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ABSTRACT: 

Alliances should have a big amount of capabilities and strong individual states to deter successfully. 

NATO needs to decide who their adversary is, what actions to deter and what countermeasures to 

deter them. They should also increase their conventional forces and willingness to use nuclear weap-

ons as a response to aggression. With this background in previous research the problem of this thesis 

is how does an alliance deterring strategy look like and how is it tailored to fit the adversary, threat 

and countermeasures. The aim for this thesis is to explain how the deterring strategy of NATO looks 

like and how it has changed since after the cold war till today.  

 

The results show that the deterring strategy has changed focus. From the focus on territorial, broad 

and denial deterrence in the strategic concept from 1999. To the focus on territorial, extended, broad 

and denial deterrence in the NATO summit meeting in Warsaw 2016.  
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1. Inledning  

Under kalla kriget förekom avskräckning mest i kombination med kärnvapen.1 Det var också 

under den här tiden som avskräckning först utvecklades till en strategi. Kärnvapnen tvingade 

de som hade dessa att använda avskräckning som en ny och omfattande strategi som formade 

många policys och handlingar.2 Genom avskräckning skapade stormakterna unilaterala steg 

för säkerhet. Det ledde tillslut till att avskräckning blev en grundpelare i internationell politik 

varpå allt annat var i beroendeställning.3  

Avskräckningen bestod främst i att ha ett bra försvar eller att kunna ge igen med kraft om en 

attack skulle ske. Avskräckningsteorin säger att det trovärdigaste sättet att bedriva avskräck-

ning på är att övertala din motståndare att du har en effektiv militär kapacitet som kan ge oac-

ceptabla kostnader för motståndaren och att du skulle använda denna kapacitet om motstånda-

ren anfaller.4 Det främsta medlet för att kunna ge igen vid en konflikt blev kärnvapnen. Kärn-

vapnen bidrog till att man som aktör kunde säga att om vi blir attackerade så kommer vi att 

kunna göra fruktansvärda saker med dig även om vi inte har möjligheten att slåss eller vinna.5 

NATO:s avskräckning under kalla kriget var fokuserat på konventionella styrkor när man tit-

tar på deras doktrin från senare 60-talet. När man sedan var på väg att förlora så skulle man ta 

till kärnvapen som en sista utväg.6 Sovjetunionen skulle övertalas till att inte utöva aggressiva 

handlingar mot alliansen genom att man tog bort all tvekan på att det skulle ge oumbärliga 

konsekvenser.7  

Idag så säger NATO:s strategiska koncept från 2010 att man har viljan att göra Ryssland till 

en fullvärdig partner till organisationen.8 Man har enligt Kroenig låtit Ryssland att agera som 

de gjort genom att inte föra en tillräckligt hård politik.9 Men redan efter Georgienkonflikten 

                                                 

1 Kamp, Karl-Heinz & Yost, David, (red.), NATO and 21st century deterrence, NATO Defense College, Re-

search Division, Rome, 2009, s.6 
2 Morgan, Patrick M., Deterrence now, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, s.3 
3 Ibid., s.4 
4 Ibid., s.4 
5 Ibid., s.13 
6 Ibid., s.25 
7 Freedman, Lawrence, Deterrence, Polity Press, Cambridge, 2004, s.34 
8 Kroenig, Matthew, Facing Reality: Getting NATO Ready for a New Cold War, Survival, Vol. 57, No. 1, 2015, 

s.57 
9 Ibid., s. 
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var det många medlemmar i NATO och framför allt i öst som framhävde sin oro och vill se en 

ökning av NATO:s representation i området.10  

Rysslands aggressioner i Georgien och i Ukraina visar att de vill öka sitt inflytande i det om-

råde som förr var Sovjetunionen. Det är tydligt, enligt västerländska analytiker, att det inte är 

isolerade företeelser och att de lika gärna skulle kunna ske igen mot en NATO-allierad.11 

Detta betyder i sin tur att NATO:s avskräckning måste anpassas för att förhindra attacker mot 

det egna territoriet. Man sa efter annekteringen av Krim att Rysslands aggressiva handlingar 

mot Ukraina har utmanat vår syn på ett Europa helt, fritt och i fred12 och NATO har inte i 

dagsläget kapaciteten att försvara det egna territoriet från en konventionell attack.13 

1.2  Problemformulering 

Tidigare forskning visar på att det råder delade meningar mellan alliansers effektivitet när det 

kommer till att avskräcka sin motståndare från att handla mot dem. En allians kan inte säker-

ställa att ett medlemsland hamnar i en konflikt samtidigt finns det tendenser som visar på att 

en allians som har stor förmåga och starka medlemmar lyckas med sin avskräckning då mot-

ståndaren väger kostnaderna som större än den eventuella vinst som en aggression skulle ge.14 

En allians som NATO bör bestämma sig för vem som är hotet och vilka åtgärder man ska ge-

nomföra.15 Forskningen tyder också på att just NATO borde öka sina konventionella styrkor 

och villigheten att använda sina kärnvapen som svar vid en aggression. Forskningsluckan 

återfinns inte i vilket fall som är undersökt utan hur man har valt att undersöka dem. Den tidi-

gare forskningen fokuserar på att undersöka om allianser avskräcker eller inte och vad det är 

de borde göra för att avskräcka. Problemet jag ämnar undersöka är hur en allians avskräck-

ningsstrategi ser ut och hur den har skräddarsytts för att passa motståndare, hot och motåtgär-

der. 

                                                 

10 Rühle, Michael, NATO and Extended Deterrence in a Multinuclear World, Comparative Strategy, Vol. 28, 

2009, s.14 
11 Kroenig, Facing Reality: Getting NATO Ready for a New Cold War, s.49 
12 Anderson, Matthew, NATO Nuclear Deterrence: The Warsaw Summit and Beyond, Connections: The Qua-

terly Journal, Vol. 15, 2016, s.6 
13 Ibid., s.9 
14 Johnson, Jesse, Leeds, Brett Ashley & Wu, Ahra, Capability, Credibility, and Extended General Deterrence, 

International Interactions, 2015, s.310; Kenwick, Micheal & Vasquez, John, Defense Pacts and Deterrence: Ca-

veat Emptor, The Jurnal of Politics, vol 79, No. 1, 2017, s.333 
15 Kamp & Yost (red.), NATO and 21st century deterrence, s.25 
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1.3  Forskningsöversikt 

Kenwick, Vasquez och Powers undersöker om senare konstellationer av defensiva allianser 

leder till minskad eller ökad risk för konfrontationer och krig.16 De tittar på allianser mellan år 

1816-2000.17 Det man finner är att innan kärnvapen fanns så hade allianser ingen påverkan på 

ifall en konflikt uppstod. Under tiden då kärnvapen existerat så har vissa allianser minskat tro-

ligheten att hamna i en konfrontation men inte förhindrat att krig uppstår. De säger att man 

bör lugna ner sig kring påståendet att defensiva allianser konstant avskräcker och att allianser 

istället kan underminera försöken att bevara fred.18 

Johnson, Leeds och Wu undersöker vilka egenskaper allianser ska besitta för att lyckas göra 

en utökad avskräckning mer trovärdig och genomförbar.19 Resultaten man får är att ett utma-

nande land avstår att attackera motståndaren om denne sitter på starka allierade. Samma resul-

tat uppstår om de allierade är nära sammanlänkat inom utrikespolitiken och internationella re-

lationer. Detta betyder alltså att det är troligt att allierade med bra relationer besitter större tro-

värdighet att slåss för den andras vinning. 20 En allians med stor förmåga och trovärdighet 

minskar risken för ett medlemsland att bli attackerat.21  

Kenwick och Vasquez svarar upp mot Leeds och Johnsons argument och undersöker om alli-

anser verkligen avskräcker konflikt. Man finner att även om allianser ibland har en avskräck-

ande effekt så är des sa inte tillräckliga för att systematiskt förhindra en konflikt. De säger 

återigen att resultaten de fått bör ge en tankeställare kring avskräckningens egentliga effekti-

vitet.22 

Johnson och Leeds undersöker återigen om försvarspakter avskräcker för att kontra Kenwick 

och Vasquez. Det gör de genom att argumentera för hur man kan använda avskräckningsteo-

rin för att analysera direktobservationer.23 Författarna slår fast att stater som är med i en alli-

ans löper mindre chans att bli anfallna tack vara att utmanaren, som är medveten om att de 

                                                 

16 Kenwick, Michael, Vasquez, John & Powers, Matthew, Do Alliances Really Deter?, The Journal of Politics, 

Vol. 77, No. 4, 2015 s.943 
17 Ibid., s.946 
18 Ibid., s.953 
19 Johnson, Jesse, Leeds, Brett Ashley & Wu, Ahra, Capability, Credibility, and Extended General Deterrence, 

s.310 
20 Ibid., s.332 
21 Ibid., s.309 
22 Kenwick, Micheal & Vasquez, John, Defense Pacts and Deterrence: Caveat Emptor, s.333 
23 Leeds, Brett & Johnson, Jesse, Theory, Data, and Deterrence: A Response to Kenwick, Vasquez, and Powers, 

The Journal of Politics, vol. 79, no. 1, 2017, s.335 
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kan hamna i en multilateral konflikt, är mer trolig att se de oacceptabla kostnaderna för att 

ändra den rådande relationen staterna emellan.24  

Yost undersöker hur skräddarsydd avskräckning kan användas för att upprätthålla och moder-

nisera avskräckningen hos NATO. Skräddarsydd avskräckning är som det låter en avskräck-

ning som anpassas för varje motstånd som man kan stöta på.25 Det författaren finner är att det 

finns några problem som NATO måste ta tag i för att kunna implementera en skräddarsydd 

avskräckning. Efter kalla kriget så har NATO varit ovilliga att specificera sina motståndare. 

Man har ansett att kärnvapenförmågan varit tillräcklig för att generell försäkran mot olika 

ospecificerade hot. Så först och främst så måste alliansen gemensamt komma fram till vilka 

som tillhör motståndet, vilka handlingar de ska avskräcka samt vilka åtgärder de är beredda 

att utföra.26  

Matthew Kroenig undersökning avhandlar NATO och dess bristande strategiska koncept när 

det kommer till hur man förhållit sig gentemot Ryssland. Han kommenterar att Rysslands sen-

aste agerande kan vara ett hot mot NATO. Konflikterna i Ukraina och Georgien är inga isole-

rade händelser utan ett försök av Ryssland att återuppbygga sin influens inom området för det 

gamla Sovjet.27 Han säger att både de konventionella och nukleära styrkorna minskat inom 

den strategiska kontexten.28 NATO måste lyckas med sin avskräckning emot Ryssland genom 

att öka sina konventionella styrkor och villigheten att använda kärnvapen som svar mot ag-

gressioner.29 

För att sammanfatta finns det forskning som visar på att en allians som avskräcker inte syste-

matiskt kan förhindra att en konflikt uppstår samtidigt som det visar sig att en allians med ef-

fektiv avskräckning visst fungerar. Det är genom utmanarens medvetenhet att denne kommer 

hamna i en multilateral konflikt där kostnaderna skulle bli oacceptabla som alliansen löper 

mindre chans att bli attackerad. NATO:s avskräckning skulle vinna på att vara skräddarsydd. 

Det som då måste ske först är att alliansen kommer överens om vem som är ens motståndare, 

vilka handlingar man ska avskräcka och vilka motåtgärder man är beredd att göra. NATO har 

tillåtit Ryssland att agera som de gör i Ukraina. För att lyckas med avskräckningen måste 

                                                 

24 Leeds, Brett & Johnson, Jesse, Theory, Data, and Deterrence: A Response to Kenwick, Vasquez, and Powers, 

s.336 
25 Kamp & Yost (red.), NATO and 21st century deterrence, s.15 
26 Ibid., s.25  
27 Kroenig, Facing Reality: Getting NATO Ready for a New Cold War, s.49-50 
28 Ibid., s.51  
29 Ibid., s.62 
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NATO öka konventionella styrkorna och sin villighet att använda kärnvapen som svar mot 

aggressioner. Forskningen har gjorts på flera allianser genom tiden där man har kollat på om 

de kan sägas avskräcka effektivt eller inte. Det har också forskats på hur en allians som 

NATO borde bygga upp sin avskräckning. Det saknas forskning på hur allianser faktiskt av-

skräcker. Det är denna lucka som den här uppsatsen är tänkt att fylla.  

1.4  Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att förklara hur NATO:s avskräckningsstrategi ser ut och hur 

den har förändrats övertid genom att undersöka perioden efter kalla kriget till idag. Uppsatsen 

bidrar därigenom till en förståelse för NATO:s avskräckningsstrategi. Tack vare att det är två 

olika typer av källor som undersöks så finns det ett underliggande bidrag med att jämföra 

skillnaden på två olika typer av material. Detta spar jag till resultatdiskussionen då det inte in-

går i mitt primära syfte.  

1.5  Frågeställning 

Nedan presenteras mina forskningsfrågor där den övergripande frågan är mer inriktad på pro-

blemet och syftet med undersökningen. Den är därför empiriskt lagd så att jag senare i ana-

lysen kan genomföra en kronologisk undersökning av materialet. Den övergripande forsk-

ningsfrågan blir således:  

- Hur har NATO:s hållning på avskräckning förändrats från tiden efter kalla kriget till 

idag?  

De preciserade forskningsfrågorna tas från det teoretiska ramverket. Det gör jag för att kunna 

svara upp på den övergripande hur-frågan med en förankring i teori. Frågorna får även agera 

som den inbäddade strukturen på analysen och resultatpresentationen. De preciserade forsk-

ningsfrågorna blir: 

- Vad är det som skyddas av avskräckningen? 

- Vem är det som ska avskräckas?  

- Hur ska man avskräcka?  

1.6  Avgränsning 

I den här uppsatsen undersöks endast de strategiska koncepten och toppmöten med relevans 

för syftet och forskningsfrågan. Andra källor som praktiska fall kring NATO:s användning av 
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avskräckning eller källor som ligger på den operativa eller taktiska nivån kommer inte att be-

handlas i analysen. Likaså avstår den här undersökningen från att undersöka toppmöten från 

tiderna då de strategiska koncepten bildades då dessa inte bedöms ge någon ytterligare resurs 

till resultatet.  

Endast de teoretiska faktorerna som behandlas i avskräckningsteorin kommer att användas i 

analysen.  

1.7  Disposition 

Ovanför presenterades inledningskapitlet innehållande kort inledning, problem, syfte, fråga, 

tidigare forskning och avgränsning. På det sättet är tanken att läsaren ska få en bra överblick 

över problemet, syftet och frågan medans forskningsöversikten kan användas som referens till 

dessa formuleringar.  

Efterföljande disposition är inledningsvis ett teorikapitel där olika teoretiska inriktningar 

kring avskräckning presenteras samt operationaliseringen på dessa. Därefter kommer ett me-

todkapitel innehållande forskningsdesign, fall och material samt en löpande diskussion för va-

let av detta. Metodkapitlet avslutas med en diskussion kring etik. Nästa del är analyskapitlet 

där jag för in analysverktyget på mitt material och analyserar dem för att kunna kategoriserar 

resultaten. Slutligen kommer avslutningskapitlet som presenterar resultat, resultatdiskussion 

och slutsatser. Här argumenteras det också för vidare forskning och uppsatsens relevans för 

yrket. Upplägget på de här kapitlen använder jag främst för att kunna skapa en röd tråd för lä-

saren, därför ligger till exempel operationaliseringen under teorikapitlet och inte under metod.  
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2. Teori 

Följande kapitel innehåller en presentation av min valda teori. Jag börjar kort med en intro-

duktion till teorin för att sedan övergå till beskrivning. Kapitlet avslutas med min operational-

isering och analysverktyg. 

Strategisk avskräckning involverar hot. Konstruktionen av dessa hot varierar dock beroende 

på vad som skyddas mot vem och hur det ska uppnås. Tre skillnader inom strategisk av-

skräckning nämns som viktiga och som jag behandlar här. De är territoriell och utökad, spe-

cifik och bred samt nekande och straffande. Dessa kan enligt min operationalisering som pre-

senteras senare, också ses som vad, vem och hur.  Det avskräckningsteorin svarar på är alltså 

vad som skyddas av avskräckningen, vem som ska avskräckas och hur man avskräcker.30 Den 

förklarar också varför man avskräcker genom direkt eller generell avskräckning31 men då de 

strategiska koncepten enligt mig behandlar den generella avskräckningen så kommer jag inte 

analysera detta. Figuren nedan förklarar tanken kring operationaliseringen, vilka indikatorer 

som ingår i varje del framgår tydligare senare i texten.  

2.1 Vad skyddas av avskräckningen 

Enligt Freedman är det territoriell eller utökad avskräckning svarar på frågan om för vad av-

skräckningen ska skydda. Territoriell avskräckning handlar om att avskräcka en attack mot 

den egna staten och inhyser mer trovärdighet än utökad avskräckning. Det vitalaste av de vi-

tala intressena man vill skydda är det egna territoriet. Det kan också benämnas indragen av-

skräckning för att indikera krympta politiska målsättningar.32 Territoriell avskräckning lyckas 

när motståndaren bestämmer sig för att inte påverka normaltillståndet mellan parterna på 

grund av att resultatet skulle bli för kostsamt.33 För att man ska kunna föra en territoriell av-

skräckning så krävs det att man är en stark stat. Starka stater avskräcker mer och riskerar 

mindre att bli attackerade av en eventuell motståndare.34 Utökad avskräckning handlar om att 

avskräcka en attack mot en tredje part och på så vis riskera att själv bli indragen i en konflikt. 

Det kan som exempel ges när USA under kalla kriget var tvungna att riskera en kärnvapen-

konflikt om Sovjetunionen skulle anfalla NATO och ta kontroll över Europa. Skulle man ta 

                                                 

30 Freedman, Deterrence, s.32 
31 Ibid., s.40-42 
32 Ibid., s.35-36 
33 Johnson et.al., Capability, Credibility, and Extended General Deterrence, s.311 
34 Ibid., s.311 
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denna konflikt även om det skulle innebära en sovjetisk vedergällning mot USA:s territorium. 

Det mest troliga för USA skulle i det här läget ha varit att avskräcka med konventionella styr-

kor på en konventionell attack mot dess allierade.35 En lyckad utökad avskräckning kräver 

precis som i övrigt att motståndaren tror att man är kapabel och villig att ro i land med sina 

hot oavsett kostnaden.36 Johnson et.al. nämner att problemet med utökad avskräckning är att 

man inte vet att det har lyckats då det främst kan förknippas med avskräckning som sker in-

nan en kris eller konflikt brutit ut. För det mest troliga vid en redan utlöst konflikt är att mot-

ståndaren redan vägt vinst och kostnad av handlingen mot den tredje partens avskräckning 

och sett konflikten som genomförbar.37  

2.2 Vem ska avskräckas 

Specifik eller bred avskräckning svarar på frågan vem det är som ska avskräckas. En specifik 

avskräckning är när man avskräcker en viss typ av operation eller krigföring inom ett krig. 

Det kan till exempel vara att man avskräcker en motståndare från att använda kemiska vapen 

eller bombning av storstäder. Inom en specifik avskräckning kan man avskräcka en typ av 

krigföring medans andra oberoende fortsätter. Hot om hämndaktioner kan vara en faktor som 

leder till återhållsamhet hos motståndaren, det kan också vara bristen på nyttan av ett visst va-

pen eller etiska överväganden.38 En bred avskräckning avskräcker kriget. Det kan även det 

ske genom hot om en hämndaktion som t.ex. ett kärnvapenanfall som skulle bli förödande för 

båda sidor, därför skulle kriget aldrig bli av.39 

2.3 Hur ska man avskräcka 

Nekande eller straffande avskräckning avhandlar vilken metod man använder sig av. Nekande 

avskräckning beskrivs som när man med hot tvingar eller kontrollerar situationen så bra att 

motståndarens strategiska valmöjligheter omöjliggörs. Motståndaren skulle behöva räkna på 

kostnaden för de som skulle strida för kontroll.40 Nekande avskräckning under kalla kriget var 

                                                 

35 Freedman, Deterrence, s.35 
36 Johnson et.al., Capability, Credibility, and Extended General Deterrence, s.310 
37 Ibid., s.312-313 
38 Freedman, Deterrence, s.32-33 
39 Ibid., s.34 
40 Ibid., s.37 
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mer trovärdigt men det var knappast skrämmande för motståndaren. Man kunde försöka an-

falla och ta sig igenom försvaret och det värsta som kunde hända var att man inte tog sig sär-

skilt långt.41  

Straffande avskräckning handlar om tvång. Det Gray kommer fram till är att avskräckning 

lyckas om motståndaren är samarbetsvillig och vill bli avskräckt. Därför är det viktigt att 

blanda avskräckning med tvångs- och våldsanvändning.42  Motståndaren har valmöjligheterna 

kvar men ges övertygande incitament om att välja en specifik väg.43 Det som främst av-

skräcker är tanken på att en förödande attack kan ske mot det egna territoriet.44  

Nekande avskräckning är mer pålitligt än straffande avskräckning på grund av att om hoten 

måste bli verklighet så ger nekande avskräckning kontroll över situationen medans straffande 

avskräckning endast fortsätter med tvångsanvändning. Motståndaren kan vid straffande av-

skräckning välja att ta straffen och fortsätta med sin aktivitet.45  

Axelsson et.al. utvecklar fyra stycken avskräckningsstrategier för att förklara hur Sveriges av-

skräckte under kalla kriget och idag. Deras modell gör ingen skillnad på avskräckning genom 

nukleära eller konventionella hot. De skiljer på avskräckning genom rörliga eller stationära 

militära medel och vedergällning eller avvärjning som militära metoder.46 Vedergällning och 

avvärjning är här samma sak som begreppen straffande och nekande som jag använder mig av 

och det är de begreppen jag använder i fortsättningen. 

Vanligtvis så skiljer man på militära medel som antingen defensiva eller offensiva. Detta kan 

dock vara svårt när de flesta militära medel används både i offensiven och defensiven. Som 

exempel kan ges att minor som man skulle kunna se som rent defensivt, även går att använda 

rent offensivt för att regla av stridsfältet och understödja anfallet47 Då är det lättare att nämna 

medlen vid rörliga eller stationära istället. De rörliga militära medlen kan liknas vid vapensy-

stem och trupp som är rörligt, alltså stridsflyg, mekaniserade förband eller fartyg i flottan. De 

                                                 

41 Freedman, Deterrence, s.38 
42 Gray, Colin, Gaining Compliance: The Theory of Deterrence and its Modern Application, Comparative strat-

egy, vol. 29, 2010, s.278 
43 Ibid., s.37 
44 Ibid., s.38 
45 Freedman, Deterrence, s.39 
46 Axelsson, Jörgen, Sörenson, Karl & Ångström, Jan, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets- 

och försvarspolitik, Statsvetenskaplig Tidskrift, Vol. 118, 2016, s.453 
47 Ibid., s.453 
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stationära militära medlen kan liknas vid fast artilleri eller missilförsvar och befästningssy-

stem.48  

Med olika kombinationer av rörliga eller stationära militära medel med antingen nekande eller 

straffande som metod skapar de påstådda avskräckningsstrategierna snubbeltråd, fallucka, 

sköld eller mur.49 

2.4 Operationalisering 

För att kunna analysera och jämföra materialet så kommer jag att använda kategorierna vad, 

vem och hur. Dessa kategorier tilldelas variabler utifrån hur de definierats av teoretikerna 

ovan. Variablerna som tilldelats är de oberoende variablerna, alltså de som är tänkta att för-

klara variationen i fenomenet. Det som de är tänkta att förklara, den beroende variabeln, är 

avskräckningsstrategin.50 Dessa variabler erhåller i sin tur indikatorer för att jag ska kunna 

särskilja dem åt i det analyserade materialet. Indikatorerna är direkt tagna från teorikapitlet 

och förklaringen av de nämnda variablerna. På så vis försöker jag att uppnå en bra validitet.  

I analysen kommer sedan svaren på indikatorerna att ge en förklaring i hur materialet beskri-

ver avskräckningsstrategin. Kombinationerna som uppstår är tillika avskräckningsstrategin 

som återfinns i materialet. Det är troligt att flertalet indikatorer i varje kategori förekommer 

men i olika utsträckning. Det är den huvudsakliga kombinationen av de olika variablerna som 

jag är ute efter för att kunna svara på vad, vem och hur.  

För att förtydliga så är de indikatorer som räknas upp operationaliserade som öppna eller för-

handsdefinierade frågor. Nedan presenteras analysverktyget som används för att finna data i 

empirin. 

Territoriell avskräckning: 

- Nämner materialet något om att det egna territoriet ska skyddas? I såna fall hur? Hur 

beskrivs stater/alliansen när det kommer till dess styrka att kunna avskräcka? 

Utökad avskräckning: 

                                                 

48 Axelsson et.al., Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets- och försvarspolitik, s.454 
49 Ibid., s.455 
50 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s.52 



Markus Åsbom 2018-05-09  

OP SA 15-18 

Sida 13 av 38 

 

- Avskräcker alliansen för att skydda en tredje part? Hur beskrivs förekomsten av utö-

kad avskräckning mellan stater inom alliansen? 

Specifik avskräckning: 

- Avskräcks en typ av krigföring? Avskräcks ett specifikt vapensystem? 

Bred avskräckning: 

- Avskräcks hela kriget? Används kärnvapen som ett alternativt medel? 

Nekande avskräckning: 

- Sker avskräckning genom att neka motståndaren valmöjligheter? Är det med rörliga 

eller stationära medel?  

Straffande avskräckning: 

- Sker avskräckning genom hot om förödande straff? Om det existerar hur ska man 

tillse att kostnaderna överstiger den som kan vinnas? Är det med rörliga eller station-

ära medel? 
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3. Metod 

I den här delen kommer jag att inledningsvis presentera min forskningsdesign. Därefter kom-

mer jag att presentera val av fall och material för att slutligen diskutera forskningsetiska över-

väganden. Diskussion kring design, fall och material sker kontinuerligt i texten för att skapa 

en direkt koppling till de resonemang och argument som ligger bakom mina val. 

3.1 Forskningsdesign 

Undersökningen kommer att genomföras som en teorikonsumerande jämförande fallstudie 

över en tidsperiod där det finns nedslag i tiden som påverka hur de olika fallen ser ut. I en 

teorikonsumerande studie är det empirin som är i fokus. Teorin läggs på det empiriska materi-

alet för att kunna förklara vad det är som sker.51 Detta gör jag för att kunna förstå hur fenome-

net som i det här fallet är NATO:s avskräckningsstrategi, förändras efter kalla kriget till idag.  

Det kan diskuteras om min undersökning är en fallstudie, flerfallstudie eller en longitudinell 

studie.52 Fallstudie är enkelt sagt en studie med fokus på ett fall eller fenomen. Flerfallstudien 

studerar flera fall för att kunna jämföra de olika resultaten.53 En longitudinell studie undersö-

ker ett fenomen över tid och data samlas in vid flera tidpunkter. Det som d talar för att detta 

inte är en longitudinell studie är att datainsamlingen genomförs över ett längre tidsspann.54  

Jag ska titta på NATO:s avskräckningsstrategi förändring över tid men det är något jag gör 

genom att titta på fallet NATO. Datainsamlingen blir från material som redan existerar och 

jag kommer inte själv att inhämta materialet över en längre tidsperiod. Det blir alltså en fall-

studie med flera analysenheter (material). På så vis kan jag jämföra och se skillnader i resulta-

tet.55 Även problemet styr mitt val av design till fallstudie. Mitt problem som är hur en allians 

avskräckningsstrategi ser ut och hur den har skräddarsytts, är inriktat på ett visst fall av feno-

menet som ska undersökas. Det gör problemet lämpligt att undersöka som en fallstudie.56 Jag 

kopplar också valet av metod till min övergripande fråga som är en hur-fråga. Den är förkla-

rande och gör att jag undersöker fenomenet över tid vilket lämpar sig för en fallstudie.57  

                                                 

51 Esaiasson et.al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s.42 
52 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Liber, 

Malmö, 2003, s.51, 56-57 
53 Ibid., s.56-57 
54 Ibid., s.51 
55 Esaiasson et.al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s.109 
56 Merriam, Sharan, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s.58 
57 Yin, Robert, Case study research: design and methods, 5. uppl., SAGE, London, 2014, s.10 
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Under analysen kommer en kvalitativ textanalys i form av systematiserande undersökning att 

genomföras. Tanken med det är att kunna plocka ut viktiga delar i texterna och logiskt ordna 

dessa med hjälp av det analysverktyg som togs fram i operationaliseringen.58 Esaiasson et.al. 

lägger fram ett bra argument kring att reliabiliteten kan bli lidande vid datainsamlingen då den 

genomförs slarvigt. Genom noggrann läsning av materialet och användning av analysverkty-

get bör jag uppnå god reliabilitet på resultaten jag får fram.59  

Analysverktyget är i min undersökning de indikatorer som baseras på det teoretiska ramver-

ket. De är formulerade kring de centrala begreppen i teorin och syftar till att ge svar på forsk-

ningsfrågorna och som presenterats under operationaliseringen. Indikatorerna ställs som för-

handsdefinierade frågor vilket betyder att svaren är förutbestämda. De är det ena eller det 

andra. Som typexempel så framgår det att en allians avskräcker okonventionell krigföring 

(alltså en krigföringstyp) eller så visar det sig att så inte är fallet. Det gör att det ställs krav på 

att frågorna är möjliga att tillämpa på materialet. Jag använder mig också av öppna frågor. 

Genom detta möjliggör jag att fler kategorier kan tolkas mer öppet.60  

Alternativet till mitt val av analysmetod hade varit att göra en kvantitativ innehållsanalys. På 

så vis hade jag kunnat strukturera upp en operationalisering som tar reda på hur frekvent de 

olika indikatorerna förekommer och hur stort utrymme de tar.61 Därefter hade jag kunnat dra 

slutsatser kring vilken typ av avskräckningsstrategi som förekommer i varje undersökt 

material och jämfört resultatet. Jag väljer ändå kvalitativ textanalys för att det är mer än sum-

man av de olika indikatorerna som jag är ute efter. Jag siktar mer på att analysera helheten i 

varje text där frekvensen av olika ord inte kan ge svar på min forskningsfråga. Avskräck-

ningsstrategin kommer att behöva tolkas även i de stycken där avskräckning inte anges i klar-

text. 

                                                 

58 Esaiasson et.al., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad s.213 
59 Ibid., s.64 
60 Esaiasson et.al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 223 
61 Ibid., s.198 
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3.3 Val av fall och material 

Om jag inte skulle avgränsa mig i mitt val av fall så skulle det finnas mängder av fall och ana-

lysenheter att samla in data ifrån. Avgränsningen i val av fall sker genom bland annat min te-

oretiska och ämnesmässiga inriktning. Det är också vilket problem det är som ska undersöka 

som avgränsar vilket fall som ska väljas.62 I den här undersökningen är problemet hur en alli-

ans avskräckningsstrategi ser ut och hur den har skräddarsytts. Inriktningen på teorin som an-

vänds är avskräckning och ämnet blir alliansers avskräckningsstrategi. NATO är en allians 

där man sedan länge använt sig av avskräckning och har en avskräckningsstrategi.63 När valet 

av NATO som fall är klart ska jag finna relevant material för att undersöka fallet. 

Då det finns mängder med dokument där ute kring det valda fallet så måste jag som forskare 

göra några konkreta val. Jag måste bestämma vid vilken tidpunkt jag ska observera, vilket 

material som ska observera och vad kring det här materialet som ska observeras.64  

Vid valet av material har jag utgått ifrån tidsspannet 1999-2016. Där gör jag fyra nedslag i ti-

den främst baserat på tillgång till relevant material men också skeden som kan ha påverkat 

NATO:s avskräckningsagenda. Att jag utgår ifrån 1999 års strategiska koncept och inte går 

tillbaka ännu längre är dels att mellan åren 1991-1999 skedde det inte särskilt mycket kring 

hur NATO använde sin avskräckning.65 1999 var också året för NATO:s första utbredning ös-

terut då Tjeckien, Ungern och Polen blev medlemmar i alliansen.66 Nästa ökning i medlems-

länder kom 2004 med sju nya stater däribland baltstaterna.67 Georgien 2008 samt Ukrainakon-

flikten 2014 är ytterligare händelser som kan ha påverkat.  

Utifrån dessa händelser i tid har jag valt ut NATO:s strategiska koncept 1999 och 2010 samt 

toppmötesdeklarationen 2014 och toppmöteskommunikén 2016 för att kunna svara på frågan 

hur NATO:s avskräckning har förändrats efter kalla kriget till idag.  

De strategiska koncepten avhandlar NATO:s syfte och säkerhetsuppgifter. De identifierar 

också säkerhetsmiljöns centrala aspekter och ger riktlinjer åt de militära styrkorna. Koncepten 

                                                 

62 Merriam, Sharan, Fallstudien som forskningsmetod, s.59 
63 Freedman, Deterrence, s.14 
64 Merriam, Sharan, Fallstudien som forskningsmetod, s.60 
65 Moore, Rebecca & Coletta, Damon (red.), NATO's return to Europe: engaging Ukraine, Russia, and beyond, 

Washington, DC, 2017, s.53 
66 Ibid., s.46 
67 Ibid., s.47 
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ses med jämna mellan rum över för att ta i beaktning förändringar i säkerhetsmiljön så att alli-

ansen alltid är förberedd att genomföra sin huvuduppgift.68 NATO:s toppmöten hålls vid vik-

tiga tidpunkter i alliansens utveckling. De används tillexempel när man ska införa nya poli-

cydokument, bjuda in nya medlemmar, påbörja stora åtaganden och stärka partnerskapen.69 

Besluten som tas på dessa toppmöten presenteras oftast i öppna dokument i form av deklarat-

ioner och kommunikéer.70 

För att öka tillförlitligheten till dokumenten är det viktigt att genomföra en källkritisk analys. 

Äktheten kan påverkas av NATO:s bakomliggande tankar med dokumenten. Vilket var syftet 

att de producerades? Vem är den tänkta mottagaren av dokumentet? I vilken utsträckning vill 

de förmedla sanningen i dokumenten?71 Dokumenten är öppna vilket tyder på att mottagaren 

är vem som helst med intresse av uppgifterna som finns i texten. Syftet är troligtvis att öppet 

visa på NATO:s hållning kring strategin och alliansens övriga beslut som tas på toppmötena. 

Dessa uppgifter är troligtvis inte på den nivå att de kan påverka alliansens säkerhet om de 

publiceras på annat håll. Därför finns det ingen anledning att tro att man vill förmedla annat är 

sanningen. Med det säger jag inte hela sanningen. Det finns detaljer om tillexempel avskräck-

ningsstrategin som säkerligen återfinns i hemliga dokument.  

När det kommer till oberoendekriteriet på dokumenten så påverkar NATO själva vad som ska 

stå i dokumenten och inte. Därför är innehållet väldigt beroende av vad alliansen vill förmedla 

och inte. Samtidigheten är det inga konstigheter med, dokumenten är nedtecknade med beslu-

ten som grund i närtid till då besluten togs. Tendenskriteriet kan det finnas problem med när 

det gäller att det är NATO som berättar om sin strategi. Samtidigt är det öppna källor med 

god transparens vilket minskar risken på en förfalskning i vad som står och vad som egentli-

gen är sant.72 

Som ni märker så använder jag mig av två olika typer av offentliga handlingar när det kom-

mer till att undersöka mitt problem. Det kommer kunna påverka mitt resultat i den utsträck-

ningen att dokumenten kanske inte talar samma språk då de är gjorda för olika ändamål. Detta 

                                                 

68 NATO, Strategic Concepts, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm# Hämtad: 2018-05-04, Sen-

ast ändrad: 2017-11-16 
69 NATO, Summit meetings, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50115.htm Hämtad:2018-05-04, Senast 

ändrad: 2017-12-08 
70 NATO, Summit meetings, Summit meetings agendas, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50115.htm 

Hämtad:2018-05-04, Senast ändrad: 2017-12-08 
71 Merriam, Sharan, Fallstudien som forskningsmetod, s.120 
72 Esaiasson et.al. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, s.293-295 
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ser jag bara som en bonus då en möjlighet för att jämföra de olika dokumentstyperna uppstår 

som ett underliggande bidrag. Det ska tydliggöras att jag inte ämnar presentera denna jämfö-

relse som ett resultat utan som ett ämne för diskussion i avslutningskapitlet. 

Anledningen till att jag inte endast valt toppmöten eller endast strategiska koncept för att 

komma runt problemet med hur de är skrivna har flera orsaker. Dels så är de strategiska kon-

cepten primärkällor när det kommer till NATO:s strategiska hållning. Sedan konstruerades 

det senaste 2010 vilket betyder att konceptet inte är anpassat till dagens säkerhetsmiljö. Hade 

jag bara valt toppmöten under min undersökningsperiod så hade jag alltså kunnat missa den 

primära information som går att finna i strategiska koncepten. De kommer dock till bra an-

vändning för att förklara NATO:s ståndpunkt kring avskräckning i dagens säkerhetsmiljö. 

Ett dokument som du som läsare kanske tänker att det måste författaren ha missat är Deter-

rence and Defence Posture Review från toppmötet i Chicago 2012.73 Dokumentet innehåller 

hur alliansen förhåller sig till avskräckning med kärnvapen, missilförsvar och nedrustning 

som centrala delar. Det som jag funnit under tiden jag läst dokumentet är att det mer är en 

upprepning av den hållning som ges i det strategiska konceptet från 2010. Det skulle förvisso 

kunna ge ett komplement till konceptet men egentligen inte till någon nytta. Därför väljer jag 

att bortse från det dokumentet och det strategiska konceptet får stå för empirin vid den tid-

punkten. 

3.2 Etik 

Min undersökning behandlar inte svarsenkäter eller intervjuer. Jag brottas därför inte med etik 

när det kommer till frågan om konfidentiell behandling av min data.74 Den etiska biten i min 

undersökning handlar om min position som forskare kontra det fall jag undersöker och att jag 

är tydlig och sann kring vart jag hämtar mitt material och resonemang.  

I min undersökning så kommer avskräckning genom kärnvapen att presenteras. Här kan man 

diskutera de etiska övervägandena med min värdering till dessa vapensystem.75 En kärnva-

penattack är förödande för befolkningen som blir drabbad och man kan diskutera om det nå-

gonsin skulle vara legitimt att använda det för att straffa en motståndare. Trots min inställning 

                                                 

73 NATO, Deterrence and Defence Posture Review, https://www.nato.int/cps/en/natohq/offi-

cial_texts_87597.htm?mode=pressrelease Hämtad: 2018-05-01, Senast ändrad: 2012-05-21 
74 Hultén, Pernilla, Hultman, Jens & Eriksson, Lars Torsten, Kritiskt tänkande, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007, 

s.39 
75 Ibid., s.40 
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till detta så är det något som ofta återfinns i materialet som jag ska undersöka. Min uppgift 

som forskare blir här att förhålla mig objektiv i min analys utan att lägga personliga värde-

ringar i det jag läser.  

Det finns tillfällen då en forskare kan vara för nära det området som man forskar kring för att 

kunna ge en objektiv bedömning eller då man kan anses ligga på gränsen till detta. Det som 

jag analyserar i mitt material ska inte påverkas av min relation till materialet. Man kan dela 

antingen kulturen med det man undersöker eller så är man känslomässigt kopplad.76 Detta 

undviker jag tack vare att jag inte har någon koppling till NATO. Jag besitter alltså ingen 

emotionell koppling till fallet NATO och dess avskräckning. Sverige som land och Försvars-

makten som organisation samarbetar förvisso med NATO men jag ser inte att denna koppling 

kommer att kunna påverka resultatet av den här undersökningen. Med detta vill jag belysa att 

jag tar fullt ansvar till att hålla mig objektivt till min forskning.  

Jag kommer att tydligt använda mig av referenser när jag presenterar någon annans tankar 

som fakta i min uppsats. På så vis vill jag undvika att de ska misstas från att vara mina egna 

då det är viktigt att skilja på fakta och mina egna slutsatser.77   

                                                 

76 Castro, Celso & Carreiras, Helena (red.), Qualitative methods in military studies: research experiences and 

challenges, Routledge, London, 2013, s.20 
77 Ekengren, Ann-Marie & Hinnfors, Jonas, Uppsatshandbok: [hur du lyckas med din uppsats], 2., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s.108 
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4. Analys 

I analysen så kommer jag att presentera den data som jag fått fram utifrån mitt analysverktyg 

från operationaliseringen. Efter presentationen av data kommer en tolkning av den variabeln 

som denna data kan stämma in på. I slutet av varje analyserat material så ges en kort samman-

fattning.  

4.1 Strategiska konceptet 1999 

I introduktionen nämns det att alliansen ska upprätthålla ett kollektivt försvar.78 NATO:s 

främsta syfte är att garantera medlemmarnas frihet och säkerhet genom politiska och militära 

medel.79 NATO ska avskräcka och försvara mot alla typer av aggressiva hot mot medlemslän-

derna enligt artikel 5 och 6.80 En attack mot en är en attack mot alla. De kombinerade styr-

korna från alliansen måste vara kapabla att avskräcka all potentiell aggression mot NATO.81 

De militära styrkornas primära roll är att garantera den territoriella integriteten.82 För att man 

ska kunna förbättra fred och stabilitet inom Europa så ska de allierade länderna i området 

stärka sin handlingskapacitet inklusive militära förmågan. Detta ska öka säkerheten inom alli-

ansen.83 Alliansens förband ska vara tillräckliga i styrka och förmåga för att avskräcka och 

motverka aggressioner mot vilket medlemsland som helst.84 Huvuduppgiften för NATO:s 

styrkor ska inkludera kontrollering, skyddandet och försvaret av territoriet; […] skyddandet 

och grupperingen av alliansens sjöbaserade avskräckning.85 Punkterna som jag har presenterat 

ovan tyder på att man ska skydda alliansens territorium och alliansen ska vara stark. Detta är 

indikatorer på att man har en territoriell avskräckning.  

Man säger att kriser och konflikter kan uppstå inom alliansens närområde och att man därför 

inte endast ska skydda medlemmarna utan även bidra till fred och stabilitet i regionen.86 

Fredstida geografiska fördelningen av förbanden ska tillse att det är en tillräcklig militär när-

varo över alliansens territorium inkluderat stationering av förband utanför sitt territorium och 

                                                 

78 NATO, The Alliance´s Strategic Concept, 1999, https://www.nato.int/cps/en/natolive/offi-

cial_texts_27433.htm Hämtad: 2018-04-20, Senast uppdaterad: 2009-06-25 punkt 4 
79 Ibid., punkt 6 
80 Ibid., punkt 10 
81 Ibid., punkt 41 
82 Ibid., punkt 47 
83 Ibid., punkt 18 
84 Ibid., punkt 52 
85 Ibid., punkt 55 
86 Ibid., punkt 6 
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vatten.87 USA:s konventionella styrkor och kärnvapen är vitala för säkerheten inom Europa.88 

Det två första punkterna kan tyda på att man är beredd att utöva utökad avskräckning men då 

det inte nämns ordagrant i texten så blir det utifrån min tolkning. Det jag kan säga är att 

NATO inte endast ser avskräckningen av sitt eget territorium som lösningen för fred inom 

regionen. En utökad avskräckning inom alliansen från dess starka medlem USA är tydlig.  

Genom att avskräcka NBC-vapen ska man bidra till alliansens mål att motverka användningen 

av dessa system.89 Doktriner, planering, träning och övning ska förbereda alliansen att av-

skräcka och försvara mot NBC-vapen.90 Dessa punkter tyder på att man avskräcker mot speci-

fika vapentyper och att man erhåller en specifik avskräckningsstrategi till viss mån. Det är 

däremot en liten del i det strategiska konceptet som tar upp detta. 

Kärnvapen bidrar med en unik förmåga att framställa riskerna med en aggression mot allian-

sen som oberäkneliga och oacceptabla.91 Den grundläggande anledningen till de nukleära 

styrkorna hos de allierade är att bevara freden, förebygga tvång och alla typer av krig. De ska 

säkerställa osäkerhet i tankegången hos en motståndare över alliansens svar på en militär ag-

gression. Aggression mot alliansen av något slag är inte en rationell valmöjlighet. Den största 

garantin för säkerheten hos något medlemsland är via de strategiska kärnvapnen hos allian-

sen.92 De nukleära styrkorna ska ha den nödvändiga karaktären och lämpliga flexibiliteten och 

överlevnadsförmågan för att ses som trovärdiga och effektiva element inom alliansens strategi 

kring att förebygga krig.93 Att man använder kärnvapen som det främsta medlet för säkerhet 

och avskräckning tyder på att man använder sig av en bred avskräckning. Att man sedan 

också nämner att kärnvapnen ska avskräcka krig indikerar utan tvekan på att det är en bred 

avskräckning som efterlevs i dessa punkter av alliansens strategi. 

Alliansen ska bevara freden och stärka säkerheten och stabiliteten inom alliansens område ge-

nom att upprätthålla effektiv militär förmåga tillräcklig för avskräckning och försvar.94 Upp-

rätthållandet av militära förmågan och möjligheten att agera kollektivt i gemensamt försvar 

                                                 

87 NATO, The Alliance´s Strategic Concept, punkt 53b 
88 Ibid., punkt.42 
89 Ibid., punkt 41 
90 Ibid., punkt 56 
91 Ibid., punkt 46 
92 Ibid., punkt 62 
93 Ibid., punkt 63 
94 Ibid., punkt 26 
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fortsätter vara centralt för alliansens säkerhet. Det är tillsammans med politisk solidaritet kär-

nan i alliansens förmåga att motverka försök till tvång eller avskräckning och att en militär 

aggression mot alliansen aldrig kan ses som ett framgångsrikt alternativ.95 De här punkterna 

indikerar på att man för en nekande avskräckning där en aggressiv handling mot alliansen ald-

rig ska ses som en valmöjlighet.   

USA:s konventionella och kärnvapenstyrkor är vitala för säkerheten i Europa.96 Alliansen 

måste upprätthålla styrkorna för att ha en trovärdig avskräckning och kunna bidra med ett 

brett spektrum av konventionella handlingsalternativ. Kärnvapen bidrar med en unik förmåga 

att framställa riskerna med en aggression mot alliansen som oberäkneliga och oacceptabla.97 

Aggression mot alliansen av något slag är inte en rationell valmöjlighet. Den största garantin 

för säkerheten hos något medlemsland är via de strategiska kärnvapnen hos alliansen.98 Om 

en konflikt skulle uppstå så ska alliansens styrkor avbryta krigshandlingen omedelbart genom 

att få aggressorn att tänka om kring sitt val, avbryta sin attack och dra sig tillbaka.99 Det tolkar 

jag som att NATO även använder sig av straffande avskräckning med hjälp av både konvent-

ionella styrkor och kärnvapen.  

Storleken, beredskapen, tillgängligheten och grupperingen på alliansens militära förband ska 

reflektera alliansens åtagande kring kollektivt försvar […] långt ifrån förbandens stationering 

till och med bortom alliansens eget territorium.100 Alliansen ska skapa operationella förmågor 

som till exempel effektiv förmåga, mobilitet och överlevnadsmöjligheter för förband och in-

frastruktur.101 För att kunna förstärka och försörja alliansen inom Europa och Nordamerika 

behövs en hög grad av grupperingsmöjligheter, mobilitet och flexibilitet.102 Det här ger en rätt 

tydlig bild att avskräckningen och försvaret av alliansen ska ske med förband med bra mobili-

tet, flexibilitet och möjlighet att gruppera både överallt inom alliansens territorium men även 

bortom detta. Det är alltså främst med rörliga förband som avskräckningen ska ske.  

                                                 

95 NATO, The Alliance´s Strategic Concept, punkt 28 
96 Ibid., punkt 42 
97 Ibid., punkt 46 
98 Ibid., punkt 62 
99 Ibid., punkt 47 
100 Ibid., punkt 52 
101 Ibid., punkt 53d 
102 Ibid., punkt 53f 
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För att sammanfatta analysen av det strategiska konceptet från 1999 utifrån mina variabler så 

finns det klara indikatorer att man har en territoriell avskräckning genom att avskräcka ag-

gressioner mot det egna territoriet och genom starka medlemmar och en stark allians. Det 

finns tendenser för en utökad avskräckning från alliansen till ickemedlemmar även om detta 

inte är tydligt utstakat i konceptet. Utökad avskräckning stater emellan nämns via USA:s 

kärnvapen till övriga alliansen. Specifik avskräckning tolkas som att det används mot NBC-

vapen och den breda avskräckningen förstärks av alliansens nukleära styrkor och på så sätt 

avskräcker kriget som helhet. Man driver en nekande avskräckning genom att ha en tillräcklig 

militär förmåga och att en militär aggression mot alliansen aldrig ska ses som ett framgångs-

rikt alternativ. Den straffande avskräckningen ska genomföras med främst konventionella och 

kärnvapenstyrkor. Både nekande och straffande avskräckning sker med hjälp av rörliga för-

band som militära medel.  

4.2 Strategiska konceptet 2010 

Redan i förorden av det strategiska konceptet från 2010 så kommer det ett utlåtande om att 

nationerna ska skydda varandra mot en attack.103 Man ska säkerställa frihet och säkerhet för 

alla medlemmar genom politiska och militära medel.104 NATO-länderna kommer alltid att as-

sistera varandra vid en attack och NATO kommer avskräcka och försvara mot alla aggress-

ioner och uppkomna säkerhetsutmaningar som hotar den fundamentala säkerheten hos en 

medlem eller alliansen som helhet.105 NATO:s största ansvar ligger i att försvara sitt territo-

rium och dess population mot en attack enligt Artikel 5. Inget tvivel ska läggas på NATO:s 

beslutsamhet om säkerheten för en medlem skulle hotas.106 NATO ska tillse att man har alla 

förmågor som krävs för att avskräcka och försvara alliansens population genom ett flertal ut-

vecklingar och åtaganden.107 Om man kopplar dessa punkter till teorin så tyder indikatorerna 

på att man har en tendens till att skydda alliansens territorium och inte tredje part. Alltså är 

det en territoriell avskräckning som efterlevs.  

Garantin för säkerheten för de allierade fås genom de strategiska kärnvapen som alliansen har, 

i synnerhet de som USA besitter. Storbritanniens och Frankrikes oberoende strategiska kärn-

vapen som besitter en avskräckande roll i sig bidrar till den övergripande avskräckningen och 

                                                 

103 NATO, Active Engagement, Modern Defence, Strategic concept, NATO, 2010, Preface  
104 Ibid., punkt 1 
105 Ibid., punkt 4a 
106 Ibid., punkt 16 
107 Ibid., punkt 19 
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säkerheten för de allierade.108 Detta indikerar tydligt att det förekommer en utökad avskräck-

ning stater emellan inom alliansen. Samtidigt tyder det på att en ren territoriell avskräckning 

med en stark stat inte förekommer. På vad det är som skyddas av avskräckningen kan indika-

torerna svara på att det är alliansens egna territorium som skyddas och att en utökad avskräck-

ning inom alliansen förekommer.  

NATO ska utveckla förmågan att skydda sig mot ballistiska missiler, massförstörelsevapen 

inom CBRN, cyberattacker och internationell terrorism.109 Detta tyder på att det förekommer 

specifik avskräckning både i form av avskräckning mot olika krigföringstyper och olika va-

pensystem.  

Att NATO ska avskräcka mot alla aggressioner och uppkomna säkerhetsutmaningar som ho-

tar säkerheten hos enskild medlem eller alliansen i helhet.110 Så länge det finns kärnvapen i 

världen så kommer NATO vara en kärnvapenallians.111 Kärnvapen används som ett primärt 

vapen för avskräckning och försvar av alliansen.112 Att kärnvapen används i den här utsträck-

ningen tyder också på att NATO inte bara avskräcker mot enskilda vapensystem eller krigfö-

ringstyper utan mot kriget som helhet vilket tyder på en bred avskräckning.  

NATO säger att inget tvivel ska läggas på NATO:s beslutsamhet om säkerheten för en med-

lem skulle hotas.113 Man ska ha alla förmågor som krävs för att avskräcka och försvara allian-

sens population genom ett flertal utvecklingar och åtaganden. Man ska upprätthålla en av-

skräckning och försvar mot alla typer av hot genom robusta och mobila konventionella styr-

kor. Utveckla försvaret mot ballistiska missiler, massförstörelsevapen inom CBRN, cyberat-

tacker och internationell terrorism. Slutligen skriver man att man ska fortsätta gå igenom 

NATO:s övergripande koncept för avskräckning och försvar mot hela spektrumet av hot mot 

alliansen.114 Allt det här tillsammans tyder på att man har en nekande avskräckning där man 

är villig att gå till straffande avskräckning om situationen kräver det. Detta genomför man 

med främst rörliga styrkor och till viss del stationära.  

                                                 

108 NATO, Active Engagement, Modern Defence, Strategic concept, punkt 18 
109 Ibid., punkt 19 
110 Ibid., punkt 4a 
111 Ibid., preface, punkt 17 
112 Ibid., punkt 18 
113 Ibid., punkt 16 
114 Ibid., punkt 19 
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För att summera upp avskräckningsstrategin som presenteras i det strategiska konceptet från 

2010 så ska man avskräcka hot mot alliansens territorium genom utökad avskräckning mellan 

staterna. Kriget ska avskräckas och förmågor för att avskräcka specifika vapensystem och 

krigföringar ska utvecklas. Man har en nekande avskräckning som kan övergå till straffande 

och det sker genom främst rörliga förband.  

4.3 Toppmötet i Wales 2014 

Alliansens största ansvar är att skydda och försvara territoriet och populationen mot en at-

tack.115 Very High Readiness Joint Task Force ska om det behövs agera som förstärkning av 

allierade genom att vara lokaliserade i NATO:s ytterområde för avskräckning och kollektivt 

försvar. De allierade styrkorna ska upprätthålla beredskapen som behövs för att genomföra 

NATO:s avskräckning av aggressioner mot NATO-allierade. De ska också demonstrera be-

redskapen för försvar av NATO:s territorium.116 Utplaceringen av Patriotmissiler för att för-

svara Turkiets population och territorium är en stark demonstration av NATO:s beslutsamhet 

och förmåga att försvara och avskräcka alla potentiella hot mot en allierad.117 Dessa punkter 

indikerar att det är det egna territoriet som ska skyddas med avskräckning. Genom en stark 

demonstration av NATO:s beslutsamhet kan jag tolka som att man vill visa på att man är en 

stark allians med möjligheten att skydda de egna. 

USA:s strategiska kärnvapen garanterar säkerheten för de allierade. De självständiga strate-

giska kärnvapenstyrkorna i Storbritannien och Frankrike har en avskräckande roll och bidrar 

till den övergripande avskräckningen och säkerheten hos alliansen.118 Någon utökad av-

skräckning från alliansens sida till tredje part beskrivs inte i texten. Däremot finns enligt ovan 

indikatorer på utökad avskräckning mellan kärnvapenländerna i alliansen och övriga medlem-

mar. 

Det är viktigt att alliansen besitter de verktyg och procedurer som är nödvändiga för att av-

skräcka och svara effektivt mot hybridkrigföringshot.119 Alliansens konventionella styrkor är 

                                                 

115 NATO, Wales Summit Declaration, punkt 2, 48 https://www.nato.int/cps/en/natohq/offi-

cial_texts_112964.htm Hämtad: 2018-05-05, Senast ändrad: 2016-09-26 
116 Ibid., punkt 8 
117 Ibid., punkt 35 
118 Ibid., punkt 50    
119 Ibid., punkt 13 
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ett stort bidrag till avskräckningen av ett stort antal hot.120 Avskräckning baserat på en lämp-

lig mix av nukleära, konventionella och missilförsvarsförmågor kvarstår som en huvudfaktor i 

alliansens övergripande strategi.121 Så länge kärnvapen existerar så kommer NATO vara en 

kärnvapenallians.122 NATO ska upprätthålla förmågorna som krävs för att avskräcka och för-

svara mot alla hot mot säkerheten för alliansens population.123  Det enda specifika hotet som 

man ska avskräcka emot nämns som hybridkrigföringshot. Istället framgår här tydligt att man 

utövar en bred avskräckning genom en mix av olika militära medel och kärnvapen nämns spe-

cifikt i texten.  

NATO Readiness Action Plan inkluderar försäkrande åtgärder mot den förändrade säkerhets-

miljön kring alliansens gränser. Det inkluderar ständig närvaro i luften, på land och till havs 

samt meningsfull militär aktivitet i de östra delarna av alliansen. De ska fylla grundbehovet 

för försäkran och avskräckning. De är flexibla och anpassade i storlek som svar mot den för-

ändrade säkerhetssituationen.124 Very High Readiness Joint Task Force ska om det behövs 

agera som förstärkning av allierade lokaliserade i NATO:s ytterområde för avskräckning och 

kollektivt försvar.125 NATO ska upprätthålla förmågorna som krävs för att avskräcka och för-

svara mot alla hot mot säkerheten för alliansens population.126 Utplaceringen av patriotmissi-

ler […] är en stark demonstration av NATO:s beslutsamhet och förmåga att försvara och av-

skräcka alla potentiella hot mot en allierad.127 Missilförsvar kan komplettera den roll som 

kärnvapen har i avskräckningen men de kan inte ersätta dem.128 Jag tolkar det som att NATO 

ska ha ett så brett försvar som möjligt och kunna agera i alla arenor för att neka motståndaren 

valmöjligheter. Det här indikerar på en nekande avskräckning. Denna avskräckning ska 

backas upp av främst rörliga militära medel som Very High Readiness Joint Task Force men 

också till del stationära missilförsvar.  

Sammanfattningsvis så ger deklarationen från toppmötet i Wales indikatorer på att man utövar 

en territoriell avskräckning med en tydlig utökad avskräckning NATO-länderna emellan. Man 
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121 Ibid., punkt 49 
122 Ibid., punkt 50 
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125 Ibid., punkt 8 
126 Ibid., punkt 48 
127 Ibid., punkt 35 
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utövar en tydligt bred avskräckning där fokus på att avskräcka kriget indikeras. Specifik av-

skräckning mot hybridkrigföringshot nämns också. Slutligen så utövar man en nekande av-

skräckning genom att kunna verka inom alla arenor och neka motståndaren valmöjligheter. 

Det sker främst med hjälp av rörliga militära medel. 

4.4 Toppmötet i Warszawa 2016 

NATO kvarstår som det transatlantiska ramverket för ett starkt kollektivt försvar och det 

främsta forumet för säkerhetskonsultation och beslut bland medlemmarna. Alliansens största 

ansvar är att skydda och försvara territoriet och populationen mot en attack. Genom detta har 

återigen tyngdpunkten lagts på avskräckning och kollektivt försvar.129  Alliansen fördömer 

ISIL/Da´esh´s våldsamma och fega handlingar på alliansens territorium. Om säkerheten hos 

någon allierad är hotad så kommer NATO inte tveka att ta till alla nödvändiga steg för det 

kollektiva försvaret.130 Alliansen är redo att avskräcka och försvara mot alla typer av hot in-

kluderat mot farleder och kustområden på NATO:s territorium.131 Avskräckning och försvar 

är hjärtat av alliansens uppdrag och syfte. Det är medlen för att förhindra konflikt, skydda al-

lierat territorium och population.132 De åtgärder som NATO godkänner vid detta toppmöte 

kommer att förbättra säkerheten för alla allierade och säkerställa skyddet av alliansens territo-

rium, befolkning, luftrum och farleder, inklusive över Atlanten, mot alla hot från vart de än 

uppstår […] det demonstrerar de allierades förmåga och villighet att försvara varandra.133 Al-

liansens största ansvar är att skydda och försvara territoriet och populationen mot en attack.134 

Alla de här punkterna indikerar på att NATO använder sig av en territoriell avskräckning. Det 

är NATO och dess territorium som ska skyddas.  

NATO ska behålla sin förmåga att svara på kriser bortanför sin gräns och fortsätta vara aktivt 

engagerad i att skapa stabilitet och internationell säkerhet genom arbete med partnerländer 

och internationella organisationer.135 USA:s strategiska kärnvapen garanterar säkerheten för 

de allierade. De självständiga strategiska kärnvapenstyrkorna i Storbritannien och Frankrike 

har en avskräckande roll och bidrar till den övergripande avskräckningen och säkerheten hos 

                                                 

129 NATO, Warsaw Summit Communiqué, punkt 6 https://www.nato.int/cps/en/natohq/offi-

cial_texts_133169.htm?selectedLocale=en#top Hämtad: 2018-05-05, Senast ändrad: 2017-03-29 
130 Ibid., punkt 7 
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133 Ibid., punkt 38 
134 Ibid., punkt 51 
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alliansen. NATO:s nukleära avskräckning förlitar sig till del på USA:s kärnvapen som är ut-

stationerade i Europa och förmågan och infrastruktur som de berörda allierade tillhandahål-

ler.136 Med en breddad och förstärkt hållning till avskräckning och försvar försöker vi bidra 

mer till det internationella samfundets ansträngningar för att projicera stabilitet och stärka sä-

kerheten utanför vårt territorium och därmed bidra till Alliansen säkerhet totalt sett.137 Den 

sista punkten kan tolkas som att NATO är beredda att avskräcka åt tredje part och att de därav 

utövar en utökad avskräckning. De utövar också utökad avskräckning inom alliansen där 

USA, Storbritannien och Frankrike med sina kärnvapen bidrar till avskräckning åt de andra 

NATO-medlemmarna.  

Cyberattacker är en klar utmaning till säkerheten inom alliansen och kan vara lika skadligt till 

dagens samhälle som konventionella attacker. Genom cyberförsvar så ska man understödja 

NATO:s bredare avskräckning och försvar.138 Det här indikerar på en specifik avskräckning 

där NATO ämnar avskräcka mot en typ av krigföring. 

NATO har svarat på den förändrade säkerhetsmiljön genom att stärka sin hållning kring av-

skräckning och försvar. Det sker genom en främre närvaro i de östra delarna av alliansen och 

att man avbyter allt civilt och militärt samarbete mellan NATO och Ryssland.139 NATO an-

passar sin hållning på försvar och avskräckning till att svara mot hot och utmaningar inklude-

rat från syd.140 NATO införlivar en bred hållning till avskräckning och försvar som utgår ifrån 

alla verktyg som NATO har att tillgå. Det kommer att ge alliansen möjligheter att svara på 

vilket hot oavsett vart de kommer ifrån.141 Som ett led i ett bredare tillvägagångssätt samt det 

internationella samfundets samordnade insatser så måste NATO avskräcka och försvara mot 

icke-statliga aktörer som har statliga ambitioner, förmågor och resurser, som hotar eller påver-

kar säkerheten hos alliansens population och territoriella integritet.142 Vi kommer att se till att 

NATO har samtliga förmågor som krävs för att lyckas med hela spektrumet av alliansupp-

drag, bland annat för att avskräcka och försvara mot potentiella motståndare och hela spektru-

met av hot som kan konfrontera alliansen från någon riktning.143 Avskräckning baserat på en 
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lämplig mix av nukleära, konventionella och missilförsvarsförmågor kvarstår som en huvud-

faktor i alliansens övergripande strategi.144 Så länge kärnvapen existerar så kommer NATO 

vara en kärnvapenallians.145 Det främsta syftet med NATO:s kärnvapenförmåga är att bevara 

fred, hindra tvång och avskräcka aggressioner.146 Alla de här punkterna visar på en bred av-

skräckning där man ska avskräcka kriget från att ske från första början. Bland annat nämner 

man Ryssland och andra geografiska områden som mål för sin avskräckning vilket kan tolkas 

som att man avskräcker konflikt från dessa håll. Man säger att man ska införliva en bred håll-

ning på avskräckning och försvar och ha samtliga förmågor för att avskräcka och kärnvapen 

för att avskräcka aggression. Allt det här tyder på en bred avskräckning. 

NATO ska ha samtliga förmågor nödvändiga för att avskräcka och försvara mot potentiella 

motståndare och hela spektrumet av hot som kan konfrontera alliansen.147 NATO införlivar en 

bred hållning till avskräckning och försvar som utgår ifrån alla verktyg som NATO har att 

tillgå. Det kommer att ge alliansen möjligheter att svara på vilket hot oavsett vart de kommer 

ifrån.148 Allt som har genomförts för att stärka alliansens hållning kring avskräckning och för-

svar kräver lämpliga investeringar i förmågor och utvecklandet kapabla och mobila styrkor.149 

Missilförsvar kan komplettera kärnvapnens roll i avskräckning men inte ersätta.150 De här 

punkterna, inneha samtliga förmågor som är nödvändiga för avskräckning, indikerar på en ne-

kande avskräckning. Avskräckningen ska ske med rörliga militära medel men också stationära 

i form av missilförsvar.  

Sammanfattningsvis vid toppmötet i Warszawa 2016 så är den territoriella avskräckningen 

lagd på avskräckning och kollektivt försvar. Här tar man även med farleder och kustområden 

tillsammans med NATO:s territorium som ska skyddas med avskräckning. Kring den utökade 

avskräckningen säger man att NATO ska behålla sin förmåga att svara på kriser bortanför sin 

gräns. En breddad och förstärkt hållning till avskräckning och försvar ska bidra till att stärka 

säkerheten utanför alliansens territorium. Utökad avskräckning genom de strategiska kärnvap-

nen hos medlemsländerna finns. Avskräckning mot cyberattacker står för den specifika av-

skräckningen. Den breda avskräckningen nämns med att man ska svara mot alla hot oavsett 

                                                 

144 NATO, Warsaw Summit Communiqué, punkt 52 
145 Ibid., punkt 53 
146 Ibid., punkt 54 
147 Ibid., punkt 32, 51 
148 Ibid., punkt 38 
149 Ibid., punkt 33 
150 Ibid., punkt 55 
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vart de kommer ifrån. Även Ryssland och geografiska området syd nämns som kan indikera 

på bred avskräckning. Kärnvapen nämns som ett av de främsta medlen för avskräckning. Ne-

kande avskräckning sker genom att inneha samtliga förmågor nödvändiga för att avskräcka 

och försvara. Alliansen ska ha möjligheten att svara på hot oavsett vart de kommer ifrån. Den 

nekande avskräckningen sker med både rörliga och stationära militära medel. Straffande av-

skräckning finns det inga indikatorer på.  
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5. Avslutningskapitel 

5.1 Resultat 

Hur har NATO:s hållning på avskräckning förändrats från tiden efter kalla kriget till 

idag?  

1999 strategiska koncept innehåller fokus på den territoriella avskräckningen. Den är främst 

bred och den specifika avskräckningen är mot NBC-vapen. Nekande avskräckning genom 

ökad militär förmåga ska kunna övergå till straffande genom kärnvapen. Vid toppmötet i 

Warszawa 2016 är finns fokus fortfarande på territoriell avskräckning. Man ska även via av-

skräckningen bidra till säkerheten utanför alliansens territorium. Specifik avskräckning gäller 

här mot cyberkrigföring och den breda ska skydda mot alla typer av hot samt Rysslands age-

rande och mot syd. Nekande avskräckning sker genom att ha nödvändiga förmågor för av-

skräckning. Straffande indikeras inget kring.  

Ett mer utförligt svar presenteras nedan, det behandlar även de övriga dokumenten.  

Kring vad som ska skyddas i 1999 års strategiska koncept är fokus på en territoriell avskräck-

ning. Det är främst NATO:s territorium som ska skyddas från en attack. Den utökade av-

skräckningen finns i bakgrunden i konceptet och behandlas endast till del med USA:s utökade 

avskräckning till de övriga NATO-länderna. Vid 1999 års strategiska koncept kring vem som 

ska avskräckas så är den specifika avskräckningen inriktad mot NBC-vapen och det är främst 

den breda avskräckningen som dyker upp i texten men anknytningar till kärnvapen. Den breda 

avskräckningen kan tydas av att man använder kärnvapen som främsta avskräckningsmedlet 

emot en aggression. Hur avskräckningen ska genomföras i det strategiska konceptet från 1999 

är via nekande avskräckning genom att öka den militära förmågan och straffande avskräck-

ning genom kärnvapen. Båda dessa variabler ska utövas med främst rörliga förband. 

Vid 2010 års strategiska koncept på frågan vad som ska skyddas så har man kvar ett stort åta-

gande att försvara alliansens territorium. Den utökade avskräckningen är fokuserad på de 

starka staternas avskräckning åt ett annat medlemsland. USA, Storbritannien och Frankrike 

ska här avskräcka aggressioner mot resterande länder med sina strategiska kärnvapen. När det 

kommer till vem som ska avskräckas så har man här omformulerat specifik avskräckning ge-

nom att man ska utveckla förmågan att skydda sig från ballistiska missiler, CBRN, cyberat-
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tacker och internationell terrorism. Här har man alltså vidgat det begreppet något. Bred av-

skräckning förekommer liksom i 1999 års koncept genom kärnvapen som primärt vapen för 

avskräckning. Här förtydligas dock den breda avskräckningen med en punkt som säger att 

NATO ska avskräcka mot alla aggressioner och uppkomna säkerhetsutmaningar. Hur man ska 

avskräcka svaras i det strategiska konceptet från 2010 med punkten att NATO ska avskräck 

mot alla aggressioner och uppkomna säkerhetsutmaningar. Alliansen ska ha alla förmågor 

som krävs för att avskräcka och försvara alliansens population. Detta indikerar att man efter-

strävar en nekande avskräckning där valmöjligheterna för motståndaren ska vara begränsade. 

Att inget tvivel sedan ska läggas på NATO:s beslutsamhet om säkerheten skulle hotas kan 

tyda på en straffande avskräckning även om det inte uttryckligen står. Robusta och mobila 

styrkor ska stå för avskräckningen.   

Från toppmötet i Wales 2014 så svaras det på frågan om vad som ska skyddas av avskräck-

ningen med att NATO har kvar den territoriella avskräckningen enligt tidigare. Man ska visa 

på en stark allians genom bland annat utplacering av patriotmissiler i Turkiet. Den utökade 

avskräckningen är en upprepning av det strategiska konceptet från 2010. USA, Storbritannien 

och Frankrike ska avskräcka aggressioner mot andra medlemmar med sina strategiska kärnva-

pen. Vem som ska avskräckas framgår i dokumentet som att specifik avskräckning fokuserar 

på hybridkrigföringshot i övrigt så återfinns inga indikatorer på detta. Så den variabeln har 

minskat något sedan det strategiska konceptet kom till. Man framhäver istället en bred av-

skräckning där man ska möta alla typer av hot. Det ska ske med en mix av olika militära me-

del och däribland kärnvapen för att kriget aldrig ska bryta ut. På frågan hur man ska av-

skräcka så ges det inga indikatorer på någon straffande avskräckning i dokumentet. Däremot 

förekommer det indikationer på nekande avskräckning. Det sker genom att man har ett brett 

försvar bestående av främst rörliga militära medel men även stationära i form av missilför-

svar. 

På frågan vad som ska skyddas av avskräckningen vid toppmötet i Warszawa 2016 så är den 

territoriella avskräckningen mer utvecklad. Tyngdpunkten är lagd på avskräckning och kol-

lektivt försvar. Här tar man även med för första gången sjöfartssträckor och kustområden på 

NATO:s territorium som ska skyddas med avskräckning. Man betonar även att avskräckning 

och försvar är hjärtat av alliansens uppdrag och syfte, bland annat genom att skydda allierat 

territorium och population. Även den utökade avskräckningen märks i större utsträckning där 
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man säger att NATO ska behålla sin förmåga att svara på kriser bortanför sin gräns. Man sä-

ger även att en breddad och förstärkt hållning till avskräckning och försvar ska bidra till att 

stärka säkerheten utanför alliansens territorium. Utöver det så ligger tidigare version av utö-

kad avskräckning genom de strategiska kärnvapnen hos USA, Storbritannien och Frankrike 

kvar. Här nämns även USA:s kärnvapen som ska vara utplacerade i Europa. Vem som ska av-

skräckas har via den specifika avskräckningen förändrats sedan toppmötet 2014 till att endast 

avhandla cyberattacker. Den breda avskräckningen nämns med att man ska svara mot alla hot 

oavsett vart de kommer ifrån. Man breddar sin avskräckning till att gälla mot Ryssland och 

syd samt att NATO ska besitta förmågorna som krävs för att avskräcka och försvara mot po-

tentiella motståndare och hela spektrumet av hot. Även här nämns kärnvapen som ett av de 

främsta medlen för avskräckning. På frågan hur man ska avskräcka så för man en nekande av-

skräckning genom att inneha samtliga förmågor nödvändiga för att avskräcka och försvara. 

Alliansen ska ha möjligheten att svara på hot oavsett vart de kommer ifrån. Den nekande av-

skräckningen sker med både rörliga och stationära militära medel. Straffande avskräckning, 

precis som under toppmötet 2014 finns det inga indikatorer på.  

5.2 Resultatdiskussion 

Kopplat till problemformuleringen, som är hur en allians avskräckningsstrategi ser ut och hur 

den har skräddarsytts för att passa motståndare, hot och motåtgärder så visar resultatet att en 

allians som NATO anpassar sin avskräckning till det hot som existerar. Man skulle alltså 

kunna säga att den är skräddarsydd för sitt ändamål och rådande säkerhetsmiljö. Det är dock 

svårt att säga att det ser likadant ut för andra allianser. Resultatet kan endast kopplas till 

NATO inte till övriga allianser och försvarssamarbeten.  

Om jag sedan lyckats fylla igen forskningsluckan som jag fann i forskningsöversikten är en 

annan diskussion. Att jag med den här undersökningen har lyckats generalisera hur en allians 

avskräcker med fallet NATO blir svårt att hävda. Jag har absolut bidragit till del i att fylla 

igen luckan genom att undersöka just det här fallet men det finns fler allianser i olika konstel-

lationer som andra skulle kunna kolla på.  

Jag anser att syftet med uppsatsen blivit uppfyllt. Jag får genom att titta på kommunikén från 

toppmötet i Warszawa 2016 en bild över hur NATO:s avskräckning ser ut just nu och genom 

att titta på de övriga dokumenten en möjlighet till att se förändring i tid. Har jag då bidragit 

till en ökad förståelse för NATO:s avskräckningsstrategi eller gav mitt resultat på den här 
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undersökningen något annat. Det den gör är att den presenterar NATO:s avskräckning utifrån 

avskräckningsteorin. Jag tycker ändå att man kan säga att den tack vare att resultatet förklarar 

hur avskräckningen fungerar i NATO kan säga att man har fått en ökad förståelse för allian-

sens avskräckningsstrategi. När det kommer till det underliggande bidraget kring jämförelsen 

mellan två typer av material så finner jag ingen direkt skillnad i hur fakta presenteras. De fun-

gerar båda lika bra med mitt analysverktyg och båda typerna av material behandlar avskräck-

ning på den strategiska nivån.  

Den övergripande frågeställningen svaras på i resultatet där de preciserade frågorna, vad, vem 

och hur, får stå för analysens och resultatets inbäddade struktur. Jag tycker ändå att resultatet 

av de preciserade frågorna skjuter mot svaret på den övergripande frågan på ett tillfredsstäl-

lande sätt. Svaret på hur avskräckningsstrategin ser ut är dock svår att precisera utan att reso-

nera och presentera belägg. Jag kan till exempel inte göra riktigt som Axelsson et.al. kategori-

sera avskräckningsstrategin inom de olika kategorierna snubbeltråd, fallucka, sköld eller mur.  

När det kommer till teorin så försöker jag uppnå validitet i form av att indikatorerna är tagna 

ur det teoretiska materialet och alltså mäter jag det som är tänkt att mätas. Det som kan vara 

negativt här är att det teoretiska underlaget som jag har presenterat inte räcker till för att ge en 

helt förklarande bild över NATO:s avskräckningsstrategi och hur den har förändrats över tid. 

Indikatorerna som jag har valt kanske bara ger en del av svaret som jag säger mig sträva efter. 

Som exempel kan ges indikatorn för nekande avskräckning som tittar på om man nekar mot-

ståndaren valmöjligheter. Kopplat till mina resultat så var det väldigt tolkningsbart vad som 

menades med att neka valmöjligheter. Vilken handling skulle indikera på det? Jag valde i ana-

lysen att göra det bästa av min valda metod och tolka det som jag läste i dess kontext. Det jag 

har gjort för att minska detta problem är att finna relevant teoretiskt underlag för att kunna 

finna så tydliga resultat som möjligt på mitt valda problem.  

Metoden är som jag nämnt tidigare i metodkapitlet inte det ända sättet att undersöka det här 

problemet på. Min metod anser jag dock ha fungerat väl och det har gett ett resultat som skju-

ter mot problem och syfte med den här uppsatsen. En annan metod skulle kunna vara ett ämne 

för vidare forskning för att man ska kunna se om resultatet återskapas eller om man kan 

bredda resultatet och bidra mer till förståelsen för NATO:s avskräckning. När jag tog ut 

materialet utgick jag dels ifrån NATO:s expansion österut och Rysslands agerande i Georgien 

och Ukraina. Dessa nedslag i tiden verkar lämpliga då tendensen i resultatet visar på att 
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NATO anpassar sig till rådande säkerhetsmiljö. Vid toppmötet 2016, två år efter annekte-

ringen av Krim, så finns Ryssland uttryckligen med som ett hot som ska avskräckas.  

5.3 Slutsatser 

Slutsatserna som jag kan dra av ovan förda diskussion är att resultaten visar på en förändring 

av NATO:s avskräckningsstrategi och att den anpassar sig efter rådande säkerhetsmiljö. Detta 

resultat ska dock endast ses som en förklaring av NATO:s avskräckningsstrategi. Förståelsen 

för NATO:s avskräckningsstrategi har till del ökat genom att jag funnit att den anpassas till 

rådande säkerhetsmiljö. Alliansen står inte passiv till förändringar i omvärlden och närområ-

det utan de uppdaterar sin hållning kring avskräckning för att fungera mot den hotbilden som 

finns mot alliansen.  

5.4 Relevans för yrket och vidare forskning  

För den praktiska officeraren på förbandet utan intresse i NATO:s avskräckning så ger inte 

denna uppsats så mycket relevans. Relevansen för yrket kommer nämligen in vid förståelsen 

för NATO:s avskräckningsstrategi. Sverige har ett samarbete med NATO där man är en av 

länderna som har skrivit på värdlandsavtal med alliansen.151 Det kan därav ses som relevant 

att faktiskt veta vad deras hållning är kring just avskräckning.  

Den här undersökningen genomförs på fallet NATO och dess avskräckningsstrategi från 1999 

till 2016. För vidare forskning så kan det behövas undersöka andra allianser eller försvarssam-

arbeten i andra konstellationer för att generalisera resultatet och fylla upp forskningsluckan. 

Sommaren 2018 kommer det att hållas ett nytt toppmöte i Bryssel vilket gör att det tillkom-

mer ytterligare möjligheter att finna empiri på området och möjlighet finns att vidareutveckla 

förändringen kring NATO:s avskräckningsstrategi.152 När det kommer till empiri så finns yt-

terligare dokument som kan ge bidra med mer data till analysen under tiden för den här under-

sökningen. Bland annat så har det genomförts nio stycken toppmöten under perioden 2002-

2012.153 

                                                 

151 NATO, Relations with Sweden, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52535.htm Hämtad: 2018-05-07, 

Senast ändrad:2017-03-30 
152 NATO, NATO Secretary General announces dates for 2018 Brussels Summit, 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_147856.htm?selectedLocale=en Hämtad: 2018-05-07, Senast ändrad: 

2017-10-20 
153 NATO, Summit meetings, Previous summit meetings 
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