydligas 

förväntningarna på ett bilateralt samarbete med konkreta exempel på samarbete. Ett 

exempel är att bygga gemensamma förband för internationell krishantering. Samarbetet 

skall ses långsiktigt och kommer ytterligare att konkretiseras med en arbetsplan under 

våren 2014.
120

 

 

 

 

5 UNDERSÖKNING AV FÄLTARBETSFUNKTIONEN 
 

Hur kan då ett eventuellt fördjupat samarbete nyttjas på funktionsnivå? Empirin för denna del 

av undersökningen är främst handlingar från NEWG samt skriftlig kontakt med Sveriges och 

Finlands representanter i arbetsgruppen. Deras svar utgår från det arbete som påbörjats inom 

arbetsgruppen.  Såväl skriftligt som muntligt underlag från utvecklingschefen för 

fältarbetsfunktionen i Sverige har inhämtats och som tidigare redovisats så får 

fältarbetsfunktionen utgöra exempel på hur bilaterala samarbeten kan utvecklas på 

förbandsnivå.  Fältarbetsfunktionen arbetar sedan tidigare för närmare samarbete inom de 

nordiska länderna. Bilaterala överenskommelser mellan länder i NORDEFCO ses inte som ett 

hinder utan samarbetet bygger på frivillig basis och länderna deltar efter vilja och förmåga. 

Som exempel har Sverige och Norge tidigare haft ett fördjupat samarbete.
121

 

 

5.1 Konceptuella faktorer 

 

Vilka konceptuella faktorer bör överses och likriktas för att underlätta samarbete mellan 

länderna? 

 

Konceptuella faktorer tar avstamp i den strategiska kultur som finns i respektive land och är 

därmed en spegling av densamma för nyttjande i försvarsmakten. Detta innebär vidare att 

grunden för konceptuella faktorer varierar beroende på upplevd hotbild, målsättningar och 

dimensionerande uppgifter.  

 

Trots att svenskan är ett officiellt språk i Finland så används engelska vid kontakter mellan de 

båda ländernas försvarsmakter. Detta försvårar samarbete, då inte all konceptuell 

bakgrundsfakta är tillgänglig utan översättning. Officiella dokument och rapporter på 

departementsnivå i Finland är dock utgivna på både finska och svenska och det innebär att 

konceptuell grund på politisk nivå i Finland är lätt att beskriva och förhålla sig till vid 

samarbete med Sverige.  
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Vad det gäller militär konceptuell grund på funktionsnivå är all litteratur på finska
122

. För att 

säkerställa en gemensam konceptuell grund så anser NEWG att nationella reglementen och 

doktriner skall bygga på NATO-standard avseende taktik, tillvägagångsätt och procedurer 

(TTP).
123

 Framtagande av gemensam standardiserande konceptuell grund är en förutsättning 

för att kunna få ut effekt och på sikt ekonomi i ett samarbete:
124

  

 
The object is to achieve operational effect and in long term cost efficiency.

125
 

 

Arbetsgruppen föreslår att standardisering skall ske succesivt med deltagande i gemensamma 

övningar och operationer. Syftet med deltagandet är att kartlägga nuvarande situation och till 

vilken grad länderna förhåller sig till och är interoperabla med NATOs konceptuella grund.
126

 

 

Överstelöjtnant Kentala, som är Finlands representant i NEWG och ingenjörregementschef, 

påtalar att nationella Standard Operational Procedures (SOP) skall gälla på kompani och 

nedåt, eventuell gemensam SOP först på bataljonsnivå.
127

  

Länderna är överens om konceptuella ramverk för funktionen men dock inte hur dessa skall 

implementeras. De ser tre lösningar på implementeringen:
128

 

 

1. Nationerna behåller nuvarande konceptuella grund och gör bara små förändringar i de 

delar som blir gemensamma. 

2. Nationerna gör förändringar mot gällande konceptuell grund utefter evaluering från 

gemensamma övningar. 

3. Nationerna omorganiserar och tar till sig NATO standard som konceptuell grund. 

 

Efter samtal med företrädarna så förespråkar Finland alternativ 1, då det inverkar minst på det 

nationella försvaret. 
 

So we always thing [sic!] first our national defence. If we can find common interests according national 

defence, it would be a very good issue.
129

 

 

Sverige tar inte ställning utan håller alla tre alternativen öppna. Övlt Lars Nilsson som deltagit 

i arbetet för Sverige påtalar dock: 

 
Framtida inriktning för FM är nationellt försvar i allt större omfattning.

130
 

 

Sverige närmar sig därmed den finska inställningen. Detta får stöd i Arméns utvecklingsplan 

2014-2023(AUP). Armén har som målbild att från 2016 med en brigad och 2019 med två 

brigader genom väpnad strid slå en kvalificerad motståndare.
131

 Denna utveckling mot 

nationellt försvar bekräftas för fältarbetsfunktionen i Systemutvecklingsplan Fältarbeten 

2014
132

(SUP Farb) som följer målbeskrivningen i AUP. 
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Vilka NATO dokument är då tillämpbara för att utgöra konceptuell grund för framtida 

samarbete? Här råder det konsensus och bägge länderna hänvisar främst till:
133

 MC 0560 - 

MC Policy for Military Engineering; STANAG 2238 - AJP-3.12 Allied Doctrine for 

MILENG support to Joint Ops; STANAG 2394 - ATP-52 Land Forces MILENG Doctrine. 

 

Grunden för att kunna samarbeta på funktionsnivå är en gemensam konceptuell grund. 

Kunskap om strategisk kultur och dimensionerande uppgifter är väsentligt vid planering av 

framtida gemensamma övningar eller operationer. Med öppet redovisade målsättningar och 

strategiska utgångspunkter kan även olika synsätt mötas och ge synergieffekter. För att kunna 

gå vidare med konceptuella frågor krävs beslut på politisk och strategisk nivå. Just nu 

innehåller arbetet en begränsning avseende bindande försvarsgarantier.  

 

Capability (COPA CAPA) inom NORDEFCO påpekar att all fördjupat samarbete bör 

formaliseras genom technical arrangement (TA) och letter of intent (LOI).
134

  

Syftet med samarbetet är att både uppnå kostnadsbesparingar och bibehålla förmågebredd. 

Arbetsgruppen har identifierat vikten av att lösa detta på konceptuell nivå: 

In order to develop, maintain or improve operational effect and enabling an efficient use of task 

forces in operation, a system for common training program for soldiers, officers, NCOs and units 

is required. This common training program shall be based common standards and documents. An 

extended cooperation between nations within the training area, common training programs, could 

in the future save money and increase efficacy.
135  

 

 

5.2 Fysiska faktorer 

 

Liknande storlek och kvalité på försvarsmakterna är en faktor som vid samarbete direkt 

avspeglar sig på de fysiska faktorerna. 

  

När det gäller fysiska faktorer så måste de som tidigare redovisats vila på en konceptuell 

grund. Den konceptuella grunden som NEWG valt är NATO-standard utgående från AJP-3.12 

Allied Doctrine for MILENG support to Joint Ops, men hur väl länderna väljer att anpassa sig 

till detta återstår att se. Finland har genom Övlt Kentala varit tydlig med att detta bara 

genomförs om det kan ge ökad effekt av det nationella försvaret. 

  

I Sverige tas hänsyn till NATO-standard vid införandet av nya fysiska förmågor. Förband 

med högre beredskap har alla evaluerats enligt Operational Capability Concept (OCC) som 

ett led i deltagandet i Partnership for Peace (PfP). Utöver standardisering så utgår Sverige 

från fyra huvuduppgifter som fältarbetsfunktionen skall lösa för att upprätthålla full 

förmågebredd:
136

 

 

1. Fältarbeten för rörlighet 

2. Fördröjande fältarbeten 

3. Fältarbeten för överlevnad 

4. Övriga fältarbeten 
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Dessa uppgifter skall kunna lösas över det hela operativa djupet.  

Fältarbeten för rörlighet kräver fysiska förmågor som kan bibehålla eller öka vår förmåga till 

rörlighet i ett operationsområde. Förbanden skall klara av underhåll och reparationer av 

befintlig infrastruktur, röjning av ammunition och minor av både konventionellt som 

improviserat slag samt byggande av ersättnings- eller reservförbindelser över hela djupet.
137

 

 

Motsatsen till fältarbete för rörlighet är fördröjande fältarbeten som syftar till att förvägra en 

motståndare rörlighet i ett visst område eller nyttjande av befintlig infrastruktur. 

Fördröjningseffekten av fältarbetet nyttjas till skydd av egna förband eller anläggningar. 

Fältarbeten kan även här göra motståndaren gripbar för egen påverkan samt påskynda 

övergång till offensiva operationer och påskynda kulmination. Förbanden skall härvid klara 

av uppgifterna spärrning, blockering och förstöring. Minering ingår som en del av 

uppgifterna.
138

 

 

För att öka eller bibehålla uthållighet och stridsvärde skall förbanden kunna genomföra 

fältarbeten för överlevnad. Dessa arbeten innefattar maskering, skenmål och 

befästningsarbeten.
139

 Vad avser övriga fältarbeten så kan de omfatta anläggningsarbeten, 

byggnationer samt reparationer av befintliga byggnader och konstbyggnationer.
140

 

 

För att uppnå full förmågebredd skall alltså ett fältarbetsförband ha en konceptuell grund, som 

med hjälp av utbildad personal med befintliga fysiska förmågor, kan genomföra alla typer av 

fältarbeten över hela det operativa djupet. 

 

NEWG framhåller att den yttersta visionen är att sätta upp gemensamma förband för att 

användas i både internationell och nationell kontext.  Det är även ett sätt att bevara 

förmågebredd och säkerställa övning och kompetens i organisationerna 

 
The vision for the Nordic Engineer Cooperation is a trained and full developed modular engineer 

unit, up to battalion task force size, that can be used for international or national use.
141

 

 

Som framkommit under kapitlet om militära styrkor av liknande storlek och kvalitet så finns 

det stora likheter avseende kvalité och materiel mellan Sverige och Finland. Olikheterna finns 

i dimensionerande uppgifter och kvantitet av de fysiska faktorerna. Denna likhet och olikhet 

gäller också fältarbetsfunktionen. Vid en fullt införd insatsorganisation 14 (IO 14) så är den 

svenska organisationen två bataljoner som skall stå för hela förmågebredden som redovisas 

ovan. 
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Figur 5, utvisande den ena av två ingenjörbataljoner i Sverige142 

 

De svenska bataljonerna är organiserade lika avseende materiel och organisation. Skillnader 

förekommer vad avser anställningsförhållanden då den ena bataljonen i huvudsak är 

bemannad med tidvis tjänstgörande personal. Ingen av bataljonerna är bemannande fullt ut 

med kontrakterade heltidsoldater vilket innebär begränsningar i samövning och beredskap. 

Bataljonerna är modernt utrustade med splitterskyddade fordon och maskiner och är främst 

anpassade för understöd på taktisk nivå. 

 

Den finska organisationen är uppdelad i två olika typer av ingenjörförband. Den första liknar 

den svenska och är till för att understödja Finlands operativt rörliga brigader och är tre till 

antalet. Dessa bataljoner är modernt utrustade i paritet med sina svenska motsvarigheter. 

Övriga förband som är den stora kvantitativa massan är avsedda för territoriellt försvar och är 

i stort utrustade med civil materiel som överlämnas vid mobilisering.
143

 

 
Figur 6, utvisande Finlands organisation efter mobilisering144 

 

 

                                                      
142

 Bild från Ingenjörregementet Ing 2 
143

 Huskonen Illka Kn, Föredrag finska ingenjör förmågor, 2014-04-03 
144

 Ibid 



32 

 

 
För att veta om samarbete kan leda till att bibehålla eller upprätta full förmågebredd så 

förhåller sig de fysiska förmågorna till uppgifterna på följande sätt: 
 

Figur 7, Utvisande förmågebredd145 

Uppgifter enligt full 

förmågebredd 

Sverige Finland Anmärkning 

Fältarbete för rörlighet Understödsbroar  
Minröjning 

EOD (CMD och IEDD) 

Vägbyggnationer i liten skala 

Understödsbroar och taktiska 
broar 

Minröjning 

EOD (CMD och IEDD) 
Vägbyggnationer 

Bägge länderna saknar 
logistikbroar. Sverige saknar 

taktiska broar men anskaffning 

pågår. 

Fördröjande fältarbeten Begränsad mineringsförmåga, 

förstöring, spärrning och 
blockering 

Mineringsförmåga, förstöring, 

spärrning och blockering 

Bägge länderna har ratificerat 

Ottawafördraget och saknar 
därmed truppminor.  

Fältarbeten för överlevnad Inga skenmål och begränsad 

förmåga till befästningsarbeten 

God förmåga till 

befästningsarbeten 

Inga uppgifter om skenmål eller 

maskering i Finland 

Övriga fältarbeten Stora begränsningar God förmåga med civila 
kontrakt 

Ingen certifierad personal ingår 
i IO 14 för att genomföra 

byggnationer i Sverige vilket 

kräver civila kontraktörer.  

 

 

NEWG har utgångspunkt i en samnordisk kontext för dagens samarbete, men bedömer att ett 

bilateralt avtal mellan Sverige och Finland är genomförbart men måste då hantera de brister 

som uppstår.
146

 Exempel på brister är under övriga fältarbeten där Norge har förmågor som 

saknas i Sverige och Finland.
147

 Sveriges svårigheter att öva med större förband kommer att 

lösas genom samarbete då övningar som sker gemensamt kan ske i brigads ram.
148

 Även om 

bister uppstår i förhållande till fullförmågebredd så kan samarbetet nyttjas till att utveckal och 

bibehålla befintliga förmågor. 

 

5.3 Moraliska faktorer 

 

Moraliska faktorer knyter samman den konceptuella grunden med hur de fysiska faktorerna 

används. Det finns även en direkt koppling mot Valaseks faktorer om tillit och solidaritet samt 

klargjorda intentioner. Moraliska faktorer är även direkt kopplade mot strategisk kultur vad 

avser värdegrund och syn på vilka uppgifter det militära maktmedlet skall lösa. 

Den konceptuella grunden byggs steg för steg vilket inte är genomförbart om inte tillit och 

förståelse för den andra parten genomsyrar organisationen. Utbildning av soldater och 

officerare är grunden för detta och det skall följas upp med gemensamma övningar.
149

 

Dessa övningar bör genomföras på ett organiserat sätt. Att öppna nationella utbildningar för 

specialister och officerare från det andra landet är ett steg att bygga tillit och gemensam 

värdegrund.
 150

   

 

För att säkerställa framtida samarbete i kontexten nationellt försvar så bör alla tillfällen att 

sätta upp och genomföra gemensamma internationella operationer tas. Här har tidigare 

operationer påvisat ett bra resultat och kan fungera som en katalysator för att fördjupa 

eventuellt framtida samarbete.
151

 Moraliska faktorer har inverkan på hur militära förband sätts 
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samman och vilket ledningssystem som används. Osäkerheten och ovissheten ökar när den 

mänskliga faktorn är större än den tekniska.
152

 Den mänskliga faktorns påverkan ökar när 

flera nationer är inblandade och därför bör särskild vikt läggas på att bygga upp tillit och en 

gemensam värdegrund. Den finska inställningen att inte blanda olika nationer på förbanden 

från kompaninivå och nedåt, kan vara ett sätt att motverka de negativa verkningar som språk- 

och kulturbarriär kan medföra. 

  

På förbandsnivå så är värdegrunden en fråga om etik och moral. Kan de humanistiska 

tankesätten som genomsyrar yrkesetiken utvidgas till att omfatta även ett annat lands 

befolkning? Svensk officersetik påpekar att en försvarsmakts yttersta syfte inte är att skydda 

eller gagna makthavare utan att skydda nation och befolkning.
153

 Denna vidgade syn på vad 

som är skyddsbart är möjlig med en gemensam värdegrund som är prövad under 

gemensamma insatser och övningar. På detta sätt blir varje officer eller soldat en ambassadör 

för sitt land och kan påverka framtida samarbete både positivt och negativt. 

 

För att bygga upp tillit och förtroende på sikt i syfte att påverka de moraliska faktorerna 

föreslår arbetsgruppen ett eventuellt fördjupat samarbete genom årliga utbildnings- och 

träningstillfällen som genomförs tillsammans. Dessa gemensamma aktiviteter skall 

genomföras oberoende av pågående insatser och bidrar därmed till en gedigen konceptuell 

grund.
154

  

 

Vid kontakt med regementsförvaltare Christer Reimertz, som ansvarar för 

yrkesutbildningarna på Fältarbetsskolan, belyser han vikten av att skapa en gemensam 

plattform som byggs upp genom deltagande i varandras kompetenshöjande kurser. Han ser att 

detta är viktigare än gemensam träning då en gemensam syn på hur uppgifterna skall lösas 

skapar förtroende från botten.
155

 Det är här intressant att notera att Reimertz intar en annan 

åsikt än NEWG som istället föreslår övning och träning som en första grund att bygga på. 
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Tidigare samarbeten, såväl framgångsrika som avbrutna, har främst haft materiel och ekonomi 

som drivkrafter. Efter bakslag avseende gemensamma materielprojekt som Archer kan det nu 

vara dags att låta säkerhetpolitik vara drivkraften för samarbete inom Norden. Ett för Sverige 

nyvaknat intresse för den nationella dimensionen i samarbete med ett Finland som alltid satt 

nationellt försvar främst kan kanske ändra på detta.  

 

Sverige har genom sin unilaterala solidaritetsförklaring tydligt påvisat att samarbete inom EU 

och Norden är upphöjt till doktrin. Även om solidaritetsförklaringen framtogs med 

föreställningen att Sverige bäst försvaras utifrån och in istället för inifrån och ut så har 

försvarsreformen medfört att samarbete måste till även för nationellt försvar. Till skillnad från 

övriga länder i NORDEFCO så har Sverige och Finland ett behov av att säkerhetspolitiskt 

förankra sin situation som icke medlemmar i NATO. Ett aktivt deltagande i PfP och EU är 

inte samma sak som att vara medlem och omfattas av paragraf fem som ger försvarsgarantier.  

 

Ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Finland bygger på en gemensam syn i förhållande 

till NATO. Bägge länderna påverkas i grunden säkerhetspolitiskt av varandra. Skulle ett land 

välja att ensidigt ansöka om medlemskap kommer fördjupat samarbete att försvåras. Även vid 

ett scenario där både Sverige och Finland blir medlemmar av NATO så är länderna beroende 

av varandra på grund av den geografiska närheten. 

 

De faktorer som Valasek tagit fram för ett lyckat försvarssamarbete är beroende av varandra 

och påverkar på så sätt även genomförandets alla dimensioner.  

 
Internationellt samarbete är i dag naturligt och nödvändigt. Våra två länder har en lång gemensam 

historia. Vi delar geografi och de utmaningar som finns i vårt närområde. Vi delar värdegrund och 

har gjort liknande säkerhetspolitiska vägval. Vi har goda erfarenheter av bilateralt och multilateralt 

samarbete och bidrar båda aktivt till FN, EU och Nato. Ett fördjupat samarbete på försvarsområdet 

är ett naturligt steg som gynnar båda länder.
156

 

Att politiskt påvisa utmaningar och likheter borgar för ett samarbete grundat på både 

ekonomisk och operativ grund. Hur långt detta samarbete kan gå utan att bygga upp ett 

ömsesidigt beroende och därmed följande försvarsgarantier återstår att se. 

 

 

6.1 Svar på fråga 1 

 
Vilka förutsättningar finns för bilateralt samarbete mellan Sverige och Finland, kopplat till de 

faktorer som presenteras i Valaseks modell? 

 
 
Strategisk kultur 

Utöver de likheter som finns avseende deltagande i internationella operationer med 

vidhängande risktagning så förhåller sig de variabler som lyftes fram i analysen enligt 

följande till varandra.  

 

 
Figur 8, utvisande skillnader och likheter strategisk kultur 
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Variabler Sverige Finland Slutsats 

Upplevd hotbild  

 

Breddat säkerhetsbegrepp i en 

mer globaliserad värld, med 

inget eller ringa militärt hot 

mot Sverige som nation. En 

omsvängning angående 

militära hot vid en regional 

kris har påbörjats. 

Breddat säkerhetbegrepp, 

ringa militärt hot mot 

Finland utom som en del 

av en regional kris. 

I huvudsak råder 

konsensus angående 

hotbilden men Finland 

intar en mer skeptisk och 

realpolitisk hållning till 

Ryssland. 

Målsättningar 

 

Att värna befolkningens liv 

och hälsa och samhällets 

funktionalitet genom att 

säkerställa förmåga till 

demokrati, rättsäkerhet och 

mänskliga rättigheter. 

Påverka Finlands 

säkerhet genom ett aktivt 

deltagande i ESDP, PfP, 

FN och nordiskt 

samarbete. 

Finland skall ensamt ta 

ansvar för nationellt 

försvar. 

De mer allmänna 

målsättningarna för 

Sverige är från 

Försvarsberedningen, 

vilken är politiskt 

förankrad och därmed 

ganska oprecis. Finlands 

är från 

Statsrådsberedningen och 

mer handfast formulerade. 

Dimensionerande 

uppgifter 

 

Försvarsmakten bör bidra till  

att enskilt och 

tillsammans med andra 

myndigheter, länder och 

organisationer och lösa 

följande uppgifter: 

− 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. 

− med befintlig förmåga och 

resurser bistå det övriga 

samhället och 

andra myndigheter vid behov. 

-Det militära försvaret av 

Finland. 

 

-Stödjande av andra 

myndigheter. 

 

-Deltagande i 

internationell militär 

krishantering. 
 

Största skillnaden är här 

att Finland tydligt från 

målsättningar till uppgifter 

fastslår att de själva 

ansvarar och skall ha 

förmåga att försvara 

Finland militärt. 

 

 
Likheterna förenar och insikten att geografisk närhet skapar beroende, kan övervinna 

skillnader och påskynda politiska lösningar som innebär ett bilateralt avtal istället för en 

unilateral solidaritetförklaring. 

 
Tillit och solidaritet 

Bägge länderna påpekar att det finns ett speciellt band mellan Sverige och Finland och att 

ländernas vägval i säkerhetspolitiska frågor påverkar varandra på djupet. Diskussionen i 

Sverige om svårigheter att få försvarsreformen på plats påverkar även förhållandet med 

Finland som följer och deltager i denna debatt. Detta återspeglar sig i analysen genom finska 

utrikespolitiska institutet som oroar sig för ett eventuellt säkerhetsvakuum i Sverige.  

 

I Sverige finns en bild av att Finland håller kvar vid att de själva skall lösa alla uppgifter som 

rör nationellt försvar. Denna inställning kan försvåra och fördyra samarbete då inga reella 

besparingar kan göras om båda parter skall ha full förmåga i alla avseende. Eventuellt 

fördjupat samarbete får börja med frågor som inte innebär ömsesidigt beroende av varandra 

avseende nationellt försvar. Det är även viktigt att länderna följs åt avseende eventuellt 

medlemskap i NATO då detta påverkar samarbetet på alla nivåer.  
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En revidering om synen på Sverige som svikare under finska vinterkriget är välkommet och 

bör inte bara föras i Finland utan även av medborgare i Sverige. Eventuellt fördjupat 

samarbete bör vara mer än militärt då solidaritet och tillit utgår från vad medborgarna i 

respektive land anser är värt att uppnå eller värt att offra för medborgarna i det andra landet. 

Tillit och solidaritet byggs underifrån och om säkerhetsfrågor skall få acceptans att lösas ihop 

eller helt lämnas till en annan nation krävs medborgarnas medtycke. 

 

 

Militära styrkor av liknande storlek och kvalitet 

Denna faktor är direkt kopplad till strategisk kultur då de militära styrkornas sammansättning 

är direkt kopplad mot hot, målbild och uppgifter.  

 

Marinerna i de bägge länderna är lika i både kvalité och storlek. Sverige har, i form av 

ubåtsvapnet, en förmåga som helt saknas i Finland. Denna förmåga är något Sverige kan 

bidraga med vid ett samarbete både i fred och kris.  

 

Flygvapnet är lika i uppbyggnad och kvantitet. Finland har längre räckvidd
157

 och bättre 

förmåga till fjärrbekämpning av markmål. Sverige väger upp detta med fler flygplan och det 

finns en vilja att i framtiden anskaffa långräckviddig bekämpningsförmåga till JAS.  

 

Den stora skillnaden finns i Armén, men inte avseende kvalité då de är mycket snarlika. 

Bägge länderna har anskaffat fordonssystem av varandra och har valt samma 

stridsvagnsystem.  Avseende kvantitet så är det en produkt av den strategiska kulturen där 

Finland valt att behålla värnpliktsystemet och därigenom säkerställer täckning av militära 

förband över ytan. Sverige har valt en lösning med operativt rörliga förband som skall kunna 

verka över hela Sveriges yta. Den typ av förband finns även i Finland som har tre operativa 

anfallsbrigader med snarlika uppgifter som Sveriges två brigader.  

 

Sveriges förmåga att leda större operationer i en internationell kontext, kan leda till 

gemensamma operationer och insatser. Finlands förmåga till strid med kombinerade vapen 

och strid i brigads ram kan bidra till att Sverige får värdefull övning i att deltaga och leda 

större förband i en nationell eller regional kontext.  

Dessa skillnader kan verka för ett fördjupat samarbete särskilt då de sätts i en kontext med 

geografisk närhet mellan länderna. Detta kan innebära att Valaseks synsätt på 

framgångsfaktorn bör revideras eller inte anses vara generell. 

 
Klargjorda intentioner 

Även om framförallt ekonomiska faktorer har varit drivande för samarbetet inom 

NORDEFCO och inte säkerhetpolitiska realiteter, så är nu intentionen att med bilateral 

samverkan med Finland förutom ekonomi även öka eller bibehålla operativ förmåga. Politiker 

i bägge länderna är samstämmiga i att ett fördjupat samarbete är både nödvändigt och 

önskvärt. Den finske presidenten Niinistö uttalar även att det inom Norden finns olika 

grundlösningar för säkerhet och att det försvårar djupare samarbete. Han säger vidare att detta 

inte är fallet med Sverige utan talar tvärtom för ett djupare bilateralt samarbete. Politikerna är 

så pass tydliga med att detta är önskvärt och gränsen går vid försvarsgarantier. Denna klarhet 

avseende intentionerna är under förutsättning att länderna behandlar eventuellt närmande till 

NATO på liknande sätt. Dessa klargjorda intentioner påvisar också att Valasek får revidera 

sin syn på att det nordiska samarbetet bara är ekonomiskt. 
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Sammantaget finns det goda förutsättningar för bilateralt samarbete mellan Sverige och 

Finland. Den uttalade politiska viljan och det uppkomna läget med Rysslands aggressiva 

beteende mot Ukraina innebär att viljan till samarbete är ömsesidig och kan bli djupare än 

bara att spara pengar. Hur djupt samarbetet blir och hur beroende länderna är beredda att bli 

av varandra återstår att se. Svaret på frågan ger vid handen att detta är på gång och att det kan 

nyttjas till att stärka krigföringsförmågan och bibehålla förmågebredd. Hur detta kan ske inom 

fältarbetsfunktionen som exempel besvaras i fråga 2. 

 

6.2 Svar på fråga 2 

Hur kan svenskt-finskt bilateralt samarbete nyttjas konceptuellt, moraliskt och fysiskt för att 

öka/bibehålla krigföringsförmåga genom förmågebredd inom fältarbetsfunktionen? 

 

Det redan pågående arbetet inom NORDEFCO kan ganska snabbt övergå till bilaterala 

samarbeten. Det sker redan idag eftersom länderna deltager efter behov och vilja. Vi har i 

fråga ett konstaterat att det föreligger goda förutsättningar för ett fördjupat bilateralt 

samarbete mellan Finland och Sverige. Olikheter i strategisk kultur vägs upp av likheter, 

olikheter i organisation och förmågor inom försvarsmakterna kan gynna ett samarbete då 

länderna kompletterar varandra. Finlands fokus på nationell förmåga är inte ett hinder då 

fältarbetsfunktionen i Sverige är fokuserad på att bygga upp förmåga i brigads ram enligt 

målbilden i AUP. Politiska styrningar får begränsa hur djupt och hur beroende länderna blir 

av varandra. 

 

Konceptuellt är länderna överens att NATO-standard skall utgöra grund för gemensamma 

operationer eller förmågor. Finland är här tveksam om detta skall gälla alla förband eller bara 

de förband som deltager i en gemensam operation eller insats. Länderna är dock överens om 

att konceptuell grund är en förutsättning för att kunna få effekt av ett samarbete. Deltagande i 

NATO Response Force (NRF) från bägge länderna samt flerårigt deltagande i OCC har skapat 

en interoperabel grund eftersom förband för internationella operationer redan är anpassade till 

NATO.  

 

När det gäller fysiska faktorer så finns två problem för att kunna upprätthålla full 

förmågebredd. Det första är den ringa numerären i Sverige. Med ingenjörbataljonerna på 

taktisk nivå ingående i brigader finns det inga förband som ansvarar för fältarbeten på 

operativ nivå. Detta är särskilt bekymmersamt då numerären av befintliga förband är låg just 

för att de skall kunna vara operativt rörliga. Den ringa numerären samt att kvarvarande 

förband är organiserade för stöd till stridande förband innebär också att det brister i förmågor 

för övriga fältarbeten. Det blir även en asymmetri med Finland som har förband över hela 

operativa ytan. Det andra är att även om Finland är numerärt större så finns det brister även 

där, avsaknad av logistikbroar och begränsningar avseende övriga fältarbeten. Bristen på 

logistikbroar innebär att alla broar som konstrueras måste betjänas vilket binder militära 

förband på platsen. Denna brist delar Finland med Sverige.  

 

Avseende övriga fältarbeten så är Finland beroende av kontrakt med civila entreprenörer, 

vilket är tillfyllest vid nationellt försvar men inte direkt applicerbart på kris och internationella 

operationer.  

Övlt Kentala påpekar att nästa steg för att samarbeta kring fysiska faktorer är: 

 
Small steps are the best ones
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Kentalas uttalande påvisar den försiktighet Finland uppvisar med att hamna i 

beroendeställning, allt samarbete med Sverige har som mål att stärka den egna förmågan till 

att försvara Finland. Denna försiktighet får effekter på alla krigföringsförmågans faktorer och 

måste tas hänsyn till i framtida samarbeten. Trots detta så syftar det gemensamma arbetet till 

att sätta upp förband med förmågor både till nationell och internationell insats. 

 

Innan gemensamma förband sätt upp krävs en solid interoperabel konceptuell grund. NEWG 

föreslår hur en framtida gemensam bataljon bör vara organiserad för att svara upp mot full 

förmågebredd: 

 
Figur 9, förslag på gemensam organisation med full förmåga. 159 

 

 
 

Den ovan påtalade bristen att lösa övriga fältarbeten innebär att föreslagen organisation idag 

inte är möjlig då inringat kompani kräver förmågor som saknas i både Sverige och Finland. 

Övlt Axelsson utvecklingschef på Ing2 konstaterar att denna förmåga finns i NORGE.
160

  

 

Vad avser moraliska faktorer så har vi påvisat att det är en förutsättning för att kunna skapa en 

gemensam konceptuell grund som leder till gemensam värdgrund och tillit. Framtida 

samarbete kan leda till rationaliseringsvinster vid träning och utbildning då länderna kan 

ansvara för olika delar av densamma. Här är den gemensamma värdegrunden av vikt och bör 

följas upp med tydlighet i uppgifter och målsättningar. Här kan träning och utbildning som 

genomförs gemensamt vara avgörande även om det innebär högre ekonomiska kostnader. 

 

Fördjupat samarbete innebär alltså inte att full förmågebredd kan uppnås eller upprätthållas 

utan att nya förmågor och materiel tillförs. Denna brist är främst materiel för logistikbroar och 

förband och materiel för övriga fältarbeten. 

Samarbetet kan dock innebära ett tillfälle att utveckla och bibehålla de gemensamma 

förmågor som finns i dagens organisation i bägge länderna. Analysen visar att det finns 

upparbetade forum för samarbete som är förankrade inom NORDEFCO och respektive 
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försvarsmakt. Om den politiska viljan omvandlas till handling så är fältarbetsfunktionen redo 

att fördjupa ett redan existerande samarbete. 

 

Uppsättande av gemensamma förband för internationella operationer är politisk gångbart, 

vilket den nordiska stridsgruppen är ett bevis på. Skall gemensamma förband användas för 

nationellt försvar uppstår ett beroende som kräver en ömsesidig solidaritetsförklaring med 

försvarsgarantier. Ett första steg kan vara att permanenta ett förband för internationella 

insatser som kan utvecklas mot nationell användning om den politiska viljan uppstår. Ett 

gemensamt förband kommer även att fungera som en motor för att utveckla konceptuella, 

fysiska och moraliska faktorer som underlättar samarbete och säkerställer operativ förmåga. 

 

En lösning för att säkerställa förmågebredd enligt föreskriven definition är att Sverige utökar 

sin insatsorganisation med ytterligare en ingenjörbataljon som ansvarar för operativ rörlighet 

och de konstruktionsarbeten som krävs för övriga fältarbeten. Det bör även upprättas kontrakt 

med civila entreprenörer då en bataljon är för liten för uppgiften men nog för att upprätthålla 

förmågan. Finland som har en kvantitativ stor organisation har i och med sina civila kontrakt 

full förmågebredd i krig men inte för insats regionalt eller globalt. Samantaget så har Finland 

och Sverige tillsammans en chans att bibehålla och utveckla fältarbetsförbanden, men kan inte 

uppnå full förmågebredd utan ändringar i befintlig organisation eller hjälp från en tredje part. 

 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Fortsatt forskning på området är främst att genomföra likvärdiga studier med andra funktioner 

än fältarbetsfunktionen. Något som inte avhandlats i uppsatsen är försvarsindustrin och 

materiella samarbeten. Vid ett fördjupat bilateralt samarbete kommer dessa frågor att väga 

tungt, både avseende utveckling och upphandling. Just krigföringsförmågan är essentiell vid 

ett ökat nationellt fokus och hur krigföringsförmågan skall utvecklas i framtida organisationer 

kopplat till målsättningar och uppgifter kräver vidare forskning.  
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