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Abstract: 
During the last two decades the Swedish armed forces have undergone a huge transformation. In 

2008, when Russia invaded Georgia, Sweden found itself in a new security situation. The aim is 

to identify similarities and differences from a rational choice perspective at the political level, 

regarding the abilities of ground based air defense during the two periods 2000 – 2007 and 2008 – 

2015. By using theory based on rational choice, with basis from Graham Allison´s theory 

regarding the rational actor, indicators are created. With the use of indicators an analysis will be 

conducted regarding both periods. The results will later be compared in order to identify any 

similarities and differences, based upon the three perspectives threat – aim – decision. The 

material that is used is mainly based upon the political decisions regarding the Swedish armed 

forces made by the Swedish government. Apart from those, reports and analysis´s from the 

Swedish defense committee will be used in order to seek the motive for different decisions. The 

results show that there is mainly no major difference regarding threats between the two periods, 

the aims differ slightly. The decisions though differ with abandonment of systems, and 

investigations regarding purchasing new ground based air defense systems. The decisions based 

upon the security situation seems rational, the decisions based upon threat though seems non 

rational. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Försvarsbeslutet skjuts upp till nästa år 

Det beslut om försvarets framtid som regeringen planerat i december kommer att 

skjutas upp. Anledningen är kriget i Georgien, och särskilt konfliktens snabba förlopp. 

Enligt försvarsminister Sten Tolgfors behövs en ny säkerhetspolitisk bedömning.  

– Jag vill ha en uppdaterad och fördjupad säkerhetspolitisk analys. Det är grunden för det 

kommande försvarsbeslutet, att den står på en solid grund. Därför vill jag gå igenom detta nu 

när konflikten i Georgien gradvis stannar av och man kan börja dra slutsatser om vad som 

hände där, säger Sten Tolgfors, försvarsminister.  

– En slutsats som man klan dra redan nu är att det gick väldigt snabbt. Vi ser ett krig 

som utspelar sig under loppet av en vecka. Det ställer krav på ett tillgängligt försvar som kan 

möta snabbt uppkomna hot i framtiden.”
1
 [sic]  

 

Denna artikel samt andra med samma innehåll stod att läsa och höra om i början av september 

2008. Försvarsbeslutet som då inom en snar framtid skulle fattas av riksdagen sköts upp på 

grund av den förändrade omvärldsläge som Georgien-kriget innebar. Det var en förändring 

jämfört med normala ordningen. Försvarsmakten styrs från regering och riksdag i grunden på 

samma sätt som Sveriges övriga ungefär 350 myndigheter, med hjälp av årliga 

regleringsbrev.
2
 En väsentlig skillnad är dock det område inom vilket Försvarsmakten verkar 

vilket gör att det inte räcker med bara dessa årligen återkommande styrdokument.  

Med tre till fem års mellanrum ges en proposition från regeringen som syftar till att ge 

inriktning och ekonomiska ramar för Försvarsmakten och totalförsvaret under kommande 

period.
3
 Dessa återspeglar den uppfattning avseende Sveriges nuvarande säkerhetssituation, 

och försöker förutse den framtida kontext som Sverige säkerhetspolitiskt kommer att befinna 

sig i. 

 

                                                      
1
 Larsson Anna; Försvarsbeslutet skjuts upp till nästa år; Sveriges Radio; 080909 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2300535 
2
 Försvarsmakten; Myndigheten; http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/vart-uppdrag/myndigheten/ 

3
 Statskontoret 2005:7, 26 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2300535
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Att Sverige som nation enskilt skulle bli angripet av ett annat land ses som osannolikt, men 

däremot kan delar av Sverige nyttjas som bas i syfte att möjliggöra rörlighet för egna förband, 

alternativt förvägra en motståndare rörlighet. 

För Sveriges del, som befinner sig på gränsen mellan västra och östra Europa, är det bland 

annat Gotland som kan utgöra ett strategiskt landområde tack vare sin plats i Östersjön. 

Placering av svenska förband på Gotland innebär en möjlighet till verkan, vilket kan i sin tur 

förvägrar motståndarens rörlighet. På samma sätt kommer avsaknad av motståndarens förband 

på Gotland möjliggöra egen rörlighet avseende flyg- och sjöstridskrafter. 

 

Colby och Solomon redogör för strategiska områden i en artikel där de analyserar 

konventionell krigföring och möjligheter till avskräckning i Europa.
4
 De tar sin utgångspunkt 

i Rysslands intrång i Georgien och Ukraina och den utveckling som skett avseende 

upprustningen av de väpnade styrkorna, tillsammans med Rysslands strävanden att åter bli en 

aktör med inflytande inom närområdet. Mot detta analyserar de vilka möjligheter NATO har 

att möta detta förändrade Ryssland. Möjligheten att besätta strategiska landområden i 

Östersjön i form av bland annat Gotland, anses vara ett alternativ som de ryska trupperna kan 

använda sig av.
5
 

 

Vid en närmare betraktelse av just de nordiska länderna och den säkerhetssituation som de 

befinner sig i ser Magnus Nordenmann flera fördelar med det samarbete som sker länderna 

emellan, bland annat i form av NORDEFCO.
6
 Nordemann redovisar i sin artikel från 2014 de 

förmågor som länderna innehar avseende väpnade styrkor, och hävdar att även om det finns 

bra luftstridskrafter i Sverige i form av JAS39 Gripen, finns det krafter som anser att det finns 

brister i försvaret, bland annat ett starkt luftvärn.
7 

 

Försvarsmakten har genomgått en förändringsprocess som tog avstamp i försvarsbeslutet 

1996. Sveriges riksdag fattade då beslut om en minskning av kommande anslag till 

Försvarsmakten på grund av den omvärldsbild som ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv innebar 

en lägre risk för konflikter i vårt närområde.
8
 Detta beslut följdes upp med försvarsbeslut 

                                                      
4 Elbridge, Colby och Jonathan,  Solomon; Facing Russia: Conventional Defence and Deterrence in Europe, 21 
5
 Ibid, 25 

6
 Nordic Defence Cooperation 

7
 Nordenman, Magnus; On the Transatlantic Edge, 49 

8
 Proposition 1999/2000:30; Det nya försvaret, 8-10 
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2000 och 2004 som innebar ytterligare nedskärningar både vad avser verksamhetsorter och 

förbandstyper. Beslutet som skulle fattas 2008 sköts dock upp på grund av Rysslands intrång i 

Georgien vilket markerade en förändring i det säkerhetspolitiska läget vilket gjorde att 

försvarsutskottet genomförde ytterligare analyser.
9
 Försvarsbeslutet 2009 innebar ett stopp för 

ytterligare förbandsnedläggningar och behovet av ett starkare nationellt försvar utökades.  

 

1 § ”Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som 

ytterst kan möta ett väpnat angrepp. Grunden för Försvarsmaktens verksamhet 

ska vara förmågan till väpnad strid.”
10

  

 

Det är Sveriges regering som ger förordningar till bland andra Försvarsmakten och fastställer 

därigenom dess uppgifter. Riksdagen styr genom regeringen Försvarsmakten i syfte att nå de 

mål som sätts upp avseende Sveriges säkerhetspolitik, där Försvarsmakten utgör ett av de 

instrument som kan användas. En använd förkortning inom säkerhetspolitik är DIME som 

representerar olika sorters verktyg en stat kan använda för att nå sina mål. Dessa är diplomati, 

information, militär samt ekonomi.
11

 För att göra en historisk anknytning går det att studera 

Clausewitz välkända citat ”kriget är blott en fortsättning på politiken med andra medel”.
12

 

Med detta menas att kriget i sig inte bara är en politisk akt, utan en fortsättning av den 

politiska dialogen.
13

 Det går att vidareutveckla resonemanget genom att hävda att militärerna 

som utför kriget, redan innan kan vara en del av dialogen (utåtriktad information) genom de 

signaleffekter de kan sända genom sin närvaro och verksamhet vid bestämda platser.  

 

1.2 Problemformulering  

Luftvärnet utgör tillsammans med bland annat jaktflyget det luftförsvar som i händelse av krig 

skall möjliggöra vårt nyttjande av luftrummet, på samma gång som en motståndare förvägras 

att nyttja detsamma.
14

 Luftvärnet har under 2000-talet genomgått en förändringsprocess likt 

övriga truppslag. En väsentlig skillnad jämfört med huvuddelen av övriga arméförband, är att 

luftvärnet ej använts i samma utsträckning i de internationella insatser som Försvarsmakten 

                                                      
9
 Proposition 2008/09:140; Ett användbart försvar, 6 

10
 Svensk Författningssamling 2015:722, 1 

11
 Thomas Timothy; Creating Cyber Strategists: Escaping the ‘DIME’ Mnemonic, Defence Studies, 14:4, 370-

393, 373 
12

 Clausewitz, Carl von; Om kriget; Stockholm Bonnier Fakta Bokförlag AB; 1991, 43 
13

 Ibid, 43 
14

 Försvarsmakten; Årsrapport från Perspektivplaneringen 2000-2001; Underbilaga 2: Begreppsförklaringar, 4 
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deltagit i. Detta fick till följd att behovet av luftvärn var lägre, vilket gjorde att delar av 

luftvärnets existens ifrågasattes.
15

 Efter Rysslands intrång i Georgien och Ukraina, har fokus 

riktats mot ett starkare nationellt försvar inkluderat ett starkare luftvärn. Inom ämnet 

krigsvetenskap studeras bland annat hur militära medel kan användas och på vilket sätt 

förmågor skapas. Forskning har genomförts avseende de politiska processerna för 

Försvarsmakten som helhet, samt på luftvärnet som funktion inom Försvarsmakten. Däremot 

har forskning ej genomförts avseende luftvärnet på politisk nivå. Då det är regering och 

riksdag som fastställer Försvarsmaktens uppgifter och förmågor, är det av stor vikt att förstå 

på vilket sätt de arbetar och hur de resonerar kring sina beslut. För att få en bättre inblick i 

förändringarna rörande luftvärnet anser författaren att en analys avseende besluten på politisk 

nivå bör göras. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om orsakerna till det minskade behovet av luftvärn 

tiden före 2008, är motsvarande som det ökade behovet i ett senare skede baserat utifrån ett 

rationellt beslutsfattande med bedömning av hotbild, samt önskad förmåga för att hantera den 

hotbilden. Det genomförs genom att jämföra besluten på politisk nivå avseende luftvärnets 

operativa förmåga under två skilda tidsperioder. Uppsatsen kommer att använda sig av 

tidpunkten för Rysslands intrång i Georgien som mittpunkt för analysen, då denna kom att 

leda till en förändring av Sveriges säkerhetspolitiska omvärldsuppfattning.  

 

Frågeställning: 

Vilka skillnader och likheter kan identifieras utifrån ett rationellt beslutsfattande, avseende de 

politiska besluten rörande luftvärnets operativa förmåga, mellan perioderna 2000-2007 och 

2008-2015? 

 

1.4 Begreppsförklaring 

Rationell:  Förnuftsenlig; förståndsmässig; förnuftig; praktiskt ändamålsenlig; väl 

 planlagd.
16

 

                                                      
15

 Försvarsberedningen; Ds 2008:48; Försvar i användning, 50 
16

 Svenska Akademiens Ordlista; http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-

ordlista-saol 

http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol
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1.5 Tidigare forskning 

Wilhelm Agrell beskriver i Fredens illusioner på vilket sätt Försvarsmakten förvandlades från 

ett tydligt nationellt försvar med uppgifter och målbild, till en helt annan sorts försvar under 

perioden 1988 – 2009. Han identifierar vad det var som hände längs vägen med en förändrad 

hotbild och nya uppgifter. Med en planerad operativ timeout skulle Försvarsmakten ges 

möjlighet till anpassning för att kunna möta morgondagens utmaningar. Agrell finner dock att 

Försvarsmakten förlorade sig själv i ett läge med avsaknad av hotbild kombinerad med en 

strävan efter säkerhet över gränserna inom Europa, vilket gjorde att behovet av ett nationellt 

försvar försvann.
17

 

 

Kristian Åtland vid Forsvarets Forskningsinstitutt i Norge, analyserar olika orsaker till 

Rysslands agerande sedan 2008 och på vilket sätt det har förändrat säkerhetsläget i norra 

Europa. Lärdomarna avseende Ryssland sammanfattas i fem trender där skydd av ryska 

minoriter samt hybridkrigföring i samverkan med kraftig vilseledning via massmedia utgör 

två. Utöver dessa handlar det om att Putins popularitet ökade inrikes efter både kriget i 

Georgien samt i Ukraina vilket gör att tröskeln bedöms lägre för att en liknande händelse skall 

kunna ske igen. Dessutom anser författaren att Ryssland är mer benäget att använda sig av 

sina väpnade styrkor i syfte att skapa sig inflytande i nationella intressen, även utanför landets 

gränser. Slutligen har Rysslands militära kapacitet ökat markant sedan moderniseringen av de 

ryska stridskrafterna påbörjades.
18

 Underlaget avseende utvecklingen i Ryssland och på vilket 

sätt det påverkar säkerhetsituationen för Sverige går att koppla samman med den av 

regeringen 2012 beställda Luftförsvarsutredningen 2040.
19

 Kommittén hade fått i uppgift att 

analysera den framtida utvecklingen avseende teknik, taktik, förmågeutveckling med mera, 

bedöma framtida operativa behov och förmågekrav samt föreslå mål för luftförsvaret bortom 

2040. Kommittén presenterade sitt underlag tidigt 2015 och de åtgärder som föreslås och 

direkt berör luftvärn kan sammanfattas enligt:  

 

Tidig förvarning 

Ett hotanpassat skydd av flygbaserna 

En förmåga mot luftmål på större avstånd än i dag 

                                                      
17

 Agrell, Wilhelm; Fredens illusioner; Stockholm Atlantis, 2010 
18

 Åtland, Kristian; North European security after the Ukraine conflict, 4-5  
19 

Luftförsvarsutredningen 2040, 21-24 
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Försvar mot ballistiska robotar och kryssningsrobotar 

Ett luftvärn med kort räckvidd för bekämpning av små mål 

Passiva sensorer som komplement till aktiva sensorer 

 

Carl Bergqvist skrev 2014 en c-uppsats som analyserar försvarsbesluten 1994 – 2004. Denna 

uppsats hanterar Försvarsmakten som helhet och besvarar vilka drivkrafter som låg bakom 

förändringen för Försvarsmakten inom den tidsperioden. Bergqvist identifierar främst 

ekonomiska orsaker samt en strävan mot mer internationellt fokus till förändringarna i den 

perioden.
20

 Michael Mattsson skrev 2013 en c-uppsats som behandlar utvecklingen av just 

luftvärnet under 2000-talet. Hans tes är att luftvärnet ej följt den internationella 

omstruktureringen med mera kvalificerade system. Mattsson genomför en analys av 

drivkrafterna internt inom Försvarsmakten och försöker besvara varför luftvärnet ser ut som 

det gör idag.
21

  

 

Vad avser den teoretiska modellen som skapats av Graham Allison är den välkänd i 

statsvetenskapliga sammanhang och har använts både som exempel samt anpassats för att 

fungera i andra sammanhang.
22

 Originalutgåvan kom ut 1971 och rönte stor framgång, även 

om den fick viss kritik för att den inte kunde vara fullständig på alla områden. En uppdaterad 

version gavs ut 1999, delvis med anledning av den kritik som lyfts mot den första utgåvan. 

Men det var även på grund av det faktum att en del av de dokument som vid första utgåvans 

utgivande var hemligstämplade, sedermera hade blivit möjliga att få tillgång till.  

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 Inledning och bakgrund till forskningsområdet för uppsatsen ges. Frågeställning 

definieras samt återkoppling till tidigare forskning sker. 

 

Kapitel 2 Vald metod samt empiri för uppsatsen presenteras. Genomförda avgränsningar i 

syfte att definiera forskningsområdet. Därutöver förs ett resonemang kring 

validitet och reliabilitet. 

 

                                                      
20

 Bergqvist, Carl; Den svenska försvarsreformens drivkrafter 1994-2004 
21

 Matsson, Michael; Luftvärnets utveckling sedan millennieskiftet - En studie av de bakomliggande faktorerna 
22

 Yin, Robert K; Fallstudier: design och genomförande; Malmö Liber; 2007, 20 
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Kapitel 3  Initialt sker en redogörelse för den teoribildning som kommer att användas som 

analysverktyg. Det börjar med en allmän beskrivning av teoribildning kring 

rationellt beslutsfattande, var den härstammar ifrån och på vilket sätt den kan 

användas. En operationalisering genomförs i syfte att anpassa den specifika 

teorin till den kontext som arbetet kommer att befinna sig inom. 

Operationalisering innebär att man bryter ned frågeställningen till mer konkreta 

arbetsuppgifter som syftar till att kunna besvara frågan. På detta sätt kan man 

klassificera ett fenomen i distinkta kategorier.
23

 

 

Kapitel 4 I detta kapitel kopplas empirin samman med den operationaliserade 

teoribildningen och en analys genomförs. Initialt analyseras försvarsbesluten 

2000 och 2004 med hjälp av kringliggande empiri. Därefter sker en likadan 

analys av försvarsbesluten 2009 och 2015 med hjälp av kringliggande empiri. 

Hädanefter i uppsatsen kommer tiden mellan 2000 intill 2007 att definieras som 

tidsperiod 1, medan tiden 2008 intill 2015 att definieras som tidsperiod 2.  

Varje period börjar med en kort redogörelse för huvuddragen avseende den 

säkerhetspolitiska situationen som präglade perioden i syfte att ge 

bakgrundsinformation. Varje period avslutas med en sammanfattning som 

koncentrerar sig kring begreppen hotbild, målsättning och beslut. Perioderna är 

uppdelade före och efter Rysslands intrång i Georgien 2008. Det var inte den 

enda säkerhetspolitiska händelsen det året, däremot är det den händelse som får 

mest återverkningar på det svenska säkerhetspolitiska läget. 

 

Kapitel 5 Då resultaten för varje period är klara kommer de att sammanställas. Likheter 

och skillnader presenteras med förklarande text i syfte att kunna besvara 

frågeställningen. 

 

Kapitel 6 Diskussion kring resultaten, samt författarens egna tankar och förslag på vidare 

forskning. 

                                                      
23

 Johannessen, Asbjörn och Tufte, Per Arne; Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod; Malmö Liber, 2003, 

45 
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Bild 1: Grafisk bild av genomförandet. 

 

2 Metod 

2.1 Val av metod 

Det ämne som kommer att behandlas är de politiska orsakerna bakom förändringarna för 

luftvärnet i en specifik tidsepok. En lämplig forskningsstrategi då är att använda sig av en 

fallstudie eftersom denna syftar till att förstå det komplexa förhållandet mellan faktorer när de 

är verksamma inom en viss social inramning.
24

  

Denscombe definierar fallstudien som en forskningsstrategi och inte lika tydligt som en metod 

då han snarare ser metoden som det verktyg som används för att genomföra själva 

datainsamlingen.
25

 Yin däremot använder sig av begreppet fallstudie både som 

forskningsstrategi och metod.
26

 Dessa olika synsätt påverkar inte själva essensen i upplägget 

varför arbetet fortsättningsvis kommer att benämna fallstudien som en del av den metod med 

vilken analysen kommer att genomföras. Då uppsatsen till sin utformning kommer att jämföra 

två olika tidsperioder och analysera likheter och skillnader däremellan, är den att betrakta som 

en komparativ studie. Wallén anser att detta är ett sätt att nå större kunskap om vilka faktorer 

                                                      
24

 Denscombe, Martyn; Forskningshandboken För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna; 

tredje upplagan; Lund Studentlitteratur; 2016, 23 
25

 Ibid, 22 
26

 Yin; Fallstudier: design och genomförande, 19 
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som inverkar genom en systematisk jämförelse mellan två fall med olika förutsättningar.
27

 I 

detta får Wallén stöd av Denscombe som använder begreppet jämförande studie för att 

jämföra olika inramningar för att lära av likheter och skillnader mellan dem.
28

 Fallstudier 

kännetecknas dessutom av att de ska ses som en helt fristående enhet med mycket distinkta 

gränser. Exempel på händelser som går att studera som fallstudier finns bland annat inom 

politikens område med förändringar i olika system.
29

  

 

Ämnesvalet som författaren gjort motiverar fallstudien som metod då det är ett avgränsat 

fenomen, beslut avseende luftvärnsförmåga, den utpekade sociala inramningen är den 

politiska nivån. Fördelarna med en fallstudie kommer i detta fall att uppväga nackdelarna 

genom att det går att använda flera datakällor och att det dessutom handlar om att studera 

fenomen i den naturliga kontext de har uppstått, det som studeras kan ej påverkas under 

arbetet. En möjlig nackdel är att det kan vara svårt att få tillgång till de dokument som krävs 

för analysen. För att undvika detta kommer denna uppsats endast att använda de officiella 

dokument som finns att tillgå i huvudsak på riksdagsnivå, samt till del även artiklar 

publicerade i samband med beslut.  I övrigt är det just behovet av distinkta gränser som kan 

skapa problem och vara till nackdel, då risken finns att det är svårt att fastställa vilka 

datakällor som skall ingå eller ej.
30

 Men då omfattningen av denna uppsats ej medger hur stort 

empiriskt material som helst blir den genomförda avgränsningen lämplig och logisk. 

 

Som empiri vid fallstudie anger Yin sex exempel på olika datakällor med olika för- och 

nackdelar. Dessa är dokument, arkivmaterial, intervju, direkt observation, deltagande 

observation och fysiska artefakter. Då denna uppsats område rör beslut som format luftvärnet 

på politisk nivå kommer de tre sistnämnda ej mer att beröras då de inte anses passa in i detta 

forskningsområde.
31

 Vad avser intervjuer anser Yin att de är en viktig källa till empiri, men då 

denna uppsats endast har för avsikt att undersöka officiella dokument, kommer intervjuer ej 

att genomföras.
32

 Den empiri som används i uppsatsen kommer utgöras av dokument och 

arkivmaterial. För- och nackdelarna är enligt Yin i stort likvärdiga enligt nedanstående tabell. 

 

                                                      
27

 Wallén, Göran; Vetenskapsteori och forskningsmetodik; 2. upplagan; Lund Studentlitteratur; 1996,  119 
28

 Denscombe; Forskningshandboken, 95 
29

 Ibid, 92 
30

 Ibid, 103-104 
31

 Yin; Fallstudier: design och genomförande, 112 
32

 Ibid, 116 
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 Starka sidor Svaga sidor 

Gemensamt för både dokument 

och arkivmaterial 

Stabilt – kan granskas flera gånger 

om. 

Diskret – inte skapade som en följd 

av fallstudien 

Precist – rymmer exakta namn, 

referenser och tidsangivelser 

Täcker mycket – tid, händelser och 

miljöer 

Kan vara svårt att hitta 

Skevt urval - om insamlingen är 

ofullständig 

Skevhet i rapporten – om forskaren 

är omedveten om exempelvis sina 

fördomar 

Tillträde – någon kan förbjuda en att 

ta del av materialet 

 

Gäller endast arkivmaterial Exakt och kvantitativt Man kan som vanlig individ få 

tillgång till material (till exempel 

genom att känna en viss person). 

Tabell 1, utvisande för- och nackdelar med olika datakällor.
33

 

  

Textanalysen som metod beskrivs av Denscombe som en process för dataanalys i fem steg. I 

syfte att kunna hantera den empiri som ligger till grund för undersökningen arbetar forskaren 

enligt: iordningställande – inledande utforskning – analys – presentation samt validering.
34

  

De fem stegen innebär inte per automatik att det är en process som systematiskt går från steg 

ett till fem där ett steg avslutas helt innan nästa kan påbörjas. Snarare är det så att processen är 

av repetitiv karaktär där återgång till tidigare steg sker då upptäckter görs efterhand under 

arbetet. Genomförandet kan beskrivas som en dataanalysspiral och forskaren rör sig fram och 

tillbaka mellan stegen under dataanalysprocessen.
35

  

 

Denna uppsats kommer att med hjälp av en teoribildning kring rationellt beslutsfattande 

analysera luftvärnets operativa förmåga. Orsaken till detta är att uppsatsen analyserar 

skillnader i beslut samt grundvalen till dessa under två tidsperioder, om uppsatsen däremot 

skulle göra en analys vid ett specifikt tillfälle vore det intressant att även ta med andra 

perspektiv. Att använda sig av två till ett förhållande möjliggör en lämplig inramning för ett 

arbetes omfattning på denna nivå. Antingen används två teorier för att belysa ett fall, 

alternativt används en teori och två fall, där den senare är den metod som denna undersökning 

kommer använda sig av.  

                                                      
33

 Yin; Fallstudier: design och genomförande, 112 
34

 Denscombe; Forskningshandboken, 348 
35

 Ibid, 398 
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2.2 Val av empiri 

Som grund till den empiriska delen av arbetet kommer analysen att utgå från de försvarsbeslut 

som fattats av riksdagen år 2000, 2004, 2009 samt 2015. Som grund till regeringens 

propositioner inför försvarsbesluten finns betänkanden och utredningar från försvarsutskottet, 

dessa kommer användas i syfte att identifiera eventuella andra syften, alternativt 

förslagsframställningar som ej bifölls i de slutliga besluten. För att kunna analysera vilka 

eventuella förändringar som sker i perioderna mellan respektive försvarsbeslut skall de årliga 

budgetpropositionerna, bilaga 6, nyttjas. I mindre utsträckning kommer analysen att nyttja 

publicerade artiklar samt anföranden i samband med besluten, i huvudsak för att ge bättre 

bakgrundsinformation.  

 

2.3 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att avhandla problemet på politisk nivå med riksdag och regering. 

Som empiri kommer uppsatsen att nyttja dokument som syftar till att kunna analysera 

försvarsbesluten 2000 - 2004 - 2009 samt 2015 rörande luftvärn tillhörande armén. Denna 

avgränsning är gjord på grund av det faktum att luftvärnet som tillhör armén har tydliga 

kopplingar både till armén och flygvapnet. Luftvärnet tillhör armén organisatoriskt, men 

verkar i huvudsak inom den arena som ägs av flygtaktisk chef.
36

 Arméns luftvärn har tillgång 

till robotsystem med räckvidder som möjliggör lösande av uppgifter i samverkan med 

flygvapnet, på ett annat sätt än vad den svenska marinen har då de i dagsläget saknar 

luftvärnsrobotsystem.
37

 De fristående luftvärnsenheter som lyder direkt under de mekaniserde 

bataljonerna (främst luftvärnskanonvagnar, LVKV) är ej med i själva analysen. Det beror på 

att de ej redovisas som luftvärnsförmåga tillsammans med luftvärnsbataljonerna, utan endast 

finns ingående i de mekaniserade bataljonerna, vilka ej redovisas på lägre nivå. Det är det 

sedan tidigare refererade undersökningsmaterialet sammankopplat med nedan beskriven 

analysmetod som kommer att användas. Då uppsatsen är att betrakta som en fallstudie med 

kvalitativ textanalys som grund, är det möjligt att andra svar kan fås fram med stöd av andra 

teorier. Detta kommer dock inte att avhandlas inom ramen för denna uppsats, däremot kan det 

utgöra en grund för en utvecklad fallstudie.  

                                                      
36

 Försvarsmakten; Operativ doktrin; 2014, 53 
37

 Försvarsmakten; Korvett Visby; http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-

teknik/sjo/korvett-visby/ 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/sjo/korvett-visby/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/sjo/korvett-visby/
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2.4 Källor och källkritik 

Underlaget som används som empiri är skapat i omedelbar anslutning till de beslut som 

fattades. De är inte nedskrivna berättelser utan utgörs av protokoll samt i vissa fall politiska 

anföranden. Det utgör en god grund för närhet eftersom tiden från händelsen till nedskrift är 

kortvarig. På liknande sätt kan en bedömning avseende äkthet och närhet göras då det är 

protokoll och betänkanden från riksdag och regering som är officiella och fria för allmänheten 

att ta del av enligt offentlighetsprincipen. En intressant aspekt vid valet avseende att använda 

just de officiella dokumenten från riksdag och regering, är att de kan fylla flera funktioner för 

Sverige. Dels ger de styrningar avseende det egna försvaret, dels kan de fungera som ett led i 

den strategiska kommunikation som sker gentemot andra länder, där Sveriges uppfattning, 

avsikter och ställningstaganden utgör en del av vår säkerhetspolitik. Inom området källkritik 

används begreppet tendens för att beskriva huruvida (om alls) underlaget är vinklat på något 

sätt. Den som skapat texten utgår från sina preferenser och sin verklighet och vilket gör att 

denne på så sätt medvetet eller omedvetet kan påverka innehållet. Eftersom detta rör politik är 

det högst troligt att de dokument och beslut som finns tillgängliga i högsta grad är påverkade 

av de parter som tillsammans tagit fram dokumenten. Den som har mest inflytande kan 

påverka innehållet åt sitt håll utifrån sina preferenser och agenda. Det innebär inte att det är 

felaktigt, däremot bör man vara medveten om att det inte är säkert att alla inblandade i en 

avbruten förhandling har samma uppfattning om varför det inte gick att komma överens.  

 

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Det underlag som analysen avser att använda är de politiska beslut samt betänkanden som 

legat till grund för respektive beslut. Validiteten går att definiera i begreppsvaliditet, intern 

och yttre validitet.
38

 Intern validitet ger uttryck för i vilken utsträckning det går att påvisa 

orsakssamband mellan variabler, medan yttre validitet hanterar i vilken utsträckning ett urval 

av data är representativt för en större population.
39

 
40

 Detta i förlängningen kan ge svar på om 

undersökningen är överförbar till en annan kontext.
41

 De avgränsningarna som denna uppsats 

har, möjliggör att huvuddelen av de dokument som behövs för analysen kommer att medtas. 

                                                      
38 Johannessen och Tufte; Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, 47 
39

 Ibid, 192 
40

 Ibid, 240 
41

 Ibid, 268 
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Problemet med att analysens empiri endast skulle en representation av en större empiri 

föreligger således inte, vilket ger möjlighet till hög yttre validitet. Vad avser möjligheten till 

överföring så kommer detta inte vara enkelt genomförbart, då resultatet är baserat på just den 

kontext i vilken besluten fattades. Däremot kan själva tillvägaggångssättet överföras till andra 

beslut på samma eller annan nivå. Detta kan genomföras i syfte att genomföra ytterligare 

jämförelser mellan ledningsnivåer eller tidsepoker. Begreppsvaliditet återspeglar på vilket sätt 

data återspeglar det som avses undersökas.
42

 Det är mycket möjligt att det är helt korrekta 

uppgifter som används, men de kan inte användas till att svara den tänkta frågeställningen. 

 

3 Teori 

3.1 Teoribildning för användning vid analysen 

Teoribildning kring rationellt beslutsfattande beskrivs av Andrew Hindmoor som en metod att 

analysera politiska beslut. Hindmoor anger två grundläggande antaganden som skall ta i 

särskilt beaktande, rationalitet och egenintressen.
43

 Oaktat vilken process som analysen 

angriper, det kan gälla ett beslut inför anförskaffande av nytt stridsflygplan eller orsakerna 

gällande ett lands agerande på det säkerhetspolitiska planet, utgår teori-bildningen från att de 

beslut som fattas är de som på bästa sätt anslår deras målsättning och att denna återspeglar 

deras egenintressen. Teorin har sitt ursprung vid de amerikanska universiteten på 1960-talet. 

Under tidigt 1980-tal fick den spridning tack vare att teorin användes i kända amerikanska 

tidskrifter och i slutet av årtiondet var den välanvänd. En orsak till att den används, även om 

den är ifrågasatt på grund av sin enkelhet, är just att den är enkel. Modellen möjliggör att 

utifrån en stor samling empiri koncentrera sig på ett antal grundläggande frågor och därefter 

jämföra dessa. Hindmoor hänvisar till Popper med en metafor avseende att använda fiskegarn. 

Genom att kasta ut dessa kan vi fånga verkligheten, ju mindre maskor vi har desto fler detaljer 

framkommer. Men det kan å andra sidan medföra att det blir svårare att urskilja de stora 

skeendena. Omvänt föreslås att man använder ett garn med stora maskor i syfte att inte fånga 

upp allt i dess maskor.
44

 

 

                                                      
42

 Johannessen och Tufte; Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, 47 
43

 Hindmoor, Andrew; Rational Choice; Theory and methods in political science; Marsch David och Stoker 

Gerry (redaktörer); 42-59; 3. upplagan; Hampshire; MacMillan Publishers Limited; 2010, 42 
44
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Denna analys avser att systematiskt kartlägga orsakerna bakom ett flertal beslut för att 

därefter kunna jämföra dessa. I syfte att analysera de orsaker som låg bakom besluten vid 

Kuba-krisen i oktober 1962 skapade Graham Allison en modell baserad på tre olika 

perspektiv. Syftet var att klarlägga orsakerna avseende följande frågor: Varför beslutade 

Sovjetunionen att placera ballistiska robotar med medellång räckvidd på Kuba? Varför 

beslutade därefter USA om en blockad? För att slutligen försöka klarlägga varför 

Sovjetunionen beslutade att dra tillbaka dessa kärnvapenbestyckade robotar.
45

 Denna 

förklaringsmodell syftar till förklara eller förutspå beteende på regeringsnivå, främst i 

mellanstatliga relationer. Det är däremot fullt möjligt att genom anpassning av teorin använda 

den i andra analyser av komplicerade åtgärder och beslut som fattas av en stat eller 

organisation.
46

 De ansåg att man inte enbart genom att använda ett perspektiv eller filter 

kunde klarlägga orsakerna på ett tillfredställande sätt. Dessa tre perspektiv är:  

Teorimodell I: Förklaring enligt ett rationellt perspektiv, rationellt beslutsfattande (the rational 

actor).  

Teorimodell II: Förklaring ur ett organisatoriskt beteendeperspektiv (organizational behavior). 

Teorimodell III: Förklaring ur ett perspektiv med förhandlande parter (governmental politics).  

 

Hädanefter kommer modellerna enbart att refereras till enligt den svenska översättningen.  

Att använda olika perspektiv kan liknas vid att hålla upp olika raster mot en vy. Tack vare att 

dessa är olika konstruerade kommer varje raster att ge en unik bild av samma grundvy. 

Allison ger exempel på hur analyserna kan komplettera varandra genom att diskutera 

orsakerna kring varför USA sände in trupp till Bosnien först 1996. Om man enbart ur ett 

rationellt aktörsperspektiv försöker förklara orsakerna blir det svårt då samma förutsättningar 

gällde 1993-1994 samt huvuddelen av 1995.  

Om man analyserar organisationen samt även parterna bakom besluten får man på så sätt en 

mer heltäckande bild.
47

 En analys genomförd enligt teorimodell I utgår från att ett beslut 

syftar till att nå det slutläge som önskas, orsak och verkan som fungerar tillsammans, ett 

rationellt och logiskt beslut baserat på en omvärldsanalys.
48

 Väljer man istället ett raster enligt 

modell II är det istället det organisatoriska sammanhanget som står i fokus. På vilket sätt är 

                                                      
45

 Allison, Graham och Zelikow, Philip; Essence of decision, explaining the Cuban Missile Crisis; 2. upplagan; 

United States, Addison-Wesley Educational Publishers Inc., 1999, 1 
46

 Yin; Fallstudier: design och genomförande, 20 
47

 Allison och Zelikow; Essence of decision, 392 
48

 Ibid, 5 
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organisationen uppbyggd, på vilket sätt ser organisationen till att erhålla information och på 

vilket sätt förväntas den agera baserat på sina egna inre rutiner och förordningar.
49

 Det tredje 

rastret analyserar problemet genom att koncentrera sig på vilka som är med om själva 

beslutsfattandet. På vilket sätt är vilka aktörer inblandade och hur har de sinsemellan 

förhandlat för att påverka det avgörande beslutet.
50

 Genom att använda sig av denna 

kombinerade analysmodell anser Allison och Zelikow att man kan både se orsakerna till, samt 

förutspå kommande beslut.  

 

Kubakrisen var en av de absolut mest omvälvande perioderna under kalla kriget då 

supermakterna USA och Sovjetunionen ställdes mot varandra på ett sätt som inte skett 

tidigare. Beroende på hur situationen skulle uppfattas samt hanteras av vardera parten var 

risken för ett kärnvapenkrig överhängande. En orsak till att krisen fick det enorma genomslag 

är inte minst att den till del fördes via media, bland annat då president John F Kennedy visade 

upp bilder från ryska uppskjutningsramper. Just på grund av att det blev en sådan 

uppståndelse i samband med krisen, uppkom ett stort behov av vidare information och 

förståelse efter att krisen var över. Ett flertal av de som var med gav ut memoarer samt gav 

intervjuer för att berätta om sin del i sammanhanget. Detta tillsammans med att dokument 

som initialt var hemligstämplade i ett senare skede offentliggjordes möjliggjorde för Allison 

att skapa sig en uppfattning om händelsen i sin bok, vilken utkom i två upplagor.  

 

3.2 Analysmodell – rationellt beslutsfattande 
Grundbulten i denna teori är att beslut fattas av en rationell aktör, som utifrån en önskad 

målsättning kommer fatta de beslut som ger det resultat som antas ligga närmast 

målsättningen. En förmodat ökad kostnad i förhållande till utdelningen ger en lägre 

sannolikhet till en specifik handling och tvärtom.
51

 Ett rationellt val innebär att man väljer det 

alternativ som ger största möjliga utdelning i förhållande till insats. Ett alternativ till högsta 

möjliga utdelning kan även vara att minimera eventuell förlust eller skada om förhållandena 

är mindre gynnsamma.
52

 Om problemet endast skulle gälla enklare tekniska system är det 

möjligt att skapa en mycket bra uppfattning av konsekvenserna av ett val.
53

 Denna modell 

                                                      
49

 Allison och Zelikow; Essence of decision, 6 
50
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51

 Ibid, 391 
52
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53
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avser dock att besvara väsentligt mer komplicerade strukturer med flera parter inblandade 

vilket gör att processen inte blir lika överblickbar. De centrala begreppen inom denna modell 

benämns enligt: mål och syfte, alternativ, konsekvenser och val.
54

 Med utgångspunkt i dessa 

centrala begrepp formulerar Allison fem frågor för att förklara alternativt förutse ett beslut.
55

 

1. Vilka är de sakliga (eller uppfattade) omständigheter som staten tolkar som hot och 

möjligheter? 

2. Vilka är statens målsättningar? 

3. Vilka är de faktiska (eller uppfattade) möjligheterna för att nå denna målsättning? 

4. Vilka är de faktiska (eller uppfattade) strategiska kostnaderna eller vinsterna för respektive 

möjlighet? 

5. Vilket är statens bästa val under givna förutsättningar? 

Dessa fem frågor grundar sig på en fallstudie som förklarar en kris mellan de två 

supermakterna USA och dåvarande Sovjetunionen. Denna uppsats syftar till att analysera de 

rationella besluten inom en och samma stat varför frågorna behöver skrivas om något enligt 

nedan: 

1. Vad är hotet som Sverige vill kunna möta med luftvärn som en del av luftförsvaret? 

2. Vilka är målsättningarna avseende luftvärnet? 

3. Vilka möjligheter finns tillgängliga för att nå dessa målsättningar? 

4. Vilka är för- och nackdelarna med möjligheterna? 

5. Vilket beslut avseende luftvärnet fattades? 

 

3.3 Kritik mot teoribildningen 

Den första boken skrevs av Allison 1971 där han för första gången redogjorde för händelserna 

utifrån sin teorimodell. Med tanke på att den skrevs så kort tid efter själva händelsen var det 

naturligt att en mängd uppgifter fortfarande var hemligstämplade vilket fick till följd att 

Allison var tvungen att göra vissa antaganden baserat på de fakta han då hade tillgång till.
56

  

Den tredje modellen kan anses vara alltför komplex i sitt utförande då den har så många 

variabler att det blir oöverskådligt att se hur dessa hänger ihop på ett bra sätt.
57

 Därmed blir en 

avgränsning viktig då den syftar till att förenkla samt tydliggöra, samtidigt som själva 
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 Allison och Zelikow; Essence of decision, 18 
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frågeställningen går förlorad i den processen. Den andra modellen utgår att skeenden kan 

förklaras genom att man studerar rutiner och stadgar, förvissad om att interna bestämmelser 

och föreskrifter kommer att förutspå beteenden, något som allt som oftast visat sig vara 

felaktigt.
58

  

 

4 Analys 

4.1 Tidsperiod 1  

Under denna period genomfördes två försvarsbeslut i riksdagen. Det som präglar rapporterna 

och underlaget inför besluten, är den annorlunda situation som Sverige befann sig i sedan ett 

antal år tillbaka, med en omvärld inte lika tydligt uppdelad i väst och öst jämfört med tidigare. 

Det ansågs ej sannolikt med ett enskilt militärt angrepp mot Sverige inom överskådlig 

framtid, minst tio år. Det fastslås dock att militära incidenter ej kan uteslutas, ej heller militära 

hot i framtiden vilket gör att en grundläggande försvarsförmåga och kompetens alltjämt 

kommer att behövas, oaktat hotet för stunden.
59

 Försvarsbeslutet 2000 hänvisar till en 

utredning gjord 1999 och bekräftas senare 2004. 

 

Utvecklingen i närområdet med utvidgning av både medlemsländer i både NATO och EU 

medförde en positiv trend för Sveriges säkerhetspolitiska läge. Ryssland ansågs ha en positiv 

utveckling tack vare nya avtal, samt samarbeten med både USA och NATO i 

säkerhetsfrågor.
60

 Regeringen anser i denna period att Försvarsmakten behöver bli mindre till 

sin volym, men förbättrad förmåga att hantera en mängd olika typer av insatser. Regeringen 

betonar vikten av möjlighet till framtida anpassning som en av planeringsförutsättningarna.
61

 

Försvarsbesluten 2000 och 2004 fortsätter därför processen från 1996 med att förändra 

Försvarsmakten genom att flytta fokus från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar.
62

  

 

De båda försvarsbesluten följer omvärldsutvecklingen vilket återspeglas i operativ förmåga 

och målsättningar för Försvarsmakten. Försvarsbeslutet 2000 fastställer att Försvarsmakten 

som en del av Totalförsvaret skall användas till fyra huvudändamål:  

Försvara Sverige mot väpnat angrepp. 
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Hävda vår territoriella integritet. 

Bidra till fred och säkerhet i omvärlden. 

Stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred.
63

 

Vid nästa försvarsbeslut 2004 är fokus förskjutet mot internationella uppgifter samtidigt som 

behovet av att försvara Sverige mot väpnat angrepp först återfinns som tredje uppgift. 

Bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld 

Hävda vår territoriella integritet. 

Försvara Sverige mot väpnat angrepp. 

Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat 

angrepp eller krig i vår omvärld.
64

  

 

Vad avser Sveriges egen försvarsförmåga upplevde regeringen att det var stor skillnad mellan 

olika förband både vad avser tillgänglighet och användbarhet. Den nya insatsorganisationen 

skulle därför bara innehålla förband som kunde uppfylla regeringens krav på operativ 

förmåga.
65

 Med hänsyn till det minskade hotet och Sveriges förändrade säkerhetsläge 

föreslogs därför ett antal neddragningar i krigsorganisationen vad avser försvar av Sverige 

mot väpnat angrepp och hävdande av vår territoriella integritet, vilket fick återverkningar i 

utbildningsorganisationen vad avser antalet utbildningsplattformar.
66

 Det ansågs inte att 

Försvarsmakten hade behov av att möta omfattande militära operationer förrän efter varaktigt 

försämrad omvärldsutveckling och succesiva beslut om återtagande.
67

  

 

Kring sekelskiftet och tiden före försvarsbeslutet 2000 bestod luftvärnet av sexton bataljoner 

fördelade på divisionsluftvärn och brigadluftvärn enligt: Divisionsluftvärn: robot 77/97
68

:  

2 stycken, robot 70/90
69

, 10 stycken. Luftvärnsbataljoner som tillhörde 

arméluftvärnsförbanden med brigadluftvärnsbataljon robot 90/70: 4 stycken.
70
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Utöver dessa bataljoner var ett nytt robotssystem under utveckling vid Bofors i Karlskoga 

med beteckning robotsystem 23.
71

 

4.1.1 Analys enligt rationellt beslutsfattande 

4.1.2 Vad är hotet som Sverige vill kunna möta med luftvärn som en del av 

luftförsvaret? 

I motsats till hotet avseende väpnat anfall från en enskild aktör som vid denna period ansågs 

vara lågt, finns det ökade befarade hotet från terrorism. Detta hade sin orsak i terrorattentaten 

mot World Trade Center i USA 2001, vilket kom att prägla det säkerhetspolitiska läget 

världen över.
72

 I kombination med det trots allt förbättrade säkerhetspolitiska läget i 

närområdet innebar det att den traditionella hotbilden förändrades. Om hotet trots allt skulle 

uppstå såsom ett väpnat angrepp, anses förmågan att kunna möta konventionella flygfarkoster 

såsom helikoptrar och attackflyg vara av vitalt värde.
73

  

 

Utöver dessa hot anses fjärrstridsmedel vara en del av det hot som luftförvaret skall kunna 

hantera. Regeringen anger därför att Försvarsmakten vid ett väpnat angrepp skall ha förmåga 

att möta begränsade insatser mot Sverige som sker i första hand med fjärrstridsmedel.
74

 

Förmågan hos de vapenplattformar som utgjorde hotet utvecklades kontinuerligt under hela 

perioden. Nedanstående tabell visar på vilket sätt det amerikanska flygplanet F-16 utvecklats i 

denna tidsperiod och symboliserar på vilket sätt de flygande plattformarna utvecklades i 

perioden. Regeringen återkopplar till den internationella vapentekniska utvecklingen som 

medfört en kraftigt ökad allvädersförmåga för attack- och bombflyg, vilket bland annat beror 

på billiga attackvapen med god precision.
75

 

 1985 1995 2005 

Avstånd för jaktinsats (km) 10 10 50 

Markmål per flygplan ¼ 2 2 

Avstånd till markmål (km) 0,5 5 15 

Flyghöjd vid attackinsats (km) 0,5 10 10 

Väderberoende vid attackinsats Vackert Vackert Allväder 

Tabell 2: Kapacitetsutveckling hos F-16 från 1985 – 2005.
76
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4.1.3 Vilka är målsättningarna avseende luftvärnet? 

1.  Under denna period kan man se en skillnad avseende olika målsättningar 

gällande luftvärnet. Det finns dels målsättningar att nå en viss operativ effekt, dels att anpassa 

hela funktionen luftvärn till de förändrade behov och krav som ställs på systemet och 

resterande delar av Försvarsmakten. Luftvärnet behövs tillsammans med jaktflyget för 

Sveriges luftförsvar. Luftvärnet kan påverka en motståndare i luften så att effekten av deras 

attackvapen minskas, medan jaktflyget har förmåga att snabbt möta ett hot i ett specifikt 

område. Både jaktflyget och luftvärnet utgör delar av luftförsvaret och kompletterar varandra 

med olika styrkor och svagheter.
77

 Detta konstateras i båda försvarsbesluten samt även i 

budgetpropositionerna.  

 

2.  Avseende luftvärnet ur perspektivet som ett eget truppslag, anges 

målsättningarna vara att skydda egna förband och verksamhet, befolkningscentra samt skydda 

flygbaser. Luftvärnet skall ha förmåga att bekämpa konventionella flygföretag som flygplan 

och helikoptrar.
78

 Det är av stor vikt att luftvärnet har allvädersförmåga på grund av den 

tekniska utvecklingen av flygande vapensystem.
79

 Avseende hotet från fjärrstridsmedel är inte 

regeringen helt tydlig då den redogör för målsättningen att Försvarsmakten skall (vid 

tidpunkten för försvarspropositionen 2000) kunna upptäcka, analysera och möta begränsade 

insatser mot Sverige som sker med i första hand fjärrstridsmedel. Men regeringen anger även 

att i framtiden bör fjärrstridsmedel såsom ballistiska robotar samt kryssningsrobotar kunna 

hanteras av luftförsvaret.
80

 Luftförsvarets beredskap skall anpassas med hänsyn till 

utvecklingen i omvärlden så att ett tillräckligt antal jaktflygplan och luftvärnsförband kan 

möta ett sådant hot.
81

  

 

3.  Förutom dessa målsättningar som är grundade på en nationell hotbild, vill 

regeringen att luftvärnet skall kunna användas som en del av Försvarsmakten i internationell 

tjänst i syfte att skydda egna baser mot angrepp från luften.
82
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4. Ovanstående målsättningar gäller främst vid ett väpnat angrepp vilket gör att de 

skapar en form av beskrivning från regeringen av vilket hot som det svenska försvaret 

(delfunktionen luftvärn) skall klara av att möta. Därutöver finns förslag om att vidmakthålla 

förmåga i syfte att bibehålla kompetens, vilket sker i syfte att kunna bädda för framtiden med 

kommande system. I denna period sker en förskjutning av målet för robotsystem 23, där det 

initialt planerades för en förbandssättning av systemet, men i samband med 

budgetpropositionen 2006 klargjordes att systemet endast skulle införskaffas som en 

demonstrator i syfte att vidmakthålla kompetens.
83

 

 

4.1.4 Vilka möjligheter finns tillgängliga för att nå dessa målsättningar? 

1. I syfte att kunna verka som en del av luftförsvaret krävs samövning tillsammans 

med flygvapnet. Tack vare gemensamma övningar finns det möjlighet för luftvärn och 

flygvapen att skapa en gemensam förmåga att verka tillsammans vilket utgör grunden för 

luftförsvaret. 

 

2.  Uppgradera eller livstidslänga redan befintliga system. Robotsystem 70 var ett 

sedan tidigare operativt system, som dock inte uppfyllde allt som krävdes inför framtiden. En 

uppgradering föreslogs av Försvarsmakten i syfte att ge systemet möjlighet att verka i mörker 

samt kapacitet att bekämpa små mål.
84

 I samband med det föreslog Försvarsmakten att 

robotsystem 90 skulle avvecklas. Avseende robotsystem 77 krävdes både en 

livstidsförlängning och en uppgradering för att kunna möta de framtida hoten, om systemet 

fortsatt skulle kunna användas och utgöra ett realistiskt försvar mot det hot som bedömdes 

uppstå. Det finns en möjlighet att skaffa ny förmåga i syfte att kunna bekämpa på andra 

avstånd, hantera andra typer av mål eller ge andra fördelar som nuvarande system saknar. 

Detta kan ske genom att utveckla tillsammans med industrin i Sverige om skett vid flera 

tillfällen tidigare, just i denna period skedde det en utveckling och framtagande av ett nytt 

luftvärnssystem, robotsystem 23. För att minska tiden från beslut till handling är en annan 

möjlighet att köpa in redan färdigutvecklade system från ett annat land.  
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3 och 4. Avseende målsättningarna gällande internationell tjänst och vidmakthållande går 

det ur empirin ej att utläsa någon tydlig bild avseende olika möjligheter att nå målsättningen, 

däremot återkommer dessa mål senare i de beslut som fattas. 

 

4.1.5 Vilka är för- och nackdelarna med möjligheterna? 

1. Samövning med flygvapnet innebär fördelar syftande till att kunna uppnå en 

bättre operativ effekt gemensamt. Det är av stor vikt att dels använda ett gemensamt språk så 

att de båda truppslagen förstår varandra, dels att det för högre chef möjliggör ett bredare 

spektrum av förmågor att sätta in mot en eventuell motståndare. Det får dock inte ske på 

bekostnad av möjligheten att samöva med och verka tillsammans med arméförband, där 

uppgiften ofta är att skydda deras verksamhet.  

 

2. Nya system tar tid och stora resurser att utveckla, särskilt om de anses ligga i 

framkant på teknikutvecklingen. Det innebär å ena sidan att de förväntas ha en förmåga som 

överstiger befintliga system, men å andra sidan innebär det en viss risktagning då nya 

komplikationer kan uppstå efterhand som systemet utvecklas. I fråga om robotsystem 23 är 

utvecklingen avseende robotar är komplicerad och dyr samt omgärdat av hög internationell 

sekretess.
85

 Samtidigt framhålls behovet av att med hjälp av luftvärnsrobotsystem upprätthålla 

en tillräcklig luftförsvarsförmåga, dels kunna samt delta i internationell robotutveckling. 

Därutöver finns det fördelar med framtagande av egna robotsystem om det under 

utvecklingsprocessen möjliggörs att robotarna går att använda till andra system än bara det 

markbaserade luftvärnet. Svårigheterna och sekretessen gör sammantaget att regeringen anser 

att det bör forsknings- och utvecklingsresurser bör samordnas nationellt. Om det däremot inte 

fanns möjlighet att kunna dra fördel av dessa samordningsvinster, föreslår Försvarsmakten till 

regeringen att möjligheten till direktanskaffning av nytt robotsystem bör prövas efter 2004.
86

 

 

4.1.6 Vilket beslut fattades? 

De av regeringen föreslagna försvarspropositionerna godkändes av riksdagen 30 mars 2000 

samt 16 december 2004, den senare dock efter att en förnyad behandling genomförts.
87

 Det 
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berodde på att riksdagen önskade ha ytterligare kunskapsinhämtning av försvarsutskottet från 

Försvarsmakten, avseende merkostnader och finansiering.
88

  

 

1. Förmågeuppdelningen av luftförsvaret mellan luftvärn och flygvapen som 

komplement till varandra framkommer tydligt i denna period. I budgetpropositionen för 2002 

anges att luftvärnet förutom att vara med vid armégemensamma övningar, bör genomföra 

slutövningar under 2003 och 2004 tillsammans med flygvapnet.
89

 Därutöver återapporteras i 

flera budgetpropositioner efter genomförda övningar med flygvapnet främst tidigt i perioden, 

vilket visar på vikten av samövning ur ett operativt perspektiv.
90

 

 

2. Försvarsmakten ansågs ej kunna behöva möta en militär operation förrän efter 

varaktig omvärldsförsämring. Detta medförde att kraven för luftvärnet avseende antal luftmål 

som skulle kunna bekämpas minskades. Därav kunde regeringen fastslå att antalet 

luftvärnsförband skulle reduceras.
91 92

 Divisionsluftvärnsbataljonerna bestående av robot 

70/90 påbörjade avveckling i samband med beslutet 2000. Därefter skedde en gradvis 

minskning av insatsorganisationen intill 2007, då den bestod av tre luftvärnsbataljoner.
93

 

Därutöver fanns robotssystem 23 vilket ingick som demonstrator, dock ej förbandssatt i någon 

bataljon.
94

 Som en följd av det minskade behovet i insatsorganisationen skedde även 

förändringar av utbildningsplattformarna. I perioden flyttades Luftvärnets stridsskola från 

Roslagens Luftvärnskår (Lv3) till Lv 6 i Halmstad. Lv2 i Visby, Lv3 i Norrtälje samt Lv4 i 

Ystad lades ned. Lv7 i Boden gjordes initialt om till luftvärnsbataljon, för att därefter läggas 

ned i slutet av perioden. Detta innebar att samtlig luftvärnsutbildning kraftsamlades till 

Halmstad och Luftvärnsregementet.
95

  

 

Robotsystem 70 är under denna period ett system som finns på många platser runt om i 

världen varför utveckling och vidmakthållande ansågs kunna delas med många andra.
96

 Detta 

gör att industrin har flera kunder som kan dela kostnaderna istället för bara en, i detta fall den 
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svenska staten.  I samband med budgetpropositionen 2006 beslutade regeringen att 

vidareutveckla en luftvärnsbataljon med robotsystem 70.
97

 Regeringen beslutar ej om 

anskaffning av förmåga till att bekämpa små mål eller mörkerkapacitet för robotssystem 70, 

däremot avvecklas robotsystem 90. Avseende robotsystem 77 genomfördes under perioden en 

uppgradering till robotsystem 97 tillsammans med livstidsförlängning till 2015.
98

 Detta 

innebar ingen förändring avseende förmåga att bekämpa fjärrstridsmedel eller avstånden de 

kan verka på. 

 

3. Beslut togs kontinuerligt under hela perioden avseende robotssystem 23, som 

var ett nytt luftvärnsrobotssystem som skulle få allvädersförmåga med kort till medellång 

räckvidd. Systemet var under utveckling av Bofors i Karlskoga. Robotsystem 23 

förbandssattes däremot aldrig i denna period för användning i krigsförbanden. På grund av 

förseningar kopplat till de svårigheter som framkom under projektets gång, valde regeringen 

att tillföra Försvarsmakten systemet som en demonstrator, istället för att låta systemet ingå i 

den befintliga insatsorganisationen.
99

 
100

 

 

4. Under första under första halvåret 2006 anmäldes en luftvärnspluton till FN 

(UNSAS) och NATO (PARP). Plutonen hade från den 1 januari 2008 90 dagars beredskap, 

tillsammans med flera andra förband ur Försvarsmakten.
101

 Detta sammanföll med det 

förband ur luftvärnet som ingick i den av EU uppsatta stridsgruppen som stod i beredskap 

första halvåret 2008.
102

 I denna period betonar regeringen vikten av att ha ett styrkeregister 

som är väl sammansatt med olika förmågor och kan möta de uppgifter som de kan ställas 

inför. Regeringen tar sin utgångspunkt i EU´s behovskatalog Headline Goal 2010 vilken 

syftar till att ge en bild av de militära förmågor som EU behöver ha tillgång till för att möta en 

kris. Vidare redovisas i katalogen även en bedömning av vilka uppgifter EU anser behöver 

kunna lösas och vilka styrkor som krävs för att göra det.
103
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4.1.7 Sammanfattning tidsperiod 1 

Det hot som luftvärnet förväntades möta, beskrevs initialt i form av konventionella 

flygföretag som flygplan och helikoptrar. På sikt borde även kryssningsrobotar och ballistiska 

missiler kunna mötas. Däremot uppfattades sannolikheten att dessa hot skulle realiseras som 

mycket låg.  

 

Avseende målsättningar för luftvärnet utgörs de av att i samverkan med flygvapnet skydda 

egna tillgångar, kunna nyttjas vid internationell tjänst samt bibehålla kompetens avseende 

luftvärnssystem.  

 

De fattade besluten medförde att luftvärnets operativa förmåga minskade både vad avser olika 

system samt antal bataljoner. Initialt fanns sexton luftvärnsbataljoner fördelade både såsom 

divisionsluftvärns- samt arméluftvärnsbataljoner. 2007 fanns tre insatsbataljoner, bestående 

av robotsystem 97 och 70 i båda, robotssystem 23 behölls som demonstrator. Trenden 

avseende luftvärnet följde den övriga Försvarsmakten med ökat fokus på internationella 

insatser, även om det för luftvärnets del i denna period, ej innebar mer än förband i beredskap. 

 

4.2 Tidsperiod 2   

Under den första tidsperioden beskrevs omvärldsutvecklingen med i huvudsak gynnsamma 

ordalag. De bilaterala relationerna mellan USA och Ryssland upplevdes förbättrade. Ryssland 

hade även utökat sin samverkan med EU och samarbetade med NATO i flera säkerhetsfrågor. 

 

I försvarsbeslutet 2009 beskrivs utvecklingen i Ryssland i negativa ordalag avseende ökande 

nationalism, korruption samt uttalanden om att skydda ryska medborgare, oaktat vilket land 

de befinner sig inom.
104 105

 Efter Rysslands intrång i Ukraina fortsätter regeringen att fördöma 

det ryska agerandet som regeringen anser är ett brott mot folkrätten.
106

 Försvarsberedningen 

som får utökad tid till sammanställande av sin omvärldsanalys på grund av Rysslands intåg i 

Ukraina, anser att händelserna i omvärlden nu sker i ett mycket högre tempo än de gjorde vid 

tidpunkten för den förra omvärldsanalysen som delgavs 2007.
107

 Försvarsberedningen 

vidhåller likt tidigare rapporter att det inte finns något land som anses utgöra ett hot direkt 
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riktat mot Sverige, däremot påverkar förändringarna inom Ryssland hela den 

säkerhetspolitiska situationen för Sverige. Det anses i båda försvarsbesluten, 2009 och 2015 

vara osannolikt med ett enskilt militärt angrepp direkt riktat mot Sverige.
108

 
109

 Däremot anses 

risken för kriser och incidenter ökat, som även inbegriper militära maktmedel som kan uppstå 

i närområdet. På grundval av detta anser regeringen att försvarsförmågan bör stärkas.
110

 

 

De båda försvarsbesluten i denna period förändrar än en gång till del Försvarsmaktens 

uppgifter och krav på operativa förmåga. Försvarsbeslutet 2009 fastställer att målet för det 

militära försvaret ska från och med 2010 vara att enskilt och tillsammans med andra, inom 

och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att: 

Hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen.  

Förebygga och hantera konflikter och krig  

Skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.
111

 

Vid detta tillfälle är uppgiften att hävda Sveriges suveränitet överst bland uppgifterna. 

Uppgiften avseende väpnat angrepp har helt utgått i detta försvarsbeslut, däremot är första 

uppgiften att hävda Sveriges suveränitet och även nationella intressen, vilka inte per 

automatik behöver befinna sig inom landets gränser. 

 

Säkerhetssituationen i Sveriges närområde hade inför försvarsbeslutet 2015 än en gång 

förändrats. Delvis på grund av Rysslands agerande, denna gång i Ukraina. Regeringens 

förslag till målsättningar för Försvarsmakten från 2016 ska vara att enskilt och tillsammans 

med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske 

genom att:  

Hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen. 

Förebygga och hantera konflikter och krig. 

Skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs 

försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp. 

Skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.
112
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Därav hade pendeln slagit tillbaka avseende den säkerhetspolitiska situation som Sverige 

ansåg sig befinna sig i. Uppgiften att försvara landet mot väpnat angrepp var åter aktuell, om 

än inte lika tydligt framträdande som enskild uppgift som den var vid försvarsbeslutet 2000. 

Under perioden omarbetas organisationen till ett gemensamt insatsförsvar, till skillnad mot 

tidigare då det fanns en uppdelning av förband i utlandsstyrkan, förband i register samt 

förband i nationell beredskap. I och med försvarsbeslutet 2009 försvann denna uppdelning 

och det blev nu en gemensam insatsorganisation.
113

 Stor vikt läggs vid båda besluten att 

förklara att säkerheten inte byggs upp enskilt, utan i gemenskap med andra. 

 

4.2.1 Analys enligt rationellt beslutsfattande  

4.2.2 Vad är hotet som Sverige vill kunna möta med luftvärn som en del av 

luftförsvaret? 

Försvarsberedningens rapport 2008 framhåller det osannolikt att Sverige skulle delta i insatser 

i ett område där egna förband ej skulle ha luftherravälde
114

, vilket gör att behovet av skjutande 

luftvärnssystem utomlands är litet. Däremot skulle det kunna uppstå risk för beskjutning med 

system för indirekt eld som kunde nyttjas av motståndare inom ett insatsområde. Sverige har 

ingen kapacitet att själv kunna bekämpa inkommande granater eller raketer, däremot finns det 

förmåga med luftvärnets radarstationer att varna personal inom exempelvis en camp.
115

 

Försvarsberedningen framhåller dock fortfarande behovet av luftvärnssystem för att 

möjliggöra skydd av Sverige.
116

  

 

Hoten som skall kunna mötas är ej lika tydligt definierade initialt i denna period som i de 

tidiga rapporterna och besluten från tidigt 2000-tal. Det vidgade säkerhetsbegreppet beskriver 

både antagonistiska samt icke-antagonistiska hot och hur de kan påverka Sverige. För 

luftvärnets del är det svårt att teckna en tydlig bild avseende hotet på detaljnivå utifrån 

beskrivningarna i försvarsbeslutet 2009 samt de dokument som detta beslut bygger på.  

Inför beslutet 2015 bedöms situationen annorlunda och i Försvaret av Sverige – Starkare 

försvar för en osäker tid beskrivs den snabba teknikutveckling som trots allt skett de senaste 
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tjugo åren.
117

 Rapporten förtydligar sedan avseende utvecklingen i omvärlden som tydligt 

pekar på behovet av att kunna möta fjärrbekämpningssystem med olika delar av 

luftförsvaret.
118

  

 

Rapporten tar sin utgångspunkt i försvarsberedningens rapport från 2013, Vägval i en 

globaliserad värld.
119

 Försvarsberedningen ser två tendenser avseende teknikutvecklingen, 

dels en inriktning som går mot avancerad utrustning med precisionsvapen mot en tekniskt 

jämbördig motståndare med ett snabbt förlopp. Dels en inriktning som går mot en utdragen 

konflikt mot en motståndare med väsentligt lägre teknisk förmåga. Vad avser den första delen 

ser försvarsberedningen det ökande användandet av kryssningsrobotar och ballistiska robotar 

som en tydlig tendens. Dessutom ses det ökande användandet av obemannade flygande 

farkoster, med kapacitet för antingen spaning eller vapenverkan. Möjligheten att snabbt med 

hög precision slå ut en motståndare, dessutom med minimal risk för egna förluster är något 

som är eftersträvansvärt. Dessa förarlösa system kan vara av väldigt varierande storlek vilket 

ställer krav på de system som skall kunna verka mot dem.  

Förmågeutvecklingen hos de traditionellt flygande plattformarna fortsatte även den, 

kapaciteten hos F16 redovisas i nedanstående tabell: 

 

 

 

 2005 2015 

Avstånd för jaktinsats (km) 50 100 

Markmål per flygplan 2 10 

Avstånd till markmål (km) 15 300 

Flyghöjd vid attackinsats (km) 10 10 

Väderberoende vid attackinsats Allväder Allväder 

   

Tabell 3: Kapacitetsutveckling hos F-16 från 2005 – 2015.
 120
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4.2.3 Vilka är målsättningarna avseende luftvärnet? 

I denna period går det att urskilja olika inriktningar avseende de förmågor luftvärnet bör 

inneha. Tidigt i perioden föreslås reducering av typförband i syfte att kunna rationalisera, för 

att senare omvänt besluta om nyinförskaffning och utvidgning av förmågorna. 

1.  Inför beslutet 2009 gör försvarsberedningen klart att det finns behov av 

reducering både avseende förmågor och typförband i syfte att frigöra resurser till andra delar 

av Försvarsmakten. Det är en minskning inom hela Försvarsmakten som föreslås, där 

luftförsvaret är en del. Det innebär både minskningar avseende numerär (antal JAS-plan) och 

förmåga (avveckling robotsystem 97). En stor skillnad häremellan är att vid minskning av 

numerär kommer fortfarande kompetensen och förmågan (om än i mer begränsad omfattning) 

att kvarstå, något den inte gör då själva materielsystemen avvecklas. Detta innebär för 

luftvärnet en negativ utveckling, men blir en målsättning för försvarsutskottet som därigenom 

kan prioritera andra förmågor för Försvarsmakten.
121

 

 

Att inriktningen under perioden svänger blir tydligt, då budgetpropositionen 2013 fastslår att 

behov finns av ett nytt kostnadseffektivt korträckviddigt luftvärn.
122

 Därefter utvecklas 

omsvängningen ytterligare i och med försvarsbeslutet 2015 som fastslår att utvecklingen i 

omvärlden visat på behovet av ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd.
123

  

  

2.  Ett viktigt ledord i 2009 års försvarsbeslut var bataljonsstridsgrupper. Dessa 

skulle bildas med en manöverbataljon som kärna och därefter plockas samman av 

understödsförband, vilket skulle möjliggöra en god flexibilitet. Förbanden som ingick skulle 

vara modulärt uppbyggda och beroende på uppgift och konfliktnivå skulle 

bataljonsstridsgrupperna kunna skräddarsys.
124

 Luftvärnet som en del av funktionsförbanden 

skulle ingå i dessa bataljonsstridsgrupper och på så sätt komplettera med den förmåga till 

robotluftvärn som manöverbataljonen själv saknade. Denna målsättning var tydligt kopplad 

mot arméförbanden, däremot beskrivs ej luftförsvaret i delar med flygvapen och luftvärn, 

vilket eventuellt kan bero på det förslag om nedläggning av robotsystem 97 som 

försvarsberedningen lade fram. Inför nästa försvarsbeslut 2015 framhävs återigen genom 
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försvarsberedningens rapport Starkare försvar för en osäker tid den gemensamma miljö som 

luftvärnet och flygvapnet verkar inom.  

 

”Luftvärnet kompletterar flygstridskrafterna och tillsammans utgör de båda 

nödvändiga komponenter i luftförsvaret.”
125

 

 

Luftvärnets förmågor beskrivs både tillsammans med flygstrids- och arméstridskrafterna, 

vilket än en gång tydliggör de båda arenor som luftvärnet verkar inom. Försvarsbeslutet 

bekräftar senare detsamma, dessutom förtydligar försvarsbeslutet behovet av att delar av 

luftvärnsförbanden bör kunna verka inom brigads ram.
126

 

 

3.  Försvarsberedningens rapport från 2008 gör gällande att en internationell insats 

med svenska förband utan luftherravälde är osannolik. Förmodligen har inte uppfattningen 

förändrats senare, men det är inget som nämns i senare propositioner från regeringen eller 

rapporter från försvarsberedningen. I försvarsbeslutet 2009 fastslås att samtliga insatsförband 

bör kunna användas både nationellt och internationellt.
127

   

  

4.  Som konstaterats tidigare utgör krig blott en fortsättning på politiken med andra 

medel. Även om det inte råder krig, kan de militära styrkorna användas i syfte att främja de 

politiska målen som ett av instrumenten i de säkerhetspolitiska relationerna. Vid 

försvarsministerns tal i Sälen 2015, berördes bland annat den nya säkerhetspolitiska situation 

som Sverige befinner sig i. Försvarsministern lade särskild vikt vid Östersjöregionen och den 

roll som Gotland spelar, med möjlighet till kontroll av sjö- och luftvägar.
128

 

Försvarspropositionen avviker inte från den linjen utan klarlägger behovet av att ha 

bekämpningssystem på ön, bland annat i syfte att möjliggöra understöd av 

luftstridskrafterna.
129

 

 

4.2.4 Vilka möjligheter finns tillgängliga för att nå dessa målsättningar? 

1. Den 30 november 2007 fick försvarsberedningen anvisningar av regeringen 

gällande det fortsatta arbetet där de skulle arbeta enligt principerna:  
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”Sverige ska ha ett modernt, flexibelt och kostnadseffektivt insatsförsvar som 

ska kunna användas där det behövs för att värna svenska värden och intressen. 

Förhållandet att användningen av insatsförsvaret utgår från internationell 

samverkan, vilket ställer krav på interoperabilitet. 

Tillgänglighet, flexibilitet och rörlighet syftande till att kunna prioritera 

efterfrågade insatser ska vara styrande för insatsförsvarets fortsatta 

utveckling.”
130

 

 

I rapporten, som redovisades den 13 juni 2008, föreslår försvarsberedningen att robotsystem 

97 skall läggas ned, då denna förmåga att hantera ett hot på medelhög höjd anses kunna tas 

omhand av jaktflyget istället. Dessutom uppfattar försvarsberedningen att systemet, trots en 

livstidsförlängning kommer behöva bytas ut inom 10-15 år. Däremot avsåg de behålla 

luftvärnssystem för egenskydd av markförbanden.
131

 Färdigställandet av rapporten 

genomfördes före tidpunkten för huvudkonflikten i Georgien som utspelade sig i början av 

augusti, vilket gör att händelserna där ej återspeglas.  

 

2.  Genom att delta i gemensamma övningar både under armé- samt 

flygvapenledning är det möjligt att vidmakthålla en grundkompetens i syfte att kunna utgöra 

ett stöd för övriga inom Försvarsmakten.  

 

3.  Säkerställa att de förband som anmäls till internationella styrkeregister uppfyller 

kraven i syfte att de skall få kvarstanna samt vara med på övningar och vid en eventuell 

insats. 

4. Genomföra övningar och verka med luftvärn på Gotland.
132

  På detta sätt går det 

att möjliggöra en tröskeleffekt. Denna uppnås då en motståndare uppfattar att ett angrepp 

antingen hindras eller bestraffas hårt, kostnaden överstiger nyttan. I fredstid skulle en 

tröskeleffekt på strategisk nivå innebära att en möjlig angripare helt avstår från angrepp.
133
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4.2.5 Vilka är för- och nackdelarna med möjligheterna? 

1.   En nedläggning av robotsystem 97 skulle i ett större perspektiv möjliggöra 

besparingar, vilket i förlängningen kan ge förutsättningar för satsningar inom andra områden 

för Försvarsmakten. I inledningen till försvarsbeslutet 2009 fastslås att förändringarna för 

Försvarsmakten syftande till att anpassa de operativa förmågorna mot det aktuella 

säkerhetsläget, bara kan ske i den takt som ekonomin tillåter. Det kommer att krävas 

förändringar och rationaliseringar avseende både bland annat personal och materiel i syfte att 

frigöra de resurser som krävs.
134

 Vid en nedläggning av robotsystem 97 skulle det vid ett 

angrepp mot Sverige ställas än högre krav på flygvapnet för att möta ett hot från luften. De 

luftvärnsförband som vid en sådan händelseutveckling skulle finnas kvar skulle endast utgöras 

av robotsystem 70, där förmågan till understödjande av flygvapnet är begränsad jämfört med 

robotsystem 97. 

 

2.  Främsta fördelen är möjligheten att fungera tillsammans med övriga funktioner 

för att på så sätt nå bästa effekt för alla inblandade. Det gäller inte luftvärnsförbanden enkom, 

utan även arme´- samt flygvapenförbanden lär sig vilka krav och behov luftvärnet har för att 

kunna leverara god effekt.  

 

3.  Oaktat om hotet från luften bedömdes vara lågt till obefintligt för de förband 

som Sverige sänder till utlandet, finns det fortfarande fördelar med att ha luftvärnsförband i 

beredskap för utlandstjänstgöring. De förband som ingår i registren kommer att prövas och 

mätas utifrån standardiserade mallar och instrument vilket ger en kvittens på operabilitet och 

grundläggande förmåga.
135

  

 

4. Att öva i den skarpa terrängen ger fördelar på taktisk nivå då förbandet har 

möjlighet att på plats rekognoscera samt planera för sina uppgifter. På samma gång sänder det 

på strategisk nivå signaler utomlands om Sveriges förberedelser och ställningstaganden, en 

del av tröskeleffekten som det är viktigt att kommunicera. Förvarsberedningen skriver att 

försvaret tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel skapar en tröskel 

för den som skulle vilja angripa Sverige.
136
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4.2.6 Vilket beslut fattades? 

2007 bestod insatsorganisationen av tre luftvärnsbataljoner.
137

 Därutöver fanns robotssystem 

23 vilket ingick som demonstrator, dock ej förbandssatt i någon bataljon.
138

 Denna 

organisation reducerades med en bataljon tidigt i perioden vilket medförde att det från och 

med 2009 fanns två luftvärnsbataljoner i Försvarsmakten, dessutom avvecklades robotssystem 

23 som demonstrator. I övrigt sker en smärre förändring avseende beskrivningen av 

bataljonerna då de senare under perioden ej benämns utifrån vilka system de innehåller utan 

enbart med definitionen luftvärnsbataljon. De av regeringen föreslagna 

försvarspropositionerna godkändes av riksdagen 16 juni 2009
139

 samt 16 juni 2015.
140

 

 

1.  Vid försvarsbeslutet 2009 redovisar regeringen att den delar uppfattning med 

försvarsberedningen att antalet typförband behöver begränsas i syfte att frigöra resurser. 

Däremot anser regeringen på samma sätt som Försvarsmakten att system med medellång 

räckvidd som robotsystem 97 är av strategisk nationell betydelse. De fattar beslut om att 

vidmakthålla systemet, trots försvarsberedningens förslag om att ej göra så. Vid 

försvarsbeslutet 2015 har utvecklingen i omvärlden visat på behovet av ett nytt 

medelräckviddigt luftvärnssystem.
141

 Därför beslutas om anskaffning av ett nytt 

luftvärnssystem som skall ersätta robotsystem 97 initialt till en av de två 

luftvärnsbataljonerna, därefter skall den andra bataljonen få det nya systemet efter 

försvarsbeslutets inriktningsperiod (2020).
142

 Detta innebär att robotsystem 97 kommer ej 

kommer att vara fullt utbytt före dess. 

 

Inget förslag avseende nedläggning av robotsystem 70 fanns vid tiden för försvarsbeslutet 

2009 och systemet skulle vidmakthållas på den nivå som då förelåg. 2012 var dock 

situationen annorlunda och regeringen ansåg i budgetpropositionen inför 2013 att systemet 

var i slutet av sin livslängd, en livstidsförlängning bedömdes ej var kostnadseffektiv. 

Regeringen avsåg att analysera andra lösningar, vilket skulle kunna medföra att robotsystem 
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70 på sikt skulle avvecklas.
143

 Detta beslut följs upp i budgetpropositionen inför 2014, där 

regeringen redovisar att de efter godkännandet av föregående års budgetproposition, givit 

tillstånd åt Försvarsmakten att anskaffa nytt korträckviddigt luftvärnssystem.
144

 Regeringen 

godkände Försvarsmaktens ansökan om att få använda robot 98, och anskaffa det systemstöd 

som behövs.  Detta var en delmängd av den så kallade insatsförmåga luftvärn, vilket i övrigt 

hade till syfte att uppgradera sensorer och ledningssystem.
145

 

 

2.  Luftvärnets båda insatsbataljoner skulle bibehållas och förväntades att bli mer 

modulärt uppbyggda, enligt försvarsberedningen främst i avsikt att kunna använda 

kompanienheter med robotsystem 70.
146

 Bataljonerna består av både robotsystem 70 och 97. 

 

3.   Under perioden befann sig kontinuerligt en luftvärnspluton i internationell 

beredskap i samma styrkeregister som beslutades redan 2006.
147

 Det går inte att tydligt koppla 

detta beslut till en för luftvärnet definierad hotbild eller återkoppling till EU´s behovskatalog 

även om det kan anses vara underförstått i och med tidigare beslut. Däremot betonar 

regeringen i båda försvarsbesluten behovet av att insatsförbanden skall vara interoperabla. 

Regeringen klarlägger att inga militära större operationer bedöms genomföras av ett enskilt 

land. Regeringen anser därför att försvaret av Sverige bygger på förmågan att verka inom en 

gemensam större operation tillsammans med andra länder.
148

 Det befarade hotet från en 

traditionell motståndare i luften ansågs vara lågt vid en insats utomlands, beroende på att 

Sveriges uppfattning var att en insats med svenskt deltagande med hög sannolikhet skulle ha 

luftherravälde inom sitt område. Därav fanns det inget syfte att medföra egna robotsystem till 

en mission. Däremot nyttjades luftvärnsystem (radarstationer) med varningsfunktion som en 

del i de av EU sammansatta stridsgrupper under 2011 och 2015 under svensk ledning och 

under 2013 under brittisk ledning.
149
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4.   Regeringen anser att det skall ske en ökad övningsverksamhet med armé-, marin 

och flygstridskrafter på och kring Gotland. Regeringen betonar särskilt vikten av att öva 

regelbundet med luftvärnsförband på ön.
150

 

 

4.2.7 Sammanfattning period 2 

Det hot som luftvärnet förväntas möta är tidigt i perioden otydligt och svårdefinierat. 

Efterhand så blir det mer tydligt, främst är det hotet från fjärrstridsmedel som betonas samt 

förarlösa farkoster av varierande storlek.  

 

Avseende målsättningarna finns det kopplingar mot det säkerhetsläge som förändras över 

tiden. I slutet av perioden kännetecknas målsättningarna av behovet av nya luftvärnssystem, 

som har möjlighet att kunna möta en motståndare med kvalificerad materiel. Det sker en 

omsvängning avseende vilket sätt luftvärnet bör kunna användas. Från att i början av perioden 

koncentreras kring armén, jämfört med slutet av perioden där vikten av att öva med både 

armén och flygvapnet betonas. Målsättningen att kunna nyttjas i internationell tjänst kvarstår 

över tiden.  Avslutningsvis framhålls målsättningen för luftvärnet att utgöra en komponent i 

det säkerhetspolitiska maktspråket kring Östersjöregionen genom kraven att öva och verka 

från Gotland. De fattade besluten kännetecknas av stor bredd mellan ytterkanterna och de 

divergerar kraftfullt under perioden. Luftvärnet pendlar mellan nedläggning av förmågor och 

införskaffande av nya. Tidigare i perioden föreslås nedläggning av förmåga till 

medelräckviddigt luftvärn, för att i slutet av perioden föreslå en nyanskaffning av samma 

grundförmåga, men i modern tappning. Avseende det korträckviddiga systemet anses det 

tidigt i perioden att det skall kvarstå som egenförsvar åt markförbanden. Några år senare 

uppstår behov av att byta ut det mot ett mer kostnadseffektivt. Luftvärnet utgör i denna period 

en del av den strategiska kommunikationen kring Östersjön, vilket medför beslut om övningar 

med luftvärn på Gotland. 
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5 Resultat och besvarande av frågeställning 

Den inledande frågan lyder: Vilka skillnader och likheter kan identifieras utifrån ett rationellt 

beslutsfattande, avseende de politiska besluten rörande luftvärnets operativa förmåga, mellan 

perioderna 2000-2007 och 2008-2015? För att svara på frågan är tre tabeller sammanställda 

utifrån begreppen hot – målsättning - beslut. Tabellerna redovisar där så är möjligt begreppen 

på motsvarande rader i syfte att underlätta läsning.  

Beslutsgrunder Period 1 (2000-2007) Period 2 (2008-2015) 

Hot Initialt tydligt avseende motståndares 

möjligheter, otydligare senare. 

Initialt otydligt avseende motståndarens 

möjligheter, tydligare senare. 

 

 Konventionella flygföretag Obemannade flygande farkoster 

 

 Fjärrstridsmedel Fjärrbekämpningssystem 

Tabell 4: Jämförelse hot 

De hot som beskrivs i försvarsbesluten och skall kunna mötas av luftvärnet är i fallande grad 

under perioden konkreta och tydliga. I försvarsbeslutet 2000 beskrevs hot i traditionella 

termer såsom helikoptrar och attackflyg, samt även kryssnings- samt ballistiska robotar. 2004 

och 2009 finns inget tydligt definierat hot som skall kunna hanteras, utan det är först inför 

beslutet 2015 som hotet definieras tydligare igen. Det som däremot blir tydligt är att hotbilden 

år 2000 är mycket lik den som föreligger 2015, med skillnad avseende teknikutvecklingen 

som drivit på möjligheterna för en motståndare att verka med vapensystem över långa 

avstånd.  Hotet från konventionella flygföretag beskrivs ej i den andra perioden, däremot 

betonas teknikutvecklingen som skett inom området. 
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Beslutsgrunder Period 1(2000-2007) Period 2 (2008-2015) 

Målsättning Vara en del av luftförsvaret 

 

Verka med armén 

Vara en del av luftförsvaret 

 

 Skydda egna tillgångar  

Förmåga att kunna verka oaktat väder 

 

Inneha kostnadseffektiva och moderna 

system som kan möta det moderna 

hotet. 

 

 Internationell beredskap 

 

Interoperabilitet 

 Vidmakthålla kunskap  

 

  Säkerhetspolitik 

Tabell 5: Jämförelse målsättningar 

 

Analysen finner vissa skillnader skillnader avseende målsättningarna mellan perioderna. 

Behovet av att ha möjlighet att skydda egna tillgångar med system som ligger i paritet med de 

system som en presumtiv motståndare har skiljer sig inte åt, det handlar mer om hur 

regeringen formulerar sig. Behovet av moderna system framhålls över tiden.  

 

Två identifierade skillnader avseende målsättningarna i perioderna gäller vidmakthållande av 

kunskap samt sändande av säkerhetspolitiska signaler. I första perioden bedömdes det vara av 

vikt att vidmakthålla kompetens främst inom robotutveckling, något som i andra perioden ej 

kommenteras. Däremot har i den andra perioden det säkerhetspolitiska läget gjort att 

luftvärnet skall användas på Gotland, vilket utgör en politisk markering med militära 

maktmedel kring situationen i Östersjön. 
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Beslutsgrunder Period 1(2000-2007) Period 2 (2008-2015) 

Beslut Reducering av antal luftvärnsbataljoner 

från sexton till tre. 

 

Reducering av antal luftvärnsbataljoner 

från tre till två. 

 

 Avskaffande av luftvärnssystem, 

robotsystem 90. 

 

Avskaffande av demonstrator 

robotsystem 23. 

 

 Uppgradering samt livstidsförlängning av 

robotsystem 97. 

Beslut om anskaffning av ersättare till 

robotsystem 70 (robot 98) samt 

ersättare robotsystem 97 (vilket system 

ej beslutat till dags dato). 

 

Luftvärn skall öva på Gotland. 

Tabell 6: Jämförelse beslut 

 

Besluten som fattas under hela undersökningens tidsomfång skiljer sig åt då de kännetecknas 

av neddragningar tidigt i perioden, med ett skede av vidmakthållande i mitten för att senare 

fokusera mer på att anförskaffa nya förmågor.  

 

Lägger man därutöver på dimensionen säkerhetssituation vilket i uppsatsen definieras utifrån 

sannolikhet att dras in i konflikt kompletteras analysen enligt nedan: 

Säkerhetssituation Period 1 Period 2 

Risk för väpnat angrepp, enskilt 

mot Sverige 

Osannolikt Osannolikt 

   

Risk för incidenter i närområdet 

vilket påverkar Sverige 

Lägre risk Högre risk 

Tabell 7: Säkerhetssituation 

 

6 Diskussion 

Sedan millenniumskiftet har luftvärnet genomgått stora förändringar avseende önskad 

operativ förmåga. Politikerna beslutar utifrån en uppfattad säkerhetssituation målsättningar 

och avdelar resurser. De har att priorietera både säkerhetssituationen i Sverige, kombinerat 
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med internationella åtaganden vilket komplicerar processen. Teoribildningen kring rationellt 

beslutsfattande bygger på att beslut fattas med grundval av en önskad målsättning, där det 

alternativ som ligger närmast till hands för att uppnå önskad målsättning skall förordas. 

Frågeställningen skapades för att kunna analysera och om möjligt skapa bättre förståelse för 

besluten kring luftvärn under två tidsperioder. Genom att koppla samman fenomenen kring 

luftvärn som en militär förmåga med teoribildning kring rationellt beslutsfattande anser 

författaren att denna förståelse är möjlig att skapa. Det finns för- och nackdelar med att 

genomföra operationalisering utifrån delar av Alisons teorimodell, men att denna har fått stort 

genomslag råder det ingen tvekan om. Ett flertal artiklar och lärosäten refererar till, samt 

använder sig av analysmodellen.
151

 Eventuellt är det så att det som ofta används, också blir 

kritiserat och ifrågasatt, just på grund av att det får stor spridning. 

 

Över tiden så är kraven och målsättningarna ungefär likadana för luftvärnet avseende de 

uppgifter som skall lösas, däremot minskas resurserna (den operativa förmågan) efterhand. En 

minskning sker avseende det antal mål som skall kunna bekämpas av luftförsvaret, däremot så 

är det av naturliga orsaker inget som är mer preciserat än så. Den hotbild som identifieras runt 

år 2000 är i stort likadan som den som identifieras 2015.  

 

En intressant aspekt är förändringarna avseende kopplingen för luftvärnet till armén och 

flygvapnet. I de perioder där det definierade behovet av luftvärn varit stort har kopplingen 

mot flygvapnet framhävts tydligt, däremot är kopplingen till flygvapnet i det närmaste 

obetydlig i tider då delfunktioner i luftvärnet föreslagits för nedläggning. I den första perioden 

framhävs luftvärn och flygvapen tillsammans som en del av luftförsvaret. I 2009 års beslut 

beskrivs tydligt behovet av att samverka med armén, dock inte med flygvapnet. I beslutet 

2015 däremot beskrivs luftförsvaret utifrån flygstridskrafter och luftvärn gemensamt, utöver 

behovet av att luftvärnet skall kunna ingå i brigadstrukturen tillsammans med armén. En 

möjlig orsak till detta är att i tider då fokus är riktat mot internationell tjänst utgör flygvapnet 

en mer offensiv resurs, jämfört med det nationella luftförvaret som är mer av defensiv 

karaktär. 
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 Houghton David Patrick; Essence of excision: A critique 

of the new version of essence of decision; Security Studies, 151 
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Det finns flera perspektiv att hantera ett hot mot landet. Ett perspektiv kan mäta sannolikheten 

för att ett angrepp eller väpnad konflikt skall uppstå, ett annat perspektiv kan belysa hotet av 

de system som en angripare skulle använda sig av. Sammantaget ger undersökningen vid 

handen att hotet mot Sverige bestående av att enskilt drabbas av en angripare är lågt till 

osannolikt. Hotet att drabbas av händelser i närområdet och bli indraget i en konflikt däremot, 

har i fallstudiens totala tidsperiod ökat efterhand. Avseende det faktiska hot som utgörs av de 

vapenssystem som en angripare använder sig av, har detta ökat på grund av den 

teknikutveckling som skett under perioden. Sammantaget innebär detta att det enligt Sverige 

funnits ett konstant hot (om än lågt) avseende enskilt angrepp, men ett ökande hot att bli 

indraget i en konflikt i närområdet.  

 

Luftvärnsfunktionen har vidmakthållits i syfte att kunna möta ett angrepp som i grunden ter 

sig förhållandevis osannolikt, men luftvärnets förmåga att möta det faktiska hotet om det 

skulle uppstå har nedgått. Inte beroende på att luftvärnets system inte till del har uppgraderats, 

däremot har de inte fått förmåga att bekämpa mål utifrån den teknikutveckling som skett 

parallellt under tidsperioden. Dessa ställer krav på att hantera små mål samt bekämpa på 

längre avstånd än de operativa system klarar av. Därav blir slutsatsen att besluten avseende 

luftvärnets förmåga är fattade rationellt avseende risken att drabbas av ett angrepp, men de är 

inte rationellt fattade om man ser till det hot de skall möta. För att exemplifiera detta går det i 

försvarsbeslutet 2015 utläsa att utvecklingen i omvärlden har visat på behovet av ett nytt 

medelräckviddigt luftvärnssystem. Det faktiska hotet är dock detsamma som redan 

identifierades vid försvarsbeslutet 2000, vilket gjorde att behovet fanns redan då. Det som har 

ändrats är själva sannolikheten för att hoten skall uppstå. Avslutningsvis skulle man kunna 

påstå med återkoppling till uppsatsens titel, att luftvärnet anses vara en naturlig del av 

Sveriges luftförsvar – såvida inte prioriteringar görs för andra förmågor som behövs bättre. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Finland är ett av våra grannländer som stundtals jämförs med Sverige då det gäller 

försvarsfrågor. Det finns faktorer som talar för detta, exempelvis är båda med i EU, men inget 

av länderna med i NATO. Båda länderna har stora kontaktytor mot Östersjöregionen och båda 

länderna har liknande värderingar. Därutöver lever båda länderna (om än Finland än mer nära 

inpå) Ryssland och behöver i sina utrikespolitiska åtaganden ha detta med i sina analyser. 

Med utgångspunkt från samma operationalisering samt användande av empiri på motsvarande 
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nivå skulle en undersökning kunna genomföras för det finska luftvärnet, för att därefter 

jämföra resultaten med de svenska för att identifiera eventuella skillnader och likheter 

däremellan. 

 

Säkerhetssituationen i norra Europa har gjort att fokus delvis flyttats från konflikter i andra 

världsdelar, till vårt eget närområde. Sverige har en mycket begränsad landgräns till länder i 

öster, däremot så finns Gotland i mitt i det som är en del av det område där öst möter väst. 

Uttalanden och faktiskta åtgärder från både politiker och Försvarsmakt gör gällande att 

Gotland är av stort strategiskt intresse. Ett stridsvagnskompani är placerat på ön, i närtid sker 

rekrytering, utbildning samt uppbyggande av en stridsgrupp permanent på Gotland. Ett 

intressant vidare forskningsupplägg vore att undersöka på vilket sätt tröskeleffekt med hjälp 

av luftvärn i Östersjön kan uppnås. Om syftet är att förvägra motståndaren att använda 

Gotland, är det per automatik klart att det måste finnas system där, eller räcker det att ha 

förmåga att verka mot eller över ön? I en sådan undersökning vore dessutom en 

sammankoppling avseende framtida luftvärnsförmågor hos marinen intressant. 
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