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”Pooling och Sharing”  
– istället för höjda försvarsanslag? 
av Stefan Ring

upplösningen av Sovjetunionen skapa-
de en helt ny säkerhetssituation i europa. 
Utan ett påtagligt militärt hot har det va-
rit svårt för regeringarna att motivera fort-
satta satsningar på den militära organisa-
tionen. Särskilt när det finns många krav 
från andra samhällsområden som kräver 
stora ekonomiska insatser. en genomgåen-
de trend bland de flesta europeiska stater 
är därför minskade försvarskostnader. För 
att reducera effekterna av denna utveckling 
har resonemanget kring att dela bördan ge-
nom olika samarbetsprojekt tagit fart, be-
greppet ”pooling and sharing” används 
alltmer. 

Försvarsanslaget –  
en minskad andel av BNP
Genom den säkerhetspolitiska förändring-
en efter det kalla kriget har hotet från ett 
militärt angrepp minskat, något som lett 
fram till en kraftig reducering av försvars-
anslagen bland de flesta länder i Europa.

Denna trend har fortsatt även efter 2009. 
I Sverige har andelen ytterligare sjunkit un-
der 2010 till 1,1 % av bNP. Att andelen i 
procent av bNP har minskat behöver inte 
betyda att försvarsanslagen i antal kronor 
blivit mindre. Under den tidsperiod som 
här redovisas, har bNP genom den tillväxt 
som ägt rum, ökat i reella ekonomiska ter-
mer. Försvarsbudgeten i kronor mätt kan 

därför vara lika stor under hela perioden 
även om andelen av bNP minskat.  en eko-
nomisk tillväxt bidrar dock ofta till att pri-
ser och andra kostnader ökar. Detta är sär-
skilt märkbart inom försvarssektorn. För 
att kompensera Försvarsmakten i Sverige 
för dessa prisökningar används ett för-
svarsprisindex (FPI). Att konstruera ett 
sådant index är mycket komplicerat och 
idag används beräkningar som är baserade 
på officiella index. I en rapport från FOI 
hävdas dock att dessa beräkningar inte 
gett Försvarsmakten tillräcklig kompen-
sation. Den samlade effekten av anslags-
minskningar och otillräcklig priskompen-
sation innebär att försvarsbudgeten mins-
kat med 15-16 mdr kronor under perioden 
1995–2009.1 Inte minst gäller detta förhål-
lande anskaffningen av försvarsmateriel. 
kostnadsutvecklingen för försvarsmateriel 
överstiger kostnadsprisindex med 1-7 % 
vilket innebär att den prisökningskompen-
sation som Försvarsmakten får inte täcker 
de reella kostnadsökningarna.2 

Obalansen i försvarsbudgeten
Den förändrade säkerhetssituationen se-
dan 1991 har inte inneburit att behovet av 
militära insatser upphört. bäst kan detta 
kanske illustreras av den amerikanske se-
natorn Richard Lugers påstående 1993 när 
han hävdade att Nato var tvungen att ”go 
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out of area or out of business”. Vad han 
menade var att Natos huvuduppgift inte 
längre var att försvara medlemsstaternas 
territorium, utan istället delta i internatio-
nell konflikthantering.  Kriget på Balkan 
visade tydligt att det fanns ett stort behov 
av militära, fredsskapande insatser. efter 
attentatet mot World trade center ökade 
också rädslan för den internationella terro-
rismen. Denna företeelse blev även förknip-
pad med diktaturer eller sönderfallande 
stater där terrororganisationer både kunde 
få en fristat eller rekrytera nya medlemmar. 
Nödvändigheten att bekämpa terrorismen 
vid vad som uppfattades som dess rötter 
blev accepterat som ett faktum. I Sverige 
myntades uttrycket ”svensk säkerhet ska-
pas i Afghanistan”.

kravet på att delta i internationella in-
satser har blivit en central uppgift för de 
flesta europeiska försvarsmakterna, inte 
minst den svenska. Anpassningen till den-
na uppgift och kostnaderna för genomför-
andet har inneburit en stor ekonomisk in-
sats. Riksrevisionen har i en rapport pekat 
på svårigheterna att följa upp kostnaderna 
för det internationella deltagandet. 

Försvarsmaktens deltagande med militä-
ra förbandsbidrag finansieras bland annat 
via ett särskilt anslag för internationella 
insatser. Resurstilldelning och redovisning 
enligt detta anslag baseras på särkost-
nadsmodellen, vilket innebär att anslaget 
utformats för att finansiera de extrakost-
nader som uppkommer vid internationella 
insatser. beräkningar och redovisning en-
ligt denna modell används i den årliga be-
redningen av statsbudgeten och i regering-
ens underlag till riksdagsbeslut om enskil-
da förbandsbidrag. Samtidigt är de totala 
kostnaderna för Försvarsmaktens delta-
gande betydligt högre än vad detta anslag 
indikerar. Det handlar om skillnader på 
flera miljarder kronor. Det innebär att da-
gens anslagsstyrning och de underlag som 
ligger till grund för riksdagens beslut inte 
har någon tydlig bäring på de totala kost-
naderna för svenska förbandsbidrag. Det 
innebär även en betydande risk för att de 
totala kostnaderna underskattas.3

Även om Försvarsmakten fått ett särskilt 
anslag för sitt deltagande i internationel-
la insatser är det med andra ord svårt att 
be räk na hur stora kostnaderna därutö-
ver blivit för den militära organisationen. 
men som nämns är det inte små summor. 

Försvarskostnader i andel % av BNP

 1971 1980 1993 1998 2005 2009 

Sovjet/Ryssland 10,3 - 9,3 5,2 3,7 3,1 

Storbritannien 5 5 3,7 2,8 2,3 2,7 

Frankrike 3,9 4 3,4 2,8 2,5 2,05 

tyskland 3,3 - 3,2 1,5 1,4 1,42 

Danmark 2,1 2,5 2,2 1,6 1,4 1,39 

Norge 3,4 2,9 3,1 2,2 1,6 1,63 

Finland 1,4 1,4 2 1,5 1,4 1,63 

Sverige 3,5 3,3 2,8 2,5 1,6 1,3 

Källa: IISS Military Balance
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en annan kostnadsdrivande faktor är in-
riktningen att hänga med i den teknis-
ka utvecklingen. Inte minst i Sverige finns 
det en strävan att ha en högteknologisk 
försvarsmakt. 

Reduceringarna av försvarsanslagen, 
kost na derna för deltagandet i internationell 
konflikthantering och stigande priser för 
försvarsmateriel, har skapat akuta ekono-
miska bekymmer i många europeiska för-
svars makter. Den politiska viljan, men även 
möjligheten i dagens finanskris, att öka för-
svarskostnaderna är i princip obefint lig. En 
genomgående inställning runt om i europa 
är att man bara är beredd att avdela resur-
ser för att skapa en militär orga nisation 
som är anpassad till den gynnsam ma sä-
kerhetssituation som Europa nu befinner 
sig i.4 Det finns med andra ord ingen strä-
van att skapa militära organisationer som 
i ett långsiktigt perspektiv har en förmåga 
att klara svåra konflikter.

Den nuvarande situationen präglas där-
för av:

- en politisk ovilja att höja försvarsansla-
gen.

- Ökade kostnader för den militära orga-
nisationen på grund av allmänna kost-
nadsökningar och i samband med inter-
nationella insatser.

- en satsning på högteknologiska lösning-
ar. 

Dessutom finns det en svensk debatt om 
försvarsanslaget används på ett sätt som 
ger optimal operativ militär effekt. bland 
annat har ledamoten Helge Löfstedt i oli-
ka jämförelser mellan försvarsutgifterna i 
de nordiska länderna, hävdat att de svens-
ka satsningarna generellt sett ger en lägre 
utdelning.5 

Även om den svenska försvarsmaktens 
budget idag är i balans, har överbefälhava-
ren Sverker Göransson, varnat för framtida 

ekonomiska problem. Intäkterna, försvars-
anslaget, kommer inte att täcka de utgif-
ter som redan nu kan förutses, inte minst 
genom den materielanskaffning som finns i 
planerna. När ett civilt företag hamnar i en 
situation där intäkterna är mindre än utgif-
terna, leder detta för det mesta till försök 
att effektivisera verksamheten. Samma re-
sonemang förs numera även om försvars-
kostnaderna. Om den militära organisa-
tionen inte ska förlora all kapacitet, mås-
te olika insatser göras. Särskilt när möjlig-
heterna att öka försvarsanslaget inte är en 
framkomlig väg. Stora nedskärningar har 
därför genomförts och har nu nått en nivå 
där det börjar bli svårt att behålla kompe-
tensen inom alla de förmågor som normalt 
finns i en försvarsmakt. Diskussionen om 
nödvändigheten att avstå från vissa kom-
petenser har därför inletts. I Danmark 
har man till exempel valt att avskaffa sitt 
ubåtssystem. möjligheterna att inom en 
kort tidsrymd återta förlorad militär kom-
petens har dock visat sig vara mycket kom-
plicerat och tidsödande. Det finns där-
för ett befogat motstånd mot en sådan ut-
veckling. Den förre norske försvarschefen, 
Sverre Diesen, har starkt argumenterat för 
nödvändigheten av ett militärt samarbete 
mellan olika stater i syfte att bevara förmå-
gebredden. Hans utgångpunkt är att ökade 
försvarsanslag är en fåfäng förhoppning. 
Särskilt viktigt, menar Diesen, är det för 
mindre stater som Norge och Sverige, som 
annars är oförmögna att behålla den för-
mågebredd som krävs.6 Risken för en oba-
lans mellan olika funktioner är därför up-
penbar enligt Diesen.

Europeiskt försvarssamarbete
I ett tal i bryssel 10 juni höll avgående ame-
rikanske försvarsministern bill Gates ett 
tal där han pekade på problemen med hur 
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försvarsanslaget används bland Natos eu-
ropeiska medlemsstater och där inte minst 
bristen på samordning och samarbete mel-
lan de nationella försvarsansträngningarna 
leder till att europa får en betydligt lägre 
samlad effekt av sina ekonomiska satsning-
ar än i till exempel USA.7

Gates tal visade på ett förhållande som 
är väl känt i europa. Flera olika ansträng-
ningar att öka effektiviteten har vidtagits 
både genom bilaterala avtal som inom Nato 
och eU. I vårt närområde har det nordiska 
försvarssamarbetet fått ett ökat genomslag 
genom bildandet av NORDeFcO.8 Syftet 
med det nordiska samarbetet är att behål-
la den nationella operativa effekten genom 
ökat samarbete. Det finns däremot inte nå-
gon avsikt att samarbetet ska leda fram till 
en politisk eller militär allians mellan de 
deltagande staterna. 

Även i andra delar av Europa finns det 
exempel på ett försvarssamarbete mel-
lan olika stater där en genomgående dri-
vande kraft är en strävan att minska kost-
naderna.9 

I en analys om försvarssamarbete i eu-
ropa menar Tomas Valasek att det finns tre 
olika former för samverkan:10

Anskaffning av försvarsmateriel – sam-
ordnad anskaffning för att bland annat 
minska utvecklingskostnader.

Gemensamt underhåll och utbildning.

Specialisering – olika stater ansvarar för 
specifika förmågor istället för att alla be-
håller hela förmågebredden.

I praktiken är dessa samarbetsformer of-
ta sammanflätade och svåra att skilja åt. 
Något som ändå inte behöver innebära nå-
got problem. Däremot finns det motsätt-
ningar mellan den nationella självbestäm-
mande rätten och behovet att samarbeta. 
eftersom den nationella militära förs vars-

förmågan är av grundstenarna i den natio-
nella självständigheten finns det samtidigt 
begränsningar i hur långt en stat är beredd 
att gå vad gäller det militära samarbetet. 
många stater vill gärna samarbeta i projekt 
som utlovar lägre kostnader, men de vill 
samtidigt behålla förmågan att självstän-
digt kunna försvara den egna nationen.11

Flexibel integration – en 
förutsättning för framgång?
Frågan om en europeisk försvarsförmåga 
har pågått länge. Inte minst inom eU har 
diskussionen om en ökad integration varit 
föremål för mycket diplomatiskt förhand-
lande. europa är inte en monolit. bland 
de europeiska staterna finns en mängd oli-
ka uppfattningar om både säkerhets- som 
försvarspolitik. en central fråga är relatio-
nen till Nato respektive eU. medan några 
stater vill se en ökad roll för eU, hävdar 
andra motsatsen och vill inte se att Natos 
roll minskar i betydelse. 

Det har inte varit så svårt att komma 
överens om hur låga nivåer av konflikter 
(terrorism) eller naturkatastrofer ska han-
teras. Solidaritetsklausulen (artikel 222) i 
Lissabonfördraget har funnits med i olika 
fördrag inom eU i nästan tio år och det 
finns en bred konsensus om texten. Även 
om Sverige har påpekat att militära förband 
inte kan användas för att lösa nationella 
säkerhetsproblem.12 Däremot finns det sto-
ra skillnader i uppfattningarna om hur de 
högre konfliktnivåerna ska tolkas och han-
teras. Det finns med andra ord olika före-
ställningar om vad som är de dimensione-
rande hoten mot de europeiska staterna. 
Den svenska tolkningen att det inte finns 
några militära hot, delas även av andra 
stater, till exempel tyskland.13 Länder som 
upplevt en sovjetisk ockupation under det 
kalla kriget, är dock inte lika övertygade. 
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Nu är det inte bara inom säkerhets- och 
försvarspolitiken som det finns skilda upp-
fattningar. För att trots dessa olikheter kun-
na fortsätta att utveckla den europeiska 
Unionen har begreppet ”flexibel integra-
tion” lanserats.14 eU ska inte behöva vänta 
på att alla är med, utan ska kunna gå vi-
dare inom en trängre medlemskrets. Detta 
har inneburit att till exempel den europeis-
ka monetära unionen, emU, kunnat infö-
ras, trots att alla medlemsstater inte deltar. 
Drivkraften för en flexibel integration kan 
liknas vid att cykla. Det är bara genom att 
hålla uppe farten som det går att hålla ba-
lansen. Den politiska rörelsen mot en ökad 
integration i eU har upplevts viktigare än 
att uppnå konsensus. 

trots att emU och det militära samar-
betet in många avseenden rör sig inom skil-
da politiska sfärer, finns det en gemensam 
nämnare, nämligen oviljan att ge upp den 
nationella självständigheten. Inom emU 
har det lett fram till att det inte varit möj-
ligt att åstadkomma en gemensam finans-
politik. Något som många bedömare nu 
anser vara ett viktigt skäl till dagens eko-
nomiska problem inom det monetära sam-
arbetet. bristen på ett övergripande och 
tvingande regelverk har inneburit att med-
lemmarna i emU har valt att låta de natio-
nella behoven gå före kollektivets. Den sta-
bilitetspakt som skulle ersätta avsaknaden 
en gemensam finanspolitik har dessutom 
visat sig vara ett för svagt styrmedel. När 
stora stater som tyskland och Frankrike 
bröt mot pakten visade det sig att kommis-
sionen inte hade tillräckliga ”muskler” för 
att driva igenom kraven på straffavgifter.

Det militära samarbetet i europa sak-
nar, liksom emU ett övergripande poli tiskt 
ramverk. trots införandet av Lissabon-
fördraget saknas det en gemensam säker-
hetspolitik inom eU. Sannolikheten att 
det i en nära framtid kommer att uppnås 

konsensus kring en gemensam försvars- 
och säkerhetspolitik är inte särskilt stor, 
annat än i svepande, kravlösa politiska 
deklarationer.

emU är nu inne i en allvarlig kris. trots 
detta är samstämmigheten kring eU:s roll 
i en globaliserad ekonomi tämligen stor. 
De flesta europeiska politiker har inga 
problem med att hävda nödvändigheten 
av att försöka göra eU till en ekonomisk 
stormakt. Att däremot hävda att eU ska 
bli en av de dominerande militära organi-
sationerna i framtiden, är det få politiker 
som upplever vara en fråga som automa-
tiskt leder till omval. Det militära samar-
betet i europa idag vilar därför inte i för-
sta hand på en strävan att öka den europe-
iska militära effektiviteten inom ramen för 
en gemensam försvars- och säkerhetspoli-
tik. Istället är det i första hand ekonomis-
ka drivkrafter som ligger bakom de samar-
betsprojekt som nu existerar. En flexibel in-
tegration med besparingar i fokus, utan nå-
gon gemensam analys av de säkerhetspoli-
tiska grunderna, är en oroande utveckling. 
Om inte någon hänsyn tas till de funda-
ment som utgör förutsättningarna för den 
militära organisationens förmåga att klara 
av sina grundläggande nationella uppgifter, 
kan lätt en urholkning uppstå. Något som 
inte kan återtas annat än genom stora eko-
nomiska och utbildningssatsningar över en 
mycket lång tidsperiod.

”Pooling and sharing” och 
nationell förmåga
Strävan efter ett ökat samarbete, både bi-
lateralt som inom ramen för  olika orga-
nisationer är både positiv och nödvändig. 
en återgång till den svenska neutraliteten 
och alliansfriheten skulle vara synnerli-
gen kontraproduktivt. I den globaliserade 
värld som vi nu lever i är vi beroende av 
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andra och behovet att bygga olika samar-
betsstrukturer är nödvändigt eftersom det 
är enbart genom samarbete som vi kan ha 
framgång. 

Svensk försvarsförmåga kräver där-
för ett ökat samarbete med andra stater. 
Samtidigt får vi inte glömma bort det fak-
tum att det europeiska samarbetet tende-
rar att präglas av att de enskilda staterna 
ofta låter sina egna behov vara styrande 
när det uppstår problem som kräver natio-
nella uppoffringar. Samverkan inom ramen 
för ”Pooling and sharing” kommer all-
tid att ha ekonomiska vinster som en vik-
tig drivkraft. Analysen av konsekvenserna 
av ett sådant samarbete måste dock alltid 
ytterst ske på säkerhetspolitiska grunder. 
Utgångspunkten måste vara att det hela ti-
den ska finnas en tillräcklig nationell för-
måga som ger oss möjligheter att hantera 
en konflikt, även om stödet från omvärl-
den uteblir.

Den militära försvarsförmågan håller 
snabbt på att urholkas i europa och vi kan 
se samma utveckling i Sverige. ”Pooling 

and sharing” är inte en lösning som på egen 
hand löser de problem och utmaningar som 
lyfts fram i den här texten. Denna utveck-
ling kan inte kompenseras enbart med ett 
ökat samarbete. De ekonomiska nedskär-
ningar som pågått under en lång tid har nu 
fått allvarliga konsekvenser. Utan ett eko-
nomiskt tillskott genom ökade försvarsan-
slag, kommer den svenska försvarsmakten 
att bli en organisation som enbart klarar 
fredstida uppgifter. möjligheterna att i en 
osäker framtid även klara av svåra kon-
flikter håller snabbt på att försvinna. Den 
långa tid det tar för att återskapa förlorad 
kompetens och förmåga vet vi redan. Det 
gäller därför att agera innan skadan redan 
skett.

Författaren är överstelöjtnant, generalse-
kreterare i Allmänna Försvarsföreningen 
och ledamot av kkrVA.
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