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Sammanfattning 
 
Militära samarbeten är stora säkerhetspolitiska frågor som kräver väl avvägda beslut. 

Uttrycket tillsammans med andra har genomsyrat svensk säkerhetspolitik det senaste tio åren. 

Säkerhetspolitiken är komplex och valet av partner inom försvarssamarbeten behöver 

studeras, förstås och förklaras. 

I denna uppsats studeras militära samarbeten genom hur uttrycket tillsammans med andra 

används politiskt och militärt. Syftet med studien är att söka förklaringar på de 

militära samarbeten som Sverige genomför. Detta görs genom en kvalitativ jämförande 

fallstudie av två utvalda fall.  

Studien visar att integrationsteoretiska förklaringsmodeller kan användas för att förklara 

militära samarbeten. I analysen har ett fall av militärt samarbete med Finland studerats jämte 

ett fall av militärt samarbete med Nederländerna. Samarbetet med Finland kan till huvuddel 

förklaras med mellanstatlig integrationsteori och samarbetet med Nederländerna förklaras till 

huvuddel med neofunktionalism. 

Slutsatserna kopplas också samman med de säkerhetsstrategiska begreppen vilket skapar 

djupare förståelse för den komplexa och dynamiska process som leder fram till ett militärt 

samarbete. Svenska säkerhetsstrategiska mål påverkade av vår omgivande strategiska miljö 

styr metod och medel på ett sätt som tillsammans med integrationsteorier förklarar valet av 

samarbetspartner inom säkerhetspolitiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Säkerhetspolitik, Neofunktionalism, Mellanstatlig integrationsteori, 
Säkerhetsstrategi 
 

  



Abstract 

Military collaborations with other countries are considerable security policy matters which 

require well balanced decisions. The expression in collaboration with others has permeated 

Swedish security policy through the last decade. Security policy are complex and the choice 

of a partner in military collaborations needs to be studied, understood and explained. 

In this composition military collaborations are studied through how the expression in 

collaboration with others is used both in a military and in a political context. The purpose is 

to explain the military collaborations that Sweden carries out. This is done with a qualitative 

comparing case study with two selected cases. 

The study shows that theories of integration can be used to explain military collaborations. 

In the analysis one case of collaboration with Finland has been studied beside one case of 

collaboration with the Netherlands. The collaboration with Finland is mainly explained with 

intergovernmentalism and the collaboration with the Netherlands is mainly explained with 

neofunctionalism.  

The conclusions are also connected to strategic terms which creates a profound 

understanding for the complex and dynamic process that leads into a military collaboration. 

Sweden's strategic objectives influenced by our surrounding strategic context directs the 

methods and means in a way that together with theories of integration explains the chosen 

partner in security policy. 
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1. Inledning 

Den 14 maj 2019 släpptes försvarsberedningens senaste rapport, Värnkraft-Inriktning av 

säkerhetspolitiken och utformning av det militära försvaret 2021-2025.1 Några rader in i 

inledningen kan man läsa följande; “Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra.”2 

Rubriken för denna uppsats är satt till Tillsammans med andra bland annat på grund av att 

uttrycket är högaktuellt och genomsyrar en stor del av den svenska säkerhetspolitiken. Detta 

tydliggörs i den nyss släppta rapporten från försvarsberedningen och utvecklas ytterligare i 

denna studie.   

 

1.1 Vadå tillsammans med andra? 

Tillsammans med andra är ett kontinuerligt och frekvent använt och ofta återkommande 

uttryck inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Kortfattat är budskapet att säkerhet ska 

byggas och nås solidariskt tillsammans med andra. I regeringens proposition, Försvarspolitisk 

inriktning- Sveriges försvar 2016-2020 (Prop.2014/15:109)3, används uttrycket tillsammans 

med andra inte mindre än 22 gånger i olika sammanhang men alltid med samma betydelse. 

Nämligen att säkerhet, trygghet och försvarsförmåga ska skapas tillsammans med andra. 

Uttrycket återkommer i många andra sammanhang. I allmänhet används det när Sveriges 

utrikes- och säkerhetspolitik diskuteras men i synnerhet när Sveriges försvarsförmåga är 

ämnet. I Försvarsmaktens publikation militärstrategisk doktrin 2016 (MSD16) används 

uttrycket 17 gånger för att beskriva på vilket sätt Sverige kan och ska agera vid exempelvis ett 

väpnat angrepp. För att visa på exempel hur uttrycket används återges här två citat från 

prop.2014/15:109 och MSD16. 

 
“Den svenska säkerhetspolitiken är en del av samhällets samlade resurser för att möta hot och 

utmaningar mot vår säkerhet. Säkerhetspolitiken inbegriper en stor del av det breda perspektivet på 

säkerhet men inte allt. Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra.”4 

    

                                                
1 Ds 2019:8, Värnkraft-Inriktning av säkerhetspolitiken och utformning av det militära försvaret 2021-2025. 
2 Ibid, s. 17. 
3 Proposition, 2014/15:109. 
4 Ibid, s. 7. 



Sida 2 (40) 
 

 

 

“Väpnat angrepp ska mötas snabbt i syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet. Där efter ska 

försvarsoperationer syfta till; att tillsammans med andra vinna kriget alternativt enskilt undvika att 

förlora.”5 

 

 Uttrycket tillsammans med andra har däremot inte alltid varit så tongivande i regeringens 

politik, i Försvarsmaktens doktriner eller generellt i samhället som det är idag. I en återblick 

kan man konstatera att uttrycket har vuxit fram och rotat sig fast under 2000-talet. I 

regeringens proposition Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt 

anslag för budgetåret 1992/93 (Prop.1991/92:102)6 används uttrycket inte en enda gång även 

om propositionens huvudsakliga innehåll i övrigt är någorlunda liknande det i 

Prop.2014/15:109. Under början av 2000-talet började uttrycket användas men då endast i en 

kontext av internationell fredsfrämjande verksamhet. I regeringens proposition ett användbart 

försvar från 2009 (Prop.2008/09:140)7 börjar uttrycket användas inte enbart i sammanhang av 

internationella insatser utan också i generella beskrivningar av Sveriges säkerhetspolitik och 

med kopplingar till närområdet. Under senare år har uttrycket blivit en naturlig del av svensk 

utrikes- och säkerhetspolitik. Numera återfinns uttrycket också väldigt tydligt i 

Försvarsmaktens vision om fyra T. Dessa fyra T är Tröskeleffekt, Tillgänglighet, Trovärdighet 

och Tillsammans. Tillsammans beskrivs enligt följande citat.  

 
“Samarbete och samverkan med andra – internationellt och nationellt – ökar vår totala förmåga att 

verka avhållande mot angrepp. Tillsammans med andra länders försvarsmakter och organisationer 

genomför krigsförbanden därför övningar och militära operationer i Sverige och utomlands.”8 

 

1.2 Problemformulering och syfte 

Sverige använder alltså uttrycket tillsammans med andra som ett explicit argument i 

beskrivningar av hur vår Försvarsmakt ska utformas och hur säkerhet ska uppnås. I en mycket 

vid kontext och i det alliansfria Sverige skulle tillsammans med andra kunna innebära vad 

som helst och med vem som helst men det gör det naturligtvis inte. Sverige har under många 

                                                
5 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin - MSD16, 2016, s. 8. 
6 Proposition, 1991/92:102. 
7 Proposition, 2008/09:140. 
8 Försvarsmakten, Visionen, u.å., https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vara-varderingar/vision/ 
[hämtad 2019-04-12]. 
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år genomfört samarbeten med andra länder både på civila och militära områden. I en 

förändrad omvärld med en markant förändrad hotbild har Sveriges militära samarbeten med 

andra länder och organisationer naturligt både utökats och intensifierats. 

Den 20 augusti 2015 beslutade regeringen att tillsätta en statlig offentlig utredning om 

Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Detta beslut mynnade ut i utredningen 

säkerhet i ny tid (SOU 2016:57)9. I denna kan man läsa beskrivningar om Sveriges olika 

samarbeten med dess för- och nackdelar samt om möjligheter och begränsningar i respektive 

samarbete. Sammanfattningen avslutas med “I dag är ny tid. Den kännetecknas av att en 

säkerhetspolitisk oförutsägbarhet har insmugit sig i Sveriges närområde”10. Tillsammans med 

andra ska Sverige alltså hantera denna oförutsägbara värld som finns inpå oss i vårt 

närområde.  

Med ovan beskriven inramning av uttrycket tillsammans med andra väcks en rad frågor 

som kan problematiseras. Exempelvis; Vad är det som ska göras tillsammans med andra? Hur 

ska det göras? Vilka är de andra? Hur avgörs vem eller vilka som är de andra? Vilka analyser 

ligger bakom de beslut som fattas? Många frågor kan ställas apropå uttrycket tillsammans 

med andra och i denna studie studeras en delmängd av dessa frågor. 

I denna uppsats studeras militära samarbeten genom hur uttrycket tillsammans med andra 

används politiskt och militärt. Syftet med studien är därmed att söka förklaringar på de 

militära samarbeten som Sverige genomför.  

För att uppfylla syftet används två förklaringsmodeller, neofunktionalism och mellanstatlig 

integrationsteori. Utgåendes från förklaringsmodellerna härleds tre jämförelsedimensioner för 

att analysera militära samarbeten. Dessa är motiv och intresse, dynamiska faktorer och utfall.  

Därav används följande frågeställningar för denna studie indelade i en övergripande 

forskningsfråga och tre preciserade delfrågor; 

 
1. Vad ligger till grund för valet av samarbetspartner? 

a. Vilka motiv och intressen ligger bakom valet? 

b. Vilka dynamiska faktorer är drivkrafter för eller mot ett samarbete? 

c. Vilka förväntade utfall finns för respektive samarbete? 

                                                
9 SOU 2016:57, Säkerhet i ny tid. 
10 Ibid, s. 21. 
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1.3 Avgränsningar 

I syfte att hantera frågeställningarna och därmed också begränsa omfattningen avgränsas 

forskningen till att endast analysera nu pågående och nyligen genomförda samarbeten med 

marinens amfibieförband. Två utvalda fall av samarbeten används som grund för den fortsatta 

analysen. Det ena är amfibieförbandens pågående samarbete med den finländska marinens 

motsvarighet ur Nylands brigad. Det andra är amfibieförbandens nyligen genomförda 

samarbeten med den nederländska marinen inom ramen för den pågående EU-operationen, 

operation ATALANTA, i Adenviken utanför Somalias kust. Med dessa två avgränsningar tas 

två olika fall som utgångspunkt. Dessa fall är väldigt olika till sin natur och omfattning vilket 

därmed också ger en bredare grund och en större möjlighet att generalisera slutsatser. De två 

utvalda fallen beskrivs utförligare senare 

men ur perspektivet avgränsning återges 

här några motiv till valet av just dessa 

fall.  

I fallet Finland finns det ett längre 

historiskt perspektiv och ett djupare 

underliggande motiv för ett militärt 

samarbete. Både Finland och Sverige 

befinner sig i en liknande situation rent 

geografiskt men också i en liknande 

alliansfri strategisk kontext. Hotbilder 

mot den egna nationen tolkas på liknande 

sätt i båda länderna och det finns mycket att vinna för två små länder som Finland och 

Sverige på att ha ett bilateralt militärt samarbete. Redan några rader in i Prop.2014/15:109 i 

den del som beskriver propositionens huvudsakliga innehåll kan man läsa följande. 

“Regeringen anser att Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbeten bör fördjupas. Samarbetet med Finland är av särskild betydelse.”11 

I fallet med Nederländerna är förutsättningarna radikalt och fundamentalt annorlunda. Till 

skillnad från samarbetet med Finland som är permanent och ständigt pågående har samarbetet 

med Nederländerna bestått av mindre punktinsatser för gemensamma operationer under en 

                                                
11 Proposition, 2014/15:109, s. 1. 

Bild 1 – Samarbetenas kontext 
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avgränsad och stipulerad tid. Respektive samarbete har vid de givna tillfällena varit mycket 

integrerat. Här finns inga liknelser med Finland avseende geografi eller alliansfrihet. 

Nederländerna är medlemmar i NATO och har andra säkerhetspolitiska utmaningar än vad 

som tycks vara fallet i Sverige och Finland. Däremot är alla tre länder medlemmar i EU och 

FN. 

  Två, till det yttre, helt olika fall och ändå uppstår ett militärt samarbete. Kopplat till 

frågeställningarna motiveras avgränsningarna med att bevekelsegrunderna och förklaringen 

till dessa olika samarbeten bör skilja sig avsevärt åt mellan fallen. Detta ger en möjlighet att 

koppla olika indikatorer till teorier och därmed kunna generalisera slutsatser åtminstone ur ett 

teoretiskt perspektiv dock inte ur ett empiriskt perspektiv. Ett sätt att åskådliggöra dessa två 

samarbeten och hur de avgränsas men också hur de sammankopplas illustreras i bild 1.  

 

1.4 Svenska amfibieförbandens samarbete med Finlands Nylands brigad 

Runt 1990-talets mitt påbörjades något som senare skulle fortsätta och bli ett etablerat och 

framgångsrikt militärt samarbete. Då började nämligen, om än i liten skala, ett utbyte mellan 

Vaxholms Kustartilleriregemente och finska Nylands brigad. Snabbt förstod båda förbanden 

att det fanns ett mervärde rent militärt i detta samarbete och en hel del gemensamma nämnare 

att bygga vidare på identifierades. Vid slutet av 90-talet och början av 2000-talet ökade 

ambitionen och samarbetet tog fart på allvar. De första gemensamma övningarna 

genomfördes. Dessa var grundläggande till sin natur och gick i mångt och mycket ut på att 

lära sig av varandras stridsteknik, taktik och terminologi. Även rent kulturellt behövde 

förbanden lära känna varandra. Samarbetet har vuxit sig starkt och numera finns ett väl 

utvecklat koncept för ett gemensamt förband. Ur det Svenska Amfibieregementet och 

finländska Nylands Brigad sätts enheter samman till det som kallas Swedish Finnish 

Amphibious Task Unit (SWEFIN ATU). Samarbetet har kommit långt och idag har förbanden 

så gott som daglig kontakt på förbandschefs nivå eller mellan förbandens 

planeringsofficerare. Stabsövningar, funktionsövningar och förbandsövningar genomförs 

årligen växelvis i Finland respektive i Sverige.12 

                                                
12 Försvarsmakten, Gemensamt blir vi starkare och bättre, 2016-02-29, 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/02/gemensamt-blir-vi-starkare-och-battre/ [hämtad 2019-04-
08]. 
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Inspirationen till detta samarbete var i någon mån det Belgisk-Nederländska 

marinsamarbete som hade sin utgångspunkt i försvarsneddragningar och en rädsla över att 

inte kunna behålla alla funktioner och förmågor. Ett samarbete växte fram. I fallet Sverige 

och Finland var grundförutsättningarna lika som för Belgien och Nederländerna men på 

senare år har Rysslands agerande i östersjön och en alltmer aggressiv rysk utrikes- och 

säkerhetspolitik intensifierat det svensk-finska samarbetet på flera plan. Numera finns ett 

samarbete mellan Sveriges och Finlands försvarsmakter på en övergripande nivå såväl som på 

olika förbandsnivåer. Våren 2014 presenterades en gemensam utvecklingsplan för samarbetet 

mellan de båda länderna. Sveriges och Finlands försvarsmakt tog fram ett förslag om en 

gemensam marin stridsgrupp och en gemensam amfibiestyrka som redovisades 2015. I april 

2018 togs ett lagförslag fram som reglerar operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. 

Detta lagförslag möjliggör för regeringen att fatta beslut om ett givande och tagande av 

militärt stöd mellan Sverige och Finland utan att stödja sig på ett riksdagsbeslut vilket annars 

är praxis. Lagen föreslås träda i kraft i juli 2019. Finland har en motsvarande lag 

implementerad sedan 2017. Både Sverige och Finland beskriver samarbetet som gränslöst. 

Det finns ingen angiven och definierad rågång för hur långt samarbetet kan drivas och 

uttrycket “open-ended” används av båda länderna.13 

 

1.5 Svenska amfibieförbandens samarbete med Nederländska marinen 

Sedan 2008 genomförs EU-operationen EU NAVFOR OPERATION ATALANTA i Adenviken 

och utanför Somalias kust. Operationen grundar sig på en resolution från FN:s säkerhetsråd 

och därefter på direktiv från EU genom EU Council Joint Action 851. Syftet med operationen 

är att skydda fartyg från FN:s World food program (WFP) och fartyg från Afrikanska 

unionens mission i Somalia (AMISOM). Därutöver ska operationen förhindra och avskräcka 

från sjöröveri och väpnade rån till sjöss. Dessutom övervakar operationen fiskerinäringen 

utanför Somalias kust samt stödjer andra internationella organisationer som är verksamma i 

området. Operationen pågår dygnet runt året runt och har för närvarande ett mandat som är 

förlängt till december 2020.14 

Sverige har med marina enheter deltagit i operationen i totalt fem omgångar sedan 2009. 

Två gånger har Sverige också axlat ansvaret som styrkechef för operationen i insatsområdet. 

                                                
13 FOI, Nordiskt operativt försvarssamarbete, (FOI-R--4628--SE, 2018), s. 20-21. 
14 Forum för EUNAVFOR, Mission, u.å., https://eunavfor.eu/mission/ [hämtad 2019-04-08]. 
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Vid de första tre insatserna baserade Sverige egna större marina plattformar i området. Under 

de två senaste insatserna har karaktären på förbandet sett annorlunda ut. Under 2015 bidrog 

Sverige till operationen med styrkechef och stab samt två stridsbåt 90 ur amfibiekåren. Därtill 

ingick också två svenska helikoptrar i bidraget. Ett liknande bidrag med något mindre 

omfattning ingick i operationen under 2017. Då beståendes av två stridsbåt 90, en 

bordningsstyrka från amfibiekåren samt tillhörande besättningar och underhållspersonal. 

Under dessa två genomföranden, 2015 och 2017, har Sverige inte bidragit med någon egen 

större plattform varför ett samarbete med den nederländska marinen har genomförts. Under 

2015 baserades hela det svenska bidraget ombord på det nederländska fartyget HNLMS Johan 

de Witt. Vid insatsen 2017 genomfördes en liknande basering fast nu ombord på HNLMS 

Rotterdam. Dessa två fartyg är så kallade amfibiefartyg med en inbyggd docka med möjlighet 

att till havs basera och sjösätta mindre fartyg t.ex. svävare, underhållsbåtar eller i det svenska 

fallet stridsbåt 90.15 

Samarbetet med den nederländska marinen 2015 berörs ytterst kort i regeringens 

proposition 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation 

(Atalanta). 
 

“Det svenska bidraget föreslås omfatta ett styrkehögkvarter bestående av en styrkechef och cirka 20 

stabsofficerare, två helikopter 15 samt två stridsbåtar med besättning. Bidraget till operationen baseras 

ombord på ett nederländskt fartyg och kan komma att uppgå till cirka 60 personer."16 

 

Samarbetet som genomfördes 2017 har en motsvarande omfattning i regeringens 

proposition 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation 

(Atalanta). 

 
“Det svenska bidraget föreslås omfatta en bordningsstyrka, inklusive två stridsbåtar samt stödpersonal, 

där bidraget till insatsen kan komma att uppgå till cirka 35 personer. Inriktningen är att bidraget ska 

verka tillsammans med det av Nederländerna anmälda fartyg som är aktuellt för operationen.”17 

 

                                                
15 Försvarsmakten, Somalia - EU NAVFOR, u.å., https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-
verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/somalia-eu-navfor/ [hämtad 2019-04-08]. 
16 Proposition 2014/15:14, s. 12. 
17 Proposition 2016/17:177, s. 13. 
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1.6 Begrepp 

Två begrepp förekommande i studien är samarbete och integration. Man kan argumentera för 

att dessa begrepp behöver en definition i syfte att kunna bedöma hur fallen kan definieras i 

termer av samarbete och/eller integration. I denna studie avser vi inte att särskilja på 

begreppen då deras betydelse är överlappande och sammanhörande med varandra. I det 

följande beskrivs hur vi som författare ser på begreppen och hur de används i denna studie. 

Studiens utgångspunkt är militära samarbeten och de utvalda fallen handlar om bilaterala 

försvarssamarbeten mellan Sverige och Finland och mellan Sverige och Nederländerna. Det 

senare fallet av försvarssamarbete genomförs dessutom i en multinationell kontext där EU 

leder flera medlemsländer i en militär insats med FN-mandat. 

Försvarssamarbete är ett brett begrepp för vilken det finns en vid betydelse.  Ett samarbete 

kan omfatta flera eller enbart ett område. Samarbetet kan exempelvis omfatta materiel, 

forskning, inköp, anskaffning, underhåll men också gemensamma förbandssammansättningar 

och gemensamma övningar eller insatser.18  

I förlängningen kan utfall av försvarssamarbeten leda till olika typer av integration eller 

disintegration. Integration beskrivs i analysramverket för denna studie som antingen 

koordinerad- eller icke-koordinerad. Koordinerad integration innebär att samarbetet 

successivt breddas och fördjupas vilket i sin tur leder till en ökad nationell och kollektiv 

handlingsförmåga. Samarbetsinitiativ vilka sprids till nya områden, men utan att skapa ökad 

nationell och kollektiv handlingsförmåga är däremot en beskrivning av en icke-koordinerad 

integration.19  

Studiens båda fall är till sin natur mycket olika och därav används begreppen, samarbete 

och integration, med ovanstående breda och sammanhörande definition. 

 

1.7 Disposition 

Efter att inledningsvis ha redogjort för problemformuleringen tillsammans med uppsatsens 

syfte och beskrivit kontexten av innehållet med dess avgränsning följer här dispositionen för 

uppsatsens fortsättning.  

                                                
18 FOI, På tu man hand – en studie om bilaterala försvarssamarbeten i Europa med fokus på det fransk-brittiska 
samarbetet, (FOI-R--3407--SE, 2012), s. 19. 
19 Westberg, J., Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter, i Svensk 
säkerhetspolitik i Europa och världen, red. Engelbrekt, K., Holmberg, A. & Ångström, J., 2 uppl. (Visby: 
Nordstedts Juridik AB, 2015), s. 94. 
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Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I kapitel 1, inledning, introduceras ämnet och en 

inramning med tillhörande problemformulering ges. Syfte och frågeställningar redovisas. De 

avgränsningar som görs beskrivs och motiveras också i inledningen. Kapitel 1 avslutas med 

två beskrivningar av de utvalda fallen som studeras samt en begreppsförklaring. Dessa syftar 

till att ge läsaren en förståelse och beskrivning av de fall som ligger till grund för den senare 

analysen.  

I kapitel 2, teori, beskrivs den, på området, tidigare genomförda forskningen och studiens 

teoretiska ramverk. Här redogörs för två integrationsteorier och för strategiska begrepp inom 

svensk säkerhetsstrategi.   

I kapitel 3, metod, förklaras den vetenskapliga metod som används vid denna forskning. I 

kapitlet utvecklas design och operationalisering. Utöver det presenteras den valda 

analysmodellen.  Etiska överväganden samt validitet och reliabilitet diskuteras.  

I kapitel 4, resultat och analys, presenteras resultatet och analysen redovisas. Analysen 

beskrivs grundligt utifrån vald metod och resultatet redovisas genom koppling mellan 

inhämtade data och det teoretiska ramverket.  

I kapitel 5, slutsatser och sammanfattande diskussion, avslutas uppsatsen med redovisning 

av slutsatser. I kapitlet diskuteras slutsatserna ur ett strategiskt begreppsperspektiv. Här ges 

också förslag på fortsatt forskning på området. 
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2. Teori 

2.1 Allmänt om det teoretiska ramverket 

För att svara på uppsatsens frågeställningar används två teorier. Dessa är neofunktionalism 

och mellanstatlig integrationsteori. Neofunktionalism och mellanstatlig integrationsteori 

används senare som förklaringsmodeller i syfte att dra slutsatser. Slutsatserna kommer efter 

genomförd analys kopplas mot de strategiska begreppen mål, medel, metoder och miljö. I 

följande avsnitt redogörs för respektive teori och de strategiska begreppen men innan dess 

följer en motivering till hur studiens två teorier kan användas som förklaringsmodeller för 

försvarssamarbeten. 

I Jacob Westbergs Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och 

utvecklingsmöjligheter tar han genom en teoretisk modell som utgår från teorierna 

neofunktionalism och mellanstatlig integrationsteori ett grepp kring försvarssamarbetens 

utveckling och dess förklaring. Westberg menar att försvarspolitik har blivit mer lik alla andra 

politikområden på grund av en förändrad omvärld. Existentiella krig med storskaliga 

invasioner där hela nationers existens står på spel är inte längre troliga. Istället har frånvaron 

av existentiella hot inneburit neddragningar inom försvarsanslagen för många EU-länder. En 

följd av detta är att försvars- och säkerhetssamarbeten blivit naturliga och mindre politiskt 

känsliga. Detta gör försvarssamarbeten intressanta att studera med teorier och begrepp som 

tidigare har använts för att analysera övernationellt samarbete och regional integration.20 

Westberg utvecklar centrala delar av teorierna neofunktionalism och mellanstatlig 

integrationsteori i syfte att kunna förklara militära samarbeten. Detta görs bland annat genom 

skapandet av ett analysramverk för studiet av försvarssamarbeten som används i denna 

uppsats som verktyg för analysen. Innebörden är att försvarssamarbetens framväxt kan 

förklaras antingen genom en neofunktionalistisk syn där gemensamma beslutinstitutioners 

och intressegruppers inflytande är styrande eller med den mellanstatliga integrationsteorin 

som i huvudsak utgår från nationen och den nationella ledningens intresse.21 

                                                
20 Westberg, 2015, Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter, s. 91. 
21 Ibid, s. 94. 
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2.2 Neofunktionalism 

Länge präglades internationell politik av två övergripande teoritraditioner, en realistisk och en 

liberal. Den realistiska teorin grundade sig i tanken om politik som makt- och 

överlevnadskamp med konkurrerande nationella säkerhetsintressen. Den liberala teorin 

inriktades på möjligheterna att reformera den internationella politiken och minska risken för 

konflikter genom upprättande av olika former av internationellt samarbete.22 

 Dessa kom att utmanas i slutet av 1950-talet av Ernst B. Haas som i sitt verk The Union of 

Europe framlade en ny integrationsteori, neofunktionalism.23 

Haas som var uppväxt i Frankfurt och under andra världskriget flytt Nazisterna till USA, 

intresserade sig för integration och dess inverkan på internationella organisationer. I slutet av 

50-talet återvände Haas till Europa för att studera den första överstatliga organisationen, 

Europeiska kol- och stålgemenskapen.24 Organisationen beståendes av sex europeiska 

medlemsländer sattes att kontrollera kol- och stålproduktionen vilket i sin tur skulle förhindra 

en eventuell kapprustning mellan länderna.25 Nya krig skulle både vara otänkbara och 

praktiskt omöjliga i och med att överstatligheten begränsade ländernas handlingsfrihet 

avseende de två grundläggande råvarorna vid tillverkning av vapensystem.26 Utifrån de 

studier Haas genomförde formades hans teori om neofunktionalism. Inom 

neofunktionalismen är det inte de nationella intressena som driver integrationsprocessen 

framåt. Integrationsprocessen tar istället sin utgångspunkt i andra samhällsaktörers egna 

organisatoriska intressen. Enligt Haas uppstod integration när dessa aktörer, för att uppfylla 

sina behov, valde att förlita sig på överstatligheten framför sina egna nationella regeringar. 

Haas neofunktionalistiska teori har sedermera använts av andra forskare för att förklara 

internationell politik och globala organisationer.27 

 Ett viktigt och centralt begrepp inom den neofunktionalistiska teorin är spill-over. Inom 

neofunktionalismen trodde man på en kvasi-automatisk integrationsprocess. Ett samarbete 

eller en integration inom ett samarbetsområde skapar automatiskt nya behov som behöver 

tillgodoses. Det kan exemplifieras med utvecklingen av EU:s inre marknad, som sedermera 

                                                
22 Westberg, J., Svenska säkerhetsstrategier 1810-2014, 1 uppl. (Lund: Studentlitteratur AB, 2015), s. 46. 
23 Haas B, E., The uniting of Europe - Political, social, and economic forces 1950-1957, (Indiana: University of 
Notre Dame Press, 2004). s.xiv. 
24 Haas B, 2004, s. *x. 
25 Riksdagen, EU-information, EU:s historia - europeiskt samarbete i över 60 år, u.å., 
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/ [hämtad 2019-04-10]. 
26 Westberg, 2015, Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter, s. 93. 
27 Haas B, s. xiii. 
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utvecklades till ett valutasamarbete som i sin tur krävde ett samarbete för en gemensam 

finanspolitik. Därav, som en effekt av de åtgärder som vidtagits inom området, kom det att 

spilla över på ett annat ännu ej integrerat närliggande område/sektor. När så sker hamnar den 

nya sektorn i fokus för fortsatt integration.28 Spill-over beskriver hur en integration inom en 

sektor sprids vidare till angränsande sektorer (samarbetsområden). Spill-over kan indelas i två 

relevanta former, funktionella och politiska spill-overs.  

 Enligt Westberg är två viktiga samhällsaktörer vid samarbeten inom försvarssektorn, 

Försvarsmakten och försvarsindustrin. Ur ett neofunktionalistiskt perspektiv bör intresset för 

dessa aktörer avseende samarbete inte ligga kring stora frågor som exempelvis enandet av en 

region. Den bör däremot ligga nära organisationens egna mål, uppgifter och intressen. 

Försvarssamarbeten med detta perspektiv är drivet av andra representanter än de nationella 

regeringarna, det vill säga andra samhällsaktörer vars syfte är att tillgodose att ett samarbete, 

en integration, gynnar den egna organisationens intresse. Inom neofunktionalismen är det, till 

skillnad från mellanstatlig integrationsteori, inte besvärande om överstatliga samarbeten 

inleds inom så kallade absoluta intresseområden.29  
 

2.3 Mellanstatlig integrationsteori 

I motsats till neofunktionalism är den mellanstatliga integrationsteorin fokuserad mot 

inflytandet av nationella regeringar och nationella intressen.30 Stanley Hoffman som var 

ledande för den mellanstatliga forskningsinriktningen, på engelska “intergovernmentalism”, 

menade att de neofunktionalistiska integrationsteorierna är missledande.  Exempelvis 

reducerar teorin sociala fenomen till enbart effekter av ekonomiska faktorer och tar därmed 

inte, i lika stor grad, hänsyn till en stats autonomitet eller dess ideologiska, etniska, religiösa 

eller språkliga skillnader.  De tar inte hänsyn till de skillnader som finns i de olika 

samhällsgrupperna och heller inte till eventuella externa händelser. Istället läggs vikten vid 

samhället, industrisamhället och inte vid nationen med de komplexa konfliktområdena i 

åtanke.31 

 Den mellanstatliga teorin menar att samarbeten förändras till följd av 

                                                
28 Ibid, 2004, s. xv. 
29 Alvstam, C., Jännebring, B. & Naurin, D., I Europamissionens tjänst, (Göteborg: Centrum för 
Europaforskning, 2011), s. 225. 
30 Westberg 2015, Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter, s. 92. 
31 Hoffman, S., Reflections on the Nation-State in Western Europe Today, (Journal of common market studies 21 
(1): 21-38, 1982), s. 26. 
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omvärldsförändringar, den tar också hänsyn till de skillnader som ligger i en nations historia 

och geografi. Teorin är centrerad till staten där det är nationens intresse som är 

processdrivande avseende integration.32 Den mellanstatliga integrationsteorin utesluter 

överstatliga samarbeten inom suveränitetskänsliga politikområden. Enligt Hoffman skiljer sig 

staters intressen från varandra på grund av deras historia och geografi. Detta omöjliggör ett 

överstatligt samarbete där suveräniteten, till skillnad från ekonomi, ses som odelbar.33 Olika 

samarbetsområden är mer eller mindre framgångsrika och har olika möjligheter till att lyckas. 

Hoffman kallade dessa för low kontra high politics. För att en integration ska lyckas är man 

tvungen att komma överens om såväl medel som metoder för samarbetet.34 Ett samarbete som 

är okontroversiellt och för vilket samtliga nationer skulle gynnas av har större chanser att 

lyckas och är så kallad low politics. Ett sådant samarbete skulle exempelvis kunna vara av 

ekonomisk karaktär. Å andra sidan skulle ett försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete vara 

kontroversiellt och känsligt, high politics (storpolitik). Ett sådant samarbete skulle kräva att 

länder gav upp sina egna mål och traditioner vilket i sin tur skulle förhindra eller stanna upp 

integrationsprocessen.35 

Så vad skulle motivera ett försvarssamarbete enligt den mellanstatliga integrationsteorin? 

Ett försvarssamarbete skulle komma att utgå från den egna statens nationella förutsättningar 

och skulle kunna motiveras genom ett, för flera nationer, gemensamt yttre hot. Det skulle 

också kunna motiveras genom att en nation upplever en oförmåga att med egna militära 

resurser kunna trygga sina säkerhetspolitiska intressen.36 
 

2.4 Strategiska begrepp “Mål, medel, metod och miljö” 

Teorierna beskrivna i föregående avsnitt kan användas som förklaringsmodeller för 

integrationer och försvarssamarbeten. Men utöver förklaringar behöver också aktörerna, 

exempelvis politiker, förutse de omedelbara utfallen av sina beslut oavsett om de är intuitivt 

eller mer medvetet fattade. Även de långsiktiga effekterna behöver kunna identifieras och 

hanteras. Trots att aktörerna är situerade där beslut är avsiktliga och strategiska så är varken 

deras preferenser konstanta eller kontexten statisk. Beslut påverkar såväl aktörer som den 

                                                
32 Alvstam, C., Jännebring, B. & Naurin, D., s. 225. 
33 Ibid, s. 224. 
34 Westberg, Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter, 2015 s. 93. 
35 Ibid. 
36 Ibid, s. 94. 
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strategiska kontexten. Över tiden behöver därmed aktörerna analysera, anpassa och vidta 

åtgärder för att uppnå deras intressen.37 Detta innebär att teoretiska förklaringsmodeller bäst 

förklarar en genomförd process, ur ett historiskt perspektiv, medan säkerhetsstrategiska 

begrepp används i syfte att operationalisera hanteringen av andra aktörer och kontexter vid 

beslut som kan påverka nationella säkerhetspolitiska intressen. 

I såväl militärstrategiska doktriner och av länder uttalade säkerhetsstrategier är begreppen 

mål, medel och metoder återkommande. Jacob Westberg har studerat dessa begrepp och 

ytterligare tillfört begreppet miljö. För att kunna redogöra för detta behöver vart och ett av 

begreppen först en kort förklaring. 

 Målet är det som i det säkerhetspolitiska arbetet, i slutändan, med stöd av övriga begrepp 

ska realiseras. Det är ytterst den politiska ledningen inom respektive nation som formulerar de 

säkerhetspolitiska målsättningarna.38 För att nå målet behövs en strategi för hur en aktör ska 

använda sina befintliga resurser eller ge den samma en styrning för hur ytterligare resurser 

skall tillföras.39 Vilket exempelvis för en småstat som Sverige skulle kunna genomföras 

genom samarbete. Det blir metoden för nyttjandet av medlet som härvid blir avgörande för 

hur målet ska uppnås.  

 Medel kan enligt Westberg bestå av militära, politiska och ekonomiska maktmedel som en 

aktör besitter här och nu men även för vad en aktör kan utveckla på längre sikt.40 Militära 

maktmedel kan vara såväl direkta som indirekta och indelas i våldsmakt, tvångsmakt, 

avskräckande syfte och tvångsdiplomati.41 Vilka samtliga syftar till att påtvinga en annan 

aktör sin politiska vilja. 

 Metod;  
 

“En skicklig strateg förväntas med samma medel kunna uppfylla uppsatta mål bättre än en mindre 

duglig strateg genom ett klokare val av metoder”.42 

 

 

 

                                                
37 Hay, C., Political analysis - A Critical Introduction, (London: Red Globe Press, 2002), s. 131-132. 
38 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier 1810-2014, s. 22. 
39 Edström, H. & Gyllensporre, D., Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget, 1 uppl. (Stockholm: Santérus 
Academic Press, 2014), s. 17. 
40 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier 1819-2014, s. 24. 
41 Ibid, s. 19-20. 
42 Edström & Gyllensporre, 2014, s. 18. 
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Metod handlar om hur de militära, politiska eller de ekonomiska maktmedlen ska användas 

för att den säkerhetspolitiska målsättningen ska uppnås. 

Enligt Westberg är det de tre ovanstående 

mål, medel och metod som utgör 

säkerhetstrategins inre delar. Mellan 

dessa måste det råda en balans och det 

måste finnas ett fungerande samspel, så 

kallad koherens. Med det menas att mål, 

medel och metod måste korrelera mellan 

varandra oavsett nivå. Den underliggande 

nivån stödjer den överliggande nivån och 

så vidare.43 

 Miljö innefattar en rad olika faktorer med 

direkt påverkan på hur metod och medel behöver anpassas eller användas för att det 

säkerhetsstrategiska målet ska uppnås. Vid en analys av rådande miljö kan exempelvis ett 

lands geografiska placering med andra aktörers omgivande territoriella område vara en 

utgångspunkt. Hur påverkansfaktorerna ser ut med rådande maktfördelning och spänningar 

mellan aktuella stormakter kan vara en annan. Eller hur relationerna till andra länder/aktörer 

är och huruvida det finns en närvaro av gemensamma institutioner som exempelvis en 

överstatlig organisation som EU.44 

 I Westbergs begreppsförklaring utgör mål, medel och metod modellens interna delar. Vid 

utveckling av en strategi är det med dessa interna delar man på olika sätt försöker påverka, 

utnyttja eller anpassa efter de externa miljöfaktorerna. Strategibegreppen, som illustreras i 

bilden ovan (bild 2), måste balanseras väl mot varandra. På bilden utgör metod modellens 

centrum vilken sammanlänkar de interna faktorerna med den externa. Det är valet av metod 

för nyttjandet av medel som är i förhållande till miljön avgörande huruvida målet ska uppnås. 

Att beakta är säkerhetspolitiska målsättningar som kräver samarbete för att målen ska uppnås. 

Detta bygger in beroenden vilket gör modellen känslig för förändringar i den externa delen, 

miljö.45 

                                                
43 Westberg, Svenska säkerhetsstrategier 1810-2014, 2015, s. 21. 
44 Ibid, s. 24. 
45 Ibid. 

Bild 2 – Strategiska begrepp 
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2.5 Tidigare forskning 

Upprinnelsen till denna uppsats är bland annat tidigare angränsande forskning på samma eller 

angränsande problemområde. Ett antal avhandlingar har tidigare angränsat och tangerat 

problemformuleringen för denna uppsats genom att studera militära samarbeten i olika 

omfattning och sammanhang. De som närmast har använts inför denna uppsats och till del 

legat till grund för problemformulering och frågeställningar redovisas kortfattat i det följande. 

Martin Göth skrev 2016 om försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland och dess 

framgångsfaktorer. Göth söker inte teoretiska förklaringsmodeller för försvarssamarbetet men 

använder realism och liberalism som relevanta teorier när syftet med studien är att öka 

kunskapen om påverkansfaktorerna i det bilaterala samarbetet.46 Göth skriver; 

  
“Försvarssamarbetens möjligheter beror av flera anledningar. Det går att argumentera för att ett liberalt 

eller realistiskt perspektiv förklarar anledningarna bäst. Ekonomiska, historiska eller kulturella 

förhållanden utgör också rimliga utgångspunkter. Det som kan förklara möjligheterna för framgång i ett 

försvarssamarbete mellan olika stater är därför en kombination av påverkansfaktorer.”47 

 

I vår uppsats söker vi lite längre bortom ovanstående påstående och söker efter 

integrationsteoretiska förklaringsmodeller för militärt samarbete. 

Jonas Forsmark har studerat samarbetet mellan Sverige och Finland. Det gör han i Svensk-

finsk samverkan för maritim säkerhet i östersjön. Forsmarks studie undersöker hur de båda 

länderna ser på myndighetssamverkan och vilka förutsättningar som finns för samverkan i 

kontexten maritim säkerhet. Forsmark använder teorier för maritim säkerhet, A good order at 

sea, och teorier för samverkan, Collaborative governance. Forskningen förklarar 

myndighetssamverkan och dess teoretiska kopplingar och är fokuserad på ett samarbete som 

redan har kommit långt och är i full utveckling.48 Kopplingen till våran studie är fallet Finland 

där vi använder amfibieförbandens samarbete med den finska motsvarigheten som ett av 

fallen då vi söker bakomliggande förklaringsmodeller till det samarbete som Forsmark 

undersöker. 

Anna Dellham har skrivit en avhandling om drivkrafter bakom Sveriges försvarssamarbete 

med Finland. Syftet är att finna och undersöka de faktorer som kan förklara Sveriges 

                                                
46 Göth, M., Försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland - Framgångsfaktorer och dess betydelse, 
kandidatuppsats (Stockholm: Försvarshögskolan, 2016). 
47 Ibid, s. 16. 
48 Forsmark, J., Svensk-finsk samverkan för maritim säkerhet i Östersjön, kandidatuppsats (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2018). 
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fördjupning av det bilaterala försvarssamarbetet med Finland. Forskningsfrågan är mycket lik 

den i vår uppsats men Dellham använder tre andra teoretiska förklaringsmodeller. Nämligen 

teorin om nationellt säkerhetshot som drivkraft, teorin om ekonomiska förutsättningar som 

drivkraft samt teorin om liberal säkerhetspolitik som drivkraft.49 Kopplingarna till vår uppsats 

är forskningsfrågan om drivkrafter, samarbetet med Finland och liknande 

problemformulering. Vi undersöker ytterligare ett samarbete och använder två andra 

teoretiska förklaringsmodeller. 

Det som närmast ligger till grund som ett avstamp till denna uppsats är Martin Blomqvists 

studie, svenskt försvarssamarbete - Varför Finland som fördjupad partner? Blomqvist 

använder sig av frågeställningen ”Vad kan förklara utvecklingen av det nordiska 

försvarssamarbetet och i synnerhet det fördjupade samarbetet med Finland, ur svensk 

synvinkel”50. Blomqvist använder Graham Allisons förklaringsmodeller för att förklara 

beslutsfattande och de faktorer som ligger till grund för valet av just Finland som 

samarbetspartner. I slutet av avhandlingen skriver Blomqvist om förslag till fortsatt forskning 

på området. Han föreslår att man med stöd av Jacob Westbergs teori om strategins mål, 

medel, metoder och miljö och/eller Westbergs analysramverk med tre jämförelsedimensioner 

prövar liknande frågeställningar som Blomqvist har gjort. Här tar vår uppsats vid och utgår 

från uttrycket tillsammans med andra och söker förklaring på valet av samarbetspartner inom 

svensk säkerhetspolitik med två olika integrationsteorier som förklaringsmodell. 

 

  

                                                
49 Dellham, A., Drivkrafter bakom Sveriges fördjupade försvarssamarbete med Finland, kandidatuppsats 
(Stockholm: Försvarshögskolan, 2016). 
50 Blomqvist, M., Svenskt försvarssamarbete - Varför Finland som fördjupad partner? kandidatuppsats (Lund: 
Lunds universitet, 2018), s. 4. 
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3. Metod  

3.1 Design 

Studien är en kvalitativ, jämförande fallstudie med en teoerikonsumerande ansats. Därmed 

kommer de redovisade teorierna inte att prövas. Dessa kommer istället utgöra utgångspunkter 

och i huvudsak användas som ett stöd och verktyg i studiens deduktiva51 angreppssätt när den 

insamlade kvalitativa datan ska analyseras. De 

för ämnet valda teorierna används inte 

uteslutande som bakomliggande 

förklaringsmodeller utan utgör också ramen för 

det analysverktyg som används. Det är 

amfibieförbandens pågående och genomförda 

samarbeten som står i centrum vars empiri 

utgåendes från officiella dokument utgivna av 

svensk regering samt av rapporter från 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 

analyseras. Dokumenten kompletteras 

ytterligare med två halvstrukturerade intervjuer 

vilka syftar till att fånga det som varken finns i 

skrift eller av berörda aktörer öppet uttalat om 

de processer som ligger till grund för 

samarbeten. Intervjuerna spelas in och 

transkriberas för att genomgå, i likhet dokumenten, en textanalys.  

 Ur den empiriska datan skapas ett antal indikatorer vilka sedermera kan, med Jacob 

Westbergs analysramverk för studiet av multinationellt försvarssamarbete och regional 

försvarsintegration, sorteras, kategoriseras och värderas. Härvid behöver de teoretiska 

begreppen och insamlade data översättas till operationella indikatorer. För att 

begreppsvaliditeten ska vara god har vi nogsamt kontrollerat att det finns en 

                                                
51 Hjerm, M., Lindgren, S. & Nilsson, M., Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2 uppl. (Falkenberg: 
Gleerups Utbildning AB, 2018), s.25. 

Bild 3 – Design 
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överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och våra empiriska indikatorer.52 Designen 

som är beskriven ovan illustreras grafiskt i bild 3. 

 

3.2 Analysverktyget 

Jacob Westberg skapar i Det nordiska försvarssamarbets drivkrafter och 

utvecklingsmöjligheter ett analysramverk för studiet av multinationellt försvarssamarbete och 

regional försvarsintegration. Inom ramen för detta studeras sedan framväxten av olika 

nordiska försvarssamarbeten som sedan förklaras med antingen neofunktionlistiska synsätt 

eller kopplingar till den mellanstatliga integrationsteorin. I denna uppsats används Westbergs 

analysramverk i sin helhet för att studera de två utvalda fallen. 

Det analytiska ramverket utgörs av en matris där våra indikatorer kan sorteras till tre 

jämförelsedimensioner vilka också kategoriseras till respektive teori som bakomliggande 

förklaringsmodell. Kolumnrubrikerna utgörs av våra två teorier och som radrubriker används 

jämförelsedimensionerna; aktörers motiv och intressen, dynamiska påverkansfaktorer samt 

utfall.53  

 

 

  

                                                
52 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A. & Wängnerud, L., Metodpraktikan - Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 5 uppl. (Visby: Wolters Kluwer Sverige AB, 2017), s. 59. 
53 Westberg, Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter, 2015, s. 94. 
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Analysverktyget i sin helhet54  

  Neofunktionalism Mellanstatlig integrationsteori 

Aktörers motiv och 
intressen. 

Försvarssamarbete med andra stater 
uppfattas som nödvändigt p.g.a. 
inhemska faktorer och 
policymisslyckanden som inte är 
omedelbart sammanhörande med 
externa hot. Samarbetet drivs framåt 
av representanter för myndigheter 
och organiserade intressen inom 
staterna som strävar efter att främja 
den egna organisationens intressen. 

Försvarssamarbete motiveras av hot 
från externa aktörer och en upplevd 
oförmåga att trygga nationella 
säkerhetsintressen med egna militära 
resurser. Säkerhetsintressen 
analyseras med utgångspunkt i den 
egna statens nationella situation, 
politiska identitet och maktresurser. 

Dynamik Möjliggörande och pådrivande 
faktorer: Efter att samarbetet 
institutionaliseras kan “spillover” -
effekter skapa ytterligare incitament 
för en fortsatt integrationsprocess 
med fördjupat samarbete. 
  
Återhållande faktorer: Motstånd 
från olika nationellt organiserade 
grupper och en mobilisering av 
nationalistiskt motiverade 
motkrafter. 

Möjliggörande och pådrivande 
faktorer: Behov av att skapa 
motmakter mot andra stater och 
enskilda staters förmåga att definiera 
samarbetet och garantera efterlevnad 
av ingångna avtal. 
  
Återhållande faktorer: Skillnader 
sammanhörande med ländernas 
olikartade nationella intressen och 
identiteter gör det svårt att enas om 
mål, medel och metoder. 

Utfall Koordinerad integration: en 
successiv breddning och 
fördjupning av samarbetet som 
skapar en ökad nationell och 
kollektiv handlingsförmåga. 
  
Kraftsamling: en minskning av 
antalet samarbetsområden som 
skapar en ökad nationell och 
kollektiv handlingsförmåga. 
  
Icke-koordinerad integration: 
samarbetsinitiativ sprids till nya 
områden, men utan att skapa ökad 
nationell och kollektiv 
handlingsförmåga. 
  
Disintegration: delar av samarbetet 
åternationaliseras eller flyttas till 
annan organisation. 

Ett begränsat avtalsbaserat 
mellanstatligt samarbete som 
återspeglar maktfördelningen mellan 
staterna och tydligt specificerar 
rättigheter och skyldigheter. Ingen 
överlåtning av suveränitet och 
fortsatt vaktslående kring nationellt 
oberoende. 

 

 

                                                
54 Westberg, Det nordiska försvarssamarbetets drivkrafter och utvecklingsmöjligheter, 2015, s. 94. 
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3.3 Metoden vid analys, validitet och reliabilitet 

Genom att analysera texter och dokument med stöd av ovan beskrivna analysverktyg kan 

slutsatser dras. I syfte att stärka validiteten genomförs processen iterativt där analys av texter 

och intervjuer samt användandet av analysverktyget genomförs upprepade gånger. 

Intervjuerna är inspelade och sedan transkriberade. Utvalda citat och beskrivningar av det 

som återges från intervjuerna och texter är nogsamt kontrollerade av båda författarna.  Genom 

att under hela processen ompröva analysen och vidta erforderliga förändringar kan vi 

kontrollera att det vi undersöker har en god överensstämmelse mellan teoretiska och 

operationella indikatorer.55 Med detta minskas risken både för systematiska och 

slumpmässiga eller osystematiska fel. Med det sammantaget ökar studiens resultatvaliditet. 

Resultatvaliditet definieras som begreppsvaliditet och reliabilitet tillsammans.56 Men för att 

föra ett ytterligare resonemang om reliabilitet som i kvalitativa studier som denna kan vara 

problematiskt återger vi här vår syn på möjligheterna att replikera denna studie. Teman som 

används vid intervjuerna och vid textanalys är likställda med analysverktygets 

jämförelsedimensioner och tillika studiens frågeställningar. Om andra forskare skulle använda 

vårt valda analysverktyg i samma syfte skulle sannolikt samma resultat uppnås. Däremot bör 

man ha i åtanke att försvarssamarbeten kan förändras över tiden och påverkas av både aktörer 

och miljö vilket innebär att utgångspunkterna för en motsvarande studie skulle kunna vara 

olika och därmed generera ett annat resultat.  

   

3.4 Material och källkritik 

3.4.1 Intervjuer 

I datainsamlingen för denna forskning har två intervjuer genomförts. Den första genomfördes 

den 25 april 2019 med chefen för ledningsstaben i Försvarsmaktens högkvarter viceamiral 

Jonas Haggren. Ledningsstaben hanterar Försvarsmaktens stora strategiska frågor, som 

planering av Försvarsmaktens verksamhet och ekonomisk styrning av myndigheten. 

Ledningsstaben leder, samordnar och följer upp högkvarterets verksamhet. Ledningsstabens 

chef har omfattande uppgifter och befogenheter, exempelvis när det gäller internationell 

samverkan och internationella överenskommelser. Intervjun genomfördes på viceamiralens 

                                                
55 Esaiasson, P., 2017, s. 57. 
56 Ibid, s. 64. 
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tjänsterum i högkvarteret på Lidingövägen 24 i Stockholm. Intervjun syftade till att 

komplettera textanalyser från officiella dokument med försvarsmaktsledningens syn på 

samma frågeställningar. Intervjun som är en timma och 10 minuter lång spelades in och har 

sedan transkriberats till 19 sidor text och därefter sammanfattats till tre sidor för vidare 

analys. 

Den andra intervjun genomfördes den 2 maj 2019 med den militärsakkunnige på enheten 

för militär förmåga och insatser (MFI) på försvarsdepartementet kommendör Kjell-Ove 

Schramm. MFI ansvarar för frågor om det militära försvaret såsom försvarets 

insatsorganisation, operativa förmåga och förmågeutveckling. Den militärsakkunnige är 

delaktig i många processer inom departementet och kunde ge en mycket bra och nyanserad 

bild över frågeställningarna. Intervjun genomfördes på kommendör Schramms tjänsterum på 

försvarsdepartementet och kompletterar intervjun med viceamiral Jonas Haggren men ur den 

politiska ledningens synvinkel. Intervjun som är en timma och 42 minuter lång spelades in 

och har sedan transkriberats till 30 sidor och sammanfattats till drygt fem sidor för vidare 

analys.  

Båda intervjuerna genomfördes med tre huvudteman vilka hämtades från analysverktygets 

tre jämförelsedimensioner tillika från studiens frågeställningar med tillhörande och 

underliggande uppföljningsfrågor. De utvalda fallen för studien, samarbetet med Finland 

respektive Nederländerna, diskuterades utifrån dessa teman. Även ett allmänt resonemang om 

militära samarbeten genomfördes i respektive intervju. 

3.4.2 Textanalys 

De dokument som har legat till grund för textanalys i syfte att söka svar på frågeställningarna 

och komplettera de två intervjuerna är; 

➢ Regeringens proposition, 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning- Sveriges försvar 

2016-2020 

➢ Regeringens proposition, 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens 

marina operation (Atalanta) 

➢ Regeringens proposition, 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens 

marina operation (Atalanta) 

➢ Militärstrategisk doktrin- MSD 16 

➢ Bilateral partnership on an Even Keel. The integration of Swedish and Dutch forces in 

EU Naval Force Operation Atalanta, 2015. FOI-R--4101--SE 
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3.4.3 Källkritik 

Uppsatsens empiriska material utgörs av officiella dokument från regering och myndigheter. 

Därutöver består materialet av de ovan beskrivna intervjuerna. Sammantaget, och med hänsyn 

till dokumentens ursprung tillsammans med de två informanternas kompetens, befattning och 

ställning, utgör det grund för att påstå att uppsatsen vilar på tillförlitlig empiri. 
 

3.5 Etiska överväganden 

Inför de halvstrukturerade intervjuerna gjordes ett antal etiska reflektioner och överväganden. 

Intervjuerna skulle genomföras med ett begränsat antal informanter vilka samtliga hade 

betydande befattningar och roller inom respektive myndighet och departement. Därmed 

bedömdes personerna tillhöra en elitgrupp, då de i det närmaste är att betrakta som offentliga 

personer. Av denna anledning skulle deras bidrag få en högre legitimitet om deras namn, 

befattning, bakgrund samt erfarenhet publicerades. Informanterna kom därför inte att erbjudas 

anonymitet, däremot söktes deras godkännande med erbjudandet att få ta del av det 

sammanställda materialet före publicering. Under intervjun kunde informanterna när som 

helst avbryta eller välja att inte svara på frågor med hänsyn till exempelvis sekretess. 

 Det militära systemet är strikt hierarkiskt och det finns en stark inneboende respekt för 

personer med högre grad och stort inflytande. En fråga som faller sig naturlig för militären 

men som kan uppfattas helt främmande för den oinvigde civila personen är huruvida 

“forskaren” som i detta fall är militär ska bära uniform eller inte vid genomförandet av 

intervjun. Uniformen kan i detta fall bli hämmande eller möjliggörande beroende på hur 

informanten uppfattar situationen. Om klädseln är civil finns möjligheten att samtalet blir mer 

avslappnat och att intervjuaren uppfattas som mer objektiv och neutral. Med uniform å andra 

sidan ges informanten ett mer professionellt och respektfullt intryck av intervjuaren vilket 

också kan ge positiva effekter. Efter övervägande valdes vid intervjun med viceamiralen att 

uniform skulle bäras och att civil klädsel skulle bäras vid intervjun med den 

militärsakkunnige på försvarsdepartementet. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs för inhämtad data och analysen av densamma. De tre 

frågeställningarna tillika jämförelsedimensionerna redovisas och analyseras genom koppling 

till analysverktyget och bakomliggande teoretisk förklaringsmodell. Analysen med koppling 

till analysverktyget görs i slutet av respektive jämförelsedimension inledningsvis för 

samarbetet med Finland och senare för samarbetet med Nederländerna.   

 

4.1 Samarbetet med Finland 

4.1.1 Motiv och intresse för samarbete med Finland 

Vilka motiv och intressen finns det ur ett svenskt perspektiv att samarbeta med Finland? 

Motiv och intressen återges på olika sätt men det framkommer tydligt i dokument och vid 

intervjuerna att samarbetet med Finland är mycket viktigt och det ligger i Sveriges intresse att 

det fortsätter och att det fördjupas. Samarbetet har dessutom vuxit sig mycket större än att 

endast omfatta amfibieförbanden. 

I de inledande delarna av propositionen, 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning- Sveriges 

försvar 2016-2020, redovisar regeringen politikens inriktning och beskriver försvars- och 

säkerhetspolitiska utgångspunkter. I dessa kan man utläsa ståndpunkten att säkerhet byggs 

solidariskt tillsammans med andra. Den svenska politiken ska, inom ramen för de egna 

säkerhetspolitiska målen, förebygga krig och framväxten av hot mot svensk, nordisk och 

europeisk säkerhet. Genom stöd till FN och genom medlemskap i EU bidrar Sverige till fred 

och säkerhet både globalt och inom Europa. Två mycket tydliga stycken om samarbeten i 

allmänhet och med Finland i synnerhet återges här; 

 
”Vårt samarbete med Nato ger oss möjlighet att utveckla vår militära förmåga och att bidra till 

kvalificerade internationella krishanteringsinsatser samt bidrar till att bygga säkerhet tillsammans med 

andra. Bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten, särskilt det nordiska, stärker 

också säkerheten i vår del av världen. En stark transatlantisk länk är avgörande för Europas säkerhet. 

Det ligger i svenskt intresse att upprätthålla och ytterligare fördjupa den bilaterala relationen till USA. 

Vikten av ett fördjupat samarbete med Finland ska framhållas. Samarbetet med Finland omfattar även 
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planering och förberedelser för hävdandet av respektive lands territoriella integritet och utövande av 

rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan.”57 

 

“Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige bör utvecklas till att omfatta operativ planering och 

förberedelser för ett gemensamt användande av civila och militära resurser i olika scenarier. Exempel 

på detta kan vara hävdandet av respektive lands territoriella integritet eller utövande av rätten till 

självförsvar enligt artikel 51 i FN:s stadga. Sådan planering bör vara ett komplement till, men skilt från, 

respektive lands nationella planering. Samarbetet innebär en möjlighet till gemensamt agerande, men 

inte några utfästelser.” 58 
 

Vid intervjun med kommendör Schramm beskrivs samarbetet med Finland som ytterst viktigt 

och att det på senare år har ändrat karaktär avsevärt. Idag är det i högsta grad styrt från den 

högsta politiska nivån. Det handlar om ett gemensamt försvar av eget territorium och av 

närområdet och inte att eventuellt kunna samarbeta i en internationell kontext vilket var fallet 

innan. Det är en komplicerad dynamik och med Finland så är det tryck från båda hållen, både 

politiskt och militärt. Det är en historisk tid nu och i samarbetet med Finland går Sverige 

längre än med något annat land. Ändringar i lagstiftningen genomförs för att kunna nå längre 

i integrationen. Att det finns ett tankesätt inom försvarsmaktsledningen att nationellt försvar 

av Sverige också inbegriper Finland är positivt och rimmar bra mot den högsta politiska 

ledningen. Det är de militära behoven och den militärgeografiska kartan som motiverar 

samarbetet med Finland.59 

I MSD16 kan man utläsa andra motiv för samarbete med bland annat Finland. Här beskrivs 

Sveriges militärstrategiska läge och begränsade militära resurser samt dess konsekvenser. 

Många västländer, med USA som ett tydligt undantag, har stundom ekonomiska obalanser 

och har genomfört betydande militär nedrustning. Det är inte många länder i Europa som 

anser sig ha råd att hålla sig med den forna kvantiteten och kvaliteten på konventionella 

militära förmågor vilket i sig motiverar samarbeten. Vad anbelangar geografin beskrivs det 

svenska och finska territoriet som gränsyta mellan Ryssland och Nato och definieras som 

militärgeografiskt centrum för militära rörelser på eller över vårt närområde. Östersjön får 

ökad betydelse. Sveriges mycket långa kust och de stora öarna, exempelvis Gotland, kan få 

stor betydelse beträffande kontroll av transportvägar över östersjön. Transportvägar som är av 

                                                
57 Proposition 2014/15:14, s. 8. 
58 Proposition 2014/15:14, s. 24. 
59  Intervju med kommendör Kjell-Ove Schramm, Militärsakkunnig, Försvarsdepartementet, (Stockholm: 2019-
05-02). 
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stor betydelse för Rysslands försvar av Kaliningrad men givetvis omvänt Natos försvar av 

Baltikum och Sveriges och Finlands försvar av eget territorium. 60 

Viceamiral Haggren menar att samarbetet med Finland är en medveten strategi och att ett 

långsiktigt strategiskt tänkande är viktigt men är samtidigt något Sverige lider brist på. 

Sverige är ett litet land och ur ett realistiskt perspektiv måste anpassningar göras till andra. 

Detta medför att ett rationellt, tydligt och långsiktigt strategiskt tänkande är svårt. Sverige gör 

dock strategiska val och det är överdrivet att säga att man friserar verkligheten till att passa in 

i strategin i efterhand. Analyser görs och det finns genomtänkta och avvägda beslut bakom 

verksamheterna, exempelvis samarbetet och integreringen med Finland. Några andra exempel 

på en medveten strategi är att delta i stora Nato-övningar i östersjön. Att Nato-förband övar 

tillsammans på svenskt territorium. Att svenska förband övar med och genomför insatser 

tillsammans med andra länder, inte minst USA men också andra Natoländer, är viktiga 

strategiska signaler till omvärlden. Konceptet tillsammans med andra omhändertas på ett 

tydligt sätt. Fördjupade samarbeten med andra än Finland diskuteras och den så kallade 

transatlantiska länken och relationen till USA är strategiskt mycket viktig för Sverige. Dock 

är samarbetet med Finland av yttersta vikt där tydliga signaler ges till Försvarsmakten från 

den politiska ledningen att fortsätta och fördjupa samarbetet. 

Sammanfattningsvis återges motiv och intressen för samarbete med Finland på olika sätt. 

Det finns tydliga politiska och militära bevekelsegrunder för samarbetet. Med de ovanstående 

beskrivna resonemangen och utdragen ur dokument kan man göra starka associationer till 

motiv och intressen ur ett mellanstatligt integrationsteoretiskt perspektiv. Nämligen att 

försvarssamarbete motiveras av hot från externa aktörer och en upplevd oförmåga att trygga 

nationella säkerhetsintressen med egna militära resurser. Säkerhetsintressen analyseras med 

utgångspunkt i den egna statens nationella situation, politiska identitet och maktresurser. Det 

är svårt att se tydliga kopplingar till den neofunktionalistiska teorins motsvarighet när det 

gäller Finland. Det vill säga att försvarssamarbete med andra stater uppfattas som nödvändigt 

på grund av inhemska faktorer som inte är omedelbart sammanhörande med externa hot.  

 

                                                
60 Försvarsmakten, MSD 16, 2016, s. 31. 
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4.1.2 Möjliggörande och återhållande faktorer för samarbetet med 
Finland 

Det finns många olika faktorer som möjliggör eller försvårar för ett samarbete med ett annat 

land. I fallet med Finland är samarbetet långt gånget och har pågått under lång tid i olika 

omfattning. Därför är många återhållande faktorer redan passé eller omhändertagna under 

samarbetets gång och utveckling. 

Kommendör Schramm menar att det som tydligast begränsar, och därmed verkar som en 

återhållande faktor, utvecklingen av samarbetet med Finland är dagens lagstiftning. 

Försvarsmakten redovisar till regeringen att man inte når längre och inte kan föranstalta om 

en fördjupning av samarbetet inom gällande lagstiftning. För att motverka detta skulle 

regeringen kunna gå till riksdagen med en proposition för förändringar inom en smal del av 

problematiken. Men regeringen vill gå längre och istället ändra lagstiftningen och detta 

kommer att ta tid med diverse utredningar innan nya lagar kan finnas på plats.61 

Regeringen själva ser, utöver problemet med lagstiftningen, stora möjligheter till ett 

fördjupat samarbete med Finland inom alla stridskrafter och även inom andra områden där 

kommunikation mellan länderna nämns särskilt. Regeringen vill se ett långtgående samarbete 

som egentligen inte har några begränsningar förutom att ingå försvarsförpliktelser.62 Detta 

verkar naturligtvis som en möjliggörande faktor för samarbetet. 

Viceamiral Haggren beskriver att samarbetet med Finland nu är militär till militär men det 

går inte att utesluta att samarbetet sprider sig till andra samhällsaktörer vilket redan märks 

inom ramen för totalförsvarsplanering där andra delar än Försvarsmakten inbegrips. Dock 

fortsätter viceamiral Haggrens resonemang med att samarbetet med Finland inte kan jämföras 

med andra samarbeten exempelvis Nordic Defense Cooperation (NORDEFCO) då dessa har 

helt andra drivkrafter. Där handlar det oftast om att hitta ekonomiska vinster, samarbeta inom 

industrier och materielprojekt, men inte att samarbeta i alla konfliktnivåer. Att komma längre 

i andra samarbeten, likt det med Finland, är svårt då exempelvis Norge och Danmark även är 

medlemmar i Nato och i detta fall verkar det som en återhållande faktor eftersom länderna 

naturligt prioriterar Nato före andra samarbeten. Däremot har en annan drivkraft påverkat 

även samarbeten i norden i övrigt och det är det försämrade omvärldsläget och Rysslands 

agerande i närområdet. Detta har fått nordiska länder med eller utan Natomedlemskap att 

                                                
61 Intervju kmd Schramm. 
62 Proposition 2014/15:109, s. 24. 
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öppna ögonen för bilaterala och multilaterala samarbeten inom norden och östersjöregionen.63 

De ovanstående resonemangen talar för en koppling till mellanstatlig integrationsteori 

avseende både möjliggörande och återhållande faktorer där behovet av att skapa starka 

motmakter mot andra avvägs mot egna nationella intressen och identiteter. 

4.1.3 Förväntade utfall för samarbetet med Finland 

Redan på första sidan i regeringens proposition för försvarets inriktning för år 2016-2020, 

proposition 2014/15:109, redovisar regeringen att säkerhetsläget i Europa har försämrats 

vilket innebär förändrade krav på den svenska försvarsförmågan. Ytterst ska försvaret kunna 

möta ett väpnat angrepp vilket tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska 

medel skapar en tröskel för en eventuell angripare. Det svenska försvaret ska betraktas som 

en del i en gemenskap för stabilitet och säkerhet i norra Europa och östersjöområdet. Särskilt 

nämner regeringen Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten 

och anser att dessa bör fördjupas i allmänhet men med Finland i synnerhet. ”Samarbetet med 

Finland är av särskild betydelse”.64 Detta indikerar att utfallet förväntas vara en stärkt 

försvarsförmåga genom samarbete med andra, i synnerhet med Finland.  

Kommendör Schramm resonerar runt förväntade utfall av militära samarbeten och menar 

att den politiska ledningen, när man väl har bestämt sig för något förväntar sig utfall och 

resultat snarast. Politiken beskrivs i det fallet som extremt otålig. Den politiska ledningen ser 

gärna konkreta resultat som kan visa på förstärkt försvarsförmåga. I samarbetet med Finland, 

och i andra samarbeten, är det viktigt med påskrivna avtal. Avtal som kan visas upp och som 

är en signal till omvärlden om förstärkt försvarsförmåga.65  

De ovan beskrivna förväntade utfallen av ett samarbete med Finland kopplas närmast till 

den mellanstatliga teorin där beskrivningen är ett begränsat och avtalsbaserat samarbete utan 

avkall på suveränitet eller nationellt oberoende. Men det finns också likheter till den 

neofunktionalistiska teorin där utfallet beskrivs med syfte att skapa större militär 

handlingsförmåga genom samarbeten på alla nivåer. Detta indikeras av följande resonemang 

ur MSD16 under rubriken säkerhetspolitisk inriktning; 

 

 

                                                
63 Intervju med viceamiral Jonas Haggren, Chef för ledningsstaben, Försvarsmakten, (Stockholm: 2019-04-25). 
64 Proposition 2014/15:109, s. 1. 
65 Intervju kmd Schramm. 
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“Sverige ska försvaras. Hävdandet av landets suveränitet och territoriella integritet är en nödvändig 

förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målen för säkerheten. Den svenska säkerhetspolitiken ska, 

inom ramen för målen för Sveriges säkerhet, förebygga krig och framväxten av hot mot svensk, nordisk 

och europeisk säkerhet. Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och 

säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer. Sverige har genom 

medlemskapet i Europeiska unionen (EU) förpliktelser att solidariskt medverka till Europas säkerhet 

och för EU:s möjlighet att verka för fredlig och demokratisk utveckling i dess omvärld. Den svenska 

unilaterala solidaritetsförklaringen omfattar EU-medlemmar liksom Norge och Island”66 

 

Här återfinns inga starka kopplingar till den mellanstatliga integrationsteorin om utfall 

beskrivna som avtalsbaserade samarbeten. Snarare kan kopplingar göras till 

neofunktionalismen där integreringar och samarbeten inom många områden i en region 

skapar större kollektiv och nationell handlingsförmåga. Finland nämns inte explicit i detta 

resonemang men ingår i kontexten av EU-medlemmar. 

 

4.2 Samarbetet med Nederländerna 

4.2.1 Motiv och intresse för samarbete med Nederländerna 

I intervjun med såväl viceamiral Haggren som kommendör Schramm framgår det att Sverige 

och Nederländernas politiska resonemang ofta är sammanfallande och har därav lätt att driva 

frågor tillsammans. Länderna är förutom det lika varandra i sina grundläggande värderingar 

och ställningstaganden. Att Sverige och Nederländerna ingår i den konstellation som kallas 

Norra gruppen lägger ytterligare till en drivkraft för ett samarbete. Norra gruppen omfattar de 

nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland.67 

Gruppen vars initiativ togs av Storbritannien 2010 har alla en liknande syn både på 

situationen i Europa och på EU:s inriktning. 

 Deltagande i operation Atalanta motiveras i regeringens propositioner 2014/15:14 och 

2016/17:177. I propositionerna redogör regeringen för bland annat problemen med sjöröveri 

och väpnade rån utanför Somalias kust. Utöver detta redogörs för den svåra humanitära 

situation som råder i Somalia samt det internationella samfundets och Sveriges andra 

                                                
66 Försvarsmakten, MSD16, 2016 s. 39. 
67 Regeringen, Försvarsministrarna i Norra gruppen träffades i Haag, 2014-10-03, 
https://www.regeringen.se/artiklar/2018/06/forsvarsministrarna-i-norra-gruppen-traffades-i-haag/ [hämtad 2019-
05-04]. 
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engagemang i landet. Sveriges intresse i Somalia bidrar till att uppfylla de fem freds- och 

statsbyggande mål om stöd till sviktande och konfliktdrabbade stater som det internationella 

samfundet kom överens om i Busan år 2011. Sverige är genom Sida en av de mest aktiva och 

drivande aktörerna.68 

 Utöver de ovan beskrivna politiska motiven fanns däremot ett rent militärt intresse och 

motiv för ett samarbete med Nederländerna i syfte att utveckla och pröva den egna förmågan. 

Ett utdrag ur FOI:s rapport efter genomförd insats beskriver dessa ur ett svenskt perspektiv;  
 

“Swedish Armed Forces considered participation in Operation Atalanta to be a valuable opportunity to 

develop their naval capabilities. Moreover, leading the FHQ would enhance its command and control 

capabilities”69 

 

 En annan indikator för att initiativet var drivet av intressen från respektive lands 

försvarsmakter var de första kontakterna som togs avseende operation Atalanta. Dessa togs 

först under sent 2013 på försvarschefsnivå under EU:s Chiefs of Defense meeting för att 

därefter utvecklas mellan militära representanter från de båda två länderna i Bryssel. Först 

under våren 2014 togs de första politiska kontakterna vilket slutade med att 

försvarsdepartementet instruerade Försvarsmakten den 26 juni 2014 att påbörja planering och 

förberedelser för genomförandet av insatsen ME04 tillsammans med Nederländerna.70  I 

frågan kring den senare genomförda insatsen ME05 finns däremot inga indikationer på att 

drivkraften eller intresset kom från varken Försvarsmakten eller försvarsdepartementet. Här 

pekas istället utrikesdepartementet ut som den drivande aktören för att genomföra en 

ytterligare insats i syfte att fortsatt behålla ett gott samarbete och goda relationer med 

Nederländerna.71  

 En annan tydlig indikator är hur betydande motiv och intressen finns kopplade till export 

och försvarsindustri. Både viceamiral Haggren och kommendör Schramm nämner hur det 

under lång tid har funnits ett svenskt intresse av att exportera ubåtar till Nederländerna, ett 

arbete som initierades rent politiskt av den tidigare alliansregeringen. I dessa sammanhang får 

utrikesdepartementet en komplex roll när man samtidigt som man förespråkar 

                                                
68 Proposition 2014/15:14 och 2016/17:177. 
69 FOI, Bilateral partnership on an Even Keel. The integration of Swedish and Dutch forces in EU, (FOI-R--
4101--SE, 2015), s.  21. 
70 Ibid, s. 23. 
71 Intervju kmd Schramm. 



Sida 31 (40) 
 

fredsstabiliserande och nedrustande åtgärder genom bland annat FN-insatser också samordnar 

försvarsexportansträngningar och därmed tillgodoser försvarsindustrins behov och intressen. 

 Till sist fanns det ett stort politiskt intresse i att utveckla ett koncept som skulle minska de 

båda ländernas kostnader vid genomförandet av insatser; 

  
“The fact that the contribution would take the form of a collaboration between Sweden and the 

Netherlands sparked political interest in both countries. Such collaboration would not only result in cost 

savings, but, importantly, be in line with the increasing focus on “Pooling and Sharing” as a way to 

reduce costs. Both Sweden and the Netherlands were interested in developing the concept, and there 

was a mutual interest in working together based on the perception that the two countries were similar in 

many ways, both politically and operationally”72 

 

Ur perspektivet motiv och intressen kan samarbete med Nederländerna förklaras med 

neofunktionalismen där främst representanter för myndigheter och organiserade intressen 

driver samarbetet framåt.  

4.2.2 Möjliggörande och återhållande faktorer för samarbete med 
Nederländerna 

Globala finanskriser med neddragningar och minskade försvarsanslag som effekt gjorde att 

det inom EU togs fram olika begrepp och koncept för att dela både på kostnader och ansvar. 

Ett av dessa pooling and sharing var ett sätt att både kunna minska och begränsa kostnaderna 

men ändå utveckla och behålla förmågor.73 Synergieffekterna av ett samarbete enligt detta 

koncept beskrivs i FOI:s rapport på följande sätt; 

 
“The fusion of Dutch and Swedish forces in Operation Atalanta resulted from both countries having 

identified shared interests. Collaboration was simply a win-win situation. Sweden was interested in 

leading Operation Atalanta’s FHQ but lacked an appropriate flagship, while the Netherlands wanted to 

send HNLMS Johan de Witt but lacked a staff. In addition, there were a number of other drivers of the 

cooperation. For the Netherlands, the collaboration was in line with its defence policy to develop 

international cooperation within operations."74 
 

 En möjliggörande och pådrivande faktor för samarbetet var frågan om 

försvarsmaterielexport. Det arbete som den tidigare alliansregeringen hade initierat avseende 

                                                
72 FOI-R--4101--SE, 2015, s. 21. 
73 Ibid, s.9. 
74 Ibid, s. 20. 
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möjligheterna att exportera ubåtar till Nederländerna kom med den nuvarande 

socialdemokratiskt ledda regeringens beslut 2015 att fortsätta. Den svenska försvarsindustrins 

förmåga att fortsatt kunna utveckla och bygga ubåtar behöver, utöver de av Sverige två 

stycken beställda ubåtar, en större orderingång. Det ses därför som viktigt med mycket goda 

relationer med Nederländerna. Personliga relationer mellan ledande befattningshavare 

exempelvis statsråd, statssekreterare ända ner till försvarsdepartementets militära företrädare 

spelar en stor roll för dynamiken. Personliga kontakter, betydande kopplingar till export och 

försvarsindustri och ett militärt intresse ökar möjligheterna till ett samarbete.75 

 Ubåtsfrågan har för Sverige varit möjliggörande för ett samarbete med Nederländerna.76  

På försvarsdepartementet finns en försvarsmateriel och forskningsavdelning och på 

utrikesdepartementet finns en försvarsexportstödsgrupp. Vad det gäller den senare insatsen i 

operation Atalanta, ME05, var varken Försvarsmakten eller försvarsdepartementet drivande i 

frågan om att genomföra den. Utrikesdepartementet var däremot väldigt pådrivande i att den 

skulle genomföras.77 I kommunikationen inför de politiska besluten lyfts främst de 

humanitära skälen fram som syften. Däremot är andra frågor och beröringspunkter som inte 

redovisas på ett transparent sätt starka underliggande, förstärkande och därmed möjliggörande 

faktorer.78 Det är svårt att ge en entydig bild av hur samarbetet med Nederländerna växte 

fram. Dynamiken som råder mellan departement, myndigheter och industri är komplex. 

 I kopplingen till vad som utgör dynamiken avseende möjliggörande och återhållande 

faktorer berör både viceamiral Haggren och kommendör Schramm den komplexa dynamik 

som råder mellan olika aktörer och politiska nationella intressen. I fallet Nederländerna görs 

tydliga kopplingar till neofunktionalism som förklaringsmodell med flera incitament för en 

fortsatt integrationsprocess och samarbete.  

4.2.3 Förväntade utfall för samarbetet med Nederländerna 

Utfallet av de genomförda insatserna kom att utvärderas av FOI vilka framhävde flera 

framgångar på relativt låga nivåer. Förutom en lyckad integration av de svenska och 

nederländska förbanden ombord på HNLMS Johan de Witt kunde man konstatera att den 

heller inte hade påverkat förmågan att genomföra uppgifter på något negativt sätt;  
  

                                                
75 Intervju kmd Schramm. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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“Generally speaking, the integration was successful – to some extent surprisingly so. Some 

interviewees pointed out that the actual integration was an important result in itself and that one 

significant effect was the realisation among soldiers and officers, especially at the lower level, that this 

kind of cooperation could really work. At the OHQ level in Northwood, no differences in the execution 

of tasks were noticed owing to the integration of Dutch and Swedish forces.”79 

 

 Enligt FOIs rapport var inte de viktigaste vinsterna av den gemensamma insatsen 

ekonomiska utan hade även andra värden. En av dessa värden var den förbättrade 

internationella samverkan och kontaktskapandet mellan de båda länderna. En annan var hur 

insatsen möjliggjorde för Försvarsmakten att utveckla sina chefer och staber i skarp 

internationell tjänst. 

 Enligt viceamiral Haggren gav inte samarbetet med Nederländerna inom ramen för ME04 

och ME05 det politiska utfall man kanske hade förväntat sig. Detta berodde sannolikt på att 

det som var drivet av alliansregeringen fram till 2014 med ett fokus på EU och militära 

samarbeten och insatser inom EU, inte var lika intressant och viktigt för den nya 

socialdemokratiska regeringen. Intresset och engagemanget för insatserna i Adenviken 

svalnade avsevärt och fokus riktades från militära samarbeten inom EU till militära insatser 

inom FN. 

De förväntade utfallen av samarbetet med Nederländerna bär mot den neofunktionalistiska 

förklaringsmodellen där utfallet kan definieras som en Icke-koordinerad integration. 

Samarbetet förväntas spridas till nya områden, i detta fall möjligheter till 

försvarsmaterielexport men utan att skapa en ökad kollektiv handlingsförmåga. 
  

                                                
79 FOI-R--4101--SE, 2015, s. 62. 
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5. Slutsatser och sammanfattande diskussion 

5.1 Återkoppling till problemformulering 

Studiens huvudfråga, vad som förklarar valet av samarbetspartner inom svensk 

säkerhetspolitik, har kunnat besvaras. Under arbetet har uttrycket tillsammans med andra hela 

tiden varit utgångspunkten och de underliggande frågeställningarna om motiv och intressen, 

möjliggörande och återhållande faktorer och förväntade utfall av samarbeten har genomsyrat 

forskningen så till vida att de har använts som teman vid textanalyser och intervjuer. De har 

också använts som jämförelsedimensioner i analysverktyget. 

Under processen har stundom mycket tydliga kopplingar kunnat göras mot respektive 

förklaringsmodell. Studiens två fall har tydliga skillnader med förklaringar som både skiljer 

dem åt men även till del sammankopplar dem. 

 

5.2 Slutsatser 

Det finns mycket data som i analysen visar på en tydlig vilja och en uttalad metod att svensk 

trygghet och säkerhet uppnås genom solidaritet, gemenskap och samarbete med andra. 

Tillsammans med andra genomsyrar till stor del regeringens säkerhetspolitik och det sprider 

sig neråt i hierarkin och återfinns mycket tydligt också i Försvarsmaktens strategiska doktrin. 

I intervjuerna med viceamiral Haggren och kommendör Schramm framkommer det att det är 

naturligt att tänka i termer av samarbeten med andra ur de flesta militära och 

säkerhetspolitiska perspektiv.  

Samarbetet med Finland har pågått och vuxit fram under lång tid och 

integrationsprocessen är långt gången. Det finns fortfarande återhållande faktorer och 

begränsningar. Än så länge är inte regeringen beredd att gå så långt att man gör avkall på 

Sveriges nationella oberoende eller suveränitet. Sveriges nuvarande lagstiftning tillåter inte 

heller att samarbetet fördjupas eller integreras ytterligare än i dess nuvarande form. Slutsatsen 

är att samarbetet med Finland till huvuddel har sin teoretiska förklaring i den mellanstatliga 

integrationsteorin där en upplevd gemensam yttre hotbild samt liknande nationella 

förutsättningar och begränsningar är den enskilt största drivkraften för samarbetet. 
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Till skillnad från fallet Finland utgörs drivkraften för ett samarbete med Nederländerna av 

andra samhällsaktörer. Ett samarbete främjar exempelvis Försvarsmaktens intressen att 

utveckla sin egen förmåga samt möjliggör för svensk försvarsindustri att verka. Genom goda 

relationer kommer man närmare en överenskommelse om export av svensk försvarsmateriel. 

Slutsatsen är att samarbetet med Nederländerna grundar sig i en mosaik av omständigheter 

som lättast förklaras med neofunktionalism. 

 

5.3 Slutsatsernas koppling till strategiska begrepp  

Under studiens progress har det ibland framstått som att ett samarbete kan förklaras med flera 

olika förklaringsmodeller samtidigt, i det här fallet neofunktionalism och mellanstatlig 

integrationsteori, och att dessa skulle sammankopplas med varandra. Vid en närmare analys 

och fördjupning är så inte fallet. Däremot kan dessa två förklaringsmodeller ibland framstå 

mer eller mindre tydligt beroende på i vilken fas processen befinner sig i, både avseende 

tidpunkt och beslutsnivå. Det som är särskiljande är framförallt den förändring som sker i 

argumentationen för ett samarbete från den neofunktionalistiska förklaringsmodellen till den 

mellanstatliga när den når den beslutsfattande politiska nivån. Å andra sidan kan förklaringen 

snarare ligga i att det i slutändan görs politiska- och säkerhetsstrategiska avvägningar där mål, 

medel, metod och miljö har en stor inverkan. 

 Vad som kan diskuteras är huruvida de indikatorer vi har funnit som förklarar valet av 

samarbetspartner kan kopplas till säkerhetsstrategi. Där de ingående delarna mål, medel, 

metoder och miljö är begreppen att förhålla sig till. Ett samarbete med Nederländerna vars 

drivkraft förklarats med neofunktionalism kommer i slutändan troligen också behöva 

tillgodose även nationens intresse. I fallet Nederländerna “är ubåtsfrågan för tillfället mycket 

het”80 och är troligen avgörande för huruvida svensk varvsindustri ska kunna behålla 

förmågan att utveckla och tillverka ubåtar. I det här fallet utgörs medlet i strategin av den 

svenska Försvarsmakten för vilken ubåtsförmågan är strategiskt viktig. Om Sverige av 

ekonomiska skäl inte kan tillgodose industrins behov så faller det sig naturligt att säkra en 

framtida utveckling och verksamhet tillsammans med andra. Så, till skillnad från tillsammans 

med Finland blir tillsammans med Nederländerna en metod som säkerhetspolitiskt i slutändan 

bidrar till en stärkt försvarsförmåga detta trots att samarbetet inte avser ett aktivt stöd vid en 

eskalerande situation i vårt närområde. I slutändan bör syftet med samarbetet sammanfalla 

                                                
80 Intervju viceamiral Haggren. 
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med nationens politiska och säkerhetsstrategiska målsättningar. Så trots att samarbetets 

drivkrafter förklaras med neofunktionalism så kan det politiska beslutet motiveras med vad 

som kan likna mellanstatlig integrationsteori.  

 I fallet Finland förklaras försvarssamarbetet med de båda ländernas gemensamma 

upplevelse av en oförmåga att med egna militära resurser trygga sina egna nationella 

säkerhetsintressen. Behovet av att skapa en motmakt, i det här fallet mot Ryssland, är tydligt. 

Härvid faller de identifierade indikatorerna under mellanstatliga integrationsteori som 

förklaringsmodell. Men det tillgängliga manöverutrymmet för ett fortsatt avancemang inom 

pågående försvarssamarbete börjar nu begränsa försvarsmakterna på grund av rådande 

lagstiftning. Länderna har idag överenskommelser med tydliga gränsdragningar avseende 

rättigheter och skyldigheter men är i enlighet med förklaringsmodellen fortsatt vaktslående 

kring nationellt oberoende och suveränitet.  

 Men vill man gå längre? Vid en slarvig analys kan det lätt uppfattas, i det skedet som 

samarbetet nu befinner sig i, att det kanske är Försvarsmakten som är den drivande aktören 

för en fortsatt utveckling av samarbetet. Det skulle kunna betyda att en spill-over effekt är 

nära förestående där Försvarsmaktens påtryckningar mot den politiska nivån för att få till 

stånd en grundlagsändring kan liknas vid eller förklaras med neofunktionalism. Men så är inte 

fallet. Inledningsvis var samarbetet med Finland sannolikt möjliggörande på grund av 

rudimentära förbandsnära samarbeten som genomfördes och utvecklades i flegmatisk takt. 

Detta öppnade senare upp för den politiska nivån att avancera i frågan. Studien visar att i 

detta fall är processen och valet av samarbetspartner snarare toppstyrt där beslutet troligen 

utgår från en analys avseende den egna statens situation, politiska identitet och maktresurser.  

Det försämrade omvärldsläget som är en del i det tidigare beskrivna begreppet miljö, har 

tvingat våra politiker att omvärdera hur metod och medel behöver anpassas för att nationens 

säkerhetsstrategiska målsättningar ska uppnås. Det finns inget som visar på en ekonomisk 

vinst i att samarbeta med Finland, tvärtom, för att utveckla metoden, tillsammans med 

Finland, krävs stora och omfattande övningar. Det finns heller inga ambitioner att dela på 

medlen däremot att tillsammans, var för sig, öka tillgängliga resurser avseende numerär, 

fartyg, vapen- och sensorsystem. Ty det strategiska målet är att Sverige ska försvaras och 

tillsammans med andra utgöra en tröskeleffekt där ett angrepp mot Sverige skulle medföra 

orimliga kostnader för en angripare.81 

 

                                                
81 Försvarsmakten, MSD16, 2016, s. 56. 
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5.4 Diskussion med förslag på fortsatt forskning 

Utan att för den delen schavottera Sveriges högsta beslutsfattare så kan man ibland ställa sig 

frågan på vilket sätt som strategiska beslut fattas. Finns det väl analyserade och teoretiskt 

underbyggda motiv till besluten eller i vilken omfattning påverkar opinion och andra aktörers 

påtryckningar? För att på ett adekvat sätt svara på det behövs troligen ytterligare forskning 

där säkerhetsstrategi studeras djupare tillsammans med politisk beslutsfattande. 

Undersökningen som har genomförts i denna uppsats är relativt avgränsad och svarar endast 

på den ovan diskuterade frågeställningen i mycket liten omfattning. Den är genomförd med 

ett teoretiskt ramverk beståendes av två olika förklaringsmodeller och en begränsad empiri. 

Det är naturligt med tanke på studiens omfattning men det begränsar också möjligheten att 

generalisera slutsatserna och skapa djupare förståelse.  

Ett sätt att ytterligare kunna generalisera slutsatser och gå vidare inom problemområdet är 

att genomföra fortsatt forskning med en upprepning av frågeställningarna men ur ett motsatt 

perspektiv. Det vill säga att med samma teoretiska ramverk undersöka förklaringen till 

samarbete men ur finländsk respektive nederländsk synvinkel. Man skulle också kunna 

fördjupa undersökningen ur flera nordiska länders perspektiv. 

Ett annat angreppssätt på frågan skulle kunna vara att välja ett annat teoretiskt ramverk och 

ett annat analysverktyg och genomföra en liknande undersökning. Exempelvis kunde den 

teoretiska utgångspunkten för undersökningen av militära samarbeten vara beslutsprocesser 

eller teorier om beslutsfattande i stället för teorier om integration. En jämförelse med 

strategiska teorier skulle kunna göras. 

En studie som bygger på intervjuer med ett brett respondent- och informantunderlag från 

fler delar av regeringskansliet kunde vara intressant och mycket givande i syfte att förklara 

och svara på problemformuleringen.  Detta kunde göras genom att koppla de dynamiska 

politiska processerna till det mänskliga tänkandet om strategiska beslut och avväganden.  

Uttrycket tillsammans med andra väcker, som vi konstaterade inledningsvis i uppsatsen, 

frågor som kan problematiseras och undersökas. Det breda uttrycket måste brytas ned och 

avgränsas till mindre delar som studeras var och en för sig i syfte att skapa djupare förståelse 

för det svenska säkerhetspolitiska vägvalet tillsammans med andra. 
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