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Den här uppsatsen söker svar på i vilken utsträckning som marina stridskrafter kan bidra till att 

avskräcka en irreguljär motståndare. Genom det bristfälliga forskningsläget på detta område gör 

uppsatsen en ansats till att skapa ett analysverktyg på taktisk nivå inom den marina kontexten och 

dess roll i avskräckning mot en irreguljär motståndare. Under det kalla kriget, men även efteråt, 

har många teoretiker försökt sig på att beskriva och förstå avskräckningens komplexitet med olika 

teorier. Även om historien inte alltid belönar detta som en framgångsrik metod för att påverka en 

motståndare med, är det ändå när det lyckas en väsenskilt mycket bättre och humanare metod än 
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1. Inledning  

1.1  Bakgrund och problemformulering 
Idén om att avskräcka sin motståndare till att avstå från ett visst beteende spelar en viktig roll 

i många länders försvarsdoktriner. Under det kalla kriget och dess kärnvapenlåsning mellan 

öst och väst var avskräckning en central plats i många länders strategiska doktriner. Det är 

också så vi ofta tänker på avskräckning, ett exempel ges i Nationalencyklopedin: 

 

”politisk doktrin som bygger på att motståndaren vill avstå från angrepp om följderna 

blir tillräckligt allvarliga för honom, dvs. om kostnaderna vid ett angrepp kommer att 

överstiga de fördelar som angreppet syftar till att uppnå.”
1
 

 

Denna tolkning av begreppet ger en bra överskådlig beskrivning om hur avskräckning ofta 

åskådliggörs. Men avskräckning kan vara så mycket mer, eller snarare, så mycket mindre. På 

operativ såväl som på taktisk nivå är avskräckning en metod som används ofta och på olika 

sätt av många försvarsmakter.  

 

I den bipolära världen som rådde under det kalla kriget kontrollerades världen till största 

delen genom just avskräckning och hotet om den vedergällning som parterna kunde åsamka 

varandra med kärnvapen.  Båda sidor insåg vilken förödelse det skulle innebära att starta ett 

tredje världskrig varför avskräckningen och hotet om vedergällning i sig blev anledning nog 

att inte starta ett storskaligt krig. 

 

Efter det kalla kriget och fram till idag ser det allt mer annorlunda ut med en värld som 

snarare multipolär eller unipolär. Nationalstaten och dess territorium är i många fall 

underordnad de ekonomiska och internationella avtal som finns mellan länder, allianser, 

företag och individer. Dessa utgör sammantaget en ny maktbalans som i många stycken 

bygger på gemensamma intressen om en säker och stabil världshandel. ”Rogue states” och 

större kriminella organisationer försöker snarare att på andra, icke önskvärda sätt, få en del av 

denna ekonomi.
2
 Exempel på detta är bland annat alla de piratattacker som sker i områdena 

kring Malackasundet och på Afrikas väst- men framför allt östkust. 

 

De flesta av dessa grupperingar har inte resurser att utmana, i detta fall handelssjöfarten med 

moderna och konventionella fartyg eller vapensystem vilket gör att de använder andra 

metoder. Här uppstår en asymmetri och de begrepp som finns inom teorierna om 

avskräckning ställs mot en annan typ av motståndare som använder andra metoder och 

avskräcks på andra sätt än vad vi traditionellt är vana vid. Deras drivkrafter och behov kan 

ofta vara svåra att identifiera och utgör en del i problematiken att bemöta dem på rätt sätt och 

framförallt med rätt hot. Det är just detta problem som uppsatsen vill undersöka. Uppsatsens 

övergripande problem resulterar då i problemformuleringen, hur kan avskräckning mot en 

irreguljär motståndare i marin miljö kan åstadkommas? 

                                                           
1
 Nationalencyklopedin, (2012-02-17), Avskräckning, http://www.ne.se/avskr%C3%A4ckning 

2
 Jakobsen, Peter Viggo m.fl. Western use of coercive diplomacy after the Cold War: a challenge for theory and 

practice. Basingstoke: Macmillan 1998, s. 1. 
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1.2 Syfte och frågor 
Uppsatsen syftar till att studera teoribildningen om avskräckning och hur den används inom 

den marina arenan. Avskräckning avses ställas mot en marin irreguljär motståndare för att 

försöka bidra till forskningen inom detta område. Uppsatsen skall även ge svar på vilka 

taktiska framgångsfaktorer de marina sjöstridskrafterna kan nyttja för att lyckas med 

avskräckning mot en irreguljär motståndare. Syftet ger upphov till tre frågeställningar: 

 

(i) Vilka är huvuddragen i teorier om avskräckning?  

(ii) Hur har avskräckning behandlats inom sjömaktsteori och vilka framgångsfaktorer kan 

identifieras?  

(iii) Hur och i vilken utsträckning användes avskräckning av svenska marina förband på 

taktisk nivå i operation Atalanta och United Nations Interim Force in Lebanon 

(UNIFIL)?  

1.3 Avgränsningar 
För att den omfattande volymen kring avskräckning skall vara rimlig att hantera har ett fåtal 

författare valts ut kopplat till tiden under det kalla kriget men framförallt från tiden efter det 

kalla kriget. Detta är dels gjort med bakgrund av att omfånget annars hade blivit alldeles för 

stort för att kunna rymmas inom denna uppsats samt att begreppet avskräckning i sig bara 

utgör en del av detta arbete. 

Avskräckningsteorin är applicerbar i hela spannet från högsta politiska nivån till den absolut 

lägsta stridstekniska nivån. För att detta omfång inte skall bli ett problem i fråga om omfång 

avgränsas uppsatsen till att studera den taktiska nivån.  

Inom den marina teorin finns flera begrepp som anknyter till och kan användas inom 

begreppet avskräckning men det är marin diplomati som utgör det begrepp som kommer att 

studeras. Det gör att begrepp som till exempel fleet in being och blockad inte kommer att 

behandlas. 

Det är också viktigt att reda ut de många olika begrepp som kopplar an till motståndaren. 

Dessa uttrycks olika beroende på vem som skriver och i vilken kontext de befinner sig i. Den 

här uppsatsen avser inte att förhålla sig till en kategori av dessa då det i sig inte är intressant 

för uppsatsens resultat. Istället är det faktumet att motståndaren är irreguljär som är det 

centrala varför det inte spelar någon roll om han är pirat, insurgent eller kriminell. 

Empirin utgörs av slutrapporter, operationsplan (OPLAN) och FN-mandat för respektive 

insats samt kompletteras med intervjuer med fyra personer från dessa insatser. Empirin är 

således begränsad till det som inte är hemligt rörande dessa två insatser.  

1.4  Forskningsläge 
Teoribildningen kring begreppet avskräckning, irreguljär krigföring och marin diplomati är 

omfattande. Ett snabbt och enkelt men kanske inte fullständigt vetenskapligt sätt att skapa sig 

en uppfattning om det aktuella forskningsläget över ämnet i kvantitativ mening var att göra 

olika sökningar på internet. Vid en sökning på internet (Google Books) på ordet ”naval 
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deterrence” finner man snart 696 000 träffar!
3
 Ändrar man sökningen till ”naval irregular 

warfare” minskar antalet träffar markant till 13 800.
4
 Det orimliga i att kontrollera alla dessa 

träffar har inneburit en översiktlig genomsökning som resulterat i främst tre rapporter som 

kopplar an till uppsatsen.  

 

Molly Dunigan med flera beskriver i sin rapport, “Characterizing and Exploring the 

Implications of Maritime Irregular Warfare”, USA och dess relation till irreguljär 

krigföring.
5
 De diskuterar inte explicit marin avskräckning men tar upp synen på den 

irreguljära motståndaren i en marin kontext vilket är intressant. William R. Sutton vid naval 

postgraduate school skriver i sin rapport, Maritime Irregular Warfare: A Long-Range View, 

om den irreguljära krigföringens framtid.
6
 Michael Gerson och Daniel Whiteneck beskriver 

generell marin avskräckning i, Deterrence and Influence: The Navy's Role in Preventing 

War.
7
 De fokuserar på marinens unika förmågor i förhållande till de andra försvarsgrenarna 

vilket har bidragit till uppsatsens uppfattning om sjöstridskrafternas möjligheter att bedriva 

avskräckning. 

Försvarshögskolans elever producerar årligen flera uppsatser inom krigsvetenskap. Här är det 

främst två uppsatser som anknyter till mitt forskningsproblem. Joakim Backmans D-uppsats, 

”Marin diplomati ur ett småstatsperspektiv. Fallstudie svenska Ålandsexpeditionen 1918”är 

det första exemplet. Även om Backman behandlar en helt annan tidsepok använder han sig av 

James Cable och Edward N. Luttwak och deras teorier om marin diplomati vilken även denna 

uppsats till del gör. Antoon Hertogs skrev uppsatsen, Marindiplomati ur ett 

småstatsperspektiv, det svenska sjöförsvarets stöd till diplomatin under åren 1945-1950 och 

den utgår från Luttwaks teorier men har ett annat angreppssätt med marin diplomati mer 

kopplat till humanitära insatser och stöd till handelssjöfart. 

På FHS bedrivs en studie; ”Delprojekt 3: Avskräckning i asymmetriska konfliktsituationer”, 

där rubriceringen för studien lyder: 

 

                                                           
3
 Google Books, (2012-03-22), naval deterrence, 

https://www.google.com/search?q=Naval+deterrence&btnG=S%C3%B6k+i+b%C3%B6cker&tbm=bks&tbo=1&h
l=sv 
4
 Google Books, (2012-03-22), naval irregular warfare, 

https://www.google.com/search?q=Maritime+irregular+warfare&btnG=S%C3%B6k+i+b%C3%B6cker&tbm=bks
&tbo=1&hl=sv#hl=sv&sugexp=frgbld&gs_nf=1&ds=bo&pq=maritime%20irregular%20warfare&cp=6&gs_id=r&x
hr=t&q=Naval%20irregular%20warfare&pf=p&tbo=1&tbm=bks&sclient=psy-
ab&oq=Naval+irregular+warfare&aq=&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=988e
ee8586bb51d&biw=1280&bih=681 
5 Dunigan, Molly, m.fl. Characterizing and Exploring the Implications of MARITIME 

IRREGULAR WARFARE, Published by the RAND Corporation, 2012. 
6 Sutton, William R. Maritime Irregular Warfare: A Long-Range View, Naval Postgraduate School Monterey CA: 

Storming Media, 2000. 
7 Gerson M. Whiteneck, D. Deterrence and Influence: The Navy's Role in Preventing War. Washington D.C.: 

Center for Naval Analyses, 2009. 

 

http://www.google.se/search?hl=sv&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+R.+Sutton%22
https://www.google.com/search?q=Naval+deterrence&btnG=S%C3%B6k+i+b%C3%B6cker&tbm=bks&tbo=1&hl=sv
https://www.google.com/search?q=Naval+deterrence&btnG=S%C3%B6k+i+b%C3%B6cker&tbm=bks&tbo=1&hl=sv
https://www.google.com/search?q=Maritime+irregular+warfare&btnG=S%C3%B6k+i+b%C3%B6cker&tbm=bks&tbo=1&hl=sv#hl=sv&sugexp=frgbld&gs_nf=1&ds=bo&pq=maritime%20irregular%20warfare&cp=6&gs_id=r&xhr=t&q=Naval%20irregular%20warfare&pf=p&tbo=1&tbm=bks&sclient=psy-ab&oq=Naval+irregular+warfare&aq=&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=988eee8586bb5
https://www.google.com/search?q=Maritime+irregular+warfare&btnG=S%C3%B6k+i+b%C3%B6cker&tbm=bks&tbo=1&hl=sv#hl=sv&sugexp=frgbld&gs_nf=1&ds=bo&pq=maritime%20irregular%20warfare&cp=6&gs_id=r&xhr=t&q=Naval%20irregular%20warfare&pf=p&tbo=1&tbm=bks&sclient=psy-ab&oq=Naval+irregular+warfare&aq=&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=988eee8586bb5
https://www.google.com/search?q=Maritime+irregular+warfare&btnG=S%C3%B6k+i+b%C3%B6cker&tbm=bks&tbo=1&hl=sv#hl=sv&sugexp=frgbld&gs_nf=1&ds=bo&pq=maritime%20irregular%20warfare&cp=6&gs_id=r&xhr=t&q=Naval%20irregular%20warfare&pf=p&tbo=1&tbm=bks&sclient=psy-ab&oq=Naval+irregular+warfare&aq=&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=988eee8586bb5
https://www.google.com/search?q=Maritime+irregular+warfare&btnG=S%C3%B6k+i+b%C3%B6cker&tbm=bks&tbo=1&hl=sv#hl=sv&sugexp=frgbld&gs_nf=1&ds=bo&pq=maritime%20irregular%20warfare&cp=6&gs_id=r&xhr=t&q=Naval%20irregular%20warfare&pf=p&tbo=1&tbm=bks&sclient=psy-ab&oq=Naval+irregular+warfare&aq=&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=988eee8586bb5
https://www.google.com/search?q=Maritime+irregular+warfare&btnG=S%C3%B6k+i+b%C3%B6cker&tbm=bks&tbo=1&hl=sv#hl=sv&sugexp=frgbld&gs_nf=1&ds=bo&pq=maritime%20irregular%20warfare&cp=6&gs_id=r&xhr=t&q=Naval%20irregular%20warfare&pf=p&tbo=1&tbm=bks&sclient=psy-ab&oq=Naval+irregular+warfare&aq=&aqi=&aql=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=988eee8586bb5
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”Under det kalla kriget gavs begreppet avskräckning och dess tillämpning en central 

plats i många länders strategiska doktriner. Idén om att avskräcka sin motståndare till att 

avstå från ett visst beteende är fortfarande av relevans, men dess tillämpande har visat 

sig svår i typer av konflikter där målen och/eller medlen hos motståndaren är 

annorlunda. Irreguljära grupper som terrorgrupper och pirater har gett prov på att de inte 

låter sig avskräckas på konventionellt sätt.” 

 

Detta delprojekt knyter an till uppsatsen och förhoppningen är att resultatet skall bidra till den 

forskningen men givetvis även till den allmänna teoribildningen kring avskräckning. Det finns 

sammanfattningsvis en mängd forskning och litteratur inom begreppen avskräckning, 

irreguljär och marin diplomati. Det saknas dock en undersökning som kopplar ihop dessa 

begrepp på ett relevant sätt.  

1.5  Källor 

Källorna utgörs av litteratur, doktriner, artiklar, rapporter, tidigare studier, FN-resolutioner 

och semistrukturerade intervjuer. Till detta kommer internet som använts mest som ett 

sökverktyg. All litteratur i uppsatsen är, som nämndes tidigare, öppen och på så sätt 

tillgänglig. Detta var inte självklart då en stor del av empirin kring insatserna UNIFIL och 

Atalanta inte är tillgänglig som öppna källor. Samtliga källor har granskats utifrån äkthet, 

oberoende, samtidighet och tendens. 

 

Thomas C. Schelling, Lawrence Freedman, Alexander George och Peter Viggo Jakobsen 

utgör de författare som genom sina teorier utgör grunden för uppsatsens generella uppfattning 

om avskräckning. Alla dessa är auktoriteter inom området och deras äkthet är inte ifrågasatt. 

Den tongivande av dem är Jakobsen som i, Western use of Coercive Diplomacy after the Cold 

War – A Challenge for Theory and Practice, tolkar bade Schelling och George. Genom denna 

tolkning skapas ett oberoende mellan källorna då den syftar till att ifrågasätta de andra och 

samtidigt själv presentera sin teori. 

 

De marina teoretikerna Edward N. Luttwak, James Cable och Geoffrey Till skall anses som 

klassiker inom marinteori. Författarens bakgrund inom sjöstridskrafterna har inneburit att han 

tidigare studerat dessa teoretiker. De ingår dessutom liksom de andra teoretikerna i studierna 

vid FHS. 

 

Den irreguljära aktören finns beskriven i en mängd olika litteratur och på olika sätt. 

Tolkningen och stora delar av resonemanget kring irreguljär krigföring har hämtats från 

svenska doktriner. Doktrinerna grundar sig på flera av de för uppsatsen utvalda teoretikerna 

och sammanfattar och definierar begreppen på ett bra och tydligt sätt. Försvarsmaktens 

doktriner som förutom att de är normerande, omarbetas kontinuerligt vilket utsätter dem för 

regelbunden prövning innan de blir fastställda. De har dock en brist i sin spårbarhet, vilket 

inte påverkar uppsatsen nämnvärt men förhållandet bör nämnas. 

 

Det empiriska materialet utgörs av FN-resolutioner, OPLAN och slutrapport för de båda 

insatserna Atalanta och UNIFIL. Det finns en risk för beroende mellan författarna och 
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slutrapporterna. Man kan anta att den som skriver en slutrapport efter en insats vill att 

resultatet skall framstå som bra. Resultatet efter båda insatserna är dels skrivet av flera olika 

författare och dessutom är slutrapporterna redovisade i flera olika forum vilket motverkar 

beroendet och stärker dess äkthet.  

1.6 Forskningsdesign 

Uppsatsen utgörs av fem kapitel med inledning och problemformulering, teori, empiri, analys 

samt avslutning med slutsatser.  

Inledningen beskriver problemformuleringen med frågeställningar, syftet samt avgränsningar. 

Här beskrivs också forskningsläget, den metod som valts och val av källor. 

 

Det andra kapitlet undersöks teoribildningen kring avskräckning. Undersökningen extraherar 

först huvuddragen ur den generella avskräckningsteorin. De extraherade huvuddragen sätts 

sedan in i den marina arenan för att dels få en marin prägel men också för att gå från 

strategisk nivå till taktisk nivå. Denna process resulterar i teoretiska framgångsfaktorer för 

sjöstridskrafterna i rollen som avskräckande. Innan operationaliseringen av teorin diskuteras 

och identifieras den irreguljära motståndaren. 

 

I det tredje kapitlet prövas de framtagna framgångsfaktorerna mot empirin. 

Det fjärde kapitlet kommer att redovisa resultatet från den empiriska undersökningens analys 

och avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

Avslutningsvis kommer en diskussion med sammanfattning att redovisa slutsatser. Här 

presenteras också förslag på forskning inom området. 

1.7  Metod 
Uppsatsen skall genom kvalitativ innehållsanalys söka svaret på, hur avskräckning mot en 

irreguljär motståndare i marin miljö kan åstadkommas. 

 

Flera av de teorier som används idag baserar sig på de teorier om avskräckning som skrevs 

under det kalla kriget. Med anledning av det finns det ett intresse av att välja teorier skapade 

både under men framför allt efter det kalla kriget.  

 

Då avskräckning främst är något som större stater har bedrivit fanns det ett syfte med att välja 

ut Jakobsen, dels för att han kommer från ett mindre land men också för att han analyserar de 

andra två utvalda teoretikerna. Jakobsen som är en dansk arbetar som lektor vid universitetet i 

Köpenhamn. Han är den tongivande teoretikern avseende avskräckning i denna uppsats och 

har dessutom analyserat och kommenterat två av de andra utvalda teoretikerna som liksom 

Jakobsen är auktoriteter inom området. Jakobsen och de andra teoretikerna studeras dessutom 

vid studier på högre stabs utbildning (HSU) på försvarshögskolan (FHS) vilket ytterligare 

motiverar valet av honom. 

 

Det blev tydligt att en avgränsning bland många stora marinteoretiker måste göras för att 

volymen skulle bli hanterbar. Beroendet mellan avskräckningsteoretikerna är tydligt och 

märks framförallt bland de marina teoretikerna som har färgats av de stora teoretikerna inom 
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avskräckning. Alla har dock tolkat och breddat begreppet utifrån sin kontext vilket ger 

begreppet djup och bredd. Kontexten för när respektive teoretiker skrivit sitt verka upplevs 

påverkas mer eller mindre beroende på hur långt efter det kalla kriget det publicerats.  

 

Den största delen av litteraturen som studerats är på engelska vilket kan påverka främst 

tolkningar av begrepp som ibland saknar direkta svenska översättningar.  

 

Teoriernas abstraktionsnivåer befinner sig främst på politisk och strategisk nivå. Detta innebär 

en utmaning då uppsatsen avser att behandla taktisk nivå och i en marin miljö. Genom att utgå 

från sjöstridskrafternas taktiska förmåga och vad dessa plattformar kan bidra med 

operationaliseras de strategiska nivåerna till den taktiska nivån i den marina kontexten. De 

politiska nivåerna diskuteras från det generella med avskräckning till det unika med den 

marina miljön vilket sätter in de politiska teorierna i den marina kontexten.  

 

Med ett induktivt angreppssätt kommer huvuddrag att analyseras fram ur dessa teorier. Dessa 

huvuddrag hämtas ur den generella teoribildningen om avskräckning och som utgår från en 

reguljär motståndare. Metoden grundar sig i ett noggrant tillvägagångssätt att analysera 

texterna på. För att precisera vilka huvuddrag som identifieras används kategorier som utgörs 

av återkommande begrepp och dess innebörd. För att kunna analysera fram huvuddrag ur 

teorierna fokuseras arbetet på vilka mål och medel samt vilka metoder som används. Motiv 

för vägval och prioriteringar sker fortlöpande genom arbetet för att öka spårbarheten. 

Huvuddragen kommer sedan att appliceras i den marina arenan där de bryts ned till taktisk 

nivå. Detta steg resulterar i framgångsfaktorer som utgör grunden för uppsatsens teori. 

 

Efter att kunskapen om avskräckning byggts upp förtydligas begreppet irreguljär för att sätta 

in teorin i rätt kontext. Detta kapitel syftar till att lyfta fram den irreguljära motståndarens 

karaktär och pröva den mot avskräckningsteorin. 

 

Med vetskapen om att de svenska sjöstridskrafterna i relativ närtid har genomfört två 

internationella insatser blev dessa intressanta att undersöka. Båda fallen valdes ut på grund av 

intresset för de svenska sjöstridskrafterna. Således är de två fall som framgångsfaktorerna 

prövas mot de två internationella insatser, UNIFIL och Atalanta, som Sverige har deltagit i 

med sjöstridskrafter.  

Det begränsade omfånget av underlaget från de båda fallen riskerar att få empirin att tappa i 

djup. För att kompensera detta har semi-strukturerade intervjuer
8
 med personer från båda 

insatserna genomförts. Det är de svenska erfarenheterna på taktisk nivå som eftersöks och 

respondenterna har alla haft en god insikt i den taktik som använts vid insatserna.  

 

Valet av intervjumetod grundar sig i att respondenten skulle ges möjlighet att själv få utveckla 

sina resonemang och tankar. I vilken utsträckning som framgångsfaktorerna har varit mer 

eller mindre betydelsefulla är svårt att utläsa enbart i de dokument som studerats. Intervjuerna 

har i detta avseende varit nödvändiga för att ett säkert resultat skulle kunna presenteras. 
                                                           
8
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber ekonomi, 2002, s. 127, 300-302. 
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Urvalet av respondenter gjordes utifrån deras befattningar och roller de hade i de två 

insatserna. Intervjuerna är genomförda med mer eller mindre kända personer som tillsammans 

med författarens bakgrund inom sjöstridskrafterna riskerar att skapa en beroendesituation. För 

att motverka beroendet mellan intervjuare och respondent användes Kvales lista
9
 över krav på 

intervjuaren. Dessa krav beskrivs i Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder och 

består bland annat av att intervjuaren skall vara insatt, strukturerad, tydlig och kritisk. 

Intervjuerna har genomförts som personliga intervjuer vilket har gett möjligheten att även 

studera ansiktsuttryck och kroppsspråk hos respondenterna men å andra sidan har 

respondenterna kunnat påverkas av intervjuaren av just samma skäl.  

 

Framgångsfaktorerna prövas mot empirin i syfte att se i vilken utsträckning avskräckning 

användes i de två operationerna. Resultatet från denna prövning utgör underlaget för 

analysdelen som skall redovisa i vilken utsträckning framgångsfaktorerna kan kopplas till den 

avskräckning som bedrivits i operationerna. Med hjälp av metoden, kvalitativ innehållsanalys, 

och med ett systematiskt tillvägagångssätt skapas en god spårbarhet i syfte att stärka 

slutsatserna.  

  

                                                           
9
 Bryman, s. 306. 
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2. Teori 
 

Avskräckning som teori är komplicerad och inte helt enkel att förstå och använda. I den här 

delen av uppsatsen beskrivs först utvalda delar av teorin om avskräckning i ett försök att svara 

på frågan, Vilka är huvuddragen i teorier om avskräckning? För att detta skall vara rimligt 

inom volymen för den här uppsatsen avgränsas begreppet avskräckning. Nästa kapitel 

kommer att avhandla teorin i den marina miljön. Innan operationaliseringen av teorin kommer 

den irreguljära motståndaren att diskuteras. 

2.1  Bakgrund 

Teorin kring avskräckning förknippas ofta med kärnvapenvärlden och stormakter. 

Forskningen kring användandet av avskräckning mot en irreguljär motståndare är bristfällig 

och detta kapitel gör en ansats till att försöka finna svar på just detta.  

Begreppet avskräckning är komplext och svårt att hantera varför det kräver en fördjupad 

tolkning kopplat till denna uppsats. Att avskräcka innebär att man med olika medel försöker 

påverka någon att göra något mot dess egen vilja, avstå från något eller att upphöra med 

något. För att detta skall lyckas krävs flera saker som t.ex. något att hota med, en god 

uppfattning om motståndaren och vad denna uppfattar som ett hot och inte minst en god 

anledning till att bedriva avskräckning.  

 

“A central element of deterrence is that the decision about whether we use force is 

deliberately put in the opponent's hands: if they undertake aggression, we use force in 

response; if they do not, we refrain.”
10

 

 

I den bipolära världen som under det kalla kriget bestod av de två stormakterna USA och 

Sovjetunionen rådde en terrorbalans. Genom de båda stormakternas förmåga till att använda 

kärnvapen med innebörden att världen förmodligen skulle utplånats uppstod en status quo 

situation. Tack vare den avskräckning och hot/löfte om vedergällning som USA och 

Sovjetunionen projicerade på varandra blev resultatet att ett storskaligt krig aldrig startade. 

 

Detta tillstånd kan sägas utgöra en optimal avskräckningssituation där hotet och de antagna 

konsekvenserna i händelse av att hoten skulle införlivas var så omfattande att ingen vågade 

riskera en eventuell eskalation. Avskräckningen blev alltså fruktsam i den bemärkelsen att 

båda parter avstod från ett storskaligt krig. 

 

I detta fall var det ju ingen av parterna som ”vann” något eller krävde något av den andre 

varför begreppet avskräckning i detta fall blev lika för båda parter och det som ”vanns” var att 

det inte blev ett kärnvapenkrig. Det är inte detta tillstånd som skall ses som det vanliga inom 

begreppet avskräckning utan snarare som en raritet som likväl påvisar när avskräckning 

fungerar. 

 
                                                           
10

 Schelling, Thomas C., Arms and influence, New Haven: Yale Univ. Press. 1966, s. 2-3, 73-74. 
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Efter det kalla kriget blev avskräckning som fenomen återigen en användbar metod att nyttja 

för att uppnå sina syften utan att riskera ett kärnvapenkrig och utan att starta ett fullskaligt 

krig. Genom hot om och i vissa fall med begränsad våldsanvändning kunde (främst) 

västvärlden nyttja avskräckning som en naturlig del i sina strategier världen över. Tack vare 

den militära överlägsenheten som främst kanske återfinns i västvärlden skapas en trovärdig 

avskräckning mot en oftast svagare motståndare. Trots detta har det visat sig svårt att lyckas 

med avskräckning inte minst mot terrorism.
11

 

2.2  Den generella avskräckningsteorins huvuddrag 
Thomas C. Schelling

12
, hjälper oss att grovt dela in avskräckning i två huvudgrupper, hot och 

våld. Den första är just begreppet avskräckning som med hot om våld strävar efter att få 

motståndaren att bifalla ett krav. Det andra är den framtvingande delen av avskräckning som 

inte kommer att behandlas men innebär att en part fysiskt ställer motståndaren inför en direkt 

(vålds-) handling som kräver bifall eller strid. 

Avskräckande hot är oftast tydliga och kan härledas till den rådande situationen och hur den 

ser ut medan framtvingande hot oftast är mer tydliga i sak, gå inte över den gränsen eller sluta 

med det där, men saknar en övergripande tydlighet till vad man vill uppnå.
13 

 

 

Vad som också blir viktigt i samspelet mellan den som avskräcker eller tvingar den andre är 

hur den som utsetts för påtryckningarna har möjlighet att behålla sin heder. Genom att 

avskräckning utgår från hur situationen oftast är kan motståndaren alltid påstå att man aldrig 

hade för avsikt att ändra på något. På så vis har båda parter något att vinna på utgången 

genom att den ena får som den vill och den andre inte behöver tappa ansiktet och framstå som 

svag. Här gäller det alltså att både hota och samtidigt ge motståndaren en möjlighet att backa 

utan att han tappar ansiktet.  

 

”It is often argued that ”face” is a frivolous asset to preserve, and that it is a sign of 

immaturity that government can’t swallow its pride and lose face.”
14

 

 

Enkelt kan man säga att man erbjuder motståndaren en ”bakdörr”. 

 

Lawrence Freedman delar liksom Schelling in avskräckning i två metoder: deterrence 

(avskräckning) och coercion (betvingande). Freedman menar att det är en skillnad mellan att 

man hotar någon att agera eller inte agera på ett visst sätt och att faktiskt tvinga någon att göra 

det.  

 

”Deterrence involves making clear through explicit threats what the coercer considers 

undesirable and then waiting, leaving the overt act to the adversary. The coercer would 

                                                           
11 Jakobsen, P. V. Western use of coercive diplomacy after the Cold War: a challenge for theory and practice. 

Basingstoke: Macmillan, 1998, s. 226-227. 
12

 The Official Web Site of the Nobel Prize (2012-02-10), Schelling, T. C., 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2005/schelling-autobio.html 
13

 Schelling 1966, s. 72, 73. 
14

 Schelling 1966, s. 124. 
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need to act only if the adversary makes the forbidden move. Compellence [framtvinga], 

on the other hand, involves initiating an action that stops or becomes harmless, only if 

the target responds.”
15

 

 

Viljan och incitamentet för att en avskräckning skall bli aktuell från första början måste 

beräknas och ställas mot de kostnader som kommer att uppstå. Detta sker givetvis av både den 

som avskräcker och den som utsätts för krav. Den som utsätts för kravet har främst två 

kostnader att ta hänsyn till, att göra motstånd eller att gå med på de krav som ställs. Att göra 

motstånd har dessutom två krav i sig genom att en kostnad består i den egna mobiliseringen 

och de kostnader som uppstår i samband med det. Den andra uppstår på grund av de skador 

som kravställaren gör. Dessutom kommer eventuella ”morötter” att utebli om man väljer att 

göra motstånd och dessa i sig utgör ju en kostnad/vinst.
16

 

 

Alexander L. George tillsammans med William R. Simons tar ett större omfång av kriterier 

för lyckad avskräckning och blir mer detaljerade. De till skillnad från Schelling använde sig 

av en induktiv metod där man försöker ta fram en princip som likt en checklista
17

 kan 

användas av den som vill använda sig av avskräckning.  

 

Dessa teoretiker har tagit fram modeller och tankar som skall hjälpa oss att förstå på vilka sätt 

en avskräckning bäst kommer att lyckas. Det är dock viktigt att tydligt skilja på den 

”vattendelare” som uppstår inom begreppet genom straff (punishment) och förnekande 

(denial) på ena sidan och tvångs och våldsmakt på den andra. Med våld och tvångsmakt söker 

man skapa kontroll (oftast lokalt) över en motståndare eller någon del som tillhör denne. Med 

straff (punishment)och förnekande (denial) handlar det inte om kontroll utan om att vilja få 

motståndaren att ändra på något själv genom att man avskräcker, hotar honom. 

 

Peter Viggo Jakobsen menar att för hot och användandet av begränsat våld (piska) skall nå 

framgång krävs också incitament och uppmuntran eller ”morötter” för att ha störst chans att 

lyckas. Det är dock piskan som är viktigast och måste uppfattas av motståndaren som ett 

trovärdigt hot för att det skall klassas som avskräckning.
18

 

 

Jacobsens utgår från coercive diplomacy som är en ”påverkans strategi” som inte syftar till att 

skapa kontroll utan att påverka motståndaren till att göra på ett visst sätt utan att man 

använder våld eller endast lite våld. Alltså lämnar man beslutet till motståndaren om huruvida 

våld kommer att användas eller inte. När motståndaren gjort valet att våld kommer att krävas 

har coercive diplomacy upphört att fungera om man behöver använda mer våld än vad man 

utlovat. I detta skede har syftet övergått från att påverka motståndaren till ett visst beslut till 

att man själv tar besluten och skapar kontroll.
19

Det finns alltså stora likheter mellan Coercive 

                                                           
15

 Freedman, Lawrence, Raghavan, Srinath, m.fl. Security studies: an introduction, London: Routledge, 2008, s. 
218. 
16

 Freedman 2008, s. 222. 
17

 Jakobsen 1998, s. 231. 
18

 Jakobsen 1998, s. 227. 
19

 Jakobsen 1998, s. 228. 
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diplomacy och den avskräckning som vi avser att utgå ifrån i den här uppsatsen. Det är dock 

inte fullt ut det samma då coercive diplomacy är betydligt mer omfattande.  

 

Oavsett vilken teori eller policy som används återstår frågan om hur vi vet att avskräckningen 

lyckades eller inte. I teorin är det ju tydligt vad resultatet är då svaret blir att vi har lyckats om 

motståndaren gått med på våra krav och att det misslyckades om han inte gick med på 

kraven.
20 

 

 

I praktiken däremot blir det betydligt svårare att faktiskt veta eller mäta om man lyckats och 

vad det i så fall var som gjorde att man lyckades. Jakobsen tar upp fyra faktorer som försvårar 

bedömandet i praktiken. Det första är att det snarare rör sig om att man lyckats mer eller 

mindre än att man har lyckats eller misslyckats. Ofta sker en dialog mellan den som 

avskräcker och den som avskräcks. Utgången kan lika gärna vara en kompromiss som ett 

fullständigt misslyckande. Man har alltså lyckats till en viss grad.
21

  

 

För det andra är det svårt att säga om det var hotet eller om det var löftena/morötterna som 

gjorde att man lycktas. Den tredje faktorn beskriver han som ett förhållande mellan hur 

mycket, eller hur stort hotet eller uppmuntran (moroten) måste vara för att man skall lyckas. 

Här anser han att ju mer eller större hot och eller morot som krävs, desto sämre har man 

lyckats. Avslutningsvis skiljer han på taktisk och strategisk framgång med coercive 

diplomacy och menar att en taktisk framgång endast är kortsiktig och ofta har visat sig 

misslyckad i ett längre perspektiv. Den strategiska är mer sällsynt men är också mer bestående 

över en längre tidsperiod.
22

 Detta kommer senare att brytas ned till att bara behandla taktisk 

och till viss del stridsteknisk nivå i den maritima kontexten. 

 

Ett av grundproblemen ligger i att den som skall avskräcka någon både skall hota och försäkra 

sin motståndare på samma gång. Detta gör att man riskerar att för mycket hot gör 

motståndaren försvarsbenägen och för mycket morötter kan få en att framstå som svag. 

Samtidigt ligger det i avskräckningens natur att det ytterst handlar om ett mentalt spel som 

syftar till att få en motståndare att uppfatta hot och löften på ett sätt som gör att han går med 

på dessa utan kamp. Om man pressar honom för hårt eller ställer krav som går helt mot vad 

han finner som acceptabla finns risken att han väljer att ta upp striden.
23 

 

 2.2.1 Sammanfattning  

En gemensam slutsats från teorierna om avskräckning är att det handlar om ett mentalt spel 

som syftar till att man inte behöver använda våld utan bara hota med det. Om man måste 

använda våld har avskräckningen misslyckats och gått över till tvångsmakt eller våldsmakt 

men det är inte det som denna uppsats avser att undersöka. Viktigt att skilja på här är 

nyttjandet av straff kopplat till den avskräckning man hotar med. Denna kan mycket väl 

                                                           
20

 Jakobsen 1998, s. 233, 234. 
21

 Jakobsen 1998, s. 234. 
22

 Jakobsen 1998, s. 234. 
23

 Jakobsen 1998, s. 236. 
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utgöras av våld men endast i en begränsad mängd direkt kopplad till det löfte om våld man 

delgav i sin avskräckning och inte i syfte att skapa kontroll genom vålds- eller tvångsmakt. 

 

Centralt för att en avskräckning över huvudtaget skall fungera är att man har en dialog med 

sin motståndare. Finns det ingen som responderar på de krav man har kommer man aldrig att 

lyckas. En tydlig aktör måste alltså finnas för att både hotet och en eventuell kompromiss 

skall kunna äga rum. 

 

För att en avskräckning skall fungera krävs att den som avskräcker kan förmedla sitt budskap 

på ett tydligt sätt så att det uppfattas av motståndaren på det sätt som det var tänkt. Misslyckas 

tydligheten finns det stor risk att misslyckas och att motståndaren missuppfattar 

avskräckningen. Vad som ytterligare är essentiellt är motståndarkunskapen. Genom att ha en 

god motståndarkunskap ökar chanserna till att få fram sitt budskap på rätt sätt, genom 

vetskapen om hur hotet tas emot och man har också en uppfattning om hur motståndaren kan 

tänkas agera. Detta har genom historien varit en etablerad sanning och känns igen från Sun Zi 

som sade att: 

 

”Om man känner fienden och känner sig själv, behöver man inte frukta utgången av 

hundra slag. Om man känner sig själv men inte fienden, kommer man för varje seger 

också att lida ett nederlag. Om man känner varken fienden eller sig själv, kommer man 

att duka under i varje slag.”
24

 

 

Enligt de historiska fall som finns beskrivna av Jakobsen finns det en skillnad mellan att 

taktiskt och till lika kortsiktigt lyckas med en avskräckning och att lyckas strategiskt och 

långsiktigt. Det fortsatta resonemanget leder vidare till att lyckad eller misslyckad 

avskräckning sällan är total utan att den lyckas till del. Ofta måste båda parter kompromissa 

och i någon mån ge och ta. 

 

Genom att summera de mest huvuddragen inom de olika teoretikernas resonemang kring 

avskräckning konstaterar vi att följande punkter utgör svaret på uppsatsens fråga, vilka är 

huvuddragen i teorier om avskräckning?  

 

I Ett trovärdigt och tydligt hot. 

II Ett incitament som hjälper motståndaren till att vilja bifalla avskräckningen. 

III En tidshorisont för motståndaren att hinna agera. 

IV En tidpunkt för när kravet skall vara uppfyllt. 

V En försäkran om att man inte kommer att ställa ytterligare krav. 

Dessa fem huvuddrag kommer nu att appliceras i den marina kontexten för att se hur den 

marina arenan förhåller sig till dem.  

                                                           
24

 Sun Zi, maximerna översatta av Hartman, T. Krigskonsten: 383 maximer om att segra och besegra, Den 
svenska marknaden i samarbete med Sellin & Blomquist, Stockholm, 1989. 
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2.3 Avskräckningens plats i marinteorin 
En viktig distinktion i inledningen av detta kapitel är att jag kommer att förhålla mig till 

sjöstridskrafter som utgörs av ett lands flotta. Jag kommer inte att behandla amfibieförband 

eller marininfanteri. Vidare är begreppet naval diplomacy (marin diplomati) det begrepp inom 

marin teori som uppsatsen närmast kopplar an till avskräckning och utgör också det begrepp 

som kommer att belysas i detta kapitel. 

Militärteorins grunder beskriver militär maktutövning enligt följande: 

 

”Generellt kan sägas att militär maktutövning sträcker sig till alltifrån att indirekt kunna 

påverka en motståndare till ett beteende som gynnar de egna intressena, övertala, till att 

med hjälp av militärt våld, beröva motståndaren något med hjälp av militära medel, dvs. 

våldsmakt. Däremellan finns även förmågan till avskräckning, som är av mer 

permanent karaktär och syftar till att förmå någon att avstå från något denne annars 

önskat göra, och slutligen tvångsmakt, som innebär att förmå någon att aktivt göra något 

som denne inte velat göra. Ytterst är militärt våld och väpnad strid, eller hot därom, 

medlen för att uppnå militära och ytterst politiska syften.”
25

. 

 

Sjömakten eller de marina stridskrafterna innehåller alla dessa fyra enligt Widén och 

Ångström och utgör i och med det ett mycket viktigt och användbart verktyg när det kommer 

till avskräckning.
26

 

Innan det kalla kriget hade klassiska teoretiker som Mahan och Corbett inte primärt fokus på 

hur man kan använda sjöstridskrafterna som ett verktyg i avskräckning. De fokuserade istället 

på hur man använde flottan i krig.  

” It is well-known that classical theorists of sea power, such as the American admiral, Alfred 

Thayer Mahan (1840–1914), and the British naval historian, Sir Julian Corbett (1854–1922), 

had little to say on the political application of naval forces in peace-time, focusing instead on 

the strategic, operational, and tactical use of naval forces in war.”
27

  

Senare teoretiker har dock under, men framför allt efter, det kalla kriget konstaterat att 

sjöstridskrafterna utgör en mycket viktig funktion när det kommer till att användas som ett 

diplomatiskt instrument.
28

Det är också genom sjöstridskrafternas unika förmåga att kunna 

agera genom allt från örlogsbesök till att kunna använda våld som det inom den marina 

teoribildningen heter just marin diplomati och inte avskräckning.  

Först måste ett resonemang föras utifrån de generella teoretiska huvuddragen kring 

avskräckning kopplat till sjöstridskrafterna. Eftersom den marina arenan är unik och har både 

möjligheter och begränsningar leder detta resonemang fram till specifika framgångsfaktorer 

för sjöstridskrafterna. För att vi bättre skall förstå hur flottor bäst skall kunna användas i 

                                                           
25

 Widén, Jerker och Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Stockholm: FMLOG ServE Stockholm, 2005, s. 215. 
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rollen som avskräckande på taktisk nivå diskuteras nu de fem huvuddragen utifrån den marina 

kontexten. 

2.3.1 Ett trovärdigt och tydligt hot 

Genom sjöstridskrafternas närvaro påvisar de en stats, koalition eller organisations avsikt eller 

intresse. Detta må vara både vänligt eller hotfullt men faktumet att ett lands sjöstridskrafter 

befinner sig på en viss plats betyder något. Beroende på hur många och vilken typ av fartyg 

som finns grupperade kan man också påvisa vilka avsikter man har med att vara på plats. För 

att hotet skall få effekt krävs att det kommuniceras och detta sker främst genom att vara synlig 

med sjöstridskrafterna. Den dialog som krävs mellan den som hotar och den som skall besvara 

hotet sker främst på en högre nivå än den taktiska som sjöstridskrafterna utgör i den här 

uppsatsen. Det är dock centralt att denna dialog äger rum för att avskräckningen skall ha 

någon effekt. För att kunna uppträda trovärdigt krävs förutom slagkraftiga fartyg ett tydligt 

mandat som genom sina insatsregler ger utfallsrummet för sjöstridskrafterna att agera inom. 

Edward N. Luttwak är medlem i Center for strategic and international studies (CSIS) och har 

tjänstgjort som konsult till, the Office of the Secretary of Defense, the National Security 

Council, the U.S. Department of State, the U.S. Army, Navy, and Air Force, och till ett flertal 

allierade regeringar.
29

 Luttwak menar att det finns ett samband mellan att synas med fartyg 

och att faktiskt också kunna göra något med dem (trovärdiga) mot en motståndare. Syftet är ju 

snarare att påverka en motståndare mentalt än att faktiskt bekämpa honom. Under det kalla 

kriget kunde man enligt Luttwak ifrågasätta trovärdigheten i flera av Sovjetunionens fartyg 

som patrullerade på olika platser runt om i världen. Trots detta var ju dessa uppbackade av 

kärnvapen vilket självklart ändå gav dem ”kraft”.  

Sir James Cable var diplomat och en inflytelserik författare och strateg inom marin strategi 

som dog 2001.30 Cable använder benämningen “kanonbåtsdiplomati” vilket ger en ganska 

skev bild av hur man med sjöstridskrafter syftar till att använda avskräckning. Trots detta är 

hans bok ”Gunboat Diplomacy” en klassiker inom området och har mycket att bidra med till 

marin avskräckning. Cable skiljer mellan olika metoder av marin diplomati och menar att det 

finns fem olika principer för marin avskräckning.  

De som bäst passar in i att få sjöstridskrafterna att framstå som trovärdiga och/eller hotfulla är 

det han kallar för uttrycksfull kraft. Uttrycksfull kraft (Expressive Force) används enligt Cable 

då man vill förstärka en (politisk) vilja eller avsikt. Han säger att det är svårt att skilja på den 

målinriktade kraften (Purposeful Force) och den mjukare att ”visa flagg”. I detta fall handlar 

det mest om att man vill synas och på så vis visa sitt intresse i området.31 

Den målinriktade kraften (Purposeful Force) påvisar stora likheter med Jakobsens 

avskräckningsteori, ”Coercive diplomacy” och är också en påverkans strategi” som inte heller 

syftar till att skapa kontroll. Det är således upp till motståndaren om våld kommer att 

                                                           
29

 CSIS, Center for Strategic and International (2012-03-04), http://csis.org/expert/edward-n-luttwak  
30

 The Telegraph, 2001-10-13, (2012-02-27), http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1359279/Sir-James-
Cable.html 
31
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användas eller inte. Här är det närmast genom att synas och att vara trovärdig som 

sjöstridskrafterna bidrar till avskräckningen.
32

 

 “In its purposeful application, force does not itself do anything: it induces someone else to 

take a decision…”
33

 

Geoffrey Till var när han skrev boken SEAPOWER, A Guide for the Twenty-First Century, 

professor vid King’s College London. Han är en modern auktoritet på området och har skrivit 

flera böcker som idag används på flera av världens militära högskolor. 

Till beskriver marin diplomati som komplex och att det inte finns några tydliga gränser 

mellan de olika funktionerna och menar att en och samma insats/operation kan bedriva 

avskräckning, tvång, underrättelseinhämtning och koalitionssamarbete på en och samma 

gång. Det innebär att förmågan till flexibilitet blir en viktig del hos sjöstridskrafterna. 

Till lyfter dock fram ett antal faktorer som han anser är centrala för att avskräckning med 

sjöstridskrafter skall kunna fungera. Genom att ha marina enheter på olika platser, Naval 

presence (Marin närvaro), skiljer Till på att “bara” ha en flotta och att faktiskt använda den. 

Närvaron av fartyg visar i sin tur var och hur mycket intresse ett land har i vissa områden. 

Storlek på styrkan och hur länge eller hur ofta man befinner sig i ett område är bra 

måttstockar på hur engagerad man är. Han trycker dock på att styrkan måste vara tillräckligt 

stark (lokalt) för att inte bli ett föremål för gisslan snarare än ett verktyg för avskräckning.
34

  

Ironiskt nog har Till en faktor som han isolerar och kallar just, Naval deterrence (Marin 

avskräckning). Syftet med marin avskräckning är enligt Till: 

”…to use naval forces to persuade an adversary not to do something through showing that the 

likely costs may well outweigh the hoped for benefits.”
35

 

För att detta skall bli möjligt trycker han på två saker som han anser är nödvändiga. Det första 

är den politiska viljan och ett tydligt syfte med avskräckningen. Det andra är att den styrka 

som skall bedriva avskräckningen måste vara trovärdig, kunna vara i området över den tid 

som krävs, vara flexibel och också helst kunna projicera makt mot och in på land.
36

  

Detta innebär att för den sjöstyrka som är avdelad till att bedriva avskräckning i ett område 

eller mot en viss motståndare krävs ett tydligt mandat med ett uttalat lagrum inom vilket man 

har rätt att agera. På taktisk nivå uttrycks detta som tydliga insatsregler. Utan detta blir det 

ytterst svårt att kunna leda, verka övertygande eller försöka projicera ett tydligt hot. Vidare är 

självklart ett måste att motståndaren uppfattar det hot som man avser att projicera. För 

sjöstridskrafterna utgörs detta främst genom att man finns synligt i det område eller i 

anslutning till den som man avser att hota.   

                                                           
32
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Till sist är ju grunden i avskräckning att det hot man vill påvisa är trovärdigt och tillräckligt. 

Detta uppnås genom att man har tillräckligt trovärdiga fartyg i förhållande till den man avser 

att avskräcka (lokalt stark). Är man för svag kan man ju faktiskt bli ett offer för att bli gisslan 

som tidigare nämnts. 

2.3.2 Ett incitament som hjälper motståndaren till att vilja bifalla avskräckningen. 

Sjöstridskrafterna i sig skiljer sig inte ifrån övriga vapenslag när det kommer till att erbjuda 

incitament. Vad som dock skulle kunna göra sjöstridskrafterna lämpliga är att de kan 

användas så mycket mer mångfacetterat än armé- och flygstridskrafter kopplat till att det är 

enkelt att lyfta ombord och frakta stora mängder förnödenheter som skulle kunna utgöra 

incitament. Fartygens möjlighet att på taktisk nivå kunna dela ut praktiska ting som 

incitament kompletteras också med dess möjlighet att kunna agera på operativ nivå där de kan 

kontrollera och/eller bidra till sanktioner, handelsvägar och diplomatiska dialoger från havet. 

Incitament är dock ytterst en politisk sak att hantera. Trots det är underrättelserna helt 

avgörande med avseende på möjligheterna att lyckas med sin avskräckning och omvänt blir 

självklart dessa underrättelser lika viktiga när det kommer till hur incitament skall utformas 

för att ge största effekt. 

2.3.3 En tidshorisont för motståndaren att hinna agera. 

Här utgör sjöstridskrafterna ett bra verktyg genom att de kan vara på plats tidigt. När det 

kommer till tidsperspektivet som sådant fyller sjöstridskrafterna kanske en av de viktigaste 

rollerna genom sitt sätt att kunna vara på olika platser över en lång tid. Eftersom det fria havet 

gör det möjligt för flottan att vara nära en eventuell motståndare kan fartygen i sig utgöra ett 

bra politiskt eller militärt påtryckningsmedel utan att vara för provokativt. Michael Gersons 

och Daniel Whitenecks rapport lyfter fram detta som en av sjöstridskrafternas styrkor jämfört 

med flyg- och arméstridskrafter som blir mer definitiva med sin närvaro.  

” Compared to air and land forces, maritime power has two inter-related characteristics 

that make it particularly useful to the modern conventional (as well as nuclear) 

deterrence mission: 

• Maritime forces can project and sustain forward-deployed, combat-credible 

Power in peacetime, crises, and war 

• Maritime power is minimally intrusive; in other words, it does not require a 

footprint on land”.
37

. 

Helt i linje med hur avskräckning är tänkt att fungera, nämligen genom att påverka sin 

motståndare utan strid, kan flottan tydligt utgöra det hot man vill projicera på ett trovärdigt 

sätt utan att vara allt för provocerande. På detta sätt minskar risken för att en motståndare 

skall känna sig pressad att ta beslut som leder till en eskalation. Vidare beskriver de i sin 

rapport hur flottan kan, loiter, eller på svenska, vistas på en plats med uppsåt över tiden. 

Kopplat till att kostnaderna för en flotta är relativt konstant innebär det alltså inte heller några 

större merkostnader för en stat att ha sin flotta till sjöss på en plats där den projicerar makt. 
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USA är ett bra exempel på detta som mer eller mindre konstant har stora delar av sin flotta till 

sjöss på strategiska platser över tiden. 

2.3.4 En tidpunkt för när kravet skall vara uppfyllt. 

En stat som har ambitioner globalt kommer att genom de underrättelser som de besitter 

strategiskt nyttja sina sjöstyrkor framskjutet för att visa sin avsikt eller för att inhämta 

underrättelser. Ett exempel på detta är Storbritannien som såg till att det fanns sjöstridskrafter 

på det fria havet i direkt anslutning till Libyen långt innan konflikten urartade. På detta vis 

kan sjöstridskrafterna bidra till kontrollen av att motståndaren uppfyller de krav man ställt. 

 

Cable kallar detta för den katalytiska kraften, (Catalytic Force) som syftar till att man har 

militära maktmedel grupperade på olika platser kopplat till intressen. Det behöver alltså inte 

vara en konflikt eller man behöver inte direkt ha en vilja att påverka någon. Man finns på en 

plats för att man har intressen av att vara där. Här är de marina stridskrafterna optimala enligt 

Cable.
38

 

”Warships can cruise for long periods awaiting the moment most auspicious for their 

intervention. As long as they remain on the high seas, they are not committed.”
39

 

 

Bara att en amerikansk hangarfartygsstyrka kastar loss eller förflyttar sig är ett exempel på en 

katalytisk kraft. Dessutom gör detta att det övertag i tidsperspektivet som en irreguljär 

motståndare kan tänkas ha mot en mer kostnadsberäknande västmakt utmanas. 

 

Även Till trycker på vikten av underrättelseinhämtning, (Naval picture building), och att 

kunskapen om motståndaren är helt avgörande för att en avskräckning skall lyckas och här 

menar Till att flottan genom sin närvaro kan bidra till detta. Han tar upp Falklandskriget som 

ett bra exempel på när båda sidor underskattade varandra och avskräckningen misslyckades 

och eskalerade till ett fullskaligt krig.
40

 

Underrättelser är självklart en helt avgörande faktor för att en avskräckning skall bli verksam 

och ens möjlig. Det är först när vi vet vad som driver vår motståndare som vi vet hur vi kan 

hota honom. Genom att ha kunskap om hans drivkrafter kan vi välja vilka medel (hot eller 

incitament) som anses bäst för att få vår avskräckning att lyckas.  

2.3.5 En försäkran om att man inte kommer att ställa ytterligare krav. 

Denna punkt är snarare politisk än militär. Kortsiktigt kan man givetvis genom att dra tillbaka 

trupp och fartyg påvisa att man i en direkt närtid inte kommer att fortsätta med tidigare 

verksamhet. Detta är dock inte något som är specifikt på taktisk nivå eller för 

sjöstridskrafterna.  
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2.3.6 Marinteoretisk sammanfattning 

De marina teoretikerna hävdar att sjöstridskrafter kan spela en central roll i en avskräckande 

kontext och att de till skillnad från de övriga vapenslagen (Armé och Flyg) kan agera inom ett 

större spektrum. Med spektrum menas att de kan uppträda i hela omfånget från att verka 

stödjande till allierade och vänner till våldsverkande mot en motståndare.  

 

Det är tydligt att de marina teoretikerna är starkt färgade av de generella teorierna om 

avskräckning och teorin i sig skiljer sig egentligen inte. Det är snarare den marina arenan och 

sjöstridskrafternas unika förmågor som skiljer sig åt från hur avskräckning bedrivs inom de 

övriga arenorna. Havet med dess unika möjligheter och begränsningar utgör tillsammans med 

sjöstridskrafterna här en alldeles egen möjlighet att agera inom avskräckning. 

 

Utifrån de ovan förda resonemangen utkristalliseras ett antal gemensamma faktorer som 

uppsatsen finner som allmängiltiga eller i alla fall tillräckligt lika för att kunna generaliseras 

och på så vis möjliggöra att svara på frågan, hur har avskräckning behandlats inom 

sjömaktsteori? 

Med bakgrund av detta blir det intressant att vända på frågeställningen och försöka beskriva 

vilken roll sjöstridskrafterna har i avskräckningsteorin? Det finns då anledning att repetera 

inledningen på detta kapitel, nämligen att; Sjömakten eller de marina stridskrafterna 

innehåller alla dessa fyra [övertala, våldsmakt, avskräckning, tvångsmakt], och utgör i och 

med det ett mycket viktigt och användbart verktyg när det kommer till avskräckning.
41

Vilka 

är då de faktorer inom sjömaktsteorin som gör att sjöstridskrafterna bidrar till avskräckning? 

De sjöstridskrafter som bedriver eller bidrar till en avskräckning måste vara flexibla och ha 

förmågan att spela i hela det spektrumet som tidigare nämnts. Detta är ju en av 

sjöstridskrafternas absoluta styrka varför förmågan till att både agera diplomatiskt med till 

exempel örlogsbesök ena dagen till att bekämpa en motståndare med fartygsartilleri nästa dag 

alltid skall vara möjligt. I begreppet flexibel innefattas även sjöstridskrafternas uthållighet och 

förmåga till att befinna sig i ett område över långa perioder. 

 

Fem framgångsfaktorer för att bedriva avskräckning på taktisk nivå med sjöstridskrafter har 

identifierats. Dessa grundar sig i huvuddragen från avskräckningsteorin och har spårbarhet till 

dessa. En försäkran om att man inte kommer att ställa ytterligare krav faller bort då det 

huvuddraget inte anses relevant på taktisk nivå. Dialogen med motståndaren vad avser 

garantier för att inte fler krav kommer att ställas sker på politisk eller strategisk nivå och 

kommer således inte att ha någon direkt koppling till den taktiska nivån.  

En av de unika förmågorna som sjöstridskrafterna har mot en motståndare är deras förmåga 

att kunna vara på en plats över tiden. Detta gör att det som motståndaren kan nyttja till sin 

fördel vad avser tid inte får samma effekt på sjöstridskrafterna. Tidsperspektivet blir i den 

bemärkelsen inte lika viktig i den marina kontexten kopplat till avskräckning. 
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Tidsperspektivet i det omvända fallet med att man skall ha en viss tid för att låta motståndaren 

skall hinna reagera och en tidpunkt för när kraven skall vara uppfyllda kvarstår dock. 

 

De faktorer som anses vara tongivande och centrala för avskräckning mot en motståndare 

inom den marina arenan på taktisk nivå skiljer sig alltså något från de som identifierats i den 

generella avskräckningsteorin. Utgående från teorierna och de framtagna huvuddragen är ett 

trovärdigt och tydligt hot centralt för avskräckning vilket utgör kärnan i förhållandet och 

dialogen till motståndaren. Det är här man presenterar krav och hot och här den mentala 

kampen mellan antagonisterna uppstår. I den marina kontexten benämns detta huvuddrag som 

tydliga insatsregler.  

 

Förmågan att kunna kommunicera sitt hot bygger till stor del på närvaro och har beskrivits på 

olika sätt i detta kapitel. Den mest uppenbara metoden för att visa närvaro är att man syns 

varför det utgör en nödvändig faktor för sjöstridskrafterna. Att inte synas men att ändå vara 

trovärdig och kunna projicera ett hot är möjligt med till exempel kärnvapen. Det är inte den 

formen av avskräckning som menas med trovärdigt i uppsatsen utan sjöstridskrafternas 

inneboende förmåga till att framstå som trovärdiga med de fartyg som opererar i insatsen. 

Dessutom har teorierna visat att kärnvapen som avskräckningsmetod mot en irreguljär 

motståndare inte fungerar.  

 

Sjöstridskrafternas flexibilitet och möjligheter att kunna agera inom ett stort spektrum lyfts 

fram av bland annat Till som påtalar fartygens förmåga till att agera inom flera olika 

funktioner både enskilt och simultant. Förmågan till flexibilitet är alltså viktig för att kunna 

bedriva avskräckning med sjöstridskrafter. 

Inte unikt för sjöstridskrafterna men centralt för avskräckning är underrättelser. För att som 

Luttwak menar att en aktiv avskräckning är planerad och har ett syfte det krävs givetvis 

underrättelser. Underrättelser är alltså också en central faktor inom den marina kontexten. 

De identifierade faktorerna tydliga insatsregler, synas, trovärdig, flexibel och 

underrättelser, benämns fortsättningsvis, framgångsfaktorer och kommer att förtydligas 

och sättas in i den taktiska nivån genom den operationalisering som beskrivs i kapitel fem. 

 

Kapitlet har nu skapat de framgångsfaktorer som kommer att utgöra den teori som kommer att 

prövas mot empirin. Framgångsfaktorerna gäller för avskräckning i den marina miljön. 

Problemformuleringen söker svaret på hur den irreguljära motståndaren är möjlig att 

avskräcka i den marina miljön varför nästa kapitel kommer att identifiera och beskriva den 

irreguljära motståndaren. 
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2.4 Avskräckning mot en irreguljär motståndare  
Inledningsvis måste den irreguljära motståndaren, hans karaktär, syften och drivkrafter 

identifieras. Det är först när vi har identifierat dessa som vi kan börja förstå vår motståndare. I 

taktikreglemente för marinstridskrafterna (TRM), beskrivs irreguljära styrkor som att de inte 

är en del av en stat eller en styrande makt med avseende på organisation eller rättslighet.  

Den irreguljära motståndaren kan utgöras av till exempel gerillaförband, terrorister, 

milisförband eller kriminella organisationer.
42

 Det viktiga är inte vad de kallas utan vilka 

syften och drivkrafter de har. Dessa kan utgöras av allt från politisk kamp, ekonomisk vinning 

eller rent av en kamp för ren överlevnad. Genom att identifiera motståndarens syfte och 

drivkraft vet vi mer om hans karaktär och våra chanser att kunna påverka honom ökar. 

 

Teorierna om avskräckning påvisar att det är svårt att i praktiken lyckas även mot en 

symmetrisk motståndare. Trots detta är avskräckning en önskvärd metod kopplat till att både 

människoliv och kostnader vid en lyckad avskräckning kan besparas. För att över huvud taget 

kunna lyckas krävs att man har många möjligheter att både hota i olika nivåer men också att 

man har möjligheter att kunna erbjuda något tillbaka eller som kompensation. För att detta ska 

ge effekt krävs många förmågor att kunna påverka motståndaren med men också information 

och underrättelser om motståndaren. Finns inte en mycket god uppfattning om hur han tänker, 

vad han finner värdefullt, vad som motiverar honom, hur han tar beslut och till exempel vad 

han vill, spelar det ingen roll hur många verktyg som finns. Just detta har och är ett stort 

problem för västländerna när det kommer till att kunna avskräcka en irreguljär motståndare 

eftersom man ofta saknar både förståelse och underrättelser om motståndaren. 

 

Jakobsen anser att det inte bara handlar om motståndarens skillnad i kultur utan också dess 

sätt att använda sig av irreguljära och asymmetriska strategier såsom gerillakrigföring eller 

terrorism. Dessa blir i sin tur svåra att hota och om det behövs, att bekämpa med militära 

medel på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Tack vare att det med bristfälliga underrättelser 

finns få högvärdiga mål som snabbt och enkelt till en rimligt liten kostnad kan slås ut, blir 

marktrupp och långa insatser resultat av detta problem. Detta innebär högre risk för personal, 

dyrare och betydligt längre insatser som i sin tur får allvarliga konsekvenser för västmakterna 

genom att det blir svårt att motivera för hemmaopinionen som inte kan se detta som ett direkt 

hot mot dem själva.
43 

 

 

Vad som ytterligare komplicerar möjligheten är att det är svårt att veta om motståndaren 

verkligen har bifallit de krav man ställt på dem när det rör sig om stöd till terrorism eller 

försök att skaffa massförstörelsevapen.
44

 Om det är fråga om att dra tillbaka trupp eller 

upphöra med verksamhet som tydligt syns är det betydligt enklare medan dolda träningsläger 

eller ekonomiskt stöd är svårare att kontrollera. 
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Vid en intern konflikt med flera aktörer uppkommer fler problem genom att det nu finns fler 

att avskräcka för att få stopp på problemet. Detta resulterar i att de krav och incitament som 

används måste beräknas utifrån hur de uppfattas av de olika aktörerna. Detta blir en 

balansgång som ytterligare försvårar möjligheten till att lyckas då de olika parterna kan 

komma att känna sig orättvist behandlade och i värsta fall skulle det kunna förvärra 

situationen.
45

 

 

Dagens konflikter står sällan mellan två antagonister på någon av två sidor. Detta gäller inte 

minst västvärlden som idag ofta opererar i olika koalitioner. Nya problem uppstår nu genom 

att de ingående aktörerna i en koalition har olika mycket vilja till ekonomiska och personella 

risker. Även om det finns fördelar genom en delad risk och kostnad finns alltid risken att en 

koalitions sammanhållning brister när konflikten blir utdragen eller att den eskalerar till 

användandet av mer våld. Här finns det en stor risk att en irreguljär motståndare nyttjar detta 

och eftersträvar en eskalation av konflikten i syfte att ”vänta ut” koalitionen för att se den 

kollapsa. Som ett svar på detta krävs det enligt Jakobsen en stark ledning i användandet av 

avskräckning när det kommer till att en koalition skall approchera en motståndare.
46

 En stark 

ledning kräver dock ett anpassat och tydligt handlingsutrymme för att kunna agera med sina 

styrkor. Grunden till detta utgörs av ett tydligt mandat som med tillräckligt starka insatsregler 

tillåter chefen att kunna använda sina förmågor till att påverka motståndaren.  

 

Tidsperspektivet i sig måste också hanteras då en irreguljär motståndare kan antas använda 

tiden till sin fördel. Det västerländska sättet att hantera tid innebär ofta att man sätter upp 

tidsplaner som ofta är styrda av budget men också av en hemmaopinion som inte accepterar 

allt för långa insatser om de inte känner sig direkt hotade. Insatsen i Afghanistan är ett bra 

exempel på hur man drar sig ur insatsen och öppet anger tidpunkter för när detta skall vara 

klart. Talibanerna i detta fall behöver alltså bara vänta tills västerländerna har dragit sig 

tillbaka för att sedan återigen sträva efter makten.  

 

De två tidskraven från huvuddragen är alltså nödvändiga även mot en irreguljär motståndare. 

Det ligger dock på den politiska nivån att diktera dessa tidsförhållanden som en del i det hot 

man projicerar. Den taktiska nivån som uppsatsen undersöker blir tidsperspektivet mer 

intressant ur synpunkten att ha förmågan att kunna bedriva hotet mot motståndaren över tiden. 

Detta innebär att en överarbetning av detta huvuddrag måste göras från den generella 

avskräckningen till den taktiska. 

 

Vad skiljer då avskräckning mot en reguljär respektive mot en irreguljär motståndare? 

Eftersom avskräckning som begrepp inte skiljer på sig som sådant är det antagonisten som 

utgör skillnaden. Genom att avskräckning är en mental företeelse som syftar till att få 

motståndaren att förstå att det är bäst att bifalla kraven som en avskräckning ställer är en 

viktig del av lösningen goda underrättelser och god motståndarkunskap. Genom att ha ett 

underrättelseövertag och god kunskap om motståndaren kan man också projicera rätt 
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avskräckning, den man vet kommer att fungera. Detta blir svårare mot en irreguljär 

motståndare som förmodligen inte uppträder enat och som en enhet. En stat som har de 

”normala” instanser med tillhörande funktioner möjliggör till skillnad från en irreguljär 

motståndare att man har en tydlig aktör att avskräcka och kommunicera med. De olika 

grupperingarna kan dessutom vara av olika uppfattningar vilket innebär att ett hot fungerar på 

den ena gruppen men inte på den andra. Här blir underrättelsebehovet svårt att tillgodose och 

väldigt resurskrävande.  

 

Vidare blir det ytterst svårt att skapa ett bra underrättelseläge när motståndaren är grupperad i 

hemliga celler spridda över (ibland olika delar av världen) stora områden. Motståndaren kan 

dessutom vara religöst och/eller politiskt övertygad och inte respondera på ”normala” hot som 

man önskar. Genom att han inte uppträder eller reagerar på samma sätt som oss blir 

underrättelserna helt avgörande för hur man kommer att lyckas med sin avskräckning. Det 

tillsammans med den egna förmågan att kunna projicera hot på ett tydligt sätt är grunden i 

avskräckning mot en irreguljär motståndare. 

 

“Hence, deterrence is a complicated concept since it is dependent upon the threat not 

only creating enough disincentives, but also that these disincentives are well 

communicated to the opponent.”
47

  

 

Här finns det dock en osäkerhet i att försöka avskräcka en motståndare som till exempel al-

Qaeda. Genom att motståndaren i detta fall är övertygad (fundamentalist) är det lätt att tro att 

alla fundamentalister inte går att avskräcka över huvudtaget. Det kan förvisso vara sant när 

det kommer till en ytterst liten del av en fundamentalistisk organisation som utgörs av 

exempelvis självmordsbombare. Inte heller tanken om att använda incitament med tillräckligt 

attraktiva erbjudanden som kompensation är troligt att fungera.  Anledningen och 

resonemanget för det är att en fundamentalist sällan lockas av de kompenseringar som enkelt 

kan uppbringas. Det är dessutom mycket troligt att en fundamentalist likt al-Qaeda alltid 

kommer att ta chansen att bidra till sin övertygelse oavsett om den går emot en avskräckning 

som kan utgöra risk för livet.  

 

Trots detta till synes hopplösa fall är det visst möjligt att avskräcka en fundamentalist. För det 

första innebär det ju inte att man anser att ens liv inte är värt något bara för att man är villig att 

offra det. Det är snarare så att man anser att anledningen är viktigare än just livet. Om man då 

kan påvisa att en självmordsbombare inte förändrar något genom att ta sitt liv kommer han 

säkert inte heller att offra sitt liv.
48

 Det handlar som tidigare sagts att man ska ha en 

tillräckligt bra kunskap om sin motståndare. Det västerländska sättet att betrakta hot om 

döden som det värsta hotet är nödvändigtvis inte det som en fundamentalist ser som det 

värsta. I dennes fall utgör hot mot familjen eller mot hans religion förmodligen ett bättre hot.  

                                                           
47

 Sörenson, Karl, State Failure on the High Seas-Reviewing the Somali Piracy, Stockholm: FOI-R—2610—SE, 
2008, s. 30. 
48 Freedman, L. Deterrence. Cambridge: Polity Press. 2004, s. 124. 
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Det omvända i konfrontationen med en motståndare oavsett om han är reguljär eller irreguljär 

är att han kan vända avskräckningen till sin fördel. Som exempel fungerar inte 

avskräckningen eller hoten mot piraterna utanför Somalia när de har en gisslan. Ofta betalas 

lösensummor ut då hoten inte längre fungerar. De fritagningsförsök som genomförts har 

inneburit stora risker och ibland med dödlig utgång för gisslan. I situationer som dessa krävs 

andra metoder eller former av hot för att komma åt problemet.  

2.4.1 Sammanfattning 

Det är en stor skillnad när det kommer till att förmedla sitt hot mot en irreguljär motståndare 

jämfört med om man hotar en statlig aktör. Det är otydligheten i vem man kommunicerar med 

som gör att den nödvändiga dialog mellan två aktörer som en avskräckning kräver uteblir . 

Den mentala företeelsen som avskräckningen utgör genom hot måste tas emot, uppfattas och 

värderas av den andre aktören för att avskräckningen skall få resultat. 

 

Intresset och vikten för informationsoperationer (IO) som ökad markant är ett tydligt bevis på 

hur viktigt det är att kunna kommunicera och förmedla rätt information. Det räcker alltså inte 

bara med att ha en god motståndarkunskap utan man måste också kunna förmedla sitt budskap 

och så långt det är möjligt försäkra sig om att motståndaren har tagit emot och förstått hotet.  

Eftersom det krävs en dialog mellan aktörerna för att avskräckningen skall fungera kan 

informationsspridning på bred front som riktas mot flera aktörer eller stora områden var 

nödvändig.  

 

Den irreguljära motståndaren är i detta avseende svårare att ha denna dialog med då han inte 

uppträder som en tydlig aktör. Ett bra exempel är försöken att få till en dialog med talibanerna 

i Afghanistan som i vissa avseenden är organiserade men i rollen som enad aktör vid 

förhandlingsbordet inte alls är det. En sådan motståndare blir ytterst svår att påverka med 

avskräckning. 

 

Problemet kvarstår dock när det kommer till att veta om man lyckats eller inte med 

avskräckningen. Som tidigare nämnts så är det enkelt i teorin att se att man lyckats genom att 

motståndaren inte trotsade de krav man ställt. I praktiken däremot blir det svårare då man kan 

ha svårt att se vad det var i hotet eller incitamentet som gjorde att man lyckades.  
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2.5 Operationalisering 
Den viktigaste distinktionen som uppsatsen till skillnad från teoretikerna ovan gör är att bara 

titta på avskräckning och inte på tvångs eller våldsmakt som normalt är begrepp inom 

avskräckningsteorier. Skissen nedan begränsar resonemanget kring avskräckning och 

förtydligar inom vilken del av avskräckningen uppsatsen avser att uppehålla sig. 

 

 

Hur fyller då sjöstridskrafterna en funktion inom begreppet avskräckning och hur man kan 

använda de marina stridskrafterna i en modern kontext som avskräckande mot en irreguljär 

motståndare? Genom att utgå från de fem framgångsfaktorerna som identifierades i 

teorikapitlet om avskräckning operationaliseras nu dessa. Genom att operationalisera 

framgångsfaktorerna skapar vi därmed de taktiska glasögon som utgör analysverktyget vi 

använder i empirin för att söka svaret på den sista frågan, Hur och i vilken utsträckning 

användes avskräckning av svenska marina förband på taktisk nivå i Operation Atalanta och 

UNIFIL?  

I kapitlet avskräckningens plats i marinteorin fördes ett resonemang utifrån de generella 

teoretiska huvuddragen kring avskräckning kopplat till sjöstridskrafterna. Eftersom den 

marina arenan är unik och har både möjligheter och begränsningar resulterade detta 

resonemang i fem specifika framgångsfaktorer för sjöstridskrafterna. Dessa skall ses som 

allmängiltiga när det kommer till avskräckning.  

 

Framgångsfaktorerna utgör sjöstridskrafternas unika förmåga till att bedriva avskräckning. 

Dessa skall i empirin prövas mot den irreguljära motståndaren i syfte att se om de olika 

framgångsfaktorerna kan påverka den irreguljära motståndaren genom avskräckning. Den 

irreguljära motståndaren med dess annorlunda karaktär utgör en annorlunda motståndare som 

ställer nya krav på hur avskräckning skall få effekt. Problematiken med att identifiera och 

fixera honom utgör den första utmaningen. Då han ofta uppträder sporadiskt och isolerat finns 

det stor anledning att tro att avskräckningen och dess hot måste upprepas över tiden för att få 

effekt. Det andra problemet blir att kunna kommunicera hotet så att han uppfattar det och 

sedan värderar det. IO har diskuterats tidigare och är helt säkert en funktion som kommer att 

kunna bidra till möjligheten att kunna förmedla hot. Det tredje och en av de största 

utmaningarna står att finna i underrättelserna och kunskapen om motståndaren. Det 



Örlkn Thomas Ljungqvist D-uppsats HSU 10-12 

27 
 

sporadiska uppträdandet och den spridda grupperingen gör det svårt att fixera och komma åt 

honom. 

 

När han befinner sig på havet torde detta inte vara ett problem med tanke på svårigheterna 

med att gömma sig på det öppna havet. Men då blir problematiken istället att han kan 

uppträda på ett sätt som gör att han smälter in bland övriga aktörer. I kombination med 

mycket sjötrafik och de stora områden som ofta utgör den plats där den irreguljära 

motståndaren uppträder kvarstår alltså problematiken med att kunna fixera honom. 

 

               

Uppsatsens operationella steg
Avskräckningsteori Marinteori

Avskräckningsteorins 
huvuddrag

I Ett trovärdigt och 
tydligt hot.

II Ett incitament som 
hjälper 
motståndaren till att 
vilja bifalla 
avskräckningen.

III Förmåga att kunna 
upprepa hotet över 
tiden

IV En försäkran om att 
man inte kommer 
att ställa ytterligare 
krav.

Urval av huvuddrag Operationalisering

i. Tydliga insatsregler

ii. Synas

iii. Trovärdig

iv. Flexibelt

v. Underrättelser

Framgångsfaktorer inom 
avskräckning med 
sjöstridskrafter på 
taktisk nivå.

Avskräckning mot en irreguljär motståndare i marin miljö

 

De fem framgångsfaktorer till höger i bilden ovan utgör nu det verktyg som kommer att 

användas i empirin. Genom att söka efter dessa fem faktorer i empirin kommer utfallet visa på 

i vilken utsträckning de har bidragit till avskräckningen. Det har framkommit att det är svårt 

att bevisa om man har lyckats med sin avskräckning även i de fall som motståndaren inte har 

trotsat de krav man ställt upp. Trots att det inte går att bevisa om det berodde på 

avskräckningen eller inte, finns ändå anledning att tro att det faktiskt har bidragit till 

motståndarens agerande. 

Framgångsfaktorerna måste nu värderas utifrån hur de antas vara olika viktiga eller om de är 

tillräckliga. Ingen av dem är dock tillräcklig för att enskilt kunna projicera avskräckning utan 

är beroende av en eller flera av de andra. Fyra av de fem framgångsfaktorerna anses vara 

nödvändiga, alltså att man inte klarar sig utan dem. Endast förmågan till flexibilitet värderas 

som endast viktig men inte nödvändig. Nedan följer ett förtydligande av respektive 

framgångsfaktors värdering. 

Tydliga insatsregler anses vara en nödvändig framgångsfaktor då det utgör utfallsrummet som 

sjöstridskrafterna har möjlighet att agera inom. 
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Synas är en nödvändighet men grundar sig i att motståndaren är medveten om att man finns 

vilket inte behöver vara samma sak som att de faktiskt ser fartyget. Det är som tidigare sagts 

synas som främst utgör sjöstridskrafternas möjlighet att kommunicera avskräckning. 

Trovärdig är en förutsättning för att hotet skall fungera. Det räcker inte med endast närvaro 

varför trovärdigheten är nödvändig. 

Flexibelt är inte nödvändigt men viktigt då det möjliggör sjöstridskrafternas möjlighet till att 

kunna agera inom ett brett spektrum och över tiden. 

Underrättelser är en förutsättning för att avskräckningen skall ge rätt effekt. Det är nödvändigt 

att ha en så bra kunskap om motståndaren som möjligt om man skall lyckas. 

Värderingen gör gällande att alla framgångsfaktorerna utom flexibel är nödvändiga för att en 

avskräckning med sjöstridskrafter skall fungera. 

De framgångsfaktorer som är framtagna utgör den teori uppsatsen avser att applicera i 

praktiken. Det är alltså i empirin som framgångsfaktorerna (teorin) ställs mot de praktiska 

typfallen (operation Atalanta och UNIFIL) och prövas. Resultatet kommer att redovisa i 

vilken utsträckning som teorin i praktiken är möjlig att avskräcka en irreguljär motståndare.  

Framgångsfaktorernas närvaro i de två typfallen ger en indikation på hur viktiga de är för 

avskräckningen i sig. Uppsatsen vill utifrån de framtagna faktorerna bekräfta dess aktualitet. 

Detta görs genom att kontrollera dem mot praktiska fall i hopp om att närvaron av en, flera 

eller alla framgångsfaktorer innebär att arbetet kan bidra till forskningsläget inom området. 

En värdering av om teorin fungerar sker alltså om någon av framgångsfaktorerna tydligt 

bidrar till den aktuella avskräckningen i de praktiska fallen. Som tidigare sagts är möjligheten 

till att efteråt kontrollera om avskräckning som metod har fungerat. Detta faktum gäller också 

framgångsfaktorerna och det är svårt att efteråt verkligen veta om de har varit avgörande eller 

om de faktiskt har bidragit till avskräckningen. 
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3 Empiri 
Empirin består av FN-mandat, OPLAN och slutrapport som har kompletterats med intervjuer 

för respektive insats. I den här delen av uppsatsen prövas nu de framgångsfaktorer som är 

framtagna i den marina arenan. Dessa kommer att belysas ett i taget och resulterar i en 

sammanfattande analys av respektive insats.  

Framgångsfaktorerna kan mycket väl framträda olika mycket och på olika sätt i de olika fallen 

men den sammanfattande analysen skall ge svar på i vilken utsträckning dessa faktorer har 

bidragit till avskräckningen mot den irreguljära motståndaren. Dessa faktorer kan helt säkert 

värderas olika beroende på vem som tolkar dem och sätter in dem i dessa två typfall. Alltså 

kan dessa framgångsfaktorer betraktas som mer eller mindre närvarande beroende på hur de 

värderas. Uppsatsen har därför försökt att definiera och förklara vad respektive 

framgångsfaktor står för och varför den utgör just en framgångsfaktor. 

Empirins båda typfall är genomförda och resultatet av dessa insatser kan vi idag ta del av. Det 

innebär att värderingen av framgångsfaktorerna kan direkt ställas mot ett resultat. Genom de 

slutrapporter och intervjuer som studerats kan en sådan värdering ske mot de två praktiska 

fallen. Uppsatsens mål är att de framtagna framgångsfaktorerna skall vara representerade och 

att det framgår att deras närvaro har bidragit till avskräckningen. På så vis bidrar resultatet till 

utvecklingen av teoribildningen kring avskräckning med marina medel mot en irreguljär 

motståndare. 

3.1 UNIFIL 
UNIFIL genomfördes för svenskt vidkommande mellan hösten 2006 och sensommaren 2007. 

Bidraget bestod av en korvett med tillhörande underhållsresurser och stabspersonal som 

baserades på land i Cypern och på FN-högkvarteret i Libanon. Under den stipulerade tiden 

genomfördes en rotation av den svenska enheten. 

Upprinnelsen till FN-insatsens utökande 2006-2007 bestod i en specifik händelse som skedde 

12 juli 2006. Hizbollah avfyrade då granater och raketer samtidigt som man attackerade två 

Israeliska militärfordon som patrullerade på gränsen mellan Israel och Libanon. Attacken 

resulterade i att man dödade tre, skadade tre och tillfångatog två israeliska soldater. Trots den 

efterföljande diskussionen som följde om var exakt attacken ägde rum gick Israel in i Libanon 

med en styrka i syfte att förfölja angriparna. Detta resulterade i fler förluster då en stridsvagn 

gick på en mina och eldstrider uppstod. Sammanlagt dödades åtta israeliska soldater, två 

tillfångatogs och fem skadades.
49

 

Den israeliska offensiven tog ytterligare fart och ledde bombningar av utvalda delar i Libanon 

såsom Beiruts internationella flygplats, övrig infrastruktur och civil bebyggelse. Den 

Israeliska flottan blockerade Libanons hamnar och bidrog till bombardemanget av bl.a. 

Beirut. 

FN-resolution 1559 fanns sedan tidigare och krävde att Hizbollahs väpnade gren i Libanon 

skulle avväpnas. Den nya resolutionen, 1701, krävde bl.a. att ”Israel drar tillbaka alla sina 
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styrkor från södra Libanon” samtidigt som dessa skulle ersättas av styrkor från FN:s UNIFIL 

och Libanons armé. Den dåvarande FN-styrkan bestod av 2000 man och skulle enligt den nya 

resolutionen utökas till 15 000 från FN och 15 000 från Libanons armé. Eld upphör 

påbörjades den 14 augusti efter att alla tre parter (Libanon, Hizbollah och Israel) accepterat 

och godkänt FN:s resolution 1701.  

MTF 448 där den svenska korvetten HMS Gävle (typ Göteborg) med landbaserade 

underhålls- och ledningsresurser utgjorde ML01 och stod under tysk ledning. ML02 löste 

senare av ML01 med korvetten HMS Sundsvall (typ Göteborg). De landbaserade delarna var 

grupperade utanför Larnaca på Cypern. Enkelt beskrivet disponerades de ingående fartygen 

genom områdesansvar i operationsområdet. Närmast kusten låg de mindre fartygen och där 

den svenska korvetten hade det södra området vid gränsen mellan Israel och Libanon som 

ansvarsområde.  

Uppgifterna som redovisas mer i detalj nedan innebar i praktiken att de största utmaningarna 

låg i att övervaka smugglingsverksamheten i området. För att påvisa vidden av detta arbete 

uppskattas 4000-5000 utfrågningar av fartyg ha ägt rum under ML01 insats.
 50

 

Ur avskräckningshänseende bedrevs i UNIFIL-insatsen förnekande (denial) genom att 

embargot som var upprättat förnekade smuggelverksamheten. I den händelse ett fartyg inte 

underlät sig genomsökas blev det frågan om straff (punishment) genom att de tvingades att 

återgå till den hamn som de kom ifrån. 

3.1.1 Tydliga insatsregler 

En stor skillnad mellan de utvalda typfallen är att UNIFIL arbetade under en FN-resolution 

(UNSCR 1701) som var accepterad av alla de tre ingående parterna, Israel, Libanon och 

Hizbollah. Mandatet och resolutionen återges här inte i sin helhet men sammanfattningsvis 

syftade den till att övervaka Israels tillbakadragande ifrån Libanon, återskapa internationell 

fred och säkerhet samt stödja den libanesiska regeringen i att återetablera kontroll över 

området.
51

 Det som är intressant för uppsatsen är hur den svenska korvetten på taktisk nivå 

agerade inom mandatet och hur uppgifterna till sjöstyrkan var formulerade. 

MTF 448 uppgifter var: 

- förhindra smuggelverksamhet sjövägen 

- säkerställa att Israel eller annan stat inte blockerade Libanons hamnar 

- skapa stabilitet i området genom sin närvaro 

- höja Libanons förmåga att övervaka eget område bl.a. genom utbildning
52

 

Kommendörkapten (Kk) Ola Bogren var chef för ML02 och anser att MTF 448 i sin helhet 

var avskräckande på operativ nivå och att fartyget var det på taktisk nivå. Mandatet medgav 

och resulterade i att alla handelsfartyg som var misstänkta tvingades till att bli genomsökta. 

Om de inte gick med på det tvingades de vända och återgå till den hamn de kom ifrån. Vidare 
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såg han inte några begränsningar i mandatet kopplat till de övriga uppgifter som styrkan 

löste.
53

  

I FOI:s rapport, Svenska korvetter i fredfrämjande insatser, framgår det att mandatet var 

tydligt och att man genom dess utformning uppträdde avskräckande. 

”Sverige hade sina åligganden i de södra delarna av operationsområdet som gränsade 

mot Israel. I det gränsområdet var den främsta utmaningen, förutom den huvudsakliga 

uppgiften att kontrollera inkommande fartyg, att främja säkerhet genom avskräckande 

närvaro och vidta säkerhetsåtgärder vid behov. Det viktigaste för Sverige var därför just 

att vara synlig och närvarande.”
54

  

Återkopplingen till mandatet sker i intervju med Örlkn Carl Sandstedt som var stabsofficer 

i UNIFIL. Han konstaterar att ingen av de tre ingående aktörerna har kunnat påvisa att 

embargot bröts under den tiden som de svenska enheterna var med i UNIFIL. Detta påvisar 

att mandatet både var tydligt i sin utformning och att det faktiskt också gick att kontrollera 

ett resultat efteråt.
55

 

3.1.2 Synas 

Genom att de ingående nationerna med dess fartyg var i förhållande till operationsområdet så 

pass många var MTF 448 väl synligt i de delar man hade den avsikten. Styrkan bestod 

inledningsvis av 19 fartyg och cirka 1400 personer som fördelades med fem 

korvetter/patrullbåtar närmast kusten och fyra fregatter utanför dessa. Med den spridningen av 

fartyg täckte man väl hela området med sina respektive sensorer. Då avstånden i 

operationsområdet för respektive fartyg inte var för stora kunde fartygens sensorer och deras 

förmåga att snabbt förflytta sig möjliggöra att de effektivt kunde verka och synas över hela 

ytan över tiden. 

Eftersom en av huvuduppgifterna just var att skapa stabilitet i området genom sin närvaro 

blev framgångsfaktorn att synas självklar. Den utbildning man bedrev med den libanesiska 

flottan bidrog också till att man syntes inte minst hos libaneserna. 

3.1.3 Trovärdig 

Styrkans trovärdighet blev uppenbar när man tog över den israeliska blockaden. Israel 

uttryckte att de inte hade för avsikt att lämna området före en trovärdig ersättare kunde ta över 

ansvaret över bevakningen mot smugglingen. Trovärdigheten blev påtaglig av flera skäl och 

inte minst med UNSCR 1701 som bakgrund. Styrkans storlek och sätt att uppträda liksom de 

kompetenta fartygen i sig var trovärdigt. 

3.1.4 Flexibelt 

Inledningsvis måste nämnas att rekryteringen, utbildningen och färdigställandet av det 

svenska bidraget var flexibelt från början till slut. I de erfarenhetsrapporter som studerats 
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framgår det tydligt att just flexibilitet var det som gjorde det möjligt att få iväg styrkan över 

huvudtaget.
56

  

Kustkorvettens flexibilitet som plattform utgör i detta fall ett bra exempel då man inom ramen 

för uppgifterna löste flera uppgifter och ibland samtidigt. Exempel på uppgifter man löste var 

sjölägesbild, underrättelseinhämtning, avvisning av israeliska fiskare (återkommande under 

hela missionen) och utbildning av den libanesiska flottan. 

Genom att korvetten till viss del har eget underhåll ombord kunde man ligga i 

operationsområdet långa perioder utan tillgång till Forward Naval Support Unit (FNSU) som 

var grupperat på Cypern. De system som normalt används ombord var också de man använde 

under insatsen. Man gjorde inga materiella förändringar vilket tydligt visar på hur flexibelt 

korvettsystemet är då det kan operera i östersjön i fredstid ena dagen och i medelhavet i 

fredfrämjande operationer i nästa. 

De svenska fartygen hade förmåga att kunna vara uthålliga och under båda insatserna var 

effektuttaget på de svenska enheterna runt 50 % då de var till sjöss och löste uppgifter. 

3.1.5 Underrättelser 

I anslutning till operationsområdet fanns både ett franskt och ett tyskt spaningsfartyg. Inget av 

dessa ingick dock i MTF 448 men bidrog till de underrättelser som delgavs. Underrättelserna 

kom av naturliga skäl främst från tyskarna som både hade flest enheter i insatsen och också 

var de som ledde MTF 448. Underrättelserna i det här fallet syftade främst till att skapa en 

gemensam sjölägesbild för hela styrkan.  

Sverige saknade en NIC (National Intelligence Cell) varför den svenske förbindelseofficeren i 

UNIFIL HQ utgjorde en viktig länk i underrättelseinhämtningen i insatsen. Genom att han var 

stationerad iland på HQ erhöll information från både kollegor inom UNIFIL och 

lokalbefolkningen. Denna information var värdefull då de underrättelser som skickades ut till 

fartygen främst rörde den aktuella sjölägesbilden. 

Från svenska försvarsmakten tog FMV TekUnd fram ett hotbildsbibliotek över de viktigaste 

mark-, sjö- och luftvapensystemen som finns i området.  

3.1.6 Slutsatser 

Tack vare ett bra och tydligt mandat som dessutom var undertecknat av samtliga ingående 

parter, Israel, Libanon och Hizbollah, skapades goda förutsättningar för UNIFIL att lösa sina 

uppgifter som främst bestod i att övervaka eventuell smuggelverksamhet in till Libanon. 

Genom att chefen för TF 448 hade tillräckligt många fartyg kunde han över tiden verka i hela 

området vilket gjorde att UNIFIL syntes och på så vis också kunde främja säkerheten genom 

avskräckande närvaro. Styrkans storlek och sammansättning var tillräckligt trovärdig för att 

Israel skulle lämna området. Den svenska korvetten fick över tiden uppvisa sin närvaro inte 

minst mot de israeliska fiskarna som ideligen kränkte Libanons fiskegräns. Resultatet efter 
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insatsen redovisar att det under den tiden Sverige deltog i insatsen inte rapporterades eller 

anmäldes några genomförda smugglingar vilket tyder på ett gott underrättelseläge. 

3.2  Atalanta 
Den svenska styrkan ME02 som tjänstgjorde utanför Somalias kust mellan den 14 april och 

16 november 2010 var den andra styrkan som Sverige bidragit med i Operation Atalanta. Den 

bestod av stab och ledningsfartyget HMS Carlskrona. Under de första fyra månaderna leddes 

operationen av Sverige som hade ett FHQ baserat på HMS Carlskrona. ME01 bestod av 

korvetterna HMS Malmö och HMS Stockholm samt stödfartyget HMS Trossö och 

tjänstgjorde i insatsen mellan den 15 maj till den 15 september 2009. ME02:s prioriterade 

uppgifter var att utgöra ledningsplattform för Force Commander, skydda World Food 

Program (WFP), sjöfart, skydda övrig sårbar sjöfart samt bidra till övriga prioriterade 

uppgifter angivna i COM EUNAVFOR OPLAN.
57

 

För att förstå bakgrunden till oroligheterna och de problem som piratverksamheten
58

 utanför 

Somalias kust återges en kortare beskrivning av problematiken inne i landet från 90-talet och 

framåt.  

Mellan 1995-2005 fortsatte striderna mellan klanerna och påverkades även av grannländerna 

Etiopiens och Eritreas inblandning i konflikterna. 2004 skapades efter 

fredsöverenskommelsen en övergångsregering, Transnational Federal Government (TFG), 

som dock störtades 2006 av den islamska organisationen, Union of Islamic Courts (UIC), 

vilka tog kontroll över Mogadishu och stora delar av södra och centrala Somalia.
59

 Kort 

därefter störtade TFG:s regeringstrupper med stöd från Etiopien. Det dröjde dock inte länge 

fören UIC som under det nya namnet, Alliance for the Re-Liberation of Somalia (ARS), åter 

tog upp striden med styrkorna från Etiopien och regeringsstyrkorna. Afrikanska unionen gick 

2007 in med styrkan, African Union Mission in Somalia (AMISOM), som med FN-mandat 

om att stabilisera läget och understödja politisk dialog. 

Denna bakgrund och det faktum att överfiskning och dumpning av miljöfarliga avfall i 

vattnen utanför Somalias kust har inneburit att en stor inkomstkälla har försvunnit för de 

lokala fiskarna. I början tog fiskarna saken i egna händer och började utkräva utomstående 

fartyg på tull eller skatt. Det skulle dock inte dröja länge fören detta utvecklades till det vi ser 

idag med kapade fartyg och krav på lösensummor. Detta utgör en ny inkomstkälla och ställer 

till stora problem för handelssjöfarten i området.
60

 

Tack vare den strategiska Suezkanalen tvingas handelssjöfarten med cirka 20 000 fartyg att 

passera dessa vatten om de inte väljer att åka runt Afrika. Det skulle innebära en ”omväg” på 

ungefär 4000 nautiska mil eller 740 landmil. Konsekvenserna som uppstår i och med en sådan 

förlängd rutt är mycket stora både ekonomiskt och tidsmässigt. 
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Som ett resultat av oroligheterna och striderna inne i Somalia bedöms landet ha Afrikas värsta 

humanitära situation med uppskattningsvis 3,5 miljoner människor som är i behov av 

humanitärt stöd. WFP som är den största källan transporterar drygt 90 % av sitt stöd till 

Somalia sjövägen. FN resolution 1814 innebär en begäran från FN att medlemsstaterna stödjer 

skyddet av dessa transporter.
 61

 EUNAVFOR där Sverige bidragit i är resultatet av denna 

begäran. 

Med utgångspunkt från avskräckning skiljer sig Atalanta från UNIFIL då det här mer handlar 

om att straffa (punishment) de pirater som hindras, grips eller dödas. Möjligheten till 

förnekande (denial) är i detta fall endast begränsat kopplat till det enorma området och de få 

plattformar som finns tillgängliga.  

3.2.1 Tydliga insatsregler 

I den dokumentation som har studerats framgår det att mandatet både är tydligt och dessutom 

explicit uttrycker att man vill och avser att avskräcka piratverksamheten. 

”Urges States whose naval vessels and military aircraft operate…to increase and 

coordinate their efforts to deter acts of piracy and armed robbery…”
62

 

Det är också Marininspektör, Konteramiral Jan Thörnqvists uppfattning när han intervjuades 

med anledning av att han var chef för EUNAVFOR under de fyra första månaderna som 

ME02 var på plats utanför Somalia.  

- upplevde du/ni att det FN-mandat ni arbetade under var utformat så att ert 

deltagande/er närvaro skulle fungera som avskräckande. 

- Ja det står uttryckligen i både FN-mandatet och i OP-ordern för insatsen.
63

 

Som exempel på en uppgift användes det holländska fartyget Johan de Witt till att patrullera 

mycket nära den Somaliska kusten med ISR-uppgift (Intelligence Surveillance and 

Reconnaissance), inkluderande att verka avskräckande genom synlig närvaro i anslutning till 

kända piratnästen utmed Puntlands ostkust. Detta fungerade väl och piraterna tvingades till 

taktikanpassning. Taktikanpassningen bestod främst i att de flyttade sig utmed kusten och 

försökte ta sig ut på havet från en plats där Johan de Witt inte befann sig. 

Insatsregler upplevdes inte som en begränsning när det kom till att uppträda avskräckande 

vare sig av chefen för styrkan eller för sekonden örlogskapten Fredrik Edwardson som också 

har intervjuats för denna uppsats. Edwardson upplevde att insatsreglerna som var delegerade 

till fartygen inte var så kraftfulla men tillräckliga för att man skulle kunna uppträda 

avskräckande. Han visste också att det fanns mandat hos högre chef att utöka insatsreglerna 

om det skulle behövas.
64

 

Två exempel på när insatsreglerna tillät de två olika formerna av avskräckning, försvårande 

(denial) och straff (punishment), är vid eskortering av fartyg som blir försvårande och vid 
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gripande och bekämpande som blir straffande. Dessa två aktiviteter genomfördes över tiden 

och det fanns gott om utrymme att kunna agera på det viset inom mandatet. 

I samband med intervjun hos Marininspektören delgavs ett brev skrivet av Catherine Ashton 

som var Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Brevet 

skrevs så sent som 2012-02-10 och är skrivet till Mr Abdiweli Mohamed Ali som är 

premiärminister i TFG. Andemeningen i brevet är tydligt och man vill utöka mandatet 

ytterligare och föreslår bland annat att man ska attackera kända platser där man vet att 

piraterna har sin materiel som används vid attackerna. Om detta skulle godkännas av TFG 

skulle det innebära ett utökat mandat som resulterar i attacker inne på somalisk kust. 

3.2.2 Synas 

Området som operation Atalanta verkar i är grovt jämförbart med hela östersjöns storlek. Det 

innebär att förmågan till att synas i hela området över tiden är helt omöjlig. Ett problem som 

enligt Edwardson uppstår är att om man ska ligga närmare kusten krävs det fler enheter 

alternativt att man minskar eskortuppdragen. Fördelen med att ligga direkt utanför kusten och 

”punktmarkera” pirathamnarna innebär att motståndaren hindras eller avskräcks från att 

komma ut till havs över huvudtaget. 

Marininspektören säger att i flera avseenden användes främst tre olika metoder att hantera 

piraterna på: 

- Ertappa dem på bar gärning i samband med en påbörjad attack. 

- Avskräcka dem genom att med örlogsfartyg, helikoptrar och flygplan synas och vara 

närvarande. 

- Genom möten till sjöss och samtal med fiskare och övriga fartyg i operationsområdet. 

Ett exempel på hur man kan synas utan att vara på plats var när man beordrade insats mot en 

så kallad ”Dhow”
65

 som var kapad. Den låg till ankars utanför den Puntländska kusten mycket 

nära ett känt piratläger. Dhowen uppbringades av en bordningsstyrka ur EUNAVFOR som 

konstaterade att det ombord fanns två unga somaliska män, ett flertal automatkarbiner och 

pistoler med ammunition, stegar, änterhakar, extra utombordsmotorer och ett ombordlastat 

”skiff”
66

, proviant och förnödenheter för en längre tid till sjöss. Dhowen och all materiel 

förstördes på platsen och de två somalierna sattes iland. Dessa två somalier kommer helt 

säkert att sprida informationen om vad som hänt vilket blir ett sätt att synas utan att vara på 

plats. 

3.2.3 Trovärdig 

Skillnaden mellan de moderna ytstridsfartyg som ingår i EUNAVFOR och de Dhows och 

Skiffs som används av piraterna är närmast att jämföra med skillnaden mellan kampen mellan 

en slangbella och en modern sjömålsrobot. Alltså blir frågan om trovärdiga fartyg i detta fall 

obsolet. Fortfarande är de tydliga och generösa insatsreglerna grunden till att man kan 

uppträda trovärdigt. Med det menas att man kan öppna eld med 57mm pjäsen mot en Skiff för 
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att få den att stanna eller upphöra med sin verksamhet. Det handlar alltså inte bara om att ha 

förmågan utan att ibland också kunna visa att den också används om det behövs. 

3.2.4 Flexibelt 

Förbandets förmåga till att kunna uppträda flexibelt och lösa ut flera olika uppgifter (ibland 

simultant) har visat sig påtaglig. Exempel på uppgifter var spaning, underrättelseinhämtning, 

eskortering, patrullering, bordning, fångförvaring ombord, stoppande av mindre fartyg genom 

beskjutning (prejskott) och mötesplattform för KLE
67

. 

Ett bra exempel på flexibilitet är den snabba taktikanpassning som EUNAVFOR kunde göra 

varefter som piraterna anpassade sig till den avskräckning som EUNAVFOR utgjorde. 

Genom att man lade det holländska fartyget Johan de Witt nära kända piratläger hindrade man 

inledningsvis attacker i detta område. Efter ett tag hade dock piraterna förflyttat sig och kunde 

ånyo ge sig ut till havs. EUNAVFOR använde sig då av de flygande spaningsresurserna som 

ingick i styrkan för att spana in över land och på så vis inhämta underrättelser om var 

piraterna fanns. När man hade identifierat var piraterna utgick ifrån räknade man ut var det 

troligast skulle ske en attack nästa gång. Därefter beordrades ett av fartygen till det området 

för att ”möta upp” en eventuell piratattack. Detta visade sig vara en framgångsrik taktik. 

3.2.5 Underrättelser 

Underrättelser inhämtades med flyg, fartyg, och dess mindre båtar samt med helikoptrar som 

ingick i styrkan. Information kom även från land och övriga samverkande organisationer och 

nationer i och utanför regionen. Detta mynnade senare ut i underrättelserapporter som delgavs 

fartygen minst en gång per dygn. Dessa rapporter var enligt Edwardson mycket bra och 

uppskattade. 

Förutom detta inhämtade man själv underrättelser med sina sensorer som man bland annat 

nyttjade genom att ligga ”bakom” horisonten med fartyget och spana in över land. Genom att 

samtala med fiskare och övriga till sjöss i området försökte inhämta information med hjälp av 

de tolkar som alltid fanns med ombord. Dessa tolkar följde dessutom de lokala nyheterna både 

genom att läsa lokala tidningar och då det gick, lyssna på radio. 

KLE och hamnbesök var ett bra tillfälle att inhämta och dela med sig av underrättelser. Dessa 

underrättelser tillsammans med de man fick inifrån Somalia var dock inte tillräckligt exakta 

och har en för lång tid emellan observation och delgivning vilket försvårar möjligheten att 

hinna påverka motståndaren innan han har slagit till. 

3.2.6 Slutsatser 

Till skillnad från UNIFIL hade inte alla deltagande parter (inte piraterna) accepterat och 

skrivit under mandatet. UNSCR 1816 är dessutom betydligt tuffare i sin utformning att har ett 

offensivare sätt att hantera konflikten. Mandatet, även om det inte är undertecknat av alla, är 

tydligt och ger utrymme för EUNAVFOR att kunna agera fullt ut mot piraterna till sjöss.  

Om det nya förslaget från Catherine Ashton godkänns från TFG kommer det att bli ännu 

tydligare och tuffare innebärande möjligheter för EUNAVFOR att kunna attackera piraternas 
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basläger iland. En utveckling i den riktningen skulle göra att taktiken blir ännu mer inriktad 

mot straff (punishment). Det går i så fall att spekulera i att en sådan taktik används då 

antingen en förnekande (denial) taktik inte är möjlig på grund av förhållandet mellan 

operationsområde och antal fartyg i området. Å andra sidan skulle goda underrättelser och en 

bättre motståndarkunskap eventuellt kunna kompensera detta genom att man då skulle kunna 

agera ännu mer offensivt och slå hårdare och tidigare. 

Att synas i ett så stort område och med så förhållandevis få enheter som Atalanta är ansvariga 

för är svårt. Mycket tack vare ett flexibelt tankesätt och genom snabb taktikanpassning gjorde 

det möjligt att beordra fartyg till rätt platser i rätt tid. Vid de tillfällen som styrkan syntes var 

det tydligt avskräckande både vid eskortering in till hamnar och genom Johan de Witts 

uppträdande kustnära. 

Underrättelser kunde inhämtas och delges i ett antal olika forum vilket resulterade i ett relativt 

bra underrättelseläge. Det viktigaste var dock hanteringen av underrättelserna och att de 

nyttjades till att framstå som trovärdiga genom att kunna vara på rätt plats vid rätt tidpunkt 

utan att piraterna kunde lista ut hur. 

Trots detta fortsätter problemet vilket tyder på att drivkraften för piratverksamheten är större 

än rädslan för att bli hindrad, gripen eller dödad. Det blir lockande att tro att straff 

(punishment) i detta fall, trots trovärdiga fartyg är en sämre taktik än en förnekande (denial) 

som användes i UNIFIL. Det troliga är dock att operationsområdets omfattning (enormt) i 

förhållande till antal fartyg i området plus kombinationen med att man faktiskt lyckas med 

sina kriminella handlingar ibland gör att rädslan för ett trovärdigt fartyg är mindre än viljan att 

fortsätta. 

En omvänt avskräckning som uppstår i fallet med de kriminella utanför Somalia är när en 

kidnappning har skett med hot om att döda gisslan. I de fallen har situationen lösts på två 

olika sätt. Antingen genom fritagningsförsök med hög risk för gisslan eller genom utbetalning 

av lösensummor. I dessa fall blir den egna avskräckningen verkningslös.  
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4. Analys 
Empirin har redovisat de två insatser som den svenska marinen har deltagit i med 

sjöstridskrafter. Empirins bredd syftar till att sätta in läsaren i ett sammanhang men i analysen 

kommer den att smalnas av genom att fokusera på de framgångsfaktorer som uppsatsen har 

tagit fram. Dessa ska nu analyseras i syfte att se i vilken utsträckning de användes inom 

avskräckning mot en irreguljär motståndare i de båda insatserna. Inledningsvis kommer 

motståndaren i respektive insats att analyseras för att se om eventuella skillnader finns och om 

de i så fall påverkar framgångsfaktorerna. Därefter kommer framgångsfaktorerna i detalj 

kopplas till utfallet i respektive insats. Avslutningsvis sammanfattas framgångsfaktorernas 

förekomst och olika betydelse i respektive insats. 

4.1  UNIFIL och Atalanta 
Motståndaren i UNIFIL utgörs av smugglare. Det var för att hindra dessa från att smuggla in 

vapen till Hizbollah i Libanon som embargot var upprättat. Det var dock inte bara smugglarna 

som utgjorde ett hot då Hizbollah som var mottagaren av vapnen helt säkert hade intressen av 

vapensmugglingen. Hizbollah har ju dessutom visat att de kan göra just detta när de 2006 

avfyrade och träffade med en sjömålsrobot, den israeliska korvetten INS Hanit. De övriga 

aktörerna Libanon och Israel utgör inte en irreguljär motståndare i detta avseende. 

Motståndaren måste ändå betraktas som en mer tydlig och enad aktör i detta fall då alla tre 

hade skrivit under FN-mandatet. Smugglarna kan antas vara styrda av Hizbollah och på sätt 

blev avskräckningen fruktsam. 

Piraterna utanför Somalia kan per definition inte klassas som pirater men då detta är ett 

vedertaget sätt att kalla dem är det så de benämns i denna uppsats. De är egentligen kriminella 

gäng som med metoder som pirater och kidnappare utgör en motståndare som inte respekterar 

internationell rätt eller folkrätt. Detta gör dem till en irreguljär motståndare i flera bemärkelser 

men kanske främst på grund av att de inte uppträder som en enad aktör vilket gör det svårt att 

kunna kommunicera med dem. 

4.1.1 Tydliga insatsregler 

Mandatets utformning och det faktum att det var påskrivet av alla tre parterna gjorde att, för 

den militära styrkechefen i UNIFIL, blev det lätt att ge tydliga ordrar till förbandet. Detta 

bidrog helt säkert till att insatsreglerna var restriktiva kopplat till våldsanvändning. Så trots 

restriktioner i våldsanvändning kunde de svenska enheterna uppträda trovärdigt och med stort 

självförtroende. Det är svårt att veta om insatsreglerna bidrog till att avskräcka smugglarna 

eftersom hotet bara kommunicerats med de tre stora aktörerna i konflikten. 

Detta blir intressant kopplat till att det i operation Atalanta var betydligt generösare 

insatsregler avseende våldsanvändning och att mandatet i sig är om möjligt ännu tydligare. 

Problemet står att finna i två saker, det ena är givetvis att piraterna inte har skrivit under 

resolutionen då inte finns som en tydlig och enad aktör. Den andra anledningen är styrkans 

begränsning i antal fartyg i förhållande till den yta och det stora antal fartyg som skulle 

eskorteras. Resultatet blev att man hade bra insatsregler men inte förmågan att kommunicera 

dem till motståndaren. 
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4.2.2 Synas 

Då UNIFIL bestod av så många nationer och fartyg blev de med hjälp av en god planering 

och fördelning uppenbart synliga och i och med det också ett tydligt hot. Genom deras 

uppdrag att utbilda den libanesiska flottan syntes de ännu mer än när de endast var ute till 

sjöss. Dialogen som både genom det påskrivna mandatet och genom fartygens närvaro gjorde 

det möjligt att kommunicera med de berörda aktörerna. 

I Atalantas fall var antal fartyg och storlek på område en försvårande omständighet som till 

viss del löstes med förändrad taktik. Det som dock förstärkte närvaron var KLE som ofta 

genomfördes ombord, alla de samtal med fiskare i området och effekten av att gripa och 

släppa en pirat som efter många mils promenad hem till byn berättar om vad som hänt. 

Genom den förändrade taktiken att ligga närmare kusten påverkade ju möjligheten att 

samtidigt genomföra eskort av fartyg. Summan av det resonemanget blir att det man vinner på 

att synas genom att ligga utanför kusten förlorar man på genom att inte synas vid eskort som 

skedde hela vägen i hamnen. Kommunikationen med motståndaren var mycket begränsad 

beroende av antal fartyg i förhållande till operationsområdets storlek och motståndarens 

uppträdande. 

4.2.3 Trovärdig 

I båda insatserna har det framkommit att de svenska enheterna har bra och fungerande 

sensorer, vapensystem och materiel ombord. Tack vare detta har de svenska fartygen i båda 

insatserna kunnat agera både offensivt och passivt beroende på läge och taktik. Genom att ha 

välutrustade plattformar har avskräckning kunnat projiceras. Denna framgångsfaktor är dock 

beroende av att synas eller på annat sätt kunna kommunicera trovärdigheten.  

4.2.4 Flexibelt 

Flexibelt uppträdande var något som båda insatserna mer eller mindre var tvungna att ha över 

tiden. KLE, utbildning, hamnbesök, bordning och eldgivning med olika vapensystem är 

exempel på den mängd av uppgifter som förbanden löste ut i de två insatserna. För att detta 

skall vara möjligt krävs god flexibilitet. I Atalantas fall var just flexibiliteten det som bidrog 

mest till förmågan till att både synas och att inhämta underrättelser. 

4.2.5 Underrättelser 

De svenska insatserna har båda haft förmånen att kunna ta del av underrättelser från flera 

andra enheter som ingått i de styrkor som de ingått i. På det sättet har bland annat en 

gemensam sjölägesbild bidragit till att alla ingående enheter i styrkorna har haft ett bra 

underrättelseläge på ytan. Även om de svenska enheterna själva har god förmåga att med sina 

sensorer inhämta och bearbeta underrättelser är det försvårande med alltför stora områden 

som i Atalanta.  

Tack vare det goda underrättelser som i UNIFIL bidrog till att man till exempel visste vilka 

fartyg som Israel lämnade hamn med varje dag vilket i sin tur underlättade var och hur 

styrkechefen skulle disponera sina resurser. I Atalanta var underrättelserna en förutsättning 

för att kunna ändra modus operandi och anpassa sig efter piraternas ändrade taktik. Här var 

underrättelser från både luft, mark och sjö ovärderliga.  



Örlkn Thomas Ljungqvist D-uppsats HSU 10-12 

40 
 

4.2.6 Avslutning 

Analysen påvisar förekomsten av alla framgångsfaktorerna i båda fallen som har studerats och 

det är tydligt att vissa av dem i dessa två fall har olika tyngdpunkt. Är detta ett bevis på att de 

framgångsfaktorer som är framtagna i uppsatsen är riktiga och allmängiltiga? Slutsatserna 

kommer att redovisa hur framgångsfaktorerna kan utgöra taktiska framgångsfaktorer för de 

marina sjöstridskrafterna i avskräckning mot en irreguljär motståndare. 
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5. Avslutning 

5.1 Slutsatser 
Hur kan avskräckning mot en irreguljär motståndare i marin miljö åstadkommas? 

Frågan kan inte direkt besvaras då arbetet har visat att de är motståndaren som utgör 

skillnaden från fall till och inte hur den faktiska avskräckningen i sig se ut. Här spelar främst 

motståndarens karaktär, syfte och målsättningar in. Med kunskaper om motståndaren som 

syftar till att förstå denna, hur denne tänker, kan vi utveckla vår metod för avskräckning och 

projicera det hot som är både nödvändigt, men som också fungerar. Att skapa denna förståelse 

bygger mycket på underrättelser men även på ett stort mått av förståelsebaserad analys.  

 

Den stora utmaningen och det som också skiljer avskräckning mot en reguljär kontra en 

irreguljär motståndare ligger i möjligheten till att kommunicera sin avskräckning. En 

irreguljär motståndare utgörs inte av en tydlig aktör som i dialog kan ta emot och bekräfta ett 

hot. Problemet blir då att man inte vet om hotet har tagits emot och eftersom det inte uppstår 

en tydlig dialog kan man inte anpassa hotet eller incitamentet för att bättre lyckas. 

 

De fem framgångsfaktorerna har visat att de i olika utsträckning bidrar till att avskräcka en 

irreguljär motståndare i marin miljö. Det är underrättelser, trovärdighet och synas som främst 

bidrar till avskräckning mot en irreguljär motståndare i marin miljö. 

5.2  Avslutande diskussion 

Den irreguljära motståndaren antas inte försvinna utan snarare bli en allt vanligare aktör i 

moderna konflikter. För att bättre förstå och kunna påverka honom krävs att gamla metoder 

anpassas och att nya tas fram. Sjöstridskrafternas unika förmågor utgör ett bra verktyg som 

genom god förmåga till snabbtaktikanpassning snabbt kan ändra sitt uppträdande för att 

utmana den irreguljära motståndaren i den marina miljön. 

En reflektion över de två insatserna är att det hade varit intressant och vända på förhållandena 

och låta UNIFIL ha sitt mandat underskrivet av alla men istället ha Atalantas problematik 

med antal fartyg i förhållande till operationsområdet. Det finns säkerligen stor risk att Israel 

inte hade accepterat en så liten styrka för att hantera smugglingen och på så vis hade de aldrig 

skrivit under avtalet vilket blir en analys att fler av framgångsfaktorerna måste vara 

närvarande för att avskräckningen skall fungera.  

För att öka framgångsfaktorernas äkthet lämnas förslag på hur detta skulle kunna ske under 

rubriken framtida forskning. 

5.3 Förslag på vidare forskning 
Sjöstridskrafterna har unika kvalitéer att bidra med till avskräckning på alla nivåer. Det den 

här uppsatsen har studerat är dock den taktiska nivån och avskräckning mot en irreguljär 

motståndare. De framtagna framgångsfaktorerna är endast prövade med svenska 

sjöstridskrafter och mot två typfall. Framtida studier skulle kunna titta på andra nationers 

användande av sjöstridskrafter i dessa båda insatser och pröva framgångsfaktorerna med en 

annan nations sjöstridskrafter för att se om utfallet stärker den här uppsatsens uppfattning.  
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En liknande undersökning skulle kunna titta på hur framgångsfaktorernas förekomst i andra 

empiriska fall fast med liknande sjöstridskrafter som de svenska i operationerna Atalanta och 

UNIFIL. 
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