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Abstract 

Defence and security related issues are constantly changing. Many of the current platforms 

which encourage international cooperation between countries was created during the end of 

previous wars. This has also strengthened a will to maintain stability and peace through 

collective defence. Nato is today an organisation that plays an intricate role of importance of 

further investments towards a better global security, and the initiation of Smart Defence was a 

way to achieve that. This thesis focuses on the concept of Smart Defence in a Scandinavian 

context. The aim of the thesis is to examine to what extent the concept is to be found in the 

Scandinavian countries’ defence and security strategies, in what ways this concept is manifested 

and how relevant the concept is to Scandinavia. With the outset of examining strategic 

documents, the thesis is performing a qualitative concept analysis. Adopting the concept 

definition of Carl Lagerström, the analysis is performed by a constructed coding and analysis 

scheme, in which separate categories have been created to represent the crucial ideas of the 

concept. The results show that even though the Scandinavian countries are similar in many 

ways, they differ in terms of their relationship to Nato. While none of the Scandinavian 

countries entirely correspond to concept in a Scandinavian context, it is notable that Sweden is 

the only country to be in line with more than one category of the conceptual framework. Norway 

and Denmark, in the light of their commitment to Nato, show none or little correspondence to 

the concept from a Scandinavian point of view. Regarding the relevance of the concept, we 

consider it to be potentially high because of their common threat scenarios and the emphasis on 

improving the effective use of resources. 
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1 Inledning 

"At stake today is not just the world economy, but the world order. So why, 

now of all times, should Europe conclude that it no longer needs to invest in 

defence?"  -   Anders Fogh Rasmussen, Natos f.d. generalsekreterare.1 

När Atlantpakten undertecknades 1949 blev principen om ett kollektivt försvar en central 

målsättning för den Nordatlantiska fördragsorganisationen. I avtalet åberopades principen i 

artikel 5 vilken innebar att organisationens alla parter ska vara överens om att betrakta en attack 

mot ett medlemsland som en attack mot alla medlemsländer.2 Följaktligen ska attacken besvaras 

genom individuellt- eller kollektivt självförsvar i enlighet med artikel 51 i FN-stadgan. 

Artikel 5 har sedan dess kommit att manifestera Natos betydelse för säkerheten i framförallt 

mindre medlemsländer. Det har däremot inte funnits någon struktur för hur ett kollektivt försvar 

ska kunna säkerställas i praktiken. Under Natos toppmöte i Riga 20063 och Wales 20144 

diskuterades frågan om nivån i försvarsutgifter. Förhoppningen var att kunna säkerställa alla 

enskilda medlemmars förutsättningar att leva upp till överenskommelsen om kollektivt 

försvar.5  

Diskussionen om en miniminivå kan förstås mot bakgrund av finanskrisen 2008. Ländernas 

ekonomiska förutsättningar försämrades, och många länder hade problem med att bibehålla en 

jämn nivå i försvarsutgifter.6 Risken för en negativ trend ansågs vara påtaglig, och det låg i 

Natos intresse att hindra detta från att ske. Som ett svar på problemet presenterade dåvarande 

generalsekreterare Anders Fogh Rasmussens ett nytt strategiskt koncept under namnet Smart 

Defence.7 Konceptets övergripande syfte var att uppnå ökad säkerhet till lägre kostnader genom 

att samarbeta under mer flexibla former. Smart Defence utgår i grunden från Natos samlade 

förmågor, men konceptet är även relevant för generell försvars- och säkerhetspolitik.8 Ett mer 

utpräglat samarbete i Skandinavien skulle därmed kunna falla in under konceptet. Skandinavien 

har historiskt sett kännetecknats av samarbete, men i en tid av åtstramning är behovet än större.  

                                                
1 A. Rasmussen, Building security in an age of austerity, 2011.  
2 NATO, The North Atlantic Treaty, 1949, s. 1. 
3 NATO, Riga Summit Declaration, 2006. 
4 NATO, Wales Summit Declaration, 2016. 
5 J. Techau, The Politics of 2 Percent: NATO and the Security Vacuum in Europe, 2015.  
6 C. Lagerström, Smart Defence: Natos räddning eller bara tomma ord?, 2012, s. 3. 
7 A. Rasmussen, 2011. 
8 C. Lagerström, 2012, s. 3. 
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Nar konceptet presenterades 2011 var det mycket som tydde på att Sverige och andra 

partnerländer skulle få finna sig i ett begränsat deltagande inom Smart Defence.  Det var svårt 

att bedöma hur inställningen till sådana länders medverkan i Smart Defence skulle utvecklas.9 

Ur ett skandinaviskt perspektiv är konceptet aktuellt då regionen står inför samma dilemma.   

Utgångspunkten i arbetet är därför att analysera de skandinaviska ländernas gällande försvars- 

och säkerhetspolitik mot bakgrund av Smart Defence. 

1.1 Problemformulering 

I bland annat Sverige ser vi en debatt om Natomedlemskap som ofta är knuten till kostnaderna 

som ett medlemskap medför och förutsättningarna som det kräver. Smart Defence är ett sätt att 

anpassa sig efter sådana utmaningar och samtidigt främja försvars- och säkerhetspolitisk 

stabilitet. 

Med vetskap om att Skandinavien är en viktig geostrategisk region finns det därmed skäl 

att studera Smart Defence i de skandinaviska länderna. De har idag utpräglade försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbeten som även inkluderar Island och Finland, men även varierande 

förhållningssätt till europeisk säkerhetspolitik. Endast Norge och Danmark är med i Nato, och 

endast Sverige och Danmark är med i EU. Skillnaderna kan förklaras av olika säkerhetspolitiska 

traditioner men även hur ländernas politiska sammansättning ser ut.10 Ländernas olika 

förutsättningar väcker frågor om konceptets inflytande och relevans i Skandinavien. Kan de 

skandinaviska ländernas försvars- och säkerhetspolitik betraktas som Smart Defence, och hur 

relevant är konceptet i en skandinavisk kontext? I sin essens berör Smart Defence samarbete 

inom Nato, men det är möjligt att studera konceptet med andra utgångspunkter.11 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att förstå i vilken utsträckning Smart Defence återfinns i det försvars- 

och säkerhetsstrategiska tänkandet i Skandinavien, på vilka sätt konceptet tar sig uttryck samt 

om konceptet är relevant i Skandinavien.  

 
 

                                                
9 ibid. 
10 A. Bailes et al., The Nordic Countries and the European Security and Defence Policy, 2006, s. 301. 
11 Embassy of Sweden in Washington D.C., NORDEFCO - A Role Model for Smart Defence?, 2012. 
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Vi avser uppnå syftet genom att besvara följande två frågeställningar: 

 
1. Finns konceptet Smart Defence i den skandinaviska ländernas försvars- och 

               säkerhetsstrategier, och i så fall hur? 

2. Är konceptet relevant i en skandinavisk kontext? 

1.3 Disposition 

Kapitel ett; inledning, introduktion till forskningsfråga, avgränsning samt tidigare forskning. 

Kapitel två; bakgrundsbeskrivning av Nato, Smart Defence och skandinavisk säkerhetspolitik. 

Kapitel tre; redogörelse för val av metod, diskussion av reliabilitet och validitet samt 

operationalisering. Kapitel fyra; teoretiskt ramverk och begreppsdefinition. Kapitel fem; 

resultat av bearbetat material. Kapitel sex; analys av resultat. Kapitel sju; slutsatser, avslutande 

diskussion och återkoppling till syfte och frågeställningar. 

1.4 Avgränsning 

Vi har avgränsat uppsatsens syfte till att beröra Skandinavien och länderna Sverige, Norge och 

Danmark. Vår tidigare ambition var att studera konceptet i en nordisk kontext, men vi kom fram 

till att det var mer hanterligt att endast undersöka de skandinaviska länderna. Denna 

avgränsning ansågs vara lämplig eftersom vi hade en begränsad tidsram att förhålla oss till.  

Avgränsningen ansågs även kunna motiveras utifrån konceptets relevans för Skandinavien, 

med hänsyn till ländernas minskande försvarsutgifter.  
Distinktionen mellan politiska åtgärder och strategier är av stor betydelse och kom därför 

att utgöra en ytterligare avgränsning av uppsatsens syfte. Det är ländernas uttalade strategier 

som varit i fokus och inte vad som åstadkommits politiskt. Detta ansågs vara nödvändigt 

eftersom politiska åtgärder är mer invecklade och därmed svårare att undersöka. Det kan 

exempelvis vara svårt att förstå vad som har lett fram till att de politiska åtgärderna 

implementeras. Strategier utgör en del av processen fram till implementering, och kan därmed 

enklare undersökas på ett teoretiskt plan. 
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1.5 Forskningsöversikt 

Tidigare forskning på området Smart Defence är bland annat en rapport från Natos 

försvarshögskola. I rapporten Smart Defense: A Critical Appraisal undersöker författarna Jakob 

Henius och Jacopo Leone MacDonald på såväl empirisk som normativ väg vad kärnan i 

konceptet är, om Smart Defence endast är ett nytt namn på en redan befintlig försvars- och 

säkerhetspolitisk strategi samt hur förutsättningarna ser ut för att implementera konceptet i 

praktiken. Då rapporten inte har en explicit koppling till skandinavisk säkerhetspolitik är det 

främst författarnas analys av konceptets ramverk vi tar fasta på i vår uppsats.  
I rapporten Smart Defence - Natos räddning eller bara tomma ord? beskriver författaren 

Carl Lagerström konceptets struktur och diskuterar dess framtida relevans i en europeisk 

kontext. Rapporten bidrar med en tydlig genomgång av konceptet och har därför använts i vår 

uppsats, främst i syfte att förstå konceptets innebörd.  

I artikeln NORDEFCO - A Role Model for Smart Defense? från Sveriges ambassad i 

Washington görs en kort genomgång av det uttalade syftet med Smart Defence, och vidare 

undersöks hur dess struktur kan återfinnas i den nordiska försvarspolitiska alliansens 

NORDEFCO:s sätt att arbeta. Artikeln berör på ytan ämnet i vår uppsats men har använts 

mycket lite i vår uppsats.  
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2 Bakgrund 

Följande kapitel är avsett att ge en översiktlig bakgrundsbeskrivning av Natos försvars- och 

säkerhetsstrategiska utveckling i modern tid, utvecklingen av Smart Defence samt de 

skandinaviska ländernas försvars- och säkerhetspolitiska utveckling som enskilda aktörer. 

2.1 North Atlantic Treaty Organization 

Nato bildades 1949 vid undertecknandet av Washingtonfördraget och övergick till en fast 

organisation 1951. Idag består försvarsalliansen av 28 länder vilka ingår i ett ramverk som 

arbetar för försvars- och säkerhetspolitik inom Europa och över Atlanten. Organisationen 

strävar efter att garantera säkerheten hos sina medlemsländer med hjälp av politiska- och 

militära medel. Samarbetet har idag kommit att mynna ut i en omfattande struktur med syfte att 

möta de säkerhetsutmaningar som samtliga medlemmar ser.12 

Nato är det transatlantiska samhällets främsta försvars- och säkerhetspolitiska instrument 

men understryker samtidigt den fria världens demokratiska värderingar. En kontinuerlig 

utveckling och utvidgning av organisationen har syftat till att främja USA:s och Europas mål 

om frihet och fred. Utöver sin traditionella roll i de territoriella försvarsförbindelserna mellan 

medlemsländer, leder Nato bland annat FN:s internationella säkerhetsstyrka i Afghanistan, 

uppdrag på Balkan och Medelhavet. Därtill utförs även omfattande träningsövningar och 

erbjuds säkerhetsstöd till associerade inom EU, FN och Afrikanska unionen. 

Artikel 5 i Washingtonfördraget säger att en attack mot en allierad är en attack mot alla 

vilken är förenlig med Natos kärna och löfte om kollektivt försvar. Artikel 4 i fördraget 

säkerställer samråd mellan allierade om säkerhetsfrågor av gemensamt intresse. Det 

gemensamma intresset har över tid framställts på olika vis; från en varierad uppfattning om hot 

från Sovjet, uppdrag i Afghanistan, nya globala säkerhetsutmaningar genom cyberattacker vilka 

påverkat alliansens försvars förbindelser.13 

Natos verksamhet består av flera politiska- och militära komponenter. Det politiska ligger i 

att representanter från medlemsländerna hanterar utmaningar genom dialog och samarbete. 

                                                
12 NATO, What is Nato?, n.d. 
13 U.S. Mission to the North Atlantic Treaty Organization, About NATO, n.d. 
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Detta sker inom Natos officiella parlamentariska församling i Bryssel, där parlamentariker och 

associerade stater samlas och i det Nordatlantiska rådet (NAC) som styrs genom permanenta 

representanter från medlemsländerna. 

Den centrala militära verksamheten sker inom militärkommittén bestående av 

försvarschefer från medlemsländerna, den internationella militärstaben som stödjer 

militärkommitténs verksamhet samt de militära kommando-strukturerna ACT och ACO vilka 

styrs av Natos högste militärstrategiske befälhavare (SACEUR).14 

Natos försvarskapacitet utgörs av den personal och de resurser som medlemsländerna bidrar 

med. Överlåtandet av resurser till Natos förfogande har en direkt koppling till det kollektiva 

försvarsåtagandet i enlighet med organisationens grundfördrag. Varje medlemsland har rätt att 

bestämma över dess militära resurser, men måste tillämpa det solidariska förhållningssätt som 

landet förpliktigat sig till att göra. Detta för att garantera bibehållen säkerhet i Europa och 

Nordatlanten.15 

2.2 Smart Defence 

Vid den årliga säkerhetskonferensen i München januari 2011 höll Natos dåvarande 

generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen tal om den växande klyftan mellan de allierade 

ländernas försvarsinvesteringar. Denna klyfta riskerade i längden underminera alliansens 

förmåga att hantera en allt mer mångfacetterad hotbild.16 Därmed ansågs de kollektiva 

åtagandena vara hotade, varpå det ansågs vara av yttersta vikt att förhindra denna utveckling. 

Hans svar på problemen var ett nytt försvars- och säkerhetsstrategiskt koncept som kunde 

garantera ökad säkerhet till lägre kostnader: Smart Defence. Konceptet blev ett av Natos 

främsta målsättningar och prioriteringar framöver, och beskrevs som en ny slags 

problemlösning när eran av universella åtgärder går mot sitt slut.17 Genom att implementera det 

nya konceptet hoppades Natos förbättra den operationella effektiviteten och sammanlänka 

alliansens styrkor. Den institutionella roll som Nato hade i Smart Defence var först och främst 

att agera mellanhand för samarbete och knutpunkt för informationsutbyte. ACT kom att få stor 

betydelse i detta och utsågs till generalsekreterarens särskilda sändebud i frågan.  

                                                
14 R. Lindahl., M. Winnerstig, NATO, n.d. 
15 NATO, Collective defence – Article 5, n.d. 
16 C. Lagerström, 2012, s. 18. 
17 J. Henius., L. McDonald, Smart Defense: A Critical Appraisal, 2012, s. 4. 
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Smart Defence kan delas in två dimensioner: en konceptuell dimension och en praktisk 

dimension. Tanken med den konceptuella dimension är att genom olika principer försöka 

konkretisera det arbete som Smart Defence innebär, i syfte att fylla begreppet med innehåll och 

förhindra begreppet från att vara enbart ett ord. Den konceptuella dimensionen innebär således 

att konceptet kan utgörs av tydliga planer och strategier i enlighet med konceptets syfte.  Den 

praktiska dimensionen innebär att genomföra de projekt och operationer som är samstämda 

med den konceptuella dimensionen i konceptet. Dimensionerna är centrala för konceptets 

möjlighet att fungera, och det är därför nödvändigt att det finns en harmoni mellan de båda 

dimensionerna. I den här uppsatsen kommer vi av naturliga skäl att fokusera på den 

konceptuella dimensionen, då vi utgår ifrån en teoretisk definition av konceptet och avser pröva 

dess principer mot de skandinaviska ländernas strategier.   

 

2.3 Skandinavisk försvars- och säkerhetspolitik 

Skandinaviska länder har genomgått en betydande omvandling av sin försvars- och 

säkerhetspolitik under 1990- och 2000-talet. Tidigare utmaningar har utvecklats och istället 

tenderat att beröra globala fenomen som terrorism och varierade kriser inom stater. Mot 

bakgrund av detta, har fokus i de skandinaviska länderna handlat om att omstrukturera och 

anpassa sig till en mer internationellt präglad säkerhetspolitik.  

En historisk omformning av försvarspolitiken i Skandinavien härstammar från bland annat 

interna- och externa oroligheter kring Rysslands militära utveckling. Dessa förändringar i 

kombination med globaliseringen och Natos ökade inflytande, har påverkat de skandinaviska 

ländernas försvarspolitiska inriktningar. I praktiken är de skandinaviska ländernas militära 

styrka och ekonomiska anslag till säkerhet och försvar aningen mindre jämfört med andra delar 

av Europa. I Danmark har försvarsanslagen minskat med upp till 15 procent och i Sverige har 

försvarsbudgeten fått genomgå en successiv minskning under flera år. Norge är å sin sida det 

land i Skandinavien och Norden som har störst försvarsbudget i såväl absoluta som relativa 

tal.18 Denna utveckling aktualiserar frågan om hur de skandinaviska länderna ska kunna 

säkerställa den regionala säkerheten med hjälp av bland annat militära medel.19  

Bi- och multilateralt samarbete har ägt rum under årtionden i norra Europa. De 

skandinaviska ländernas geografiska närhet är en särskild fördel vid samarbete, inte minst vid 

                                                
18 Regeringen, Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020, 2015, s. 25.  
19 M. Czarny, Parameters of Security Policies in the Nordic Region, 2017, s. 284. 
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logistiska operationer, men det finns utöver det andra goda förutsättningar för militärt 

samarbete i regionen. Liknande språk, kulturer och traditioner i kombination med snarlika 

ekonomier och ambitioner är viktiga faktorer.20 Det politiska stödet för militärt samarbete är 

dessutom stort i samtliga skandinaviska länder.  

I praktiken finns det i huvudsak ett försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete som 

prioriteras av samtliga skandinaviska länder: Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO). Det 

kan beskrivas som ett omfattande säkerhetspolitiskt ramverk som binder samman samtliga 

länder i Norden, såväl militärt som politiskt.21 Det utgör således inte en organisation i sig, utan 

kan snarare beskrivas som en struktur för de nordiska länderna att arbeta enligt men vars beslut 

om operationer eller andra strategiska åtgärder fattas på nationell nivå.22 NORDEFCO skiljer 

sig främst från Smart Defence på så vis det inte kräver gemensamma förpliktelser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Embassy of Sweden in Washington D.C., 2012, s. 2. 
21 A-S. Dahl, NORDEFCO and NATO: Smart Defence in the North?, 2014, s. 1.  
22 Embassy of Sweden in Washington D.C., 2012, s. 1. 
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3 Metod och material 

Följande kapitel är avsett att diskutera valet av metod och faktorer som beaktats vid 

operationaliseringen. Här redogörs även för urval av material med hänsyn till dess relevans 

samt hur vi förhållit oss till de källkritiska aspekterna. 

3.1 Val av metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ innehållslig idéanalys med ett beskrivande syfte och ett 

idécentrerat angreppssätt. Idéanalysen som metod möjliggör för mer systematiska studier av 

politiska texter, och eftersom vi främst avsett studera strategier ter sig denna metod som väl 

motiverad. 23 Vidare är distinktionen mellan idéanalysens olika uttryckssätt av stor relevans. 

Ludvig Beckman identifierar tre möjliga syften inom denna metodik:  beskrivande och tolkande 

idéanalys, prövande idéanalys och förklarande idéanalys.24  

Vårt syfte var att beskriva, tolka och i viss mening kvantifiera delar av en större textmassa. 

Såväl funktionell- som innehållslig idéanalys låg därför utanför ramen för vår uppsats om vi 

strikt ser till syftesformuleringen. Ludvig Beckman poängterar samtidigt att samtliga metoder 

innehåller en beskrivande och tolkande aspekt, och att metoder kan kombineras förutsatt att 

syftet med uppsatsen tydligt framgår.25 Vi ansåg även att vår metod till viss grad kan anses vara 

prövande, men då i förhållande till konceptets linjer. Idéer skulle prövas mot en form av idémall, 

varpå vi såg innehållslig idéanalys som ett väl motiverat alternativ.  

En annan viktig distinktion är den mellan idécentrerad- och aktörscentrerad studie, där 

skiljelinjen ligger i huruvida aktören eller idén står i centrum.26 Vi betraktar inte aktören som 

en obetydlig variabel, men heller inte tillräckligt betydelsefull för att studien kan anses vara en 

aktörscentrerad sådan. Eftersom en idécentrerad studie ger utrymme för att till viss grad beakta 

även aktören ansågs en sådan typ av studie vara lämplig.27 Som analysteknik utgick vi från 

begreppsanalysen. Tekniken ser vi som särskilt motiverad om vi ser till syftet med uppsatsen. 

Vi avsåg studera särskilda begrepp, enkelt uttryckt jämföra begrepp ur konceptet med begrepp 

                                                
23 L. Beckman, Grundbok i idéanalys: Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, 2007, s. 9. 
24 ibid., s. 14. 
25 ibid. 
26 ibid., s. 18. 
27 ibid. 
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ur aktörernas strategier. Analystekniken gav oss även möjlighet att tolka begreppen vilket kan 

vara centralt för analysen om begreppen skulle te sig oklara.28 

3.1.1 Analysschema 

Utgångspunkten i uppsatsen är att kvalitativt analysera text för att pröva dess relevans för 

konceptet. Vi har därför utformat ett analysschema som möjliggör för en mer preciserad analys. 

Vi har hämtat inspiration från ett angreppssätt utformat av Philipp Mayring och presenterad av 

Forum Qualitative Sozialforschung.29 Mayring beskriver proceduren vid systematiserad 

kvalitativ analys av text och vilka aspekter som bör beaktas vid sådan analys. Idén var att 

utforma ett ramverk av tydliga definitioner och kodningsregler som kunde användas för att 

avgöra under vilka förhållanden idéer och begrepp kan kodas med en kategori.30 

Kategorierna utgör i detta fall de linjer vi kopplar samman med konceptet, och syftet med 

analysschemat är att jämföra aktörernas hållning i förhållande till kategorierna. En procedur för 

kodning kan beskrivas som en form av operationalisering av kategorierna, och finns där för att 

hjälpa oss i analysen och avgöra när, hur och på vilka punkter aktörerna kan matchas ihop med 

konceptet. I tabell 1. presenteras analysschemats struktur. Aktörerna utgör analysenheterna 

vilka studeras mot bakgrund av konceptets linjer. I tabell 2. presenteras kodningsschemats 

struktur, i vilken kategorierna nu definierats. Kategorierna har där kontextualiserats för att bli 

mer tydliga.  Med samtliga kategorier följer även en uppsättning regler för hur vi ska bedöma 

hur väl aktörerna uppfyller kategorierna. På ett övergripande plan utgör denna struktur 

analysschemats undre och mer komplexa lager, vars syfte är att underlätta bearbetning och 

tolkning av material. 

  

                                                
28 ibid., s. 32. 
29 P. Mayring, Qualitative Content Analysis, 2000. 
30 ibid. 
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Tabell 1. Analysschema 

 
Smart Defence 

 
Aktörer 

SE NO DA 
 

Prioritering 
   

 
Samarbete 

   
 

Specialisering 
   

 

Tabell 2. Kodningsschema 

Kategori Definition Exempel Kodningsregel 
 
 
 
 

Prioritering 

 
- att göra en kollektiv 
prioritering för 
försvarsplanering 
 
- att kollektivt identifiera 
hot  
 
- att kollektivt åtgärda 
brister   

 
Land A tillhandahåller en 
strategi för att 
tillsammans med land B 
och land C identifiera 
vilka hot som bör 
prioriteras  

 

 
K0: Inga punkter 
uppfyllda 
K1: En punkt uppfylld 
K2: Två punkter 
uppfyllda  
K3: Tre punkter 
uppfyllda  

 
 
 
 
 

Samarbete 

- att främja 
multinationella projekt  	
 
- att samarbeta för ökad 
interoperabilitet och  
effektiv resursanvändning  
 
- att gemensamt utveckla 
material   

 
Land A tillhandahåller en 
strategi för att arbeta 
tillsammans med land B 
och land C för att 
verkställa militära 
operationer  

 

 
K0: Inga punkter 
uppfyllda 
K1: En punkt uppfylld 
K2: Två punkter 
uppfyllda  
K3: Tre punkter 
uppfyllda 	

 

 
 
 
 

Specialisering 

 
- att tydliggöra balansen 
mellan självständighet 
och solidaritet   
 
- att identifiera specifika 
styrkor hos andra aktörer 
 
- att öka de samlade 
militära förmågorna i 
regionen   
 

 
Land A tillhandahåller en 
strategi för att identifiera 
vilka styrkor land B och 
land C har, och 
specialiserar sin kapacitet 
därefter  

 

 
K0: Inga punkter 
uppfyllda 
K1: En punkt uppfylld 	
K2: Två punkter 
uppfyllda  
K3: Tre punkter 
uppfyllda  

 

 

 

Om K2-K3 anses gälla kryssas rutan i. Om K0-K1 anses gälla lämnas rutan tom.  
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3.1.2 Validitet, reliabilitet och relevans 

Uppsatsen har krävt en relativt omfattande insamling av data i form av bland annat litteratur, 

vilket sedan har bearbetats systematiskt och genomgående. Eftersom ansatsen är kvalitativ har 

det krävts av oss att dels tolka materialet i enlighet med centrala källkritiska aspekter, men att 

även välja material med hög tillförlitlighet.  Utgångspunkten har varit att samma resultat ska 

kunna uppnås vid en andra bearbetning, givet att samma material och analysschema används.  

Vi försökte under den initiala skrivprocessen observera typiska problem inom den 

empiriska samhällsvetenskapen, vilket bland annat är risken för att forskarens tolkning av 

materialet påverkar uppsatsens övergripande resultatvaliditet.31 Analysschemat upprättades för 

att göra uppsatsen mer transparent, då läsaren kan se vilken den metodologiska ansatsen är samt 

förstå vilka kodningsregler som har använts. Den kvantitativa ansatsen har varit att undersöka 

forskningsfrågorna genom ett analysschema. 

3.1.3 Operationalisering 

Ambitionen har varit lägga stor vikt vid operationaliseringen av konceptet, vilket i praktiken 

inneburit att vi skalat ned konceptet till ett antal centrala punkter. Vi har utgått Carl Lagerströms 

beskrivning av konceptet, och utifrån den skapat tre kategorier med nio tillhörande 

underkategorier vilka definieras i kapitel 4.2. Med utgångspunkt i Philipp Mayrings 

resonemang kring analysschema- och kodningsregler har vi sedan formulerat ett regelverk för 

hur kategorierna ska operationaliseras i förhållande till materialet. 

                                                
31 P. Esaiasson et al., Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2012, s. 57. 
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3.2 Material 

Materialet har bestått av insamlade primär- och sekundärkällor som har utvärderats i enlighet 

med rådande riktlinjer inom det kvalitativa forskningsfältet.32 Denna information har i 

efterhand kategoriserats mot bakgrund av valt ämnesområde. Materialet består dels av olika 

Nato-dokument inom området Smart Defence; "Smart Defence, Strategic Defence: Pooling and 

Sharing From the Start" (2013) och "Smart Defense: A Critical Appraisal" (2012). Därtill har 

även forskningsrapporten "Smart Defence - Natos räddning eller bara tomma ord?" (2012) från 

Totalförsvarets forskningsinstitut använts vid begrundandet av konceptet i relation till Sveriges, 

Norges och Danmarks försvars- och säkerhetspolitik.  

Vid analysen av de skandinaviska ländernas försvars- och säkerhetspolitik har offentlig 

dokumentation från centrala myndigheter- och departement samlats in och bearbetats. Samtliga 

källor verkar i någon mening inom området för försvars- och säkerhetspolitik. Detta material 

består av följande; Regeringskansliets rapport "Nationell säkerhetsstrategi" (2017) respektive 

Regeringens proposition 2015/15:109; Forsvarsministeriets rapporter “Norwegian Defence 

2013” (2013) respektive "Capable and Sustainable – Long Term Defence Plan" (2016); 

Udenrigsministeriets rapport "Danish Diplomacy and Security in Times of Change" (2016) 

respektive försvarsavtalet “Danish Defense Agreement 2013-2017” (2012). 

Materialet har i vissa fall kompletterats med sekundärkällor som tolkat aktörernas strategier. 

Då vi studerar ett forskningsfält som kan präglas av olika uppfattningar har vi gjort 

bedömningen att i första hand utgå från offentligt material där ländernas officiella hållning 

presenteras, men även komplettera med material från externa källor. Detta för att uppnå kraven 

om ett kritiskt förhållningssätt med en god variation av material. 

3.2.1 Källkritik 

Samtliga kriterier för källkritik har beaktats vid bearbetning av material. Eftersom vi har gjort 

en bedömning av materialets källor som ligger i linje med god källkritisk prövning tar vi för 

givet att materialet uppfyller äkthetskriteriet. Vi ser även att källornas oberoende kunnat 

fastställas på ett bra sätt, eftersom vi i första hand hanterat primärkällor. Inom ramen för det 

valda forskningsområdet har vi svårt att se att oberoendeaspekten skulle kunna utnyttjas på ett 

bättre sätt. Det finns dessutom goda möjligheter att få materialet bekräftat, eftersom det i första 

                                                
32 G. Ahrne., P. Svensson, Handbok i kvalitativa metoder, 2011, s. 186. 
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hand är officiella regeringsdokument vi bearbetat. Sammantaget ser vi samtliga aspekter som 

uppfyllda, i enlighet med hur Esaiasson et al (2012) formulerar aspekterna av 

oberoendekriteriet.33 

Tendenskriteriet är viktigt beaktat omständigheterna under vilka materialet tillkommit. I 

detta fall har vi gjort en avvägning mellan å ena sidan risken för tendentiöst material, å andra 

sidan problemet med att använda material från sekundära källor. Vid analys av officiellt 

material från myndigheter- och departement bör utgångspunkten vara att risken för tendentiöst 

material är marginell och att äkthetskriteriet därmed prioriteras högre. En samlad värdering av 

materialet, där samtliga principer beaktas och eventuellt vägs mot varandra, är enligt Esaiasson 

et al (2012) allt som oftast nödvändig och har därmed utförts.34 
  

                                                
33 P. Esaiasson et al., 2012, s. 283.  
34 ibid., s. 287. 
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4 Teoretiskt ramverk 

Följande kapitel är avsett att redogöra för det ramverk bestående av begrepp och teoretiska 

utgångspunkter som uppsatsens analys bygger på. Eftersom uppsatsen inte skrivits utifrån 

någon statsvetenskaplig teori har vi valt att inte ha med ett traditionellt teorikapitel. Detta 

kapitel ska istället redogöra för samt precisera de definitioner och begrepp vi förhållit oss till. 

4.1 Teoretisk definition  

Det essentiella i Smart Defence är att någon form av samarbete sker mellan de parter som verkar 

i enlighet med konceptet. Detta kan ta sig uttryck på flera olika sätt, vars gemensamma nämnare 

är att konceptets syfte ska uppnås. Samtliga former för sådant samarbete är historiskt präglade, 

det vill säga har genomförts vid ett tidigare tillfälle, i olika konstellationer i eller utanför en 

Natokontext.35 Utifrån de här formerna för samarbete identifierar Carl Lagerström tre linjer 

genom vilka syftet med Smart Defence ska uppnås: prioritering, samarbete och specialisering.36 

Linjerna kan på ett teoretiskt plan definieras enligt följande:  

Med prioritering menas att alla länder gör egna prioriteringar och processer för 

försvarsplanering. Därutöver ska de enas om hur de kollektivt ska tackla såväl nuvarande som 

framväxande hot samt identifiera och åtgärda prioriterade brister, framförallt i samband med 

alliansens operationer.37  

Med samarbete menas att främja specifika projekt som implementeras genom 

multinationella samarbeten, att bidra till att öka interoperabilitet och effektivisera  användandet 

av resurser.38      

Med specialisering menas att länderna samtycker om en balans mellan självständighet och 

solidaritet, att de tillhandahåller ett ramverk för koordinerad specialisering genom utvecklandet 

av material inom förmågeområdena samt att de identifierar varandras behov och ambitioner.3940 

 

                                                
35 C. Lagerström, 2012, s. 23. 
36 ibid., s. 19. 
37 ibid. 
38 ibid. 
39 ibid. 
40 ibid., s. 25. 
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4.1.1 Begreppsdefinition 

Interoperabilitet: Förmågan att arbeta med eller använda sig av delar från ett annat system.41 

Multinationell: Internationell delaktighet från fler än två parter.42 

 

Minilateral:  Delaktighet från en mindre grupp av nationer i olika projekt.43 

 

Bilateral: Ömsesidig delaktighet från två nationer eller aktörer.44 

 

Multilateral: Ömsesidig delaktighet från fler än två nationer eller aktörer.45 

  

                                                
41 Merriam-Webster, Interoperability, n.d. 
42 Merriam-Webster, Multinational, n.d. 
43 Regeringen, Säkerhet i ny tid, 2016, s. 55. 
44 Merriam-Webster, Bilateral, n.d. 
45 Merriam-Webster, Multilateral, n.d. 
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5 Resultat 

Följande kapitel är avsett att presentera resultatet av vår undersökning. Här kommer de 

skandinaviska ländernas position i förhållande till analysschemats kategorier att presenteras. 

De mest centrala ståndpunkterna för respektive land kommer att redogöras för i relation till de 

kategorier som vi anser representerar Smart Defence.  

5.1 Sverige 

Sverige är noga med att poängtera vikten av samverkan med andra länder och organisationer, 

inte minst de skandinaviska- och nordiska grannländerna.46 Skandinavien och Östersjöregionen 

har tack vare den militärteknologiska utvecklingen kommit att bli en viktig strategisk enhet i 

en allt större utsträckning. Att främja stabilitet och säkerhet i närområdet har nu kommit att bli 

en central del i Sveriges nationella intressen. Att åstadkomma detta inom ramen för svensk 

försvars- och säkerhetspolitik kräver samarbete, och eftersom de skandinaviska förhållandena 

är relevanta för utformningen av Sveriges nationella försvars- och säkerhetspolitik gäller även 

ett omvänt förhållande.47  

 

Prioritering  
 

Det finns därmed flera tydliga incitament till ökat samarbete i det absoluta närområdet. Inom 

ramen för linjen prioritering ser vi tendenser som kan tolkas på flera olika sätt. 

Försvarsplanering kan beskrivas som respektive lands process med syfte att föra ned sina 

militära uppgifter till en operativ nivå. Regeringen skriver i proposition 2015/16:109 att Sverige 

i linje med den svenska solidariska säkerhetspolitiken ska arbeta tillsammans med länder och 

organisationer i närområdet för bland annat ökat informationsutbyte och utvecklad operativ 

verksamhet.48  

       Vidare framgår att den operativa verksamheten ska preciseras inom ramen för ett sådant 

samarbete. En strategi för hur länderna ska prioritera sin försvarsplanering, det vill säga 

bestämma om det ska finnas en särskild fördelning av operativ verksamhet och hur den ska ta 

                                                
46 Regeringen, Nationell säkerhetsstrategi, 2017, s. 6. 
47 Regeringen, 2015, s. 21. 
48 ibid., s. 56. 
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sig uttryck, finns däremot inte. Det är främst försvarsplanering inom ramen för Sveriges 

nationella försvar som den typen av prioritering diskuteras, bland annat den nya 

försvarspolitiska inriktningen för perioden 2016-2020. Inriktningen innebär en övergång från 

ett insatsförsvar till ett modernt totalförsvar.49  

Det är vår uppfattning att någon kollektiv prioritering för hur Sveriges och övriga 

skandinaviska ländernas militära uppgifter ska sättas i en operativ kontext inte finns. Det 

framgår dock att ambitionen om ett utvärderat samarbete inom Skandinavien finns, och även 

en avsikt att ta fram en rapport som analyserar och redogör för innebörden av bland annat det 

nordiska samarbetet.50 I vilken utsträckning det kommer att beröra en prioriteringsordning för 

den kollektiva försvarsplaneringen går dock inte att säga. 

Regeringen gör vidare ett försök att bedöma vilka hotbilder som är aktuella ur ett svenskt- 

och skandinaviskt perspektiv. Den ryska aggressionen mot Ukraina är en återkommande 

utgångspunkt när de betonar vikten av nordisk-, transatlantisk- och europeisk enighet.51 Särskilt 

noterbart är bedömningen att någon direkt hotbild mot Sverige som specifik aktör inte finns: 

 

“Det går inte att se militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast 

ett land [..]. Regeringen anser mot bakgrund av det att [..] Sveriges bi- och 

multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten bör fördjupas”.52 
 

Kontentan i Regeringens bedömning är att en militär attack från exempelvis Ryssland sannolikt 

skulle rikta sig mot flera länder i Sveriges närområde. Denna typ av identifiering av hotbilder 

mot Skandinavien som region är vital inte bara för ett fungerade säkerhetspolitiskt samarbete, 

utan även om vi ser till kategorierna i Smart Defence. 

Vad gäller strategier för hur Sverige tillsammans med andra länder ska agera om hotbilden 

besannas diskuteras bland annat vikten av att på lång sikt skapa handlingsfrihet. Detta handlar 

exempelvis om att snabbt kunna förändra de militära förutsättningarna i samband med krig.53 

Detta ställer krav på Sverige att tolka sina sammanhang och då främst den militära 

verksamheten i Sveriges absoluta närhet.54 Här diskuteras bland annat hur länderna bör 

prioritera rent strategiskt, varpå en kombination av lågt risktagande och militär överlägsenhet 

ska eftersträvas. Konkret ska utveckling med teknisk- och personell kvalitet förespråkas snarare 

                                                
49 ibid., s. 50. 
50 ibid., s. 48. 
51 ibid., s. 43. 
52 ibid., s. 46. 
53 ibid., s. 43. 
54 ibid. 
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än volym.55 Vidare framgår det att gemensamma militära satsningar är någonting som bör 

prioriteras på flera fält: 

 

“Försvarsmakten bör enskilt och tillsammans med stridskrafter från andra länder 

kunna genomföra markoperationer, luftoperationer, sjöoperationer, 

informationsoperationer och operationer med specialförband”.56 

 

Det finns ingen ytterligare specificering av vilka länder som prioriteras inom vilka fält men det 

nämns att samarbete med det nordiska grannlandet Finland bör prioriteras och kan ske inom 

alla stridskraftsområden.57 Norge har genomfört stora satsningar på flygvapenområdet och 

betraktas därför som en samarbetspartner inom just det fältet.58 I Danmarks fall är det inga 

områden som diskuteras specifikt vilket kan bero på att Danmark valt att prioritera 

internationell operativ verksamhet snarare än territoriellt försvar.59 Av naturliga skäl är det 

därför främst Norge som nämns bland de skandinaviska länderna. 

 

Samarbete 
 

Med hänsyn till Sveriges geografiska förutsättningar har försvars- och säkerhetspolitiska 

samarbeten varit av stor betydelse. Det finns en välvilja att fortsätta utvecklingen av bilaterala- 

och multilaterala projekt. En internationell profil har länge varit Sveriges tydliga identitet och 

detta engagemang markeras genom medlemskap i bland annat FN, EU och OSSE.60 Ett 

skandinaviskt samarbete är ett naturligt steg för Sverige för att främja projekt i det absoluta 

närområdet. En mellanvariant – minilateralism – har varit en idealbild vid utformningen av 

mindre projekt i den skandinaviska regionen.61 I linje med svensk utrikes- och säkerhetspolitik 

ingår koalitionsbyggande med likasinnade som tar hänsyn till regionala- och internationella 

arrangemang. I denna kontext ter sig NORDEFCO som ett utmärkande exempel på Sveriges 

ambition att förstärka och effektivisera närområdets försvarskapacitet. 

Sverige har varit delaktiga i utformandet av flera multinationella projekt. Detta tar sig 

uttryck inom ramen för försvars- och säkerhetspolitik där Sveriges aktivitetsgrad har varit 

                                                
55 ibid. 
56 ibid. 
57 ibid., s. 23. 
58 ibid., s. 25. 
59 ibid., s. 23. 
60 Regeringen, 2016, s. 55. 
61 ibid. 
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övervägande positiv i Europa. Sverige har bland annat som enda EU-land deltagit i samtliga 

insatser genom EU:s gemensamma försvars- och säkerhetspolitik (GSFP) och därutöver varit 

en pådrivande aktör i organisationens policyutveckling.62 Regeringen belyser möjligheten att 

främja goda relationer och regionala samarbeten tillsammans med nordiska aktörer på den 

internationella arenan: 

 

“Sverige skulle med fördel kunna ta upp diskussionen i den nordiska kretsen om 

möjligheten att samordna bidrag till en specifik FN-insats. Sådana borde kunna 

genomföras antingen som ett större samnordiskt engagemang under en period, 

eller rotationsvis där nordiska länder avlöser varandra över tid.”63 

 

Regeringen konstaterar även att samarbetsmöjligheter kan vara avgörande för såväl det 

nationella försvaret som den internationella operativa verksamheten: 

 

“Förmågan att öva och uppträda i större förband tillsammans med andra länder i 

norden stärker såväl det nationella försvaret som möjligheterna till att genomföra 

mer omfattande internationella operationer.” 64 

 

Detta är en viktig aspekt av interoperabilitet eftersom det då finns incitament till gemensamt 

utnyttjande av resurser. Det skandinaviska samarbetet har intensifierats i och med NORDEFCO 

som nu utgör en mer tydlig struktur för interoperabilitet mellan de nordiska länderna. I det 

material vi bearbetat preciseras dock inte vad som menas med interoperabilitet ur ett svenskt 

perspektiv, det vill säga vilka delar av den svenska militära styrkan som åsyftas. Vad avser 

effektiv resursanvändning skriver Regeringen att Sveriges exportverksamhet bör användas i 

syfte att främja kostnadseffektiv resursanvändning och bidra till Försvarsmaktens operativa 

förmåga.65 Detta tyder på en medvetenhet om kostnadssidan, och att denna aspekt bör beaktas 

när det ska beslutas om vilka Sverige ska samarbeta med. De konstaterar samtidigt att detta inte 

får ske på bekostnad av den operativa förmågan. 

En återkommande punkt är den positiva utvecklingen på områden som logistik och 

material.66 NORDEFCO har givit Sverige ett ramverk för militärt samarbete och en politisk 

inriktning. Detta har bidragit till att frågan om material och hur detta kan utvecklas gemensamt 

                                                
62 Regeringen, 2015, s. 104. 
63 ibid., s. 96. 
64 ibid., s. 23. 
65 ibid., s. 101. 
66 ibid., s. 23. 
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blivit mer aktuell än tidigare; personalfrågor, utbildningsfrågor och materialfrågor är tre 

centrala punkter.67 Detta konkretiseras längre fram då Regeringen bland annat skriver: 

 

“[..] inriktningen för internationella material- och logistiksamarbeten bör vara 

densamma för material- och logistikförsörjning som helhet. [..] Försvarsmaktens 

operativa förmåga bör vara styrande [..].68 

 

Vidare konstateras att en helhetsbedömning görs av vilka samarbeten Sverige ska ingå i, 

utifrån den säkerhetspolitiska situationen: 

 

“Internationella samarbeten kan dock även ha andra målsättningar. Det är därför 

av yttersta vikt att valet av de samarbeten som Sverige väljer att ingå i görs utifrån 

en [..] säkerhetspolitisk bedömning.”69 
 

Det är vår uppfattning att följande aspekter betraktas som viktiga i frågan om import-, export- 

och utveckling av material; Sverige ska sträva mot ett mer kostnadseffektivt nyttjande av 

resurser, samtidigt som de säkerhetspolitiska riskerna måste bedömas. Export av material vilket 

i längden kan innebära en gemensam hantering av material skulle kunna möjliggöra 

kostnadsdelning och därmed lägre kostnader för vidareutveckling av material för 

Försvarsmakten.70 Centralt är här även tillgång till kunskap vilket är avgörande vid 

beslutfattande som berör förmåge- och materialutveckling. En sådan kunskapsbas främjas av 

deltagande i internationella forskningssamarbeten.71 

 
Specialisering 
 

Specialisering syftar enligt Carl Lagerström bland annat till att investera i mobila förmågor 

snarare än statiska militära strukturer, att finna en balans mellan stöd till pågående operationer 

samt att säkerställa de strategiska förmågornas tillgänglighet inför framtida utmaningar.72 

Specialisering och rollfördelning kan vara mycket fördelaktigt men även innebära relativt höga 

risker. Det krävs därför stor tillit och solidaritet mellan parterna.73 Samtidigt vill många länder 

                                                
67 ibid. 
68 ibid., s. 100. 
69 ibid. 
70 ibid., s. 101. 
71 ibid., s. 102. 
72 C. Lagerström, 2012, s. 20. 
73 ibid., s. 26. 
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bibehålla sin integritet och självständighet, och detta särskilt i en militär kontext där försvaret 

förväntas prioritera sitt land och sin befolkning. Att precisera balansen mellan självständighet 

och solidaritet är följaktligen av stor vikt. Någon sådan strategi återfinns inte i materialet, och 

inte heller tillräckliga resonemang kring hur en sådan avvägning kan åstadkommas. 

En del i konceptet innefattar förmågan att identifiera andra länders starka förmågor. Detta 

som ett steg till att i slutändan avsäga sig vissa egna förmågor och förlita sig på att de allierade 

länderna bistår med de aktuella förmågorna om behovet uppstår.74 Regeringen konstaterar 

bland annat att Norge satsar stora medel på stridsflygplan av modell F-35, och att ett mer 

omfattande samarbete är eftersträvansvärt främst inom övningsområdet.75 Eftersom Norge är 

det land i Skandinavien som avsätter störst resurser till försvaret är det naturligt att de har mer 

omfattande materialresurser än Sverige och Danmark. Regeringen har identifierat denna styrka 

och det ter sig därför naturligt att gemensam övningsverksamhet eftersträvas. Då får Sverige 

även tillgång till norskt material. Eftersom Danmark har prioriterat en operativt rörlig 

försvarsmakt med fokus på internationell operationell verksamhet snarare än skandinaviskt 

samarbete förefaller det även naturligt att Sverige inte ser samma möjligheter till utbyte av 

material med Danmark.76  

En mer övergripande strategi för hur ländernas förmågor kan integreras i en skandinavisk 

kontext saknas däremot. En sådan strategi hade kunnat innefatta projekt som går ut på att 

upprätta en tydligare rollfördelning mellan de skandinaviska länderna.  Det hade även kunnat 

innefatta specialisering inom ett eller flera särskilda områden, likt den tjeckiska 

specialiseringen inom CBRN-försvar (kemiskt- och biologiskt försvar). Tjeckien leder idag en 

multinationell bataljon inom just det området.77 

Regeringen konstaterar i proposition 2015/16:109 att länderna i Sveriges absoluta 

närområde står inför likartade utmaningar, samt att regionen utgör ett viktigt geostrategiskt 

område. Detta kräver att Skandinavien har förmågan att uppträda med samlad styrka och i större 

förband.78 Detta kan i längden stärka såväl det nationella försvaret som förmågan att genomföra 

internationella operationer. Vidare anser Försvarsberedningen att det bör undersökas om det är 

möjligt att etablera gemensamma förband och/eller på annat vis samordna resurser med de 

nordiska- och baltiska länderna.79 Det finns en tydlig ambition att samla ihop militära styrkor- 

                                                
74 ibid., s. 25. 
75 ibid. 
76 Regeringen, 2015, s. 25. 
77 C. Lagerström, 2015, s. 25. 
78 Regeringen, 2015, s. 23. 
79 ibid., s. 56. 



 

 23 

och resurser i den skandinaviska regionen, kanske främst tillsammans med Norge, vilket ur en 

strategisk aspekt ligger i linje med Smart Defence. 

5.2 Norge 

Norges främsta säkerhetspolitiska intresse ligger i att bidra till den nya världsordningen under 

FN. Särskilt betoning ligger på upprätthållandet av mänskliga rättigheter och internationell lag, 

samt förstärkandet av den transatlantiska säkerheten genom Nato.80 Eftersom Norge är det mest 

Nato-aktiva landet i Skandinavien kretsar en stor del av den försvars- och säkerhetspolitiska 

strategin kring Nato och internationell operativ verksamhet genom FN. I den försvars- och 

säkerhetspolitiska plan som presenterades 2016 diskuteras kortsiktiga och långsiktiga 

investeringar för att förbättra Norges militära styrka. Inhemska trender inom teknik, ekonomi 

och demografi utgör såväl utmaningar som möjligheter att beakta vid utvecklingen av norsk 

försvars- och säkerhetspolitik.81 

 

Prioritering 
 

Norge prioriterar Nato- och USA-ledda verksamheter i högre utsträckning än Sverige. Den 

kollektiva försvarsplaneringen har ett starkt fokus på Nato-operationer vilket gör att Norges 

nationella säkerhet ges lägre prioritet. Natomedlemskapet är en hörnsten i utformandet av 

Norges tidigare och framtida planering vad gäller säkerhetspolitik och försvarsplanering: 

 

”NATO is still of fundamental importance to Norwegian security policy and 

defence planning”82 

 

En annan central faktor som ger förståelse för norsk försvarsplanering är den kontinuerliga 

militära moderniseringen i Ryssland: 

 

”Even though Russia does not constitute a military threat to Norway, the 

combination of military modernisation and the will to exert influence through 

military power place Russia as a central factor in Norwegian defence planning.”83 

                                                
80 Norwegian Ministry of Defence, Norwegian Defence 2013, 2013, s. 2. 
81 Norwegian Ministry of Defence, Capable and Sustainable, Long Term Defence Plan, 2016, s. 2. 
82 S. Ulriksen, Balancing act – Norwegian security policy, strategy and military posture, 2013, s. 4. 
83 Norwegian Ministry of Defence, 2016, s. 8. 
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Fortsättningsvis beskriver Norge att det nordiska samarbetet, i synnerhet med Sverige, är viktigt 

mot bakgrund av ekonomiska- och gemensamma perspektiv i internationella frågor. De 

konstaterar däremot att inget nordiskt- eller skandinaviskt försvarssamarbete kan ersätta Nato. 

Den skandinaviska dimensionen av norsk försvarsplanering är klart svagare än för Nato och 

USA. Det nordiska samarbetet beskrivs som ett val och inte som en nödvändighet inom detta 

specifika område. Klart är dock att skandinavisk försvarsplanering betraktas som viktigt, om 

än i andra former än genom väpnade styrkor som det grundläggande instrumentet för 

engagemang.84 Den viktigaste förklaringen till förändringen av norsk försvars- och 

säkerhetspolitik är Rysslands vilja att bland annat ta till militära medel som berör europeisk 

säkerhet:  

 

“The most significant change in Norwegian security environment is Russia’s 

growing military capability and its use of force.”85 

 

Ryssland har upprepade gånger visat sig villiga att använda olika åtgärder bland annat militära 

styrka för att upprätthålla sin politiska dominans och sitt inflytande. Däremot delar inte Norge 

samma hårda uppfattning vad gäller Ryssland. Istället understryks den ryska närvaron med sina 

ökade verksamheter de senaste åren, vilka i hög grad berör vilka länderna i Skandinavien, som 

centrala för bland annat rysk nukleär avskräckning. Norge förklarar att det är nödvändigt att 

göra sig påmind om de potentiella risker som finns i det geografiska läget. För att tackla detta 

hot bör fortsatt samarbete hålla ordning på ländernas relationer: 

 

”The High North continues to be characterised by stability and cooperation, and 

Russian strategies for the Arctic still emphasise international cooperation. At the 

same time, we cannot rule out the possibility that Russia	in a given situation will 

consider the use of military force to be a relevant tool, also in the High North.”86 
 

Med tanke på att Norge endast kan tillhandahålla en viss mängd resurser ligger fokus på att 

bidra till alliansen på mindre områden. Det ramverk som finns ska snarare fylla en funktion där 

Norge ska kunna bidra med styrkor till Nato och framförallt skydda landet mot politiska och 

väpnade hot.87 

                                                
84 S. Ulriksen, 2013, s. 5. 
85 Norwegian Ministry of Defence, 2016, s. 8. 
86 ibid., s. 9. 
87 S. Ulriksen, 2013, s. 5. 
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Samarbete 
 

Norge vill bidra till fred, stabilitet och upprätthållandet av internationell lag. Detta genom 

multinationella fredsbevarande insatser auktoriserade av FN. Därtill ska Norge genom 

internationellt försvarssamarbete arbeta för att förhindra en attack mot Norge och mot länderna 

i deras absoluta närområde. Det är tydligt att Norge betonar vikten av Natos och FN:s relevans 

på ett annat sätt än vad Sverige gör. Ser vi till Smart Defence är det en viktig parameter vilken 

Norge förefaller ha en mer utstakad strategi för. 

Vidare konstateras att samarbete med länder i närheten fortfarande är en mycket viktig del 

av Norges försvars- och säkerhetsstrategi. Där framhålls bland annat samarbetet med Sverige, 

Finland, Irland och Estland i form av Nordic Battle Group som ett positivt exempel. En strategi 

med utgångspunkt i hur resursanvändningen kan effektiviseras, såväl operativt som 

kostnadsmässigt, ligger dessutom i linje med Smart Defence: 

 

“Cooperation in training and exercising is extensive both at single service and 

joint operational level. This is very beneficial in terms of both operational value 

and cost-effectiveness."88 
 

I termer av interoperabilitet är det inte lika tydligt var Norge står. Ståle Ulriksen (2013) gör en 

viktig observation i sin undersökning av Norges militära strategi; det norska försvaret är mer 

eller mindre designat med utgångspunkten att kunna ställa upp militära förmågor inom alla 

områden, vilket i deras fall sker på bekostnad av kvalitet och hållbarhet. Det rationella valet, 

givet att Norge känner sig säker inom den eller de allianser de är en del av, hade enligt Ståle 

Ulriksen varit att satsa på en mer avgränsad militär förmåga vilket hade kunnat öka landets 

militära inflytande i de allianser Norge är en del av. Det är vad interoperabilitet inom ramen för 

Smart Defence handlar om. Beaktat det faktum att Norge inte bara är medlem i Nato utan även 

NORDEFCO finns det skäl att ifrågasätta Norges strategiska ställningstagande i denna fråga. 

Inte minst mot bakgrund av att det i strategin inte diskuteras hur landet inom en skandinavisk- 

eller nordisk kontext kan dela med sig av sina förmågor eller utnyttja andras förmågor:  

 

                                                
88 ibid., s. 6. 
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“This balancing act between contributing to the long-term maintenance of 

international society and the continuing concern for national security is the crux 

of Norway’s military strategy.”89 
 

På området för materialutveckling skriver Försvarsdepartementet i sin strategi för 2017-2025 

att Norge successivt bör utöka samarbetet med andra nationer för anskaffning och utveckling 

av material. En sådan strategi är inte bara positiv rent militärstrategiskt utan kan även säkerställa 

kontinuitet för norska exportföretag.90 Vidare konstateras att Norges investeringsplan för 

försvaret, vid såväl anskaffning- som utveckling, ska bidra till den gemensamma förmågan i 

Norden: 

 

“[..] investments in intelligence, surveillance, survivability and combat power to 

strengthen Norway’s [..] ability to prevent and deter use of force, and maintain 

situational awareness in the North Atlantic and the High North.”91 

 
Specialisering 
 
 
Norge fokuserar mycket på hur de ska utveckla och investera i sina nationella strategiska 

förmågor. Norwegian Ministry of Defence (2016) identifierar exempelvis det norska försvarets 

militära styrkor på ett tydligt sätt. Faktum är att Norge till skillnad från Sverige har en mer 

tydlig bild av hur det nationella försvaret ska utvecklas och vilka delar som bör prioriteras.92 

Överlag finns det däremot få resonemang kring de skandinaviska länderna och vilka militära 

styrkor de har som Norge möjligtvis saknar, även om vi tidigare har sett att det förs resonemang 

kring kostnadseffektivitet på framförallt träningsområdet genom samarbete med de 

skandinaviska- och nordiska länderna.93 

Det har även antytts att det finns operationell vinning i att samarbeta inom denna region. 

Men det som saknas är en mer specifik identifiering av de andra ländernas styrkor och vad det 

är som skulle ge upphov till denna operationella vinning. De resonemang kring rollfördelning 

och ansvar som finns berör i huvudsak Norges nationella militära styrka och inte Skandinavien: 

 

                                                
89 ibid. 
90 Forsvarsdepartementet, Future acquisitions for the Norwegian Defence Sector 2017-2025, 2017, s. 3. 
91 ibid., s. 7. 
92 Norwegian Ministry of Defence, 2016, s. 4. 
93 ibid., s. 10. 



 

 27 

"Developing further the ability of the defence sector to assist the civil community 

in crisis situations smoothly and efficiently by arranging regular exercises with 

other sectors and agencies including the clarification of roles and 

responsibilities"94 
 

Vad gäller identifiering av andra länders styrkor sker det främst inom ramen för det nordiska 

samarbetet inom vilket Norge redan idag har etablerat samarbete med berörda länder: 

 

"The Nordic countries have identified a number of high priority capability areas 

where their future needs coincide. Cooperation in the area of studies and in 

research and development is already well established and continues to be actively 

pursued, not least between the Nordic defence research agencies."95 

 

Inte heller framgår vikten av ett samlat försvar i den skandinaviska regionen lika tydligt. Vidare 

konstateras att Norge måste betrakta militär kapacitet ur såväl ett nationell- som allomfattande 

perspektiv, vilket tyder på att det åtminstone finns en ambition om att ha ett samlat försvar.96 

Men eftersom allt material vi studerat främst berör ett samlat försvar inom Nato eller FN sker 

det på bekostnad av intresset för de skandinaviska länderna. 

5.3 Danmark 

Danmark har likt Sverige och Norge behövt anpassa sig efter en världsordning i förändring. 

Europas säkerhet är hotad och konsekvenserna av kriser och konflikter i exempelvis 

Östersjöområdet och Baltikum påverkar även Danmark. Peter Taksøe-Jensen har fått i uppdrag 

av Danmarks regering att utvärdera landets policyområden inom försvars- och säkerhetspolitik. 

I denna utvärdering identifierar han bland annat Danmarks strategiska intressen i en global 

kontext. Han lämnar även sin rekommendation på hur Danmarks försvars- och 

säkerhetspolitiska strategi kan förbättras.  Syftet med dansk utrikespolitik är att förstå, influera 

och anpassa sig efter den globala utvecklingen. Denna utveckling skapar såväl möjligheter som 

utmaningar för Danmark. När Danmarks försvarsbudget samtidigt krymper krävs det av landet 

                                                
94 Norwegian Ministry of Defence., 2013, s. 5. 
95 ibid., s. 10. 
96 ibid., s. 3. 
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att förändra sina prioriteringar och göra så mycket som möjligt av de resurser landet har att 

tillgå.97 
 

Prioritering 
 

Danmarks försvarsutgifter har minskat under många årtionden efter det kalla kriget. Mot 

bakgrund av att landet haft ett gynnsamt säkerhetsläge, har investeringar och resurser istället 

hamnat på andra områden än försvar. Danmark är exempelvis det enda landet i Östersjöområdet 

utan planer på att hantera nya situationer vilket bland annat kräver ökade försvarskostnader.98 

Landet har däremot en lång tradition av att driva en proaktiv säkerhetspolitik med betydande 

bidrag till internationella operationer inom FN, EU och framförallt Nato. Danmark har i likhet 

med länder i Skandinavien och Europa, blivit medveten om hur det geografiska området ställs 

inför nya utmaningar på frågan om säkerhetsmiljö:  
 

”We are now facing a new situation with significant changes to Denmark’s and 

Europe’s security environment.”99 
 
Med hänsyn till detta, fokuserar Danmark på att under kommande period stärka sin 

försvarsbudget som andel av BNP för åren 2017-2022. Den negativa trenden motverkas och en 

betydande faktor till varför landet valt att förbättra sin kollektiva andel är främst Nato: 

  
”NATO is the cornerstone in Denmark’s security policy and, ultimately, 

Denmark’s security guarantee.”100 
 
Vidare understryker Danmark att en fortsatt samverkan med viktiga allierade, förbättrar 

effektiviteten vilket är avgörande för danska militärstyrkor. Ett framåtriktat fokus inom den 

skandinaviska ramen och med andra länder runt Östersjön är något landet har i åtanke.101 

Danmark förklarar att deras närområde påverkas och att Europas gränser blivit mindre säkra. 

Rysslands agerande används som ett tydligt exempel på hur den europeiska säkerhetsordningen 

                                                
97 P. Taksøe-Jensen, Danish Diplomacy and Defence in Times of Change, 2016, s. 7. 
98 ibid., s. 12. 
99 ibid. 
100 ibid. 
101 ibid. 
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undergrävs. Detta är något som för några år sedan inte fanns med i beräkningen.102 Det 

geografiska hotet, vilket inkluderar terrorism, har blivit mer påtagliga och Danmark 

uppmärksammar en hotbild som delas med alliansen samt länder i Skandinavien. För 

närvarande vidhåller Danmark däremot att ett traditionellt militärt hot mot danskt territorium 

inte är sannolikt. Ett starkt fokus ligger på att hantera säkerhetsutmaningar vilka ingår inom 

alliansens övergripande målsättningar. Danmark förklarar att försvarsmakten ska fortsätta att 

utveckla en uppsättning av militära förmågor som kan användas i en bred kontext. Detta 

inkluderar i synnerhet uppgiften om att fungera som avskräckande instrument mot skickliga 

motståndare.103 
Danmark vill stödja EU:s gemensamma ståndpunkt om en robust och principiell hållning 

externt och en stark motståndskraft internt mot Ryssland.104 Landet anser att detta ska uppnås 

genom gemensamma EU-sanktioner och rådande Nato-åtaganden. Slutligen ska 

Försvarsmakten även upprätthålla förmågan att delta i Natos kollektiva försvarsaktiviteter och 

tackla uppgifter utifrån lämplig beredskap. 

 

Samarbete 
 

I det försvars- och säkerhetspolitiska avtal som undertecknades av den danska 

koalitionsregeringen 2012 understryks vikten av internationell operativ verksamhet. De 

hänvisar bland annat till den försvarsrapport från 2008 i vilken det konstateras att efterfrågan 

på internationella operationer inte kommer att minska framöver, vilket tydliggör behovet av 

dansk internationell beredskap: 

 

“This emphasizes the need for sufficiently robust and durable collective 

operational capabilities of the Danish defence as a whole, in order to support and 

maintain a sustained international commitment.”105 
 

Vidare framgår det att en stor del av den internationella verksamheten sker genom Nato och 

deras ramverk, där bland annat Smart Defence diskuteras separat i avtalet. Syftet beskrivs vara 
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att uppnå bättre operationell effekt trots en bibehållen- eller minskad resursnivå, vilket ur ett 

danskt perspektiv kan ske genom bilateralt- eller multinationellt samarbete:106 

 

“The ability to provide substantial capacities that Denmark would otherwise not 

have had available on its own, must also be achieved through multilateral 

cooperation, in NATO and in the Nordic setting, among others.”107 
 

Vidare förs resonemang kring hur Danmark kan öka effektiviteten i hur de utnyttjar sina 

resurser. Detta genom att rollfördelning och operationell verksamhet sker på ett mer koordinerat 

och medvetet sätt. Den typen av åtgärder beskrivs som en del av den internationella 

verksamheten som kan anses vara en form av interoperabilitet mellan Danmark och 

partnerländer via Nato, eller i närområdet via Baltikum och Skandinavien. Samma koordinerade 

strategi efterfrågas även på området för materialutveckling där de vill se en utvärdering av 

tidigare erfarenheter men även potentiella möjligheter till gemensam anskaffning och 

utveckling av material:108 

 

“Within the next agreement period, assessments will be conducted of the 

experience from and potential for bilateral and multinational cooperation on 

acquisition of equipment, and on operation and maintenance. In relation to this, 

any key barriers will be examined. The Parties to the Agreement will be kept 

abreast of the assessment results.”109 
 

Sammantaget görs dock få konkreta kopplingar till Skandinavien som region vad gäller 

interoperabilitet. 

 
Specialisering 
 

Peter Taksøe-Jensen efterfrågar ett nytt strategiskt ramverk för att precisera balansen inom det 

danska försvaret. Nationell verksamhet på specifika områden kombineras med internationell 

delaktighet för att betona landets suveränitet men även en fortsatt prioritering av Natos 

kollektiva försvarsarbete.110 Vidare konstateras att trots det danska försvarets främsta syfte - att 
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förstärka Danmarks suveränitet och säkerställa dess fortsatta existens - är det ett faktum att hot 

kan uppstå i flera delar av världen. Därmed kan två linjer urskiljas som tydliggör balansen 

mellan å ena sidan Danmarks suveränitet, å andra sidan vikten av att visa fortsatt solidaritet 

internationellt: 

 

“Our contributions to international operations in recent years have given 

Denmark significant international recognition. Along these lines the Danish 

defence will continue to contribute to safeguarding Danish foreign and security 

policy interests, while also our national security is safeguarded by international 

deployment of military capabilities.”111 

 

Återigen saknas däremot resonemang kring en sådan distinktion i en mer tydlig skandinavisk 

kontext. Den danska suveräniteten beskrivs vara säkrad genom det kollektiva åtagandet enligt 

Natos artikel 5, snarare än genom de samarbeten som finns i Danmarks närområde. På samma 

sätt är det Nato som tillhandahåller ett ramverk för internationellt deltagande. Balansen mellan 

suveränitet och solidaritet är således främst relevant i en Nato-kontext.112 Danmark har vid 

tidigare tillfällen tydliggjort att de ekonomiska resurserna varit begränsade. Kommande 

investeringar inom Försvarsmakten beror till stor del på de politiska beslut som fattas om 

storleken på landets framtida försvarsbudget: 

 

“The economic boundaries within which future investments and adaptations of 

the Armed Forces will take place, however, depend on the political decision 

regarding the future size of the defence budget.”113 

 

Danmarks militära förmåga har påverkats på bekostnad av andra utmaningar. Det tydliga svaret 

från Danmark är i huvudsak att på sikt öka sin försvarsbudget som andel av BNP. 

Försvarsmakten hoppas på att kunna stärka sin trovärdighet och solidaritet till Europa samt 

Danmarks egna säkerhet: 

 

”The price of Denmark’s insurance policy has gone up, and there is a need for 

additional resources to the Armed Forces in order for Denmark to continue to be 
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able to contribute in solidarity and in a credible way to Europe’s, and thus 

Denmark’s own, security.”114 

 

Dessa samlade förmågor ska fortsätta utföra nationella uppgifter som exempelvis övervakning. 

Därtill understryker Försvarsmakten att det kommer finnas ett behov av att deras militära 

resurser fungerar effektivt, även med betoning på att danska och utomstående myndigheter ska 

arbeta tillsammans.115 Det finns dessvärre ingen tydlig formulering för hur Danmark ska stärka 

militära förmågor i en skandinavisk kontext. Utöver de samarbeten som redan är aktiva 

utmynnar utgångspunkterna i deras relation till Nato. 
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5.4 Sammanfattning av resultat 

Nedan följer en sammanfattning av ländernas fullgörande av konceptet i enlighet med 

kodningsreglerna. Graden av fullgörande definieras utifrån kodningsreglerna (K0, K1, K2, K3) 

vilka avgör i vilka fall en kategori anses vara uppfylld.  

 
Tabell 3. Sammanfattning: Sverige 
 

Smart Defence Prioritering Samarbete Specialisering 

Sverige K2 K3 K1 

 

Det finns en tydlig identifiering av hot och en strategi för hur hot ska tacklas kollektivt. Vi 

finner däremot inte att Sverige tillhandahåller någon kollektiv prioritering i relation till de 

skandinaviska länderna. Det bör preciseras vilken specifik verksamhet som prioriteras för vilka 

länder i Skandinavien, snarare än för Sveriges nationella verksamhet. Vi kan därmed fastställa 

att K2 anses gälla för prioritering.  

Sverige har en strategi för att främja multinationella projekt, i många fall tillsammans med 

de skandinaviska länderna. Därtill finns en linje för hur material ska importeras, exporteras och 

nyttjas kollektivt. Detta gäller även kostnadsaspekten där Sverige har en strategi för att reducera 

kostnader genom ökad interoperabilitet. Vi kan därmed fastställa att K3 anses gälla för 

samarbete.  

Det finns en tydlig ambition att samla ihop militära styrkor- och resurser tillsammans med 

de skandinaviska länderna, i synnerhet med Norge. Det saknas däremot en övergripande strategi 

för hur ländernas förmågor kan integreras i en skandinavisk kontext, och hur Sverige ska 

balansera de solidariska förpliktelserna kontra dess suveränitet. Vi kan därmed fastställa att K1 

anses gälla för specialisering. 
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Tabell 4. Sammanfattning: Norge 
 

Smart Defence Prioritering Samarbete Specialisering 

Norge K2 K1 K0 

 

Norge identifierar hotbilder mot Skandinavien. Dessa hotbilder ska främst hanteras med 

utgångspunkt i landets Natomedlemskap och samarbete med USA, vilket vidare gör att den 

skandinaviska dimensionen uteblir. Norge tillhandahåller en samlad kollektiv försvarsplanering 

i enlighet med konceptet, där USA men även de skandinaviska länderna prioriteras. Vi kan 

därmed fastställa att K2 anses gälla för prioritering.  

Norge är uttalat aktiva i främjandet av multinationella projekt. Detta med anledning av 

Norges relation till Nato och FN som är två synnerligen viktiga aktörer på den multinationella 

arenan. De finns även resonemang kring materialutveckling och hur det kan tillämpas på en bi- 

och multilateral nivå för att reducera kostnader. Vad avser interoperabilitet framgår det inte lika 

tydligt hur Norge förhåller sig till de skandinaviska länderna. Detta då landet satsar på ett 

försvar med ambition att ställa upp resurser på samtliga militära områden, snarare än att nyttja 

andra länders resurser. Vi kan därmed fastställa att K1 anses gälla för samarbete.   

En identifiering av de skandinaviska ländernas styrkor saknas. De resonemang som förs 

kring en samlad militär förmåga uppmärksammas främst i förhållande till Nato och FN som 

samarbetsaktörer. Detta berör således inte ett samlat försvar eller en rollfördelning inom 

Skandinavien. Vi kan därmed fastställa att K0 anses gälla för specialisering. 

 
Tabell 5. Sammanfattning: Danmark 
 

Smart Defence Prioritering Samarbete Specialisering 

Danmark K1 K2 K0 

 

Danmark saknar en kollektiv försvarsplanering som prioriterar de skandinaviska länderna. Det 

framgår däremot att Danmark identifierat hotbilder som även berör de skandinaviska länderna. 

En strategi för hur Danmark ska försvara sig mot sådana hot inom ramen för ett skandinaviskt 

samarbete saknas. Vi kan därmed fastställa att K1 anses gälla för prioritering.  
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Danmark är ett aktivt land ur ett internationellt perspektiv och det framgår av det material vi 

studerat att det finns en ambition att fortsätta genomföra multinationella operationer. Detta 

gäller även tillsammans med de nordiska-, baltiska- och skandinaviska länderna. Det saknas 

däremot en diskussion om interoperabilitet mellan de skandinaviska länderna. Vidare framgår 

det att material avses utvecklas och anskaffas på bi- och multilateral nivå. Ambitionen är att det 

ska göras tillsammans med bland annat Nato och de skandinaviska länderna. Vi kan därmed 

fastställa att K2 anses gälla för samarbete.  

       Det finns en struktur för att bibehålla en balans mellan suveränitet och solidaritet. Dessa 

beskrivs som försvarets främsta åtaganden, men uteslutande som en del av Nato. Därmed är 

anknytningen till den skandinaviska regionen liten. Sammantaget görs däremot ingen 

identifiering av de skandinaviska ländernas militära styrkor eller hur dessa kan utnyttjas. Vad 

gäller ett samlat försvar hänvisar Danmark framförallt till Nato och inte till de skandinaviska 

länderna. Vi kan därmed fastställa att K0 anses gälla för specialisering. 

5.4.1 Resultat i analysschema 

Analyschemat användes främst för att tillämpa kodningsreglerna på under bearbetningen av 

vårt material. Detta gav oss möjlighet att på ett överskådligt sätt tyda och följaktligen tolka 

resultatet. I tabell 6. presenterar vi ländernas position utifrån de tre kategorier som vi har låtit 

representera konceptet.  

 

Tabell 6. Resultat i analysschema.   
 

 
Smart Defence 

 
Aktörer 

SE NO DA 
 
Prioritering X X  

 
Samarbete X  X 

 
Specialisering 
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6 Analys 

Den här uppsatsens grundläggande syfte var att undersöka hur konceptet Smart Defence kan 

återfinnas i Skandinavien, och mer specifikt i de skandinaviska ländernas försvars- och 

säkerhetspolitiska strategier. Därtill var syftet att besvara frågan om konceptets relevans för 

Skandinavien. Genom vår analys har vi identifierat framförallt ett område inom vilket samtliga 

skandinaviska länder ligger i linje med konceptet, och ytterligare områden där enstaka länder 

korrelerar med konceptet. Vi kunde följaktligen konstatera att det fanns tydliga skillnader 

mellan länder i hur de väl deras strategier stämmer överens med konceptet. 

Skulle ett utpräglat samarbete mellan de skandinaviska länderna kunna upprättas idag och 

klassificeras som Smart Defence? Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att svaret är nej. Den 

främsta anledningen till detta är ländernas förhållande till Nato. De länder som är medlemmar 

i Nato kommer ur ett strategiskt perspektiv att prioritera deras ramverk, snarare än arbeta för 

en motsvarande skandinavisk organisation. Problematiken ur ett skandinaviskt perspektiv 

ligger således i att två av de tre skandinaviska länderna redan är uppbundna i Nato. Sverige 

befinner sig inte långt ifrån Nato, men har inte anammat det strategiska ramverk som de 

tillhandahåller. Denna skiljelinje är central. 

 

6.1    Anknytning till frågeställning 
 

Första frågan: Finns konceptet Smart Defence i de skandinaviska ländernas försvars- och 

säkerhetsstrategier, och i så fall hur? Vi ser att de skandinaviska länderna i olika utsträckning 

uppfyller konceptets linjer. Samtliga skandinaviska länder identifierar hotbilder som berör 

landet. De belyser även att sannolikheten är störst att ett sådant hot riktar sig mot flera länder i 

den skandinaviska regionen, och det finns en tydlig medvetenhet kring utmaningarna i 

närområdet. Den främsta gemensamma hotbilden ur ett skandinaviskt perspektiv förefaller vara 

Rysslands militära upprustning. Detta ter sig naturligt eftersom Skandinavien och 

Östersjöregionen ligger i Rysslands närområde samt är av ryskt intresse ur ett geostrategiskt 

perspektiv. Den utmärkande skillnaden mellan de skandinaviska länderna är att Sverige utgår 

ifrån att hotbilden ska hanteras i en skandinavisk kontext, varpå Norge respektive Danmark 

prioriterar Nato. Sammantaget ser vi en genomgående strategisk linje hos de skandinaviska 

länderna som går ihop med begreppet prioritering inom Smart Defence. Det finns däremot en 
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skillnad mellan hur länderna tolkar begreppet beroende huruvida länderna är medlemmar i Nato 

eller inte. Samtliga länder är i varierande utsträckning aktiva i främjandet av multinationella 

projekt. Det är noterbart att länderna skiljer sig åt i vilken typ av försvar de vill satsa resurser 

på. Detta påverkar även interoperabilitet mellan länderna. Sverige betraktar interoperabilitet 

som en metod för att effektivisera sin resursanvändning, och öppnar upp för ökat multilateralt 

samarbete inom samtliga områden. Norge har en ambition om att utvidga sin nationella styrka 

på samtliga områden. Detta gör att det saknas strategiska riktlinjer för multilateral 

resursanvändning.  Danmark betonar betydelsen av Natos ramverk för interoperabilitet och 

någon strategi för Skandinavien framgår inte. Sverige har en strategi som i en något större 

utsträckning utgår från Skandinavien. Med hänsyn till Smart Defence varierar det på ett 

övergripande plan hur länderna beskriver samarbete inom den skandinaviska ramen. 
Samtliga länder resonerar kring betydelsen av suveränitet och solidaritet samt hur dessa 

måste balanseras. Diskussionen är till stora delar internationellt präglad, vilket gör att det 

skandinaviska perspektivet faller bort. Norge och Danmark resonerar kring en mer precis 

rollfördelning inom Nato och FN, samtidigt som det i Sveriges fall inte framgår lika utförligt. 

Sammantaget är begreppet specialisering svårt att operationalisera i en skandinavisk kontext 

vilket kan vara anledningen till att detta saknas i de skandinaviska ländernas försvars- och 

säkerhetsstrategier. 

Andra frågan: Är konceptet relevant i en skandinavisk kontext? Vi ser vi att känslan av 

samhörighet inom försvars- och säkerhetsområdet förefaller vara viktig för samtliga länder. 

Länderna beskriver samma typ av hotbilder och delar gemensamma intressen inom försvars- 

och säkerhetspolitiken. Det nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO visar på ett engagemang 

som binder samman de nordiska- och skandinaviska länderna. Detta tar sig uttryck i form av 

politiskt- och militärt samarbete.  

Det är däremot viktigt att klargöra skillnaden mellan NORDEFCO och Smart Defence. 

Syftet med NORDEFCO är att stärka ländernas egna försvarsförmågor, medan Smart Defence 

ska stärka den gemensamma försvarsförmågan. NORDEFCO saknar även de bindande 

förpliktelser som Smart Defence skulle kräva. Detta sker idag inom Nato, men skulle även 

kunna ske i Skandinavien eftersom det utifrån vårt resultat tycks finnas flera gemensamma 

beröringspunkter. Vi kan däremot se att Norge och Danmark är begränsade av Nato vilket 

undergräver konceptets möjligheter att utvecklas i skandinavisk kontext. De utgår från att den 

övergripande säkerhetsgarantin i första hand ska uppnås genom Nato. Sverige har inte samma 

utgångspunkt för hur säkerhetsgaranti ska uppnås, vilket är en av de tydliga skiljelinjer vi kan 

se mot bakgrund av vårt resultat. Vi anser därför att ett mer sammanhängande strategiskt 
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tänkande bör utvecklas i de skandinaviska länderna.  Det är även vår uppfattning att ländernas 

förhållningsätt till den europeiska försvars- och säkerhetspolitiken bör jämnas ut. Detta skulle 

innebära att Smart Defence blir mer relevant för den gemensamma skandinaviska försvars- och 

säkerhetspolitiken. Att konceptet är relevant för Skandinavien, och skulle kunna bli desto mer 

relevant, råder det inga tvivel om.  
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7 Slutsats 

En av de slutsatser vi drar är att de skandinaviska ländernas strategier skiljer sig kraftigt åt 

beroende på deras relation till Nato. Norge och Danmark uppvisar andra strategiska 

ståndpunkter än Sverige vilket går att förklara med anledning av Nato. Detta fungerar som ett 

skyddsnät för Norge och Danmark som på flera områden hänvisar till de kollektiva åtaganden 

Nato kräver. Detta får konsekvenser för hur länderna tolkar konceptet, exempelvis 

interoperabilitet och samarbete.  

Vi drar även slutsatsen att Nato inte är den enda faktorn som påverkar utformandet av 

försvars- och säkerhetspolitik, utan att det även bör finnas andra faktorer som påverkar 

ländernas strategier. Norge har exempelvis en annan strategi för upprustning och militär 

planering än vad Danmark har, trots att båda länderna är medlemmar i Nato. Det skulle kunna 

förklaras av att Norge betraktar Natos skyddsnät som otillräckligt.  

För att knyta an till tidigare forskning skriver bland annat Henius et al (2014) att Smart 

Defence inte är ett nytt koncept utan snarare ett sätt för Nato att modernisera befintliga försvars- 

och säkerhetsstrategier. Det är vår slutsats att detta påstående stämmer om konceptet undersöks 

på ett teoretiskt plan. Ser vi till helheten kan vi däremot konstatera att betydelsen av ett komplett 

ramverk är central. Det nordiska försvarssamarbetet, som utvecklades långt innan konceptet, 

skulle kunna likställas med hur Smart Defence är tänkt att fungera. Men med ett komplett 

ramverk följer även åtaganden vilka kompliceras eftersom länder har olika politiska 

förutsättningar. Denna tes bekräftas av vårt resultat som visar att konceptet tar sig uttryck på 

olika sätt i de skandinaviska länderna. 

7.1   Slutdiskussion 

Viktigt att notera är att vår operationalisering av konceptet och begreppen är subjektiv vilket 

därmed återspeglar resultatet. Detta ansågs vara nödvändigt eftersom konceptet är relativt 

diffust och svårt att finna en klar operationalisering av. Vi vidhåller däremot att vår tolkning 

och operationalisering av Smart Defence kan motiveras utifrån den litteratur vi studerat. Med 

det sagt utesluter detta inte att operationaliseringen av konceptet hade kunnat göras annorlunda, 

och att resultaten därmed även hade kunnat skilja sig från vårt.  
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I efterhand kan vi konstatera att den valda metoden var fördelaktig på så vis att vi lyckades 

fångade upp dimensioner som vi tror att vi hade missat om vi endast studerat specifika begrepp 

genom exempelvis kvantitativ analys. Det var samtidigt till vår nackdel att materialet tenderade 

att fokusera på olika saker vilket resulterade i att underlaget ibland inte var fullt så omfattande 

eller representativt som vi önskat. Idéanalysen hänger bland annat på att allt material är 

representativt i samma utsträckning. Denna process hade kunnat underlättas om vi kompletterat 

uppsatsen med en policyanalys. Detta hade dock medfört andra problem, och dessutom krävt 

en mer omfattande tidsram för uppsatsen. 
Resultatet menar vi besvarar frågeställningarna och håller därtill en hög validitet sett till 

vårt teoretiska ramverk. Det framlagda analysschemat har hjälpt oss urskilja viktiga delar av 

konceptet. Vi kan konstatera att metoden som helhet gjort det enklare att undersöka de 

skandinaviska ländernas förhållande till konceptets specifika linjer. Schemat har bidragit med 

en struktur och ett resultat som vi anser inte hade kunnat uppnås annars.  
Eftersom ett nordiskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete redan finns och av somliga 

anses bör utökas kan även möjligheten till ett mer utpräglat skandinaviskt samarbete anses vara 

intressant. Detta inte minst ur svenskt perspektiv eftersom Sverige inte har Nato att förhålla sig 

till på samma sätt. Vi hoppas därför att denna uppsats kan vara relevant i det att den tar upp 

frågan om ett skandinaviskt samarbete. Samtidigt kan vi konstatera att resultatet visar på tydliga 

skiljelinjer länderna emellan. Konsekvenserna av resultatet kan därför vara att förutsättningarna 

för att upprätta ett skandinaviskt samarbete diskuteras i större utsträckning. 

7.1.1 Avslutande ord 

Det finns fortfarande aspekter som kan belysas när det kommer till Smart Defence och 

konceptets funktionalitet. Med hänsyn till att konceptet är ett modernt försök att bemöta 

aktuella problem inom internationell försvars- och säkerhetspolitik kan det även prövas på 

andra områden. Vi ser möjligheter att vidareutveckla denna undersökning inom en nordisk ram. 

Detta skulle kunna bidra till en ökad förståelse av det redan befintliga försvarssamarbetet i 

Norden och delvis Baltikum mot bakgrund av ett färdigt koncept som Smart Defence. Kanske 

kan sådan forskning i längden bidra till ett mer öppet förhållningssätt till Natos vara eller icke 

vara.
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