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SMÅSTATENS TEKNISKA DILEMMA I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD 
 
Sammanfattning: 
Sveriges försvarsmakt har under många år efter Försvarsbeslut 2000 anpassats för internationella 
insatser och i samband med detta även den teknik och materiel som nyttjas. När Försvarsberedningen 
senare förändrat inriktningen för svenska försvarsmakten, ska försvaret anpassas för att klara de krav 
som ett nationellt försvar kräver. Med begränsningar får småstater alltjämt problem och svårigheter 
i de val som måste göras, likt de problem svenska försvarsmakten torde ställs inför vid omställningen 
mot ett invasionsförsvar. Något som kan ha försvårats av att vi har skapat oss problem med ett 
optimerat försvar för internationell tjänst och något som framöver kan få konsekvenser för det 
nationella försvaret. 
 
Studien avser att identifiera och analysera en småstats utmaningar utifrån de begränsningar som den 
har. Den belyser dilemman för småstater, vilket uppstår i samband teknisk utveckling och 
anpassning. Specifikt inriktat på hur teknisk utveckling förändrar en småstats möjlighet att möta 
striden.  
 
Studien visar normativt på att Sveriges försvarsmakt å ena sida är pressade att följa med i teknisk 
utveckling för att kunna hävda sig internationellt och erhålla internationellt stöd, å andra sidan har 
särskilt taktiska och nationella operativa behov. Dessa tillgodoses inte av denna utveckling eller 
försöken att hänga med i utvecklingen, där den nationella försvarsförmågan kan bli lidande. Sverige 
som småstat ett har tydligt dilemma i att följa en teknisk utveckling och samtidigt ha resurser för ett 
stark nationellt försvar. 
 
Nyckelord:  
Småstater, teknik, nationellt och internationellt försvar, interoperabilitet. 
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1. INLEDNING 
Grunden till all vetenskaplig forskning är att nyfiket undra över något och drivkraften i 

allmänhet till att söka svar på frågor som inte tidigare undersökts.1 Det forskningsproblem som 

presenteras inom ramen för denna studie kommer från en vilja att lära och en nyfikenhet. Att 

ämnesvalet blev det som beskrivs nedan kommer sig i grunden från diskussioner under 

programmet HOP1 18/192, på Försvarshögskolan. Ämnen som nationellt försvar och småstater 

avhandlades, vilket tillsammans med ett eget teknikintresse väckt drivkraften att utvinna utökad 

kunskap inom ämnet. 

 

Militär verksamhet kan bedrivas i olika miljöer och med olika syften. Två av dessa indelningar 

är internationella insatser och nationellt försvar, där skillnader till stor del beskriver olika 

verkligheter och kan innebär helt olika uppgifter för stridskrafterna. I en internationell insats är 

förbanden ofta sammansatta av flertalet mindre enheter och består till del av ett antal olika 

deltagande nationer. För att detta ska fungera bidrar nationer med förband, vilka är anpassade 

för den insats i vilken de ska ingå. Till skillnad från insatser i en internationell miljö sker det 

nationella försvaret på hemmaplan och ofta ensamt, där nationen själv ska lösa alla uppgifter. 

Staten allena behöver ett styrkeregister som klarar av att genomföra uppgifter över hela 

konfliktskalan. Dessa verksamheter ställer olika krav både i form av vilken sorts förband som 

ingår i allt från kompetenser, till den materiel och teknik de använder. Med specifika 

egenskaper är de ingående delarna optimerade för den omgivning i vilken utövningen 

genomförs.   

 

Tillsammans med olika miljöer att bedriva en militär verksamhet i, har olika stater skilda 

förutsättningar till utförande. Dessa stater går att dela in i mindre eller större enheter. Vi kan 

bland annat kalla dem småstater och stormakter, och ett sätt att skilja dessa åt är deras 

ekonomiska resurser och på deras möjlighet att genomföra och följa den utveckling som ständig 

sker omkring oss. Småstater och stormakter, nationellt försvar och internationell insats – alla 

med olika omgivningar, olika verksamheter och olika förutsättningar. Sammanfattningsvis har 

dessa skilda verksamheter olika krav på förband, personal, materiel och nyttjar olika 

                                                
1 Björn Badersten, ”Undrande mångfald”, Statsvetenskaplig tidskrift 112, nr 4 (2010): 379–380. 
2 Anders Palmgren, ”Högre officersprogrammet”, Försvarshögskolan, augusti 2019, 
https://www.fhs.se/utbildningar/hogre-officersprogrammet.html. 
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våldsmandat. Vissa insatser kräver därtill materiel och teknik specifikt anpassad för den miljö 

i vilken utövningen pågår. 

 

1.1 Problemformulering 
I samband med Försvarsbeslut 2000 ominriktades svenska försvarsmakten mot ett 

internationellt insatsförsvar med anpassningar för att kunna delta i gemensamma operationer, 

tillsammans med andra.3 När senare en ny kurs sattes för Försvarsmakten i samband med 

Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025, fick 

Försvarsmakten i uppgift att förändra en stor del av sitt försvar. Denna gång riktas 

stridskrafterna om mot ett nationellt invasionsförsvar.4 

 

Sveriges försvarsmakt har under många år efter Försvarsbeslut 2000 anpassats för 

internationella insatser och i samband med detta även den teknik och materiel som nyttjas.5 När 

Försvarsberedningen förändrat inriktningen för svenska försvarsmakten, ska försvaret anpassas 

för att klara de krav som ett nationellt försvar kräver. Motsättningar mellan ekonomi, teknikens 

påverkan och småstaters resurser tenderar att skapa svårigheter och problem. Med begränsade 

resurser inom Försvarsmakten kan en sådan omställning av stridskrafterna och ständig teknisk 

utveckling skapa utmaningar inför beslut av framtidens försvar. Ett antal val och kompromisser 

behöver genomföras, vilket kan vara ett dilemma för en stat med små ekonomiska resurser och 

liten numerär.  

 

Sverige är enligt definition en småstat, där specifikt ekonomi är en av småstaternas 

huvudbegränsningar.6 Små ekonomiska resurser medför utmaningar och skapar dilemman. 

Med begränsningar får småstater alltjämt problem och svårigheter i de val som måste göras, 

likt de problem svenska försvarsmakten torde ställs inför vid omställningen mot ett 

invasionsförsvar. Med de förutsättningar och begränsningar Sverige har som en småstat, kan 

en sådan omställning kräva anpassningar av teknik och annan materiel för att lösa ut detta nya 

fokus. Något som kan ha försvårats av att Försvarsmakten skapat sig problem med ett optimerat 

försvar för internationell tjänst och något som framöver kan få konsekvenser för det nationella 

                                                
3 Försvarsdepartementet, ”Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret”, Pub. L. No. 1999/2000:30 (1999), 1. 
4 Försvarsdepartementet, ”Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025”, Pub. L. No. 2019:8 (2019), 17–18. 
5 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, 10–11. 
6 Shaun Clarke, Strategy, air strike and small nations, Repr. (RAAF Base Fairbairn: Aerospace Centre, 2001), 
68. 
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försvaret. Ett problem som författaren vill belysa med denna fallstudie och något som 

säkerligen även återkommer i andra delar av världen, är de dilemman Sverige har som småstat 

och de utmaningar som påverkar framtidens teknik och materielanskaffningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
Ämnet i denna fallstudie fokuserar på att belysa relationen teknik och småstat, utifrån svenska 

försvarsmakten. Genom att beskriva de grundläggande teorier som stöder olika teoretiska 

perspektiv, avser studien att identifiera och analysera småstaters dilemman och en eventuell 

förändring av synen på detta dilemma när det gäller att hänga med i teknisk utveckling. 

Avvikande teoretiska påståenden underbyggs med teori och kontrasteras mot varandra. 

 

Studiens empiriska syfte avser att visa hur avvägningar för Försvarsmakten gett dagens tekniska 

satsningar – varför det ser ut som det gör. Med denna fallstudie vill författaren utmana problem 

och belysa hur teknisk utveckling förändrar en småstats möjlighet att möta striden. Specifikt 

inriktat på flygvapnet i åskådliggörande exempel. Där flygvapnet är utmärkande för 

högteknologisk stridskraft och dyra investeringar, vilket stöder tydliggörandet mellan teknik, 

resurser och småstat på ett mycket bra sätt.7 

Genom resonemanget i problemformuleringen samt syftesbeskrivningen föds det 

forskningsproblem författaren vill belysa:  

Hur belyser inriktningen i försvarsbeslut 2000 respektive Försvarsberedningens slutrapport 

2019 dilemmat för en småstat att följa med i den tekniska utvecklingen och samtidigt 

balansera begränsade resurser? Har synen på detta dilemma, som den kommuniceras i de 

två försvarsbesluten, förändrats över tid? 

 

1.3 Tidigare forskning 
Ofta uttrycks generaliseringar som att det är endast vinnarna som skrivit historien och haft 

möjligheten att påverka vad framtidens försvar utvecklas mot. Vilket i sak kan vara sant, då 

vinnarna överlevt kriget och dessutom varit de som efteråt velat synas med flaggan i topp. Idag 

borde dock denna uppfattning vara mer ett misstag att anta att endast vinnare har möjligheten 

att manipulera det förflutna för att uppnå sina nutida mål. Denna sanning borde vara mer korrekt 

                                                
7 Jonas Gummesson, ”Sveriges dyraste försvarssatsning”, januari 2019, https://www.svd.se/notan-for-gripen-e-
368-miljarder--hittills. 
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i tidigare forskning än hur dagens vetenskapligt arbete sprids världen över. Införandet av 

internet har skapat nya möjligheter och en enorm potential för alla att sprida sitt budskap och 

sina åsikter. Detta gör att tidigare forskning bör ses med andra ögon, än det som är producerat 

i modern tid. 

 

I tidig militärteori beskriver Clausewitz hur varje krig handlar om att vinna över motståndaren. 

Hur kriget kommer från hjärtat och hur kriget inte har något att göra med teknik.8 En kamp som 

avgörs utifrån viljestyrkan, något som de egna stridskrafterna måste avvägas mot.9 Likt 

Clausewitz har flera av de stora militära tänkarna sällan eller aldrig med teknik i sina tankar, 

om hur stridskrafter skulle nyttjas tillsammans med teknik eller nämnt dess inverkan.10 

 

Inom forskning av teknikens påverkan för småstater återfinns det ett än mindre utbud än för hur 

teknik inverkar på stormakters stridskrafter,11 vilket tillsammans med en eventuell vinkling av 

historisk forskning skapar utmaningar. Tidigare avhandlade studier tar upp begrepp om 

stormakters strategi och dilemman, men bjuder sällan på perspektiv för hur småstater hanterar 

problem och strategiska lärdomar.12 Det saknas till stor del material om småstaters krigföring 

och författaren vill med denna studie fylla en kunskapslucka, för det dilemma som småstater 

ställs inför. Än mer specifikt belysa hur Sveriges försvarsmakt påverkas som småstat med 

inverkan av teknisk utveckling. Denna fallstudie ger ett fortsatt generellt och akademiskt bidrag 

till en doktrinär debatt om teknik, med medvetet fokus på småstater som alltför sällan saknas i 

ansenligt internationellt vetenskapligt arbete. Denna studie är ett bidrag för att fylla de luckor 

som finns inom dagens forskning. 

 

För att fylla luckor i studiens teoretiska perspektiv nyttjar studien nutida tänkare för att belysa 

teknikens roll och möjligheter i kriget, men också teori vilken belyser småstaters 

förutsättningar. I modern forskning börjar teknik få mer avtryck, där bland annat Jeremy Black, 

Shaun Clarke, Karl P. Mueller och Martin Van Creveld i sin forskning visar på endera en 

koppling mellan teknik och småstater eller på förekomsten av dessa begrepp i enskilda termer. 

                                                
8 Carl von Clausewitz, Om kriget, övers. Hjalmar Mårtenson, Klaus-Richard Böhme, och Alf W Johansson 
(Stockholm: Bonnier fakta, 1991), 29. 
9 Clausewitz, 32. 
10 Martin Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, A rev. and expanded ed. (New 
York: Free Press, 1991), 321. 
11 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 179. 
12 Clarke, 67. 
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Internationell forskning i form av Black, Clarke, Mueller och Van Creveld används i denna 

fallstudie, för att med hjälp av deras studier utanför Sverige hjälpa till att skapa en bredare vy 

mot Sveriges ansträngningar och avgöranden. 

 

Black beskriver i sina studier hur teknikens påverkan är långt ifrån enkel och att dess vägar inte 

alls är helt tydliga. Han försöker visa viktiga tekniska framsteg och vilken skillnad dessa har 

gjort i den militära arenan. Black ger en historisk blick, en nutida och försöker även förutspå 

möjliga framtida trender.13 Teknik framträder som en viktig faktor för att påverka resultatet av 

konflikter, men en faktor vilken påverkar krigföring snarare än som en avgörande orsak. Teknik 

framkommer efter övervägande av historien, nutid och framtid som mycket viktigt. Även om 

tekniken inte bara innebär större och dyrare, har den med tiden blivit mer potent, mer signifikant 

och mer central i militär politik. Teknikens effektivitet, beror mycket på motståndarnas 

handlingar, vilka både kan öka eller minska betydelsen av teknik.14 Även Van Creveld har 

studerat människans användning av teknik. Han har ett aningen längre historiskt perspektiv än 

Black där studien fokuserar på hur teknik använts under de senaste 4000 åren och hur denna 

har haft inverkan på militär verksamhet.15 

 

Clarke har istället valt att fokusera på småstaters möjlighet till krigföring, i utbyte för tekniska 

förmågor, där han anser att forskningen är undermålig. Han anser att småstaters teoretiska 

möjligheter att påverka krigföring är militärt underordnande för hur stormakter utvecklat 

offensiv förmåga. Han anser dock i nutid att småstater måste få ett större fokus och något som 

denna fallstudie vill fortsätta att lyfta.16 Ett än mer samtida fokus har Mueller i sin studie, där 

han låtit flertalet internationella experter utvärdera effekterna av olika nationers insatser under 

konflikten i Libyen 2011. Han sammanställer dessa erfarenheter från både småstater och 

stormakter, där han försöker erbjuda en vägledning för framtida konflikter,17 bland annat hur 

kompatibiliteten och interoperabilitet mot NATO har sin grund i rutiner och teknik.18 

 

                                                
13 Jeremy Black, War and technology (Bloomington: Indiana University Press, 2013), xiii–xv. 
14 Black, 265, 269. 
15 Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, 1–3. 
16 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 2. 
17 Karl P. Mueller, Precision and purpose: Airpower in the Libyan Civil War (Santa Monica, California: RAND, 
2015), iii. 
18 Mueller, 324–325. 
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1.4 Material och avgränsningar 
För att studera svenska försvarsmakten i förhållande till respektive teoretiskt påstående, 

nyttjades i denna studie fallen Försvarsbeslut 200019 respektive Inriktningen av 

säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–202520. En tidsmässig 

avgränsning vid två tillfällen på tidsaxeln, där studien endast avser studera hur dessa två 

dokument hanterat dilemman vid två tidpunkter. En diskussion om materialval genomförs i 

metodavsnittet under punkt 2.2. 

 

I exemplifierande delar ges extra fokus på ett tekniskt avancerat flygvapen. 

 

1.5 Disposition 
Denna fallstudie presenteras i form av en vetenskaplig uppsats där initialt, syfte och problem 

redogörs. Därefter redogörs metoden, för att ge läsaren en bild av hur studien är upplagd och 

vilka ställningstagande som gjorts. Fortsatt ges en orientering av de etablerade teorierna för 

respektive teoretiskt påstående. 

 

Efter en teoretisk presentation skildras ett empiriskt underlag för två skiljaktiga försvarsbeslut, 

där samtidigt analys redogörs. Denna analys är uppdelad utefter respektive teoretiskt påstående 

och koppad mot studiens valda fall. 

 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning för de resultat som studien gett, där texten 

knyter an till dilemman för småstater och Sveriges försvarsmakt. 

 
  

                                                
19 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret. 
20 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025. 
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2. METOD 
En beskrivning för hur ställningstaganden gjorts och vilken metod som valts med hänsyn till 

fallstudien. Studien redogörs i ingående delar och genomförandet beskrivs. 

 

2.1 Övergripande design 
Yin beskriver i Fallstudier: design och genomförande att ett antal olika delar bör ingå när en 

fallstudie produceras. Bland annat vilka frågor som ska studeras, vilken data som är relevant, 

vilken data ska som samlas in och hur resultaten ska analyseras.21 Utifrån detta har författaren 

valt att genomföra en fallstudie med följande design: 

 

Denna fallstudie har sin grund i att presentera två teoretiska påståenden, där dessa underbyggs 

med teori. Två olika teoretiska perspektiv användes eftersom olika teorier pekar i olika 

riktningar, vilket samtidigt hjälper till att påvisa svårigheter med att avgöra teknikens påverkan 

inom ramen för denna fallstudie. Parallellt med detta utvecklades den begreppsanvändning 

vilken brukades i studien, för att skapa en bättre förståelse av uppsatsens grundplatta. En 

kvalitativ textanalys genomfördes senare på två utvalda inriktningsbeslut och analysenheter för 

svenska försvarsmakten - Försvarsbeslut 200022 och Inriktningen av säkerhetspolitiken och 

utformningen av det militära försvaret 2021–202523. 

 

Båda teoretiska påståenden ställdes senare mot respektive försvarsbeslut, för att identifiera och 

belysa skillnader i hur dessa försvarsbeslut hanterar en småstats utmaningar och begränsningar. 

Inom respektive försvarsbeslut valdes en koncentration enligt jämförelsepunkter i punkt 3.5.1 

ut och nyttjades för jämförelsen mot studiens syfte. Vinkling och fokus i jämförelsepunkterna 

är valda för att ge läsaren en förståelse för vilka beslut och inriktningar som är gjorda inom 

respektive försvarsbeslut. De ska även tydligt visa på de tekniska val och beslut som för 

perioden är utmärkande. Slutligen diskuteras resultaten från denna identifiering och belysning 

i en sammanfattande slutsats, där svenska försvarsmaktens utmaningar och dilemman skildras 

och stärks utifrån studiens teori. 

                                                
21 Robert K. Yin, Fallstudier: design och genomförande, övers. Björn Nilsson, 1. uppl. (Malmö: Liber, 2007), 
39–42. 
22 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret. 
23 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025. 
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För att undvika sårbarheten i en fallstudie,24 bygger uppsatsen på en teorikonsumerande 

kvalitativ jämförande fallstudie utifrån två fall och konkurrerande teorier, där analysen inte 

svarar på varför satsningar inom Försvarsmakten ser ut som de gör, utan den belyser istället ett 

dilemma.25 Studien avser att ge en insikt för de svårigheter Sverige har som småstat och vilka 

utmaningar som påverkar framtidens teknik och materialanskaffningar. 

 

Utifrån detta har författaren valt att lägga upp och genomföra sin jämförande fallstudie enligt 

följande: 

 

 
 

Figur 1: Flödesschema över studiens upplägg/design. 

 

2.2 Val av empiriskt material 
För studien återfinns två utvalda studieobjekt och fall – Försvarsbeslut 200026 och Inriktningen 

av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–202527. Det första är en 

proposition och en uppföljning av ett tidigare inriktningsbeslut från riksdagen, innehållande 

förslag till genomgripande förändringar. Det andra är Försvarsberedningens slutrapport. I denna 

                                                
24 Yin, Fallstudier: design och genomförande, 27. 
25 Yin, 76. 
26 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret. 
27 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025. 
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redovisas Försvarsberedningens bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och 

konsekvenser för svensk försvarspolitik. Båda beskriver en tydlig förändring i inriktning av 

Försvarsmaktens stridskrafter. Försvarsbeslut 2000 redogör för en förändring mot ett 

internationellt insatsförsvar med anpassningar för att kunna delta tillsammans med andra, i 

gemensamma operationer.28 Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det 

militära försvaret 2021–2025 är istället valt för att tydliggöra en annan större förändring i 

Försvarsmaktens uppgifter, där stridskrafter riktas om mot ett nationellt invasionsförsvar.29 De 

två dokumenten är även valda utifrån den tekniska diskurs som fanns under tidigt 2000-tal och 

för att belysa hur uppfattningar om teknik och resurser tydligt speglas. Materialet är dessutom 

valt och intressant i denna fallstudie utifrån möjligheten att kunna jämföra och säga något om 

hur synen på dilemmat utvecklats, i samband med förändringar i säkerhetsläget och i 

Försvarsmaktens uppgifter. De beskriver en tydlig kontext av olika tidpunkter och 

förutsättningar för försvaret, med olika inställningar och syn på teknik. Kring millenniumskiftet 

och i samband med Försvarsbeslut 2000 ansågs tekniken revolutionerande och inställningen 

hos militära tänkare var en större modernisering av alla tekniska system.30 Motsvarande 

förändring skedde några år senare, där kritiska röster ifrågasatte teknikens effektivitet och det 

skedde istället ett skifte i debatten från revolutionerande teknik.31 Försvarsbeslut 200032 och 

Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–202533 

användes enligt ovanstående urval för att analysera Försvarsmaktens roll vid två olika vägskäl, 

internationellt respektive nationellt fokus. 

 

För att på ett enklare sätt visualisera tekniska val och teknikens påverkan i respektive 

försvarsbeslut, har ett extra fokus mot ett tekniskt avancerat flygvapen använts i 

exemplifierande delar. Detta då luftmakt anses som ett betydande och tydligt 

diskussionsområde vid övervägande av militär teknik och ger tydliga.34 

 

                                                
28 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, 10–11. 
29 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 17–18. 
30 Michael Raska, Military innovation in small states: Creating a reverse asymmetry (Abingdon, Oxon: 
Routledge, 2016), 39. 
31 Raska, 52. 
32 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret. 
33 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025. 
34 Black, War and technology, 173. 
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2.3 Metodkritik  
Att nyttja möjligheten till information från flera olika källor, med flera infallsvinklar är något 

som använts i samband med denna uppsats, där två olika teoretiska perspektiv skapar ett bredare 

angreppssätt. Trovärdigheten har i denna studie ökat då flera av varandra oberoende källor 

nyttjats, med begreppen teknik och småstat i fokus. 

 

Clarke nämner bland annat att tidigare forskning för småstaters krigföring är något tunn och att 

det till del saknats material,35 vilket har bidragit till att denna studie endast fokuserats på att 

betrakta större begrepp. Dessa begrepp har enligt författaren gett möjlighet att lyfta blicken och 

istället titta på generella penseldrag inom respektive försvarsbeslut. Detta ger en bredare studie 

och inte fokus på enskilda detaljer, dock inte med garanti en lika träffsäker sådan. Relevansen 

i studien minskar inte trots detta, utan resultaten behöver istället ses mer generella utifrån de 

förutsättningar som rådde under tiden för studien. Likaså svårigheten att utvärdera hur teknik 

påverkar, när historiens subjektiva erfarenheter är gamla och ny teknik ännu inte utvärderats 

fullt ut.36 Oaktat att tidigare forskning med fokus på småstater anses aningen bristfällig, har 

istället energi lagts på att skapa en teoribas av högt rankad forskning i den mån detta har varit 

möjligt. Trots eventualiteten att det missats en eller flera bidragande studier, har använd teori 

och empiri bidragit till relevant data och insikt. 

 

2.3.1 Källkritik  

Ett grundläggande krav på en källa är dess äkthet.37 Något som studieobjekten i studien får 

anses ha, då de består av primärkällor, där texten och tolkningen är tagen direkt ur respektive 

proposition och rapport. Således finns inga tolkningar av mellanhänder. Detta är officiella 

dokument från regering och riksdag, vilka kan anses trovärdiga där studien inte funnit något 

skäl att tvivla på deras oberoende. 

 

Teorin i studien är vald utifrån modern och tekniskt giltig forskning. Delvis används dock 

samma forskare i båda teoretiska perspektiven, då dessa forskare ansågs viktiga för studiens 

teoretiska grund. Dessa är dessutom valda då de har en tydlig delad uppfattning om teknikens 

påverkan, med en medveten tanke att lyfta olika tekniska perspektiv mot varandra. 

                                                
35 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 179. 
36 Black, War and technology, 264, 266. 
37 Peter Esaiasson m.fl., Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan 
(Stockholm: Wolters Kluwer, 2017), 291. 
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En svaghet i studiens källor är att författaren själv har tolkat texten och det saknas data, för hur 

tankar förts mellan regering och Försvarsmakten inför respektive proposition och rapport. Utan 

intervjuer saknas möjligheten till att komma åt motiven bakom besluten, där intervjuer hade 

kunnat styrka och påvisat varför försvarsbesluten formulerats som de gjorde. Intervjuer hade 

dessutom kunnat stärka författarens tolkning i studien. Avsaknaden av intervjuer har inneburit 

ett angreppssätt för studiens resultat, där författaren medveten om tillvägagångssättet undvikit 

att analysera bakomvarande faktorer. Intervju har i denna fallstudie utelämnats på grund av 

begränsad tid för studien i sin helhet. 

 

Studiens två olika valda studieobjekt (regeringens proposition och Försvarsberedningens 

rapport till regeringen), är till del inte direkt jämförbara. Regeringens proposition och 

Försvarsberedningens rapport till regeringen säger dessutom inte något om hur dilemmat 

faktiskt hanteras i Försvarsmakten och den fysiska verkligenheten. De olika dokumenten 

framställer istället hur teknikens roll uppfattas, hur denna kan hanteras med begränsade 

resurser, och hur detta förändrats över tid med hänsyn till Försvarsmaktens uppgifter och 

säkerhetsläget. Trots detta har dessa två olika typer av dokument valts för att fånga fallstudiens 

kärna, vilka båda i denna fallstudie kan förutsättas vara produkter av en mer allmän politisk 

uppfattning om synen på småstatens dilemma och hur det ska hanteras. 

 

3. TEORI 
En presentation av de etablerade teorierna för respektive teoretiskt påstående. Kärnbegrepp 

förklaras och kopplas till studiens fokus. Identifierade skärningspunkter utmanas, utifrån ett 

fokus på tydliga och moderna teorier. 

 

Utifrån bland annat Blacks skildring av teknikens signifikans och samtida ringa betydelse,38 

grundades teoretiska perspektiv. Med givet resonemang och med delvis avsaknad tidigare 

forskning kring småstaters förutsättningar i en föränderlig miljö, har två teoretiska påståenden 

formulerats vilka genomsyrar studiens teori, empiri, analys och resultat. Dessa är: 

  

                                                
38 Black, War and technology, 265. 
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1. Satsning på teknik skapar svårigheter i ett nationellt försvar 

2. En teknisk utveckling är viktig för en småstats interoperabilitet 

 

3.1 Definitioner 
Med fokus småstaters strategiska inriktningar för stridskrafter, följer nedan en för fallstudien 

grundläggande begreppsbeskrivning. 

 

3.1.1 Teknik och teknologi 

Definition för det svenska ordet teknologi är teknisk vetenskap, där det motsvarande engelska 

ordet technology har en aningen annan innebörd. Det engelska ordet technology betyder både 

teknik och teknisk vetenskap. Rekommendationen är att översätta technology med teknik, vilket 

är gjort i denna fallstudie.39 

 

3.1.2 Småstat 

Definitionen av en småstat saknar till del konsensus. I själva verket är det en stor oenighet även 

om vilken typ av kriterier, kvantifierbara eller kvalitativa, som är mest lämpliga för att 

karakterisera småstaten.40 Trots detta uttrycker The Commonwealth i sin definition hur 

småstater är särskilt utsatta för yttre påverkan till följd av deras geografiska positionering och 

inneboende strukturella utmaningar. Samfundet fortsätter beskriva småstatens utmärkande drag 

i bland annat begränsat globalt inflytande och svag teknisk kapacitet.41 

 

I en diskussion angående småstaters påverkan av militär teknik och deras möjligheter till ett 

starkt nationellt försvar behöver först redas ut vad som i realiteten är en småstat. Vilka 

egenskaper som definierar det unika med en sådan stat, utifrån ett militärt perspektiv. Enligt 

Shaun Clarke återfinns det ingen direkt definition för en småstat, men där utmärkande drag är 

begränsningar i de ekonomiska resurserna. Clarke beskriver vidare småstaters svårigheter i 

förhållande till stormakter, där den begränsade ekonomin ger bland annat ett mindre antal 

plattformar och vapen, en industri med sämre uthållighet, en sämre uthållighet för förluster och 

en begränsad mindre aktuell teknik. Utifrån detta kan ses hur det unika med småstater växer 

                                                
39 IT-ord, ”technology”, oktober 2018, https://it-ord.idg.se/ord/technology/. 
40 Matthias Maass, ”The elusive definition of the small state”, International Politics 46, nr 1 (januari 2009): 65. 
41 Commonwealth, ”Small States”, 2019, https://thecommonwealth.org/small-states. 
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fram. Då resurserna verkar begränsade, torde detta påverka uthålligheten och småstaterna bör 

balansera sina resurser i djup och bredd. Samtidigt finns svårigheter med en mindre budget och 

att parallellt följa med i den snabba tekniska utveckling som sker, vilket bidrar till att småstater 

ofta nyttjar och utvecklar begränsad teknik.42 

 

3.1.3 Militär nytta 

För att underlätta förståelsen för de val som görs i samband med forskning, teknikutveckling 

och anskaffning behöver militär nytta klargöras. Detta för att skapa en förståelse för hur teknik 

påverkar militär materiel. Senare även hur denna materiel ger småstater någon nytta att använda 

sig av, i förhållande till den militära inriktning och uppgift som för tillfället innehas. Nytta för 

den småstat som är behov av teknik och materiel till sina militära styrkor, skiljer från fall till 

fall och behöver lyftas i en diskussion. De militära medlens användbarhet är ett sätt att analysera 

teknik. Närmare bestämt är militär nytta ett koncept för att underlätta beslutsfattande och för de 

val som behöver göras. För att understödja dessa beslut sammanvägs effektivitet, lämplighet 

och kostnadseffektivitet tillsammans till ett gemensamt värde. När militär nytta avgörs, ställs 

tekniken i relation till de system som utvärderas. Detta är inget som går att mäta på en skala, 

utan det beskriver istället om ett alternativ är bättre än en annat.43 För småstaters nyttjande av 

tillgängliga resurser står detta koncept direkt i anslutning och spelar en avgörande roll för 

småstaters militära förmåga, utifrån hur inriktning av teknik anpassas mot ställd uppgift. 

 

3.2 Satsning på teknik skapar svårigheter i ett nationellt försvar 

3.2.1 Teknikens roll 
För att beskriva den teoretiska bakgrunden till hur teknik påverkar en stat tittar vi först på hur 

teknik har inflytande på krigets utgång och vad dagens forskning påvisar. I en syntes av 

historisk litteratur om teknik och krig beskriver Jeremy Black hur tekniken alltid influerar 

krigets dimma, men bara till den grad att det är en faktor att räkna med. Teknik är enligt honom 

en faktor likt alla andra faktorer att ta hänsyn till, där tekniken inte har en avgörande roll för 

krigets utgång.44 Black betonar att fokus istället bör läggas på mer avgörande politik än på 

teknikens enskilda inverkan. Han beskriver vidare i exempel hur länder utan större resurser 

lyckats nyttja sina stridskrafter i sådan mening att teknik inte varit av betydande relevans. Likt 

                                                
42 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 68–69. 
43 Kent Andersson m.fl., ”Military utility: A proposed concept to support decision-making”, Technology in 
society 43 (2015): 25. 
44 Black, War and technology, 265. 
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i exempelvis småstaten Venezuela har val gjorts för att anpassa stridstekniken istället för att 

förlita sig på teknik och Black beskriver parallellt hur en stormakt som USA, inte ska ses som 

ett perfekt exempel på hur småstater bör nyttja sina militära styrkor. Det är enligt Black av vikt 

att trycka på hur USA:s doktrin inte är överensstämmande med övriga världen och specifikt 

inte småstaters doktrinära arbete. USA som en högteknologisk stormakt har som stat sina 

möjligheter och har utformat sin försvarsmakt efter detta, samtidigt som småstater har andra 

förutsättningar och andra mål med sina militära styrkor.45 

 

Black konstaterar även hur skillnaden i rörlighet och verkan hos en småstat och en stormakt är 

mer betydande, än tekniken själv och har varit på detta sätt under stor del av historien. Med 

detta i fokus fortsätter Black parallellt att trycka på vikten att studera teknik i en kontext och 

inte enskilt. Tekniken allena är inget som kommer att påverka likadant i alla situationer, utan 

den måste ses med ögon för en specifik uppgift. Vid ett tillfälle kommer den att påverka mer 

avgörande, vid andra tillfällen inte alls. Utvärdering av teknikens roll i forskning bör således 

ha sin grund utifrån ett strategiskt syfte med tekniken och samtidigt en blick på den taktik som 

avses brukas tillsammans med tekniken.46 

 

Trots att Black beskriver att teknik inte har en avgörande betydelse, ska den inte förbises. Den 

är ett element att ta i beaktande lika mycket som andra faktorer, där tekniken förbättrat stora 

delar av slagfältet under sin utveckling. Förbättringar har förändrat våra förutsättningar att 

färdas under vatten och i luften, vår hastighet i rörelsen och andra jämförbara kapaciteter. I och 

med detta har teknikens betydelse ökat under historiens lopp och Black betonar att allt pekar på 

att betydelsen i framtiden inte kommer att minska. När denna betydelse ökar kommer också 

kostnaden göra detsamma. Utvecklingskostnader blir dyrare och dyrare, där pressen fortsätter 

för länder att följa med i en progression av teknik. Samtidigt utvecklas procedurer för att minska 

de skenande kostnaderna. En möjlighet som nämns för att minska dessa kostnader är att sälja 

tekniken till mindre länder, med sämre egna förutsättningar för produktion och därmed även 

sprida tekniken över statsgränserna.47 Fortsatt sammanfattar även Teodor Frunzeti ekonomins 

påverkan i en studie om dynamiken gällande revolutionen i militära frågor. Han klargör att 

ingen statlig aktör har råd att själv utveckla och producera teknik och vapensystem som är 

                                                
45 Black, 243–244. 
46 Black, 267, 269. 
47 Black, 270–271. 
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nödvändiga för ett potentiellt framtida krig. Den enda lösningen är att samarbeta i de tekniska 

trenderna inom NATO och EU.48 

 

I likhet till Black beskriver Van Creveld i sin studie om teknikens påverkan, hur varje del i krig 

har ett tekniskt inslag och är påverkade av detsamma. Van Creveld framhäver likt Black att 

teknikens påverkan finns, men endast till en viss grad. Tekniken är inte en avgörande del utan 

han beskriver hur taktiken, istället utifrån vald teknik, påverkar utgången och framgångarna i 

kriget. Parallellt beskriver Van Creveld även hur längden på konflikten styr teknikens påverkan 

och dess betydelse. Han noterar att ju kortare krig, ju mer påverkan av vapen och teknik. I 

motsats till att i en mer utdragen konflikt kommer andra militära aspekter, än själva stridandet, 

bli mer betydelsefulla och med detta minskar teknikens inverkan.49 

 

Likt Black fortsätter Van Creveld att redogöra för att krig inte enbart är beroende av teknik, 

utan att grundläggande krigföringsprinciper kvarstår. Därtill nyttjas samma teknik olika 

beroende på brukaren. Tillsammans med en subjektiv bedömning av historien och olika sätt att 

nyttja teknik är logiken svårförklarad i krig, särskilt med fokus på hur en specifik teknik 

påverkat utgången.50  

 

Något som Van Creveld särskilt trycker på är hur en samling av teknik ger system, komplexa 

sådana. Dessa system behöver därtill specialister för att skapa effektivitet och en fungerande 

produkt. En effektivitet med möjlighet till resultat på topp, när systemet fungerar som det ska. 

Dock i kontrast till när samma system istället skapar svårigheter för redundansen i ett till synes 

komplext och skört system.51 Van Creveld redogör vidare för hur flexibiliteten försvinner när 

alla ägg placeras i samma korg, i och med komplexa system vilka ensamt ska klara av alla 

uppgifter. Van Creveld beskriver vikten av att istället sprida på risken, för att öka redundansen 

och skapa svårigheter för vad en eventuell motståndare är tvungen att ta hänsyn till. Även 

beskrivet på ett sätt där kriget inte endast handlar om att nyttja kraft mot motståndaren, utan att 

istället vinna av list. Där vikten att slå mot fiendens svaga punkter och balansera vald tekniks 

                                                
48 Teodor Frunzeti, ”Content and Dynamics of the Current Revolution in Military Affairs”, Strategic Impact, nr 
4 (2013): 11. 
49 Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, 311–312. 
50 Van Creveld, 313–314. 
51 Van Creveld, 317. 
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effektivitet, står i relation med den militära nyttan. Något som kommer att skilja beroende på 

för vem och vilken stat som den specifika nyttan beräknas mot.52 

 

Sammanfattningsvis kommer samma teknik som nyttjas vid olika tillfällen i en konflikt, leda 

till skilda resultat. I och med detta är vikten av flexibilitet central, för teknik som kan nyttjas 

för flera uppgifter och i ständig förändring. Teknikens inflytande är, enligt både Black och Van 

Creveld, inte större än någon annan faktor. Det är mer viktigt att skapa flexibilitet med de 

resurser som innehas och används. Vidare bör fokus likaledes läggas mot att titta på vad teknik 

inte kan göra, snarare än vad den klarar, för att ge ytterligare stöd där taktikens roll och 

avgörande ökar.53 

 

3.2.2 Småstaters roll 
I sin bok angående luftmakt och småstater nämner Clarke utmaningar och begränsningar för 

småstater, vilka enligt honom utgår från en skillnad mellan småstaters och stormakters 

tillgängliga resurser. Dessa resurser påverkar staternas strategiska målsättningar. Olika 

tillgängliga resurser, skapas även skillnader i möjligheter och begränsningar för nyttjande av 

luftmakt. Småstaters och stormakters användning av styrkor sätts i detta fall i direkt relation till 

statens strategiska målsättningar. Avvikelsen mellan småstater och stormakter ligger i 

tillvägagångssättet för att maximera nyttan av förmågor och hur fokuseringar inriktas för att 

skapa bästa strategiska effekter.54 Fler perspektiv trycker på liknande erfarenheter och i en 

utredning från 2013, lyfter forskarna även fram hur småstater med begränsad ekonomisk och 

militär kapacitet är särskilt utsatt och har svårigheter med sin försvarsförmåga på grund av dessa 

begränsningar.55 

 

Clarke betonar vidare att maximering av småstaters tekniska val görs genom att fokus läggs på 

vad som är möjligt för småstater, inte på vad som är möjligt med teknik i allmänhet. Varje 

nation har sina egna särskilda geografiska, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella 

egenskaper. Där varje nations militär verkar inom samma unika miljö. Utifrån detta tillämpar 

                                                
52 Van Creveld, 318–319. 
53 Van Creveld, 320. 
54 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 21, 29. 
55 Raimonds Rublovskis, Dr. Margarita Šešelgyte, och Riina Kaljurand, DEFENCE AND SECURITY FOR THE 
SMALL: Perspectives from the Baltic States (Reykjavík: Institute of International Affairs, University of Iceland, 
2013), 16. 
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nationen strategi efter sitt eget nationella intresse.56 Trots denna tillämpning trycker Clarke på 

en historisk tendens för småstater är att anta stormakters militära doktriner, utan att ta hänsyn 

till småstatens, vanligtvis begränsade, nationella kapacitet.57 

 

Erfarenheter från moderna konflikter trycker på fler begränsningar för småstater och speciellt i 

form av den tekniska utvecklingen som sker under själva konflikten. I en artikel med lärdomar 

från moderna konflikter, beskriver Ben Nimmo allmängiltigt småstaters sämre möjligheter att 

följa med i den tekniska utveckling som sannolikt sker under en konflikt. För att påskynda en 

fördelaktig utveckling under dessa konflikter förs ofta nya typer av resurser och teknik in under 

operationer. Detta i en ständig anpassning för att slå motparten och där specifikt småstater har 

mindre möjligheter, på grund av sina begränsningar i resurser än stormakter, att följa med i 

upptrappningen.58 

 

Parallellt med ovanstående forskning finns undersökningar som inte bara visar på småstaters 

begränsningar, utan också att småstater tenderar att vara mer flexibla än stormakter.59 Ett 

positivt inslag och något som också den israeliske militäre tänkaren Meir Finkel trycker på är 

extremt viktigt för att nå framgång.60 Fortsatt visar även studier att småstater, på grund av deras 

mindre storlek, har en ökad sammanhållning och känsla av solidaritet inom nationen. Vilket i 

litteraturen åskådliggör småstaters bättre förmåga att hantera plötsliga förändringar, jämfört 

med större mer tröga stormakter. Något som dessutom visat sig ge billigare militär förmåga per 

capita jämfört med större stater.61 

 

3.3 En teknisk utveckling är viktig för en småstats interoperabilitet 

3.3.1 Teknikens roll 
I en syntes av historiska lärdomar från teknikens påverkan i krig och i konflikter skildrar Jeremy 

Black hur tekniska förbättringar avsevärt förändrat våra förutsättningar, till bland annat fart och 

                                                
56 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 2–3. 
57 Clarke, 6. 
58 Ben Nimmo, ”Lessons from the Air Campaigns over Libya, Syria, and Yemen”, Parameters 46, nr 1 (2016): 
85–87. 
59 Hannes H. Gissurarson, In Defence of Small States (Belgium: New Direction, The Foundation for European 
Reform, 2017), 79. 
60 Meir Finkel, On Flexibility: Recovery from Technological and Doctrinal Surprise on the Battlefield (Stanford: 
Stanford University Press, 2011), 223. 
61 Gissurarson, In Defence of Small States, 79. 
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rörelse. Med detta har teknikens betydelse ökat under tidens lopp och Black betonar att 

framtiden påvisar hur teknikens betydelse inte heller kommer att minska framöver.62 Även 

norska översten John Andreas Olsen beskriver hur förutsättningar förändrats för exempelvis 

luftstridskrafterna, från de gamla uppdragsspecifika kännetecknen – jakt, attack, spaning – 

kommer den framtida stridskraften att vara multiopererande för flera samtida parallella 

uppdrag. Detta med avancerade arkitekturer över flera domäner, fungerande i samverkan med 

andra.63 

 

Black fortsätter att skildra hur teknik är signifikant och vilken betydelse den har. Parallellt med 

detta beskriver han samtidigt att tekniken är en faktor att ta hänsyn till, dock har den inte alltid 

en avgörande roll.64 Motsatsförhållandet till detta är att han trots ovan beskriven skildring 

exempelvis även trycker på hur informationsutvecklingen påskyndat beslutsprocesserna för 

både diplomati och krig. Hur utveckling inom kommunikation förändrat kriget och skapat 

möjligheter att koppla ihop militära och politiska syften.65 Teknik framgår efter övervägande 

av historien, nutid och framtid som mycket viktigt. Även om tekniken är dyr, har den blivit mer 

viktig över tid, mer potent och mer central i den militära politiken. Black avslutar med att 

beskriva slutsatsen hur effektiv användningen av nya system måste grundas i relevant taktik 

och doktrin, än mer i strategi. Kort sagt, teknik är en genväg till ingenstans om dess nyttjande 

inte är planerad.66 

 

Likt Blacks splittrade uppfattning om teknikens betydelse beskriver även Van Creveld i sin 

studie om teknikens påverkan, hur varje enskilt element i krig är genomsyrat av teknik. Van 

Creveld beskriver vikten att nyttja teknik för bättre räckvidd, bättre precision och bättre 

rörlighet. Han talar också om jämförelsen hur alla delar av kriget berörs av teknik, likaså att 

varje del av teknik påverkar krig. Att tekniken i krigföring är mycket viktig, om inte kritisk.67 

 

I sin studie om militära innovationer och småstater, visar Michael Raska hur teknik anses 

nödvändig för att svara mot den förändrade strategiska verkligheten och osäkerheter i 

säkerhetsläget, vilket varit rådande under de två senaste decennierna. I studien erkänner stater 

                                                
62 Black, War and technology, 270–271. 
63 J.A. Olsen, Routledge Handbook of Air Power (Abingdon, Oxon: Routledge, 2018), 54. 
64 Black, War and technology, 265. 
65 Black, 268. 
66 Black, 269. 
67 Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, 311. 
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som Israel, Sydkorea och Singapore behovet av stöd från avancerad militär teknik vilken är 

anpassningsbar, smidig och mycket interoperabel. Trots detta behov har samtidigt samtliga av 

dessa tre stater stött på ett antal komplexa politiska, ekonomiska, militära och organisatoriska 

barriärer, vilket har dämpat takten i deras modernisering och militära innovation. Kort beskrivet 

enligt Raskas studie, har varje stat återspeglat olika nivåer av strategisk och operationell vilja 

till militär innovation. För att vara flexibla och snabbt kunna nyttja nya koncept och ny teknik 

i olika militära scenarion, men inte alltid haft möjligheten till detta.68 

 

Vid en blick mot det stora landet i väster, USA, har Mernard Loo i modern forskning undersökt 

landets vilja till teknisk förändring. I sin sammanställning fokuserar en del av studien på USA:s 

tekniska utveckling och försvarsmakt kring millenniumskiftet, där president Bush 2001 

uttrycker vikten av att skippa en generation av teknisk utveckling. Detta för att nå snabbare till 

nästa generation. Bush uttrycker vikten av ny teknik, vilken stöder framtidens strategi. Detta 

med militära styrkor, vilka är lättare, mer mobila, dödligare och kan verka på andra sidan jorden 

med precision. Bush uttrycker fortsatt hur USA:s försvar fortfarande är organiserat och 

utrustade för ett kallt krig. Han fortsätter att diktera att alla USA:s militära lärdomar från 

konflikten i Afghanistan lärt USA mer, än ett årtionde av studier och seminarium. I studien 

betonar även USA:s försvarsdepartement vikten av att följa med i teknisk utveckling, för att 

bibehålla konkurrenskraftighet mot mer sofistikerade motståndare. Även nyttan att följa med i 

informationsutvecklingen, för att kunna slåss mer effektivt, anges som ett viktigt val 

framöver.69 

 

3.3.2 Småstaters roll 
I en artikel om teknisk utveckling och småstater skildrar Francis Domingo hur implementering 

av en lämplig strategi är absolut avgörande för småstaters överlevnad. Då småstater har 

svårighet att forma sin miljö genom våld, måste ett litet land förlita sig på en rad strategier som 

passar dess kapacitet och egenskaper. Småstaters möjligheter till en stark militär är begränsad 

och med detta har de svårigheter att upprätthålla en defensiv mot externa hot, parallellt som de 

behöver mobilisera en stor andel av sina militära styrkor i händelse av en konflikt. De är även 

                                                
68 Raska, Military innovation in small states: Creating a reverse asymmetry, 194. 
69 Bernard Loo, red., Military Transformation and Strategy: Revolutions in military affairs and small states 
(Abingdon, Oxon: Routledge, 2009), 167–168. 
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mycket beroende av externa bidrag för vapen och teknik.70 Domingo fortsätter att påpeka hur 

allianser är och kan vara en nyckelstrategi för småstater, för att skydd mot externa hot.71 

 

Småstaters möjlighet att delta i internationella insatser, kan bäst beskrivas i statens möjlighet 

till interoperabilitet. I boken Routledge Handbook of Air Power bjuder Olsen på en omfattande 

översikt över militär betydelse och specifikt luftstridskrafters syften. I denna bok sammanfattar 

han mer generellt att allianser och integrerade operationer blivit ett viktigt inslag i en modern 

konflikt.72 I exempel beskriver Olsen hur uppkomna uppdrag i ett försök till integration ofta 

varit mindre lyckade. Erfarenheter visar istället hur ett tydligt fokus på integration och tydligt 

definierat uppdrag, skapar förutsättningar för att militära tillgångar nyttjas väl och säkerställer 

avsevärt bättre samarbete mellan inblandade parter.73 

 

Fortsatt visar flera studier på kopplingen mellan interoperabiliteten och teknik, där forskning 

med fokus på Sveriges internationella integration beskrivit Försvarsmaktens senaste 

internationella flyginsats med stridsflyg – OUP, Operation Unified Protector 2011 – som 

mycket lyckad. I sin slutsats redogör redaktören för Precision and purpose: Airpower in the 

Libyan Civil War hur Sverige under OUP deltog i en NATO-operation med sitt flygvapen, där 

militären fick ett erkännande av väl fungerande utbildning och tekniska system. Den svenska 

militären visade på mycket användbar luftmakt, med potential till snabb integrering i NATO-

strukturer. Kvalitén och flexibiliteten på tekniska och mänskliga system, gjorde att det svenska 

bidraget uppskattades stort. Samtidigt gav likaså verksamheten i Libyen ett viktigt tillfälle att 

utveckla och förfina Sveriges system.74 

 

Samtidigt som OUP gav ett enormt uppsving i erfarenheter för svenska försvarsmakten, sågs 

också operationen som en framgång avseende Sveriges relationer med NATO och USA. Ur ett 

internationellt perspektiv sågs det svenska bidraget som mycket användbart och trots att Sverige 

deltog i en av sina första luftoperationer med stridsflyg under NATO, saknades i stort 

integrations- och interoperabilitetsproblem. Ett viktigt skäl till att svenska försvarsmakten 

lyckades gruppera snabbt och utan större incidenter, var att Sverige hade internationell 

                                                
70 Francis Domingo, ”The RMA Theory and Small States” 6, nr 3 (december 2014): 47–48. 
71 Domingo, 49. 
72 Olsen, Routledge Handbook of Air Power, 215. 
73 Olsen, 224. 
74 Mueller, Precision and purpose: Airpower in the Libyan Civil War, 336–337. 
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beredskap. En annan viktigt lärdom som redaktören trycker på är hur värdefulla bidrag 

småstater kan ge i internationella operationer om de har en god interoperabilitet, vilken kommer 

från teknisk integration samt omfattande erfarenhet från gemensamma övningar.75 

 

Slutsatser i forskningen visar hur den svenska processen för att öka kompatibiliteten mot NATO 

och internationella operationer har ägt rum under många år, där Sverige verkat för att göra 

svenska försvarsmakten interoperabel sedan 1996. Från denna tidpunkt har den tekniska och 

metodologiska interoperabiliteten ständigt förbättrats, och idag har svenska försvarsmakten 

rutiner och teknik som gör den kompatibel med NATO-enheter. Under årens lopp har 

Försvarsmakten också deltagit i ett flertal internationella övningar och erhållit erfarenheter från 

egna enheter i beredskap för internationella operationer. Detta har i kombination med 

omfattande ansträngningarna för att göra teknik och metodik interoperabla med NATO, gjort 

att kompatibilitet inte var ett problem under exempelvis operationen i Libyen. I detta fall var 

teknik kompatibel med NATO av vikt, för att skapa en praktiskt möjlighet till 

interoperabilitet.76 

 

3.4 Sammanfattning 

3.4.1 Satsning på teknik skapar svårigheter i ett nationellt försvar 

Tekniken är en faktor och ska inte förbises, men den har inte en avgörande roll för krigets 

utgång. Den är ett element att ta i beaktande, men mer vikt bör istället läggas på att anpassa 

stridstekniken. Vid studier av teknik bör denna analys ske i en kontext och inte enskilt, där 

teknik som nyttjas vid olika tillfällen i en konflikt, kan leda till skilda resultat. Samtidigt visar 

forskning även på att konfliktens längd styr teknikens påverkan och hur mycket betydelse den 

ger. Vid en blick mot militär nytta med teknik, bör fokus ligga på för vem den specifika nyttan 

beräknas mot. Den kommer att skilja beroende på vilken stat som är i blickfånget. 

 

Teknikens betydelse har ökat under årens lopp och en studie från bland annat Black anser att 

betydelsen kommer att öka även i framtiden. Utvecklingen sker mot att teknik sammanfogas i 

komplexa system, vilka skapar svårigheter med redundans och flexibilitet. Detta är något som 

är centralt för teknik, vilken bör kunna nyttjas för flera uppgifter och i en konstant förändring. 

                                                
75 Mueller, 310–311, 316. 
76 Mueller, 324–325. 
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För att samtidigt minska de skenande kostnaderna är en möjlighet att sprida tekniken och 

utgifterna över landsgränserna.  

 

Stormakter och småstater har olika förutsättningar, olika tillgängliga resurser och olika mål med 

sina militära styrkor, där USA är ett lysande exempel på en mycket högteknologisk stat. En 

historisk benägenhet är att småstater antar stormakters doktriner, istället för att ta hänsyn till 

småstatens begränsade möjligheter. Småstater har även en svårighet att följa med i den tekniska 

utveckling som sker i samband med en konflikt, dock anses de mer flexibla än i jämförelse till 

stormakter.  

 

På grund av en småstats begränsningar anses småstater särskilt utsatt i sin försvarsförmåga och 

tekniskt fokus i försvaret bör ligga på vad som är möjligt för småstater, inte på vad som är 

potentiellt med en specifik teknik i allmänhet. 

 

3.4.2 En teknisk utveckling är viktig för en småstats interoperabilitet 

Teknikens förutsättningar har väsentligt förändrat och förbättrat militära förutsättningar, där 

forskningen påvisar att teknikens betydelse i framtiden inte kommer att minska. För att nå effekt 

ska teknikens nyttjande vara planerad och teknik i krigföring är mycket viktig, om inte kritisk. 

Tekniken har påskyndat processer och förändrat krigets möjligheter. 

 

Forskning på småstater har visat på deras behov av stöd från anpassningsbar och mycket 

interoperabel avancerad teknik, för att vara flexibla och snabbt kunna nyttja nya koncept och 

ny teknik i olika scenarion. Dock har dessa småstater haft begränsningar, vilket har dämpat 

takten i deras modernisering och militära innovation. Även stormakter betonar vikten av att 

följa med i den tekniska utvecklingen, för att kunna vara konkurrenskraftiga mot hot. 

 

Vikten av småstaters möjlighet till ett samarbete och delta internationellt, skapas utifrån deras 

möjlighet att vara interoperabla. Där de är mycket beroende av extern hjälp och teknik för att 

lösa ut detta. För småstater är allianser en nyckelstrategi mot externa hot, vilket tillsammans 

med integrerade operationer blivit en viktig del i moderna konflikter. För att lösa ut detta på 

bästa sätt bör denna anpassning vara väl planerad och ej uppkommen, bland annat genom 

teknisk integration samt omfattande erfarenhet från gemensamma övningar. 
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Forskning visar på att Sveriges bidrag till OUP i Libyen var möjligt på grund av kvalitén och 

flexibiliteten på tekniska och mänskliga system, där omfattande ansträngningarna gjorts för att 

göra teknik och metodik interoperabla. 

 

Sammantaget är teknik viktigt för interoperabiliteten, där vidare interoperabiliteten bäst kan 

beskrivas som avgörande för att delta internationellt. Koppling teknik och internationella 

insatser är därmed avgörande. 

 

3.5 Operationalisering 
För att operationalisera det abstrakta i frågeställningen och det egentligt svåra att mäta till något 

konkret, har ett antal fokusområden eftersträvat att fånga in det som anses vara centralt för 

begreppen och därefter applicerats på två olika teoretiska perspektiv.77 

 

3.5.1 Jämförelsepunkter 
Vid fokus på teorin har intressant data exponerat sig. För att identifiera och analysera småstaters 

dilemman när det gäller att hänga med i teknisk utveckling, ses teknik som en faktor att 

analysera tillsammans med att analysen av teknik bör ske i en kontext. Detta är ingen 

avgränsning och jämförelsepunkter vilka Försvarsmakten har, utan avgränsningen är gjord för 

att uppfylla studiens syfte. Utifrån detta skapas bästa grund för textanalys på empirin, där 

följande jämförelsepunkter nyttjats vid granskade av Försvarsbeslut 200078 och Inriktningen 

av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–202579: 

 

• Övergripande målsättning och omvärldsutveckling 

• Internationella åtaganden och nationellt försvar 

• Övergripande teknisk inriktning 

 

  

                                                
77 Matthew David, Carole D. Sutton, och Sven-Erik Torhell, Samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl. (Lund: 
Studentlitteratur, 2016), 186. 
78 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret. 
79 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025. 
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4. ANALYS 
Insamlad data från försvarsbeslut skildras, där analys sker utifrån fallstudiens teoretiska 

referensram. 

 

4.1 Försvarsbeslut 2000 

4.1.1 Övergripande målsättning och omvärldsutveckling 

Försvarsbeslutet från 2000 (FB2000) innebär genomgripande förändringar av det militära 

försvaret, specifikt för den operativa förmågan. En internationell utveckling framhäver att det 

skyndsamt finns behov av att förstärka Sveriges förmåga till att hantera kriser i form av 

internationella insatser. Försvarets nya utformning är betydligt mindre till sin volym än tidigare, 

men istället allsidigt användbart till en mängd olika typer av insatser. I och med detta ska 

utformning ske som gör att variationer hanteras, utan att förändringar av organisationen måste 

genomföras. Sammanfattningsvis innebär detta att istället för ett invasionsförsvar behövs ett 

insatsförsvar, vilket liknar den internationella utveckling som sker bland övriga länder.80 

Utifrån det som finns beskrivet i FB2000 bygger försvarsbeslutet på interoperabilitet och 

samarbete. Något som avgör småstaters möjlighet till samarbete och att delta internationellt är 

vikten av interoperabilitet och därmed också behovet av korrekta metoder och teknik, för att 

lyckas fungera tillsammans och kommunicerar på rätt sätt. Detta är något som både Mueller 

och Raska trycker på.81 Raska hävdar att en anpassningsbar och avancerad teknik är avgörande 

för småstaters möjlighet till interoperabilitet. Förutsättningarna för detta är inte något som 

Sverige kommer att kunna lösa ut själv, utan staten kommer att behöva extern hjälp tillsammans 

med samtidiga stora förberedelser för ett smärtfritt genomförande.82 Något som kommer att 

kräva tid och resurser, vilket bör utifrån en småstats begränsningar83 medföra svårigheter att 

samtidigt inneha resurser för ett stark nationellt försvar. Försvarsbeslutet visar att fokus nu 

istället till stor del läggs på internationella samarbeten, utefter tillgängliga resurser. Vilket kan 

kopplas mot denna studies andra teoretiska påstående ”en teknisk utveckling är viktig för en 

småstats interoperabilitet”, där teknik avgör möjligheter till interoperabilitet och i nästa steg 

även är en förutsättning i internationella insatser. 

                                                
80 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, 1. 
81 Mueller, Precision and purpose: Airpower in the Libyan Civil War, 324–325; Raska, Military innovation in 
small states: Creating a reverse asymmetry, 194. 
82 Domingo, ”The RMA Theory and Small States”, 47–48. 
83 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 68–69. 
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Fortsatt beskrivs i FB2000 hur Försvarsmakten ska kunna utveckla sin förmåga på sikt, då 

invasionshotet inte är realistiskt under de närmaste tio åren.84 Försvarsmakten ska under 

perioden ha en förmåga att detektera, analysera och bemöta begränsade insatser.85 Då inte 

invasionshotet anses vara en faktor visar FB2000 på ett fokus, utifrån statens begränsade 

resurser, att enbart en mindre del inriktas mot det nationella försvaret. Att inte ha resurser för 

internationell verksamhet och samtidigt till ett nationellt fokus är något som är en märkbar 

skillnad, mellan småstaters och stormakters möjligheter. Clarke redogör för hur dessa skillnader 

kan komma att påverka staternas strategiska målsättningar, något som tydliggörs i FB2000 där 

den strategiska inriktningen utgår från tillgänglighet.86 

 

4.1.2 Internationella åtaganden och nationellt försvar 
FB2000 nämner hur viktiga komponenter i ett långsiktigt hållbart euroatlantiskt 

säkerhetssystem, för att hantera uppkomna kriser och för att främja säkerheten, är gemensamma 

solidariska insatser. I detta bör det svenska deltagandet i Partnerskap för fred fördjupas. Detta 

innebär även en progression mot än mer komplexa övningar.87 Erfarenheter visar i enlighet med 

Mueller på vikten av teknisk integration och komplexa övningar för en god interoperabilitet.88 

Något som försvarsbeslutet visar en insikt om. I FB2000 är prioriteringar gjorda för att skapa 

möjlighet till att bygga upp det som krävs för integrerade operationer, där potentialen till detta 

åtagande ej medför en samtida satsning på både teknik och resurser för ett nationellt försvar. 

 

FB2000 redogör fortsatt att internationella insatser och förmågan att delta i dessa kommer att 

vara en tydligt prioriterad uppgift för Försvarsmakten. Denna prioritering balanseras mot 

motsvarande reducering för andra uppgifter. För att detta ska fungera anpassas utrustning för 

att de militära medlen blir lämpade för samverkan med andra nationers resurser.  

Försvarsmaktens internationalisering ska ses i ett vitt perspektiv, där interoperabilitet utgör ett 

huvudelement. Denna förmåga till militär samarbets- och samverkansförmåga, får sitt fokus 

även inom materielförsörjning samt forskning och utveckling.89 Försvarsmateriel ska tillgodose 

                                                
84 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, 31–32. 
85 Försvarsdepartementet, 41. 
86 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 21, 29. 
87 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, 26, 28. 
88 Mueller, Precision and purpose: Airpower in the Libyan Civil War, 310–311, 316. 
89 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, 36. 
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att nationell och internationell interoperabilitet prioriteras. Denna inriktning gäller forskning, 

teknikutveckling och anskaffning.90 Med en skillnad utifrån småstaters och stormakters resurser 

tar FB2000 i beaktande att en internationell prioritering kommer att ta kraft från ett eventuellt 

nationellt försvar.91 När exempelvis Mueller redogör för teknikens vikt för att en sådan 

internationalisering ska vara möjlig,92 är prioriteringarna tydliga i FB2000:s fokus inom 

forskning och utveckling. En småstats dilemma tydliggörs och än en gång förefaller teknik 

enligt Mueller vara en betydande del i avgörandet för en internationell satsning och med detta 

goda samarbeten. Den militära nyttan93 för Sverige i detta fall utifrån effektivitet, lämplighet 

och kostnadseffektivitet är ställt mot möjligheten till interoperabilitet. Underlag från Raska 

visar samtidigt hur småstaters begränsningar försvårar möjligheterna till denna teknik, där 

ekonomi eller andra hinder ofta infaller som dämpar takten till möjlig anpassning.94 

 

Enligt FB2000 är syftet med försvarsbeslutet att skapa militära resurser med hög kompetens 

och förmåga till insatser inom ett brett område av uppgifter, både nationellt och internationellt. 

Försvaret ska även ha en anpassningsförmåga till nya behov och villkor i framtiden. Detta 

specifikt med erfarenheter från Kosovokonflikten.95 Med detta underlag är det inte fullständigt 

möjligt att avgöra om ansatsen syftar på teknik eller militära resurser i allmänhet, dock visar 

forskning för småstater på ett behov av stöd från anpassningsbar och mycket interoperabel 

avancerad teknik.96 Svårighet med dessa komplexa system är, enligt Van Creveld, att både 

skapa redundans och flexibilitet.97 I en internationell arena torde det finnas en större tänkbarhet 

att nyttja andra partners resurser för att lösa ut uppdrag, i jämförelse med i ett nationellt försvar. 

Där tekniken inte får fälla ett avgörande för den enskilda småstaten, gällande flexibiliteten och 

speciellt redundansen. 

 

4.1.3 Övergripande teknisk inriktning 
I FB2000 förändras anskaffning av materiel och även inriktningen av forskning samt 

teknikutveckling.98 Det är beskrivet att det är av stor vikt att följa den mycket snabba tekniska 

                                                
90 Försvarsdepartementet, 96. 
91 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 68–69. 
92 Mueller, Precision and purpose: Airpower in the Libyan Civil War, 324–325. 
93 Andersson m.fl., ”Military utility: A proposed concept to support decision-making”, 25. 
94 Raska, Military innovation in small states: Creating a reverse asymmetry, 194. 
95 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, 31, 33. 
96 Raska, Military innovation in small states: Creating a reverse asymmetry, 194. 
97 Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, 318–319. 
98 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, 2. 
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utvecklingen som sker för militär materiel, vilken med stor sannolikhet kommer att accelerera 

ytterligare.99 Studier från bland annat Black visar på teknikens betydelse, hur vikten av denna i 

framtiden kommer fortsätta att öka.100 Något som även en småstat som Sverige bör ha i 

beaktande, i förhållande till tillgängliga resurser och möjlighet till att följa med i trender och 

utvecklingar. Lämpligheten i detta fall för Försvarsmakten bör avgöras utifrån militär nytta101. 

Forskning visar även parallellt att teknik endast är ett element att ta i hänseende, att mer vikt 

istället bör läggas på taktik. Det vill säga att tekniken är en faktor, men innehar aldrig en 

avgörande roll.102  I liknande studier ses hur småstater som Sverige istället bör satsa på taktik 

och att sprida på de tekniska riskerna över statsgränserna, för att minska att de skenande 

kostnaderna som i slutändan kan drabba Sveriges militära förmåga.103 I FB2000 saknas 

möjlighet att fullständigt avgöra inriktningen på angiven teknikutveckling, trots detta visar 

texten och forskningen på ett tydligt dilemma. Något som drabbar Sverige beroende på till 

vilken grad teknik är avgörande och vilka resurser som finns till förfogande för övriga uppgifter. 

 

Syftet med FB2000 är beskrivet att utifrån gällande ekonomiska premisser skapa flexibilitet. 

Materiel ska förnyas, där forskning och teknikutveckling anpassas mot nya hot och risker som 

kan uppstå i framtiden.104 Inriktningen i denna del av FB2000 upplevs till del vara 

inkonsekvent, med en samtida anpassning av materiel och ett yttrande av begränsade 

ekonomiska resurser. Möjligheten till att både förnya materiel och skapa ett flexibelt försvar 

har enligt teorin sina svårigheter, där exempelvis både Black och Van Creveld initialt talar om 

betydelsen av teknik idag och i framtiden.105 Samtidigt som Van Creveld nämner vikten av 

flexibilitet, är Clarke tydlig med en småstats begränsningar utifrån ett tekniskt perspektiv.106 

Van Creveld fortsätter framställa hur kostnader och komplexiteten för denna teknik kan komma 

att drabba staters militära redundans och anpassningsförmåga.107 För Försvarsmakten i detta 

fall blir uppgiften svår, om inte väldigt utmanande, trots att FB2000 har sin grund i en begränsad 

nationell hotbild. 

                                                
99 Försvarsdepartementet, 51. 
100 Black, War and technology, 270–271. 
101 Andersson m.fl., ”Military utility: A proposed concept to support decision-making”, 25. 
102 Black, War and technology, 265. 
103 Frunzeti, ”Content and Dynamics of the Current Revolution in Military Affairs”, 11. 
104 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, 94. 
105 Black, War and technology, 270–271; Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, 
311–312. 
106 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 68–69. 
107 Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, 320. 
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Enligt FB2000 ska flexibla och systemsamordnade materielsystem anskaffas. Dessa ska vara 

operativt rörliga och modulärt uppbyggda, för att användas flexibelt både nationellt och 

internationellt. Långsiktiga materielbeställningar bör undvikas då de medför en begränsad 

flexibilitet i planeringen för att kunna möta nya hot och reformerade krav.108 Van Creveld, 

Mueller och Raska trycker på flexibilitet för att erhålla en militär förmåga, för att lyckas med 

integration mot andra och för att svara mot framtida förändringar i säkerhetsläget.109 I FB2000 

är flexibilitet av vikt för att skapa möjlighet till anpassning av teknisk bas, där dessa system 

samtidigt inte får låsas fast i långsiktiga beställningar, då den tekniska utvecklingen visar på 

mycket snabb och ökande takt. 

 

4.2 Inriktning säkerhetspolitik och utformning militära försvaret 2021–2025 

4.2.1 Övergripande målsättning och omvärldsutveckling 
Inriktning säkerhetspolitik och utformning militära försvaret 2021–2025 (Försvaret 2021–

2025) fastställer i sitt fokus på det säkerhetspolitiska läget i närområdet och 

omvärldsutvecklingen, att ett väpnat angrepp mot Sverige inte uteslutas. Det kan heller inte 

uteslutas att hot eller användande av militära maktmedel kan komma att användas mot Sverige. 

Läget kan förändras avsevärt hastigare än vad det är möjligt att anpassa försvaret. Nationella 

försvarsförmågan måste utformas på ett sådant sätt att Försvarsmakten kan försvara Sverige 

mot i första hand ett väpnat angrepp och försvara det svenska territoriet.110 Försvaret 2021–

2025  ger ett nytt fokus och inriktning av den militära förmågan i Sverige, där utformning riktas 

mot ett nationellt försvar. Beskrivet är hastighet för förändring och av detta torde flexibilitet 

vara av vikt. Möjlighet till snabb anpassning och förändring är även något som Van Creveld 

centralt trycker på i sin studie.111 Samtidigt finns teori som redogör, exempelvis utifrån fallet 

USA, vikten att följa med i teknisk utveckling för att vara konkurrenskraftig mot externt hot 

trots svårigheten att parallellt vara flexibel och anpassningsbar.112 Men USA är en stormakt, 

med helt andra förutsättningar än småstaten Sverige. 

                                                
108 Försvarsdepartementet, Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret, 97–98. 
109 Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, 320; Mueller, Precision and purpose: 
Airpower in the Libyan Civil War, 336–337; Raska, Military innovation in small states: Creating a reverse 
asymmetry, 194. 
110 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 21. 
111 Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, 320. 
112 Loo, Military Transformation and Strategy: Revolutions in military affairs and small states, 167–168. 
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Försvaret 2021–2025 redogör att för långtgående beslut måste stor försiktighet iakttas som 

reducerar den nationella försvarsförmågan.113 Studier visar på en mycket snabb utveckling av 

teknik och vikten av att inte låsa fast sig i långtgående beställningar och beslut.114 Simultant 

visar forskning att småstater har fördelar i frågan om långtgående inriktningar och beslut, då de 

anses ha en större möjlighet till flexibilitet i jämförelse med stormakter, speciellt vid snabba 

förändringar.115 Det är dock inte möjligt utifrån underlaget att avgöra vilket fokus försiktigheten 

riktas mot. Teknisk utveckling eller i allmänhet vikten till anpassningsförmåga mot 

förändringar. 

 

Försvaret 2021–2025 redogör även i fokus på den amerikanska militära förmågan, att 

omfattande operationerna i Irak och Afghanistan visar en nedgång av duglighet gentemot 

kvalificerade statliga motståndare.116 En intressant påstående i Försvaret 2021–2025, där det 

kan göras gällande att även stormakter har begränsningar i sin möjlighet till fokus.117 Något 

som dock bör vara än mer utmärkande för småstater likt Sverige.  

 

4.2.2 Internationella åtaganden och nationellt försvar 
Enligt Försvaret 2021–2025 värnas fred och skapas vår säkerhet bäst i gemenskap och i 

samverkan med andra länder. En förutsättning för denna solidariska säkerhetspolitik är en aktiv 

utrikes- och säkerhetspolitik. Vikt ligger i att vara en trovärdig, pålitlig och solidarisk 

samarbetspartner. Genom att ta ansvar för internationell säkerhet, skapar Sverige 

förutsättningar för ett starkt försvar.118 För att främja säkerhet och förebygga konflikter, ska 

Försvarsmakten i fredstid genomföra operationer hemma, i närheten och genom deltagande i 

internationella fredsfrämjande insatser.119 Utifrån en småstats begränsningar i resurser,120 finns 

dock en svårighet med att både satsa på ett grundligt nationellt försvar och parallellt även vara 

                                                
113 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 25. 
114 Black, War and technology, 270–271. 
115 Gissurarson, In Defence of Small States, 79. 
116 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 85. 
117 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 68–69. 
118 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 103–104. 
119 Försvarsdepartementet, 150. 
120 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 68–69. 
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en trovärdig internationell partner. För att kunna samarbeta internationellt krävs 

interoperabilitet, vilket Mueller i sin studie visar på vikten till teknisk satsning.121 Med detta 

kommer resurser och prioriteringar blir avgörande. Dilemmat för Försvarsmakten är i detta fall 

att parallellt lösa ut både ett nationellt försvar och en solidarisk säkerhetspolitik. Dessutom vara 

trovärdig i båda, istället för att något ska bli lidande. I termer av skydd mot externa hot finns 

en studie där Domingo beskriver hur allianser är en nyckelstrategi för småstater i detta och 

något som kan ge Försvarsmakten ytterligare dilemman.122 Speciellt då interoperabilitet i detta 

fall kan anses som en förbättring av det nationella försvaret. 

 

I Försvaret 2021–2025 dimensioneras Försvarsmakten för att kunna möta ett väpnat angrepp. 

Mobilisering ska ske för ett beslutsamt och uthålligt motstånd. Detta ska ske med styrka, 

sammansättning, beredskap och uthållighet som avvärjer en motståndare från försök att anfalla 

eller nyttja Sverige.123 För att skapa uthållighet och motståndskraft krävs resurser, något som 

kan skapa prioriteringar för en småstat. Prioriteringar i form av olika val, val som riskerar att 

försaka delar i det nationella försvaret, men också val som kan stärka. Enligt Van Creveld bör 

en småstat som Sverige i detta fall lägga stor vikt på balansering av tillgängliga resurser och 

nyttjande av tillgänglig teknisk effektivitet, för att skapa förutsättningar till att kunna möta ett 

väpnat angrepp med krigslist istället för med teknisk överlägsenhet.124 

 

Försvaret 2021–2025 redogör för att planering och förberedelser genomförs för att mottaga 

militärt stöd. Med utgångspunkt i en solidarisk säkerhetspolitik, skapas möjligheter att ge och 

ta emot militärt stöd, vilket är en integrerad del av den svenska försvarspolitiken och den 

svenska försvarsdoktrinen.125 Att deltaga i insatser, är ett sätt att visa solidaritet och fördjupa 

internationellt samarbete med länder som är viktiga för säkerheten i vårt närområde. Förmåga 

att samverka med andra stater är avgörande för Försvarsmaktens förmåga att kunna delta i en 

större militär operation.126 Trots att fokus i Försvaret 2021–2025 är nationellt försvar, är del av 

uppgifterna ställda i försvarsbeslutet för att genomföra internationella insatser och för 

                                                
121 Mueller, Precision and purpose: Airpower in the Libyan Civil War, 324–325. 
122 Domingo, ”The RMA Theory and Small States”, 49. 
123 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 104–105. 
124 Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, 318–319. 
125 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 154–155. 
126 Försvarsdepartementet, 157. 
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Försvarsmakten att vara interoperabel. Något som är intressant i texten från Försvaret 2021–

2025 är hur den uttrycker militärt stöd som en avgörande och en integrerad del av 

försvarspolitiken. För att detta ska vara en utförbart kan interoperabilitet ses som en del i det 

nationella försvaret. I sådant fall skapas ett dilemma för att kunna möjliggöra båda. Med 

begränsade resurser127 kan det behövas en försvagning av det nationella försvaret, för att skapa 

utrymme för den teknik som krävs,128 men samtidigt kan det ses som en nödvändighet. 

 

Fortsatt trycker Försvaret 2021–2025 på att vid deltagande i internationella militära insatser 

kan prioriteringar behövas för att fördela Försvarsmaktens resurser. Prioriterat är trots detta, 

Sveriges förmåga till nationellt försvar mot ett väpnat angrepp.129 Ett textstycke av vikt i 

Försvaret 2021–2025, där de förutsättningar som svenska försvarsmakten innehar tydliggörs 

och är med i kalkylen. Bland annat ställs teknik för interoperabilitet,130 mot resurser för att ett 

trovärdigt nationellt försvar. Prioriteringar kommer att behöva göras, dock utelämnar det 

empiriska underlaget viktig information om hur detta kan ska utföras. 

 

4.2.3 Övergripande teknisk inriktning 
I Försvaret 2021–2025 nämns att svårigheter med logistik skapar ökad sårbarhet, på grund av 

dagens kostnadsminimerande principer såsom bland annat just in time delivery.131 Teknik anses 

konstant öka i kostnad och i vetenskapliga studier betonas vikten av att fördela utgifterna för 

teknik och kostnader över landsgränserna.132 Ovanstående logistiska problem kan ytterligare 

öka problembilden för ett nationellt försvar. Dilemmat för Försvarsmakten blir hur den ska 

skapa redundans och uthållighet, med fokus på dagens sätt att genomföra logistik och 

kostnadsminimerande arbetssätt. 

 

Försvaret 2021–2025 redogör för hur tekniska ledningssystem och ledning helt beroende av 

centraliserade beslut, ökar risken för kritiska friktioner och förödande effekter. Försvarsmakten 

                                                
127 Clarke, Strategy, air strike and small nations, 68–69.  
128 Mueller, Precision and purpose: Airpower in the Libyan Civil War, 324–325. 
129 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 289. 
130 Mueller, Precision and purpose: Airpower in the Libyan Civil War, 324–325. 
131 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 28. 
132 Frunzeti, ”Content and Dynamics of the Current Revolution in Military Affairs”, 11. 
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måste fungera även om normal struktur för ledning ej har full funktion.133 Strid med system i 

samverkan är beroende av fungerande ledning och är därmed sårbart. Försvarsmakten måste ha 

förmåga att kunna agera med endast en begränsad användning av aktiva system.134 Utifrån Van 

Crevelds beskrivning om svårigheter och sårbarheter med komplexa system, omhändertas detta 

på en vitalt sätt i Försvaret 2021–2025. Där Försvaret 2021–2025 visar hur teknik har en 

möjlighet att försaka det nationella försvaret och att vikten istället bör läggas på redundans och 

flexibilitet. 

 

Rapporten klargör även vikten av att anskaffad materiel i Försvaret 2021–2025 vidmakthålls 

och att det skapas en balans mellan utveckling, implementering och finansiering av ny teknik. 

Utveckling av teknik skapar möjligheter och ny teknik är nödvändig för att stridskrafterna ska 

vara tillämpliga.135 Teknik är en viktig förutsättning för att bedriva militär verksamhet, men 

också något som kan komma i kläm vad gäller resursfördelning. Forskningen går isär gällande 

hur viktig teknik egentligen är. Både Black och Van Creveld nämner teknik som enbart en 

faktor i krig, inte en avgörande del.136 Parallellt med detta säger samma studier att teknikens 

påverkan ökar alltmer. Utvecklingen i Försvaret 2021–2025 kommer att skapa möjligheter, 

samtidigt som konflikter mellan utveckling, införskaffning och kostnader blir en förmodad 

verklighet för småstaten Sverige. 

 

Försvaret 2021–2025 fortsätter trycka på vikt av att stridstekniskt, taktiskt och doktrinärt 

omhänderta ny teknik och teknisk utveckling. Annan teknisk utveckling, kan leda till att ny 

lovande teknik snabbt blir irrelevant. En ständig utveckling av militärteknik pågår som en följ 

av medel och motmedel. I krig mot en kvalificerad motståndare är den tekniska nivån en faktor, 

likaså antalet förband och ingående system. Kvantitet måste vägas mot kvalitet, där dyra 

tekniska system måste avvägas mot behovet av numerär för att skapa en krigsavhållande 

förmåga.137 Historiens lärdomar visar att taktiken ofta är mer viktig än teknik själv,138 och fokus 

hos Försvarsmakten bör läggas på vad som är möjligt för en småstat, inte vad som är potentiellt 

                                                
133 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 117. 
134 Försvarsdepartementet, 123. 
135 Försvarsdepartementet, 127. 
136 Black, War and technology, 267, 269; Van Creveld, Technology and War: From 2000 B.C. to the Present, 
311–312. 
137 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 128. 
138 Black, War and technology, 267, 269. 
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möjligt med teknik. Teknik kommer ständigt att utvecklas och är därtill något som under en 

konflikt ofta utvecklas i en kamp mellan medel och motmedel.139 Utifrån detta kommer 

småstater att ha begränsningar att följa med i denna utveckling och bör istället, i enlighet med 

Försvaret 2021–2025, väga kvantitet mot kvalitet. 

 

Avslutningsvis ger Försvaret 2021–2025 exempel på hur stridsflyg i form av JAS39 C/D bör 

vidmakthållas parallellt med att JAS39 E blir fullt operativ. Det föreslås även att enstaka 

divisioner med JAS39 C/D vidmakthållas bortom 2030.140 I Försvaret 2021–2025 visas här hur 

ny teknik nyttjas tillsammans med äldre. Något som skapar mer flexibilitet, där ekonomi och 

resurser fördelas för att väga kvantitet mot kvalité. Ny teknik kommer förmodat att samtidigt 

tillföra en möjlighet att vara konkurrenskraftig för att möta det framtida hotet.141 

 

4.3 Sammanfattning 
En stor skillnad återfinns mellan Försvarsbeslut 2000 och Inriktning säkerhetspolitik och 

utformning militära försvaret 2021–2025. Syftet med inriktning för Försvarsmakten år 2000 är 

ett fokus på internationella operationer. I Försvaret 2021–2025 är istället det nationella 

försvaret i centrum. Detta är något som speglar de val och dilemman som svenska 

försvarsmakten ställs inför. 

 

Initialt under FB2000 utpekas interoperabilitet som något viktigt. Behovet av korrekta metoder, 

anpassningsbar och avancerad teknik framställs angeläget för att kunna samarbeta med gott 

resultat. Tillsammans med erfarenheter från komplexa internationella övning skapar teknik 

möjligheter för det internationella försvaret. Forskningen visar på svårigheter med komplexa 

system och en diskussion förs om teknikens betydelse. Det tekniska fokus som FB2000 

förmodat kräver, i form av bland annat interoperabilitet, bedöms kräva tid och resurser. Något 

som småstater har begränsat av, vilket i Sveriges fall förutsätts skapa svårigheter. Utmaningar 

för redundans och flexibilitet är i detta fall ansenligare, när fokus ligger internationellt. Trots 

detta har FB2000 en prioritering mot internationella operationer och med ett lågt nationellt 

fokus, där teknikens vikt inte nyttjar mer resurser än tillgängligt. FB2000 är mer tekniktungt än 

Försvaret 2021–2025 och kan ses som pro tekniska lösningar, där dessa dessutom kan ses som 

                                                
139 Nimmo, ”Lessons from the Air Campaigns over Libya, Syria, and Yemen”, 85–87. 
140 Försvarsdepartementet, Värnkraft: Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära 
försvaret 2021–2025, 201. 
141 Loo, Military Transformation and Strategy: Revolutions in military affairs and small states, 167–168. 
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en kravspecifikation för att kunna genomföra de syften som är givna i försvarsbeslutet. I 

samband med detta tekniska fokus offras troligen djup och bredd i det egna nationella försvaret. 

Trots detta stöder försvarsbeslutet en tydlig enskild uppgift, vilket bör göra prioriteringarna 

lättare. Inriktningen stöder teknik och val uppfattats har gjorts som utgår från de resursbrister 

och begränsningar som småstaten Sverige har. Istället för satsningar på uthållighet och 

tillräckliga resurser, prioriteras teknik och spets. 

 

I Försvaret 2021–2025 ses utmaningar i form att både satsa på ett grundligt nationellt försvar 

och parallellt även vara en trovärdig internationell partner, i en solidarisk säkerhetspolitik. Ett 

dilemma utifrån begränsade resurser och ett eventuellt krav på hög tekniskt nivå för att skapa 

förutsättningar för interoperabilitet. Inriktningen ger dock tecken på viktiga prioriteringar för 

ett lyckat nationellt fokus i Försvarsmakten. Försvaret 2021–2025 ger prov på att tekniken inte 

får fälla ett avgörande för småstaten, gällande flexibiliteten och speciellt redundansen. Utifrån 

genomförd analys anses Försvaret 2021–2025 vara förankrat i teori gällande teknikens 

betydelse och att en förståelse för hur teknik påverkar redovisas i styrningen. I Försvaret 2021–

2025 är fokuset annorlunda mot i FB2000 och prioriteringarna tydliga. Inriktningen har mer 

fokus på flexibilitet, uthållighet och redundans. Teknik anses i rapporten delvis sekundär, men 

fortsatt kommer prioriteringar mellan nationellt försvar och en politik för ömsesidighet vara 

svårt att genomföra och fortsättningsvis ett dilemma. Exempel finns som visar på flexibilitet 

och framåtanda, där ny och gammal teknik nyttjas parallellt för att skapa bredd och uthållighet, 

istället för att satsa alla kort på det senaste inom området. Något som i jämförelse med FB2000 

kommuniceras tydligare i Försvaret 2021–2025. 

 

Enligt teorin förmodas teknikens vikt öka framöver och risken för omodern teknik ökar snabbt, 

vilket bedöms ge en småstat likt Sverige ytterligare dilemman. Sverige bör beakta teknikens 

utveckling, i förhållande mot egna tillgängliga resurser. Något som ej medför en samtida 

satsning på både teknik och resurser för ett nationellt försvar. Utifrån forskning om teknikens 

inverkan tillsammans med småstaters begränsningar, bör det i detta fall kunna drabba Sveriges 

militära förmåga. Skillnader återfinns mellan småstaters och stormakters resurser, där det är av 

vikt att den militära nyttan granskas utifrån Sveriges förutsättningar i form av effektivitet, 

lämplighet och kostnadseffektivitet. Historiska erfarenheter visar på taktikens betydelse i 

jämförelse mot teknikens, vilket delvis saknas både i FB2000 och Försvaret 2021–2025. I 

Försvaret 2021–2025 återfinns dock beskrivet vikten av flexibilitet och anpassningsförmåga. 
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5. SLUTSATSER 
En resumé för de resultat som studien gett. Texten knyter an till fundament i studien och visar 

dilemman för en småstat och specifikt för Sverige. 

 

5.1 Forskningsproblemet 
Hur belyser inriktningen i försvarsbeslut 2000 respektive Försvarsberedningens slutrapport 

2019 dilemmat för en småstat att följa med i den tekniska utvecklingen och samtidigt 

balansera begränsade resurser? Har synen på detta dilemma, som den kommuniceras i de 

två försvarsbesluten, förändrats över tid? 

 

Sammantaget kan sägas att dokumenten visar på gjorda prioriteringar, utifrån de förutsättningar 

och dilemman Sverige har. I Försvarsbeslut 2000 är inriktningen stark mot internationella 

operationer, där det nationella försvaret inte främjas. Under samma period visar 

försvarsbeslutet på en teknisk satsning för att klara av ställd uppgift. Resurser balanseras utifrån 

tillgänglighet och satsning sker gentemot små högteknologiska enheter. I försvarsbeslutet 

utpekas interoperabilitet som något viktigt, där anpassningsbar och avancerad teknik framställs 

för att kunna samarbeta med gott resultat. Utmaningar är påtagliga för redundans och 

flexibilitet, när fokus ligger internationellt. Istället för satsningar på uthållighet och tillräckliga 

resurser, prioriterar Sverige teknik och spets. Försvarsbeslut 2000 kan anses som pro tekniska 

lösningar och teknik kan samtidigt antas som en kravspecifikation för internationella insatser. 

 

I Inriktning säkerhetspolitik och utformning militära försvaret 2021–2025 ses utmaningar i ett 

nationellt försvar och parallellt även vara en trovärdig internationell partner. Ett dilemma 

utifrån begränsade resurser och krav på hög tekniskt nivå för att skapa förutsättningar för 

interoperabilitet. Försvarsbeslutet ger dock tecken på viktiga prioriteringar för att hantera ett 

nationellt fokus, där en lägre prioritering ägnas teknisk utveckling. Försvarsbeslutet fokuserar 

på att tekniken inte får fälla ett avgörande för småstaten, gällande enklare flexibilitet och sämre 

redundans. Något som i jämförelse med FB2000 kommuniceras både tydligare och mer direkt 

i Försvaret 2021–2025. 

 

Studien visar normativt på att Sveriges försvarsmakt å ena sida är pressade att följa med i 

teknisk utveckling för att kunna hävda sig i internationellt och erhålla internationellt stöd, å 
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andra sidan har särskilt taktiska och nationella operativa behov. Vilka inte tillgodoses av denna 

utveckling eller försöken att hänga med i utvecklingen, där den nationella försvarsförmågan 

kan bli lidande. Alla slutsatser om orsaksförhållande är förenade med osäkerhet,142 men trots 

detta är det fullt rimligt att anta att Sverige som småstat har tydligt dilemma i att följa en teknisk 

utveckling och samtidigt ha resurser för ett stark nationellt försvar. Något som belyses i för 

studien valda studieobjekt (regeringens proposition och Försvarsberedningens rapport till 

regeringen). 

 

5.2 Avslutande reflektion 
Att få chansen att sätta sig in teknikens påverkan och speciellt för Sveriges försvarsmakt har 

varit mycket lärande och ytterst intressant. Något som jag uppskattat under hela arbetets gång 

är att jag för varje dag lärt mig nya saker och skapat en förståelse för hur svårt det kan vara att 

ta rätt beslut i högsta ledningen. Jag kommer mer än säkert att uppleva liknande erfarenheter 

även i beslut på lägre nivå. Vid detta tillfälle hoppas jag att de lärdomar jag erhållit under detta 

arbete hjälper mig på vägen framåt. 

 

För att vara kritisk till det valda vetenskapliga förhållningssättet saknas det till del rivaliserande 

förklaringar. Något som är viktigt att aktivt söka i den egna hypotesen och något som har försökt 

göras i och med vald metod. Där olika teoretiska påståenden ska symbolisera att teorin är delad 

i frågan om teknikens påverkan. Båda teoretiska påståenden förefaller vara gällande – där både 

vikten av teknik framställs, men också vikten att undvika teknikens baksida och dess icke 

avgörande faktor. För en stat med begränsade resurser är verkligheten en ständig kompromiss, 

där vikten av flexibilitet är betydande för att lösa ut de uppgifter som kan komma att uppstå. 

…ett påtagligt dilemma, med val som aldrig kommer att vara helt rätt eller fel.  

 

För att beskriva studiens validitet och reliabilitet går det i Yins bok läsa om hur dessa bäst når 

en accepterad vetenskaplig nivå.143 Studiens resultat må ha en svårighet att generaliseras utöver 

den aktuella fallstudien, då enbart två olika dokument valts för att belysa relationen teknik och 

småstat. Andra småstater och andra försvarsbeslut kan till del skilja, men trots detta är resultaten 

tydliga för de begränsningar många småstater borde inneha. Ansvaret för faktakontroll ligger 

hos mig som författare, där jag lagt fokus på tydligt material. Detta för att reliabilitet i efterhand 

                                                
142 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 91. 
143 Yin, Fallstudier: design och genomförande, 59. 
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ska vara lättare att efterfölja och ge en tydlig bild av vad som har studerats. Studiens resultat är 

smalt, men samtidigt med bättre skapad validitet vilket ger läsaren en bild av vilka resultat och 

lärdomar som framkommit. 

 

Att arbeta inom Försvarsmakten gav några viktiga aspekter att ta hänsyn till när jag genomförde 

studien, där förförståelse var en av dessa hänseenden. Trots att det finns fördelar med att vara 

en insider, finns det även en negativ sida. Risken finns att resultaten skapas utifrån en förutfattad 

mening och de val som gjorts under studien är gjorda utifrån en redan bestämd uppfattning. 

Med hänsyn till detta fanns en uppenbar risk att förförståelsen påverkat min tolkning, oaktat 

mitt försök att vara öppen till resultatet. Jag har försökt ta ett steg tillbaka och varit objektiv, 

där studien gett intryck att minsta möjliga påverkan har ägt rum. Medveten över förförståelsen 

har jag försökt att undvika arbete efter förutbestämt tankemönster. Jag har tvingat sig själv att 

sammantaget trycka på objektivitet och tydlighet under studiens samtliga ingående delar. 

Istället för en baksida med förförståelsen, har jag under studien sett en fördel med att tala samma 

språk och ha en teknisk grundförståelse för de system som används inom Försvarsmakten. Detta 

har under fallstudien gett mig en större möjlighet att välja rätt jämförelsepunkter och förstå 

begrepp, vilka en utomstående möjligen inte kunnat tolka på ett korrekt sätt. En ständig akt på 

detta har enligt mig förbättrat resultatens träffsäkerhet och pålitlighet. 

 

Jag betraktar att efter ha studerat småstater och teknikens påverkan hur diskursen om teknik 

visar på en förändring sedan 2000-talet fram tills nu. Tidigare fanns en teknisk fokusering och 

en tro på att tekniken löser allt. Idag upplever jag att verkligen ser annorlunda ut. Parallellt 

verkar kostnader konstant öka för att utveckla teknik, något som kan bli ytterligare en utmaning 

för småstater och något som i slutändan kan bli för dyrt. Med mindre resurser anser jag att det 

är av vikt att välja det som ger mest effekt. Vi måste använda våra resurser till 100% och ett 

strategiskt misstag kan i och med detta få stora konsekvenser, då det inte finns tillgångar för att 

ändra valda beslut. Att Sverige nyttjar solidarisk säkerhetspolitik kan enligt mig ses som ett sätt 

att sprida riskerna och för att förbättra sitt nationella försvar, i en allt mer osäker värld. 

Avslutningsvis ser jag att det förväntade tekniska motståndet kommer att skilja i ett 

internationellt och ett nationellt scenario, där småstaten Sverige kommer att ha olika krav på 

den operativa förmågan. 
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5.3 Fortsatt forskning 
Ämnet är på intet sätt uttömt vid denna studies avslut. Flera lösa trådar återfinns där framför 

allt om andra småstater upplevs ha samma dilemman som Sverige, förtjänar större 

uppmärksamhet. Har dessa andra småstater samma problembild, trots olika geografiska 

förutsättningar och andra politiska målsättningar eller är de ytterst lika Sveriges. Ytterligare 

teori om nationellt försvar och småstater, kan ge fler vinklingar och en bredare vetenskaplig 

förankring i frågan. 

 

Denna studie har även utrymme att fortsätta utforska, hur andra svenska försvarsbeslut och 

dokument kan skilja från de valda. Eventuellt kan andra försvarsbeslut ge mer klarhet i Sveriges 

dilemman och om fler förklaringar återfinns i en mer historisk förankring. Dessutom bör 

följdfaktorer studeras, bland annat de konsekvenser som en småstat bör beakta i form av ständig 

ny teknik och statens möjlighet att utbilda officerare för att klara av den tekniska framtiden. 

 

Något som studiens analys inte svarar på, är varför satsningar inom Försvarsmakten ser ut som 

de gör, utan den belyser istället ett dilemma. Fortsatt forskning för att komma åt drivkrafterna 

bakom försvarsbesluten, skulle skapa ytterligare ett djup i fallstudien.  
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