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TRÖSKELFÖRSVAR – EN JÄMFÖRELSE MELLAN SVENSKA OCH FINSKA 
FÖRMÅGOR. 
Sammanfattning: 
Uppsatsen syftar till att jämföra svenska och finska förmågor rörande ett tröskelförsvar. 
Tröskelförsvaret bygger på strategin om anti-access/area denial, översatt till tillträdesför-
svar och kontrollbestridande försvar. Tillträdesförsvaret syftar till att hindra en överlägsen 
motståndare att få tillträde till ett operationsområde och kontrollbestridande försvar syftar 
till att förneka motståndaren kontroll över operationsområdet i händelse av en väpnad kon-
flikt. Denna strategi diskuteras flitigt i den internationella debatten men då främst hur stor-
makter som USA med allierade bäst skall bemöta de förmågor som svagare nationer bygger 
upp, inte hur det kan byggas upp. Detta tröskelförsvar har i uppsatsen tillämpats på Öster-
sjön i vilket svenska och finska förmågor analyserats mot de grundläggande förmågorna 
verkan, rörlighet och skydd. Jämförelsen visar att Sverige har en tyngdpunkt i tillträdesför-
svaret baserat på förmågan att möta en motståndare tidigt med sin offensiva undervattens-
förmåga, smyganpassade korvetter och flygburen sjömålsrobot. De brister som finns i Sve-
rige utgörs främst av avsaknad av långräckviddig markattackförmåga samt förmågor i det 
kontrollbestridande försvaret. Finland har å andra sidan sin tyngdpunkt i det kontrollbestri-
dande försvaret då de alltjämt har förmåga till markbaserad långräckviddig sjömålsbekäm-
pande förmåga samt ett defensivt undervattensvapen i form av sjöminförmåga. Detta är för-
mågor som Sverige avvecklat sedan 2000-talets inledning. Finlands brister är i tillträdesför-
svaret där den offensiva undervattensförmågan saknas helt samt det begränsade antal platt-
formar som kan verka framskjutet mot sjömål. Uppsatsen visar också att indelningen av till-
trädesförsvar och kontrollbestridande försvar är en bra modell för att analysera nationers 
försvarsförmågor. 
Nyckelord:  
Tröskelförsvar, anti-access/area denial, grundläggande förmågor, Clausewitz 
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1.  Inledning  

Under det kalla kriget var det svenska försvarets huvuduppgift att hindra en invasion över ha-

vet från Sovjetunionen genom att möta, hejda och slå sovjetiska förband när dessa försökte 

tränga över gränsen. Flyg- och marinstridskrafter skulle möta sovjetiska förband och över-

skeppningsenheter framskjutet, utanför gränsen, i ett tidigt skede. Detta skedde samtidigt som 

den svenska armén mobiliserades.
1
 Under 1990-2000-talet har den svenska försvarsmakten 

genomgått stora förändringar. Det svenska invasionsförsvaret, som skapats under lång tid med 

det huvudsakliga syftet att försvara Sverige mot Sovjetunionen, lades slutligen ner 2004 och 

insatsförsvaret med tyngdpunkt på internationella uppgifter tog vid. Det fasta kustartilleriet 

avvecklades och numerären på fartyg, rörliga amfibieförband och andra förmågor avsedda att 

verka i den marina domänen reducerades. Anledningen till detta var att upplösningen av Sov-

jetunionen gjorde att det invasionshot som Sverige upplevde under kalla kriget nu inte längre 

existerade och att Rysslands förmåga att bedriva offensiv krigföring var kraftfullt reducerad 

på grund av den dåliga ekonomiska situationen i landet. Sverige gick in i en tid av strategisk 

”time-out” under vilken försvarsplaneringen lades ner. Värnplikten blev vilande till förmån 

för ett frivilligförsvar med anställda soldater och sjömän. 

 

Finland, som under 1900-talet upplevt krig mot den överlägsne motståndaren Sovjetunionen, 

har valt en annan väg än Sverige genom att vidmakthålla en nationell tyngdpunkt på territori-

alförsvaret och genom att personalförsörjningen fortsatt vidmakthålls genom värnplikt.
2
 Vi-

dare har Finland trots ekonomiska åtstramningar, fortsatt uppbyggnaden, moderniseringen 

och utvecklingen av de militära förmågorna syftande till att förebygga användning av och hot 

om militära maktmedel.
3
 

 

Sedan Berlinmurens fall 1989 har omvärlden bevittnat två fullskaliga invasioner av Irak, 1991 

och 2003, genomförda av koalitioner under ledning av USA. Båda dessa invasioner visade 

omvärlden riskerna med att låta en överlägsen militärmakt som USA opåverkat bygga upp 

sina styrkor i området och låta dessa organisera sig och föröva. Länder som Kina, Iran och 

                                                        
1 Agrell, Wilhelm, Fredens Illusioner, Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009 (Stock-
holm: Atlantis, 2010), s. 33. 
2 Ds 2013:33, Regeringskansliet, Vägval i en globaliserad värld, Försvarsberedningens rapport (Stockholm: 
Fritzes, 2013), s. 105-106. 
3 Statsrådets kansli, Finlands säkerhets- och Försvarspolitik 2012, Statsrådets redogörelse (Finland: Stats-
rådets kanslis publikationsserie 6/2012, 2012), s. 103. 
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Nordkorea analyserade händelserna i Irak och påbörjade uppbyggnaden av strategier och för-

mågor för att hindra en överlägsen motståndare att lika enkelt som under Kuwaitkriget vinna 

ett krig mot dem. Dessa strategier kallas i moderna, amerikanska, termer för anti-access/area 

denial och syftar till försvar mot en motståndare som bedöms vara överlägsen i såväl styrka 

som i färdighet i krigföring.
4
 Anti-access/area denial motsvarar det som vi i Sverige tidigare 

kallade tröskelförsvar.  

 

Kinas uppbyggnad av tröskelförsvaret utgår ifrån den operativa miljön och är baserad på två 

kedjor med öar som utgör den första ö-barriären (first island chain) och den andra ö-barriären 

(second island chain) (se figur 1). Den första ö-barriären utgår ifrån Japans sydspets ner över 

Malaysia, den andra ö-barriären utgår från Japans östligaste del ner till Nya Guinea.
5
 Innanför 

den första ö-barriären går Kinas strategi ut på att förneka motståndaren kontroll, medan den 

andra ö-barriären är en linje som 

utgör en tillträdesförnekande 

linje. Linjerna baseras på mot-

ståndarens (USA) räckvidder 

med hangarfartygsbaserat flyg 

samt de geografiska fördelar den 

första linjen har avseende räck-

vidder på egna system från fast-

landet.
6
 

 

Kinas militära uppbyggnad av 

tröskelförsvaret är baserad på en 

projektilcentrerad strategi som 

exploaterar den geografiska för-

del den operativa miljön medger i den maritima domänen.
7
 Med detta menas att den militära 

förmåga Kina har satsat på är system som inte är avsedda att överleva kontakten med mot-

                                                        
4 Tangredi, Sam J, Anti-access Warfare, Countering A2/AD strategies (Maryland, USA: Naval Institute Press), 
s. 1. 
5 van Tol, Jan, AirSea Battle: a Point-of-departure Operational Concept (USA: The Center for Strategic and 
Budgetary Assessments (CSBA), 2010), s. 11. 
6 van Tol, Jan, AirSea Battle, s. 19. 
7 Easton, Ian, China’s military strategy in the Asia-Pacific: Implications for Regional Stability (USA: Project 
2049 Insitute, 2013), s.3. 

Figur 1, De två ö-barriärerna. Bild. van Tol, AirSea Battle Concept, s. 13. 
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ståndaren utan med ett fokus på ballistiska missiler, kryssningsmissiler och UAV:er
8
 som av-

fyras mot en motståndares plattformar och infrastruktur.
9
 En av anledningarna till att Kina 

satsat på denna strategi är att den kinesiska industrin enligt internationella bedömare inte kla-

rar av att hålla samma kvalitet på plattformar som fartyg och flygplan som USA gör. Detta 

trots att de nu testar flygplan med smygteknik samt har ett hangarfartyg operativt. 

 

Utvecklingen i Ryssland sedan 2008 och dess konflikter med grannstater som Georgien
10

 och 

nu senast Ukraina
11

 har lett till att Sverige börjat återta försvarsplaneringen och diskussioner 

om det framtida försvaret. Sverige och Finland har i första hand defensiva syften med sina re-

spektive försvarsmakter, dvs. att hävda det egna territoriet.
12

 Ryssland, som den enda potenti-

ella överlägsna angriparen i Östersjöområdet, behöver inte stationera luftmakt ombord på far-

tyg eller ha strategiskt framskjuten underhållsförmåga till sjöstridskrafter utan kan verka di-

rekt från egna baser. Detta gör att den försvarsförmåga som Sverige och Finland har är upp-

byggd på andra dimensioneringsgrunder än t.ex. den kinesiska. 

1.1  Problemformulering 

Tröskelförsvaret för en nation utgör en betydande del av avskräckningen för en potentiell 

motståndare att använda, eller hota med, våld. I den litteratur som diskuterar de moderna trös-

kelförsvarsstrategierna
13

 saknas den lilla statens perspektiv då litteraturen främst studerats ur 

stormaktsperspektivet och då framför allt ur ett offensivt synsätt, dvs. hur USA med allierade 

                                                        
8 UAV – Unmanned Aerial Vehicle kallas på svenska för obemannade flygfarkoster och även ibland i media 
för drönare. 
9 Easton, Ian, China’s military strategy in the Asia-Pacific, s. 6. 
10 Ds 2013:33, Regeringskansliet, Vägval i en globaliserad värld, s. 130. 
11 Dagens Nyheter (2014-03-02), ”Detta har hänt: oroligheterna i Ukraina”, sidan hämtad 2014-03-05 från 
www.dn.se, http://www.dn.se/nyheter/varlden/detta-har-hant-oroligheterna-i-ukraina/  
12 Se Prop 2008/09:140, Regeringen, Ett användbart Försvar (Stockholm: 2009), s. 36. Samt Finlands För-
svarsmakt (2011-01-20), Uppgifter, sidan hämtad 2014-02-25 från www.puolustusvoimat.fi, 
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vdDLkqIwFAbgZ_EBNAm3kCWXEAI
miIAXNhYy2IOIYktJy9NPV_VmZtGuejz_8q9zvqoDcvCZc3Gv34q-
vpyLE9iA3NgxxTD9ACISyYBCrjEnVCRXINHAGmygtkuOj46Pzbg8wo9QZqbSu9YgaINEGispDrg4BkHS9KF
4F1DOcyEwh-hG0MqLqRXJCL-bk89b-b9aKGzIozlc4fkCOQw-
7yH66g2VhlQyDbGFo0GeuBlJM6yyzHi6Hy3xVw-
_GQuCLcjxd9_wDR2kP_iNp5Z4oUXx66xMe53l_wfLjlcpo2oEWSw9yH1sRlSEPCPqj1oByOt9OxvKdgZnOkaE
IKzqBtZV1URgnZfDh3vjg0vd5RUnLjLj0VYsj6_W9T70ZEKS5tgO53Bf-
rd9QO6Vv4db7Y42g2OzR98ebJFfOa3CRHMUu23fvHMH8UGJZdSH9wNK9WlZ1MQiBsOny8XraX3KgkfRba
0pM395pjXeVqnf9KOyiL3q2pZBO_AoKsjvrJxa8qqT3UC7Ez2PQPqXtgJde-
_o0h83f6WyJpM_982Ntw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=be7c18004e4137b8b24bfbb69139f2
93 
13 Det som i internationell litteratur kallas för anti-access/area denial. Se t.ex. Till, Geoffrey, Seapower, a 
guide for the twenty-first century (Oxon, Storbritannien: Routledge, tredje utgåvan, 2013), s. 153. 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/detta-har-hant-oroligheterna-i-ukraina/
http://www.puolustusvoimat.fi/
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vdDLkqIwFAbgZ_EBNAm3kCWXEAImiIAXNhYy2IOIYktJy9NPV_VmZtGuejz_8q9zvqoDcvCZc3Gv34q-vpyLE9iA3NgxxTD9ACISyYBCrjEnVCRXINHAGmygtkuOj46Pzbg8wo9QZqbSu9YgaINEGispDrg4BkHS9KF4F1DOcyEwh-hG0MqLqRXJCL-bk89b-b9aKGzIozlc4fkCOQw-7yH66g2VhlQyDbGFo0GeuBlJM6yyzHi6Hy3xVw-_GQuCLcjxd9_wDR2kP_iNp5Z4oUXx66xMe53l_wfLjlcpo2oEWSw9yH1sRlSEPCPqj1oByOt9OxvKdgZnOkaEIKzqBtZV1URgnZfDh3vjg0vd5RUnLjLj0VYsj6_W9T70ZEKS5tgO53Bf-rd9QO6Vv4db7Y42g2OzR98ebJFfOa3CRHMUu23fvHMH8UGJZdSH9wNK9WlZ1MQiBsOny8XraX3KgkfRba0pM395pjXeVqnf9KOyiL3q2pZBO_AoKsjvrJxa8qqT3UC7Ez2PQPqXtgJde-_o0h83f6WyJpM_982Ntw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=be7c18004e4137b8b24bfbb69139f293
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http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vdDLkqIwFAbgZ_EBNAm3kCWXEAImiIAXNhYy2IOIYktJy9NPV_VmZtGuejz_8q9zvqoDcvCZc3Gv34q-vpyLE9iA3NgxxTD9ACISyYBCrjEnVCRXINHAGmygtkuOj46Pzbg8wo9QZqbSu9YgaINEGispDrg4BkHS9KF4F1DOcyEwh-hG0MqLqRXJCL-bk89b-b9aKGzIozlc4fkCOQw-7yH66g2VhlQyDbGFo0GeuBlJM6yyzHi6Hy3xVw-_GQuCLcjxd9_wDR2kP_iNp5Z4oUXx66xMe53l_wfLjlcpo2oEWSw9yH1sRlSEPCPqj1oByOt9OxvKdgZnOkaEIKzqBtZV1URgnZfDh3vjg0vd5RUnLjLj0VYsj6_W9T70ZEKS5tgO53Bf-rd9QO6Vv4db7Y42g2OzR98ebJFfOa3CRHMUu23fvHMH8UGJZdSH9wNK9WlZ1MQiBsOny8XraX3KgkfRba0pM395pjXeVqnf9KOyiL3q2pZBO_AoKsjvrJxa8qqT3UC7Ez2PQPqXtgJde-_o0h83f6WyJpM_982Ntw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=be7c18004e4137b8b24bfbb69139f293
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vdDLkqIwFAbgZ_EBNAm3kCWXEAImiIAXNhYy2IOIYktJy9NPV_VmZtGuejz_8q9zvqoDcvCZc3Gv34q-vpyLE9iA3NgxxTD9ACISyYBCrjEnVCRXINHAGmygtkuOj46Pzbg8wo9QZqbSu9YgaINEGispDrg4BkHS9KF4F1DOcyEwh-hG0MqLqRXJCL-bk89b-b9aKGzIozlc4fkCOQw-7yH66g2VhlQyDbGFo0GeuBlJM6yyzHi6Hy3xVw-_GQuCLcjxd9_wDR2kP_iNp5Z4oUXx66xMe53l_wfLjlcpo2oEWSw9yH1sRlSEPCPqj1oByOt9OxvKdgZnOkaEIKzqBtZV1URgnZfDh3vjg0vd5RUnLjLj0VYsj6_W9T70ZEKS5tgO53Bf-rd9QO6Vv4db7Y42g2OzR98ebJFfOa3CRHMUu23fvHMH8UGJZdSH9wNK9WlZ1MQiBsOny8XraX3KgkfRba0pM395pjXeVqnf9KOyiL3q2pZBO_AoKsjvrJxa8qqT3UC7Ez2PQPqXtgJde-_o0h83f6WyJpM_982Ntw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=be7c18004e4137b8b24bfbb69139f293
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vdDLkqIwFAbgZ_EBNAm3kCWXEAImiIAXNhYy2IOIYktJy9NPV_VmZtGuejz_8q9zvqoDcvCZc3Gv34q-vpyLE9iA3NgxxTD9ACISyYBCrjEnVCRXINHAGmygtkuOj46Pzbg8wo9QZqbSu9YgaINEGispDrg4BkHS9KF4F1DOcyEwh-hG0MqLqRXJCL-bk89b-b9aKGzIozlc4fkCOQw-7yH66g2VhlQyDbGFo0GeuBlJM6yyzHi6Hy3xVw-_GQuCLcjxd9_wDR2kP_iNp5Z4oUXx66xMe53l_wfLjlcpo2oEWSw9yH1sRlSEPCPqj1oByOt9OxvKdgZnOkaEIKzqBtZV1URgnZfDh3vjg0vd5RUnLjLj0VYsj6_W9T70ZEKS5tgO53Bf-rd9QO6Vv4db7Y42g2OzR98ebJFfOa3CRHMUu23fvHMH8UGJZdSH9wNK9WlZ1MQiBsOny8XraX3KgkfRba0pM395pjXeVqnf9KOyiL3q2pZBO_AoKsjvrJxa8qqT3UC7Ez2PQPqXtgJde-_o0h83f6WyJpM_982Ntw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=be7c18004e4137b8b24bfbb69139f293
http://www.puolustusvoimat.fi/portal/puolustusvoimat.fi/!ut/p/c5/vdDLkqIwFAbgZ_EBNAm3kCWXEAImiIAXNhYy2IOIYktJy9NPV_VmZtGuejz_8q9zvqoDcvCZc3Gv34q-vpyLE9iA3NgxxTD9ACISyYBCrjEnVCRXINHAGmygtkuOj46Pzbg8wo9QZqbSu9YgaINEGispDrg4BkHS9KF4F1DOcyEwh-hG0MqLqRXJCL-bk89b-b9aKGzIozlc4fkCOQw-7yH66g2VhlQyDbGFo0GeuBlJM6yyzHi6Hy3xVw-_GQuCLcjxd9_wDR2kP_iNp5Z4oUXx66xMe53l_wfLjlcpo2oEWSw9yH1sRlSEPCPqj1oByOt9OxvKdgZnOkaEIKzqBtZV1URgnZfDh3vjg0vd5RUnLjLj0VYsj6_W9T70ZEKS5tgO53Bf-rd9QO6Vv4db7Y42g2OzR98ebJFfOa3CRHMUu23fvHMH8UGJZdSH9wNK9WlZ1MQiBsOny8XraX3KgkfRba0pM395pjXeVqnf9KOyiL3q2pZBO_AoKsjvrJxa8qqT3UC7Ez2PQPqXtgJde-_o0h83f6WyJpM_982Ntw!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=be7c18004e4137b8b24bfbb69139f293
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bäst ska kunna bekämpa motståndarens försvar och vilka förmågor som krävs för detta. Den 

dimensionerande motståndaren som diskuteras är då ofta en annan stormakt som just Kina. 

Den lilla statens perspektiv som försvarare mot en överlägsen motståndare beskrivs främst in-

nehålla ett antal hot vilka skall hanteras vilket är en brist i litteraturen. Det är dock en viktig 

del av krigföringen i den marina domänen särskilt som att föra krig på land medför större 

mänskligt lidande och materiell förstörelse. Tröskelförsvaret får därmed en större betydelse i 

det nationella försvaret av den lilla staten. 

 

Sverige och Finland har trots reformer i försvarssektorn fortfarande förmåga att militärt på-

verka en regional stormakt i händelse av aggression mot respektive stat men det finns skillna-

der i hur ländernas förmåga till tröskelförsvar ser ut. Det kan vara så att länderna har olika 

tyngdpunkter i sina respektive försvarsstrategier vilket därmed skulle kunna påverka hur för-

mågorna utformas. Det finns en hel del inlagor i debatten om vilka förmågor som borde tillfö-

ras för att skapa en tillräcklig tröskelförsvarsförmåga i framtiden. Som vi sett i inledningen av 

denna uppsats kan ett stort område delas upp i två delar där försvararen skräddarsyr förmågor 

för att användas i de olika områdena med viss skillnad i målsättningarna. Det jag vill studera 

och jämföra är de förmågor som Sverige och Finland har idag och hur de kan tillämpas i ett 

modernt tröskelförsvar där Östersjön indelas på motsvarande sätt och därmed komplettera lit-

teraturen om den lilla statens försvar i den marina domänen. Resultatet kan utgöra en krigsve-

tenskaplig modell för hur vi bedömer hur våra plattformar och vapensystem ska kunna verka 

mot en motståndare kopplat till mål och krav. 

1.2  Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är mot bakgrund av problemformuleringen ovan att studera de militära 

förmågor Sverige och Finland har för att påverka en överlägsen motståndare i den marina 

domänen ur perspektivet tröskelförsvar där Östersjön är indelad enligt anti-access/area denial 

modellen. Utifrån de förmågor respektive nation har tillgång till syftar också uppsatsen att 

diskutera om länderna har olika tyngdpunkt på hur försvarförmågorna kan eller är tänkta att 

utnyttjas i det operativa djupet som uppstår i en väpnad konflikt.  

 

Som stöd formuleras följande två frågor: 

 Vilka försvarsförmågor har Sverige och Finland i den marina domänen och vilka 

skillnader respektive likheter finns mellan länderna? 
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Denna fråga skall ses ur perspektivet tröskelförsvar enligt begreppsanvändningen nedan. Jag 

avser att undersöka om skillnaderna som finns mellan de svenska och finska förmågorna kan 

bedömas utifrån en indelning av tröskelförsvaret. 

 

 Vilken tyngdpunkt har respektive nation inom försvarsförmågorna i den marina do-

mänen? 

Med denna fråga menas att om man, genom att identifiera skillnaderna, kan bedöma var i 

tröskelförsvaret respektive nation lägger huvuddelen av sin operativa effekt mot en överläg-

sen motståndare. 

1.2.1 Begreppsanvändning 

I inledningen nämndes den amerikanska terminologin anti-access/area denial, vilket i denna 

uppsats översatts till tröskelförsvar, som en strategisk term som syftar till försvar mot en 

motståndare som bedöms vara överlägsen i såväl styrka som i färdighet i krigföring.
14

 Be-

greppen kan även delas upp och användas var för sig.  

 

Definitionen som används i denna uppsats för respektive term är: 

Anti-access översätts och definieras som tillträdesförsvar och innebär de handlingar och 

förmågor, vanligtvis med lång räckvidd, avsedda att förvägra en motståndare tillträde till ett 

visst operationsområde.
 15

 Förmågor till tillträdesförsvar syftar i denna uppsats på förmåga till 

insatser utanför eget territorium, territorialhav och luftrum riktade främst mot motståndarens 

luft- och sjöstridskrafter men också mot dennes infrastruktur.  

 

Area denial översätts och definieras som kontrollbestridande försvar och innebär de hand-

lingar och förmågor, vanligtvis med kortare räckvidd, avsedda att förvägra en motståndare 

kontroll över ett visst operationsområde.
16

 Kontrollbestridande försvar syftar på förmåga till 

insatser på det egna territoriet, territorialhavet och luftrummet riktade mot motståndarens 

stridskrafter i alla domäner, inklusive landdomänen.  

                                                        
14 Tangredi, Anti-access Warfare, Countering A2/AD strategies, s. 1. 
15 Den amerikanska definitionen för anti-access är “those actions and capabilities, usually long-range, de-
signed to prevent an opposing force from entering an operational area “, US Department of Defense, Joint 
Operational Access Concept. (USA: Department of Defense, version 1, 2012), s. 6 
16 Den amerikanska definitionen för area denial är “those actions and capabilities, usually of shorter range, 
designed not to keep an opposing force out, but to limit its freedom of action within the operational area”, US 
Department of Defense, Joint Operational Access Concept, s. 6 
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Tröskelförsvar är ingen ny term utan har använts under lång tid. I en motion från Riksdagsle-

damöterna Sten Söderberg och Lars Andersson från början av 1990-talet framgår att en foku-

sering på ”de blå” stridskrafterna, flygvapnet och marinen, medför att ”[…]vårt försvar nu 

skall inriktas mot integritets- och tröskelförsvar på bekostnad av förmåga till uthållig för-

svarsstrid.”
17

 Vårt invasionsförsvar var ett typiskt tröskelförsvar där invasionsförsvaret var 

helheten och tröskelförsvaret var de delar av Försvarsmaktens förmågor som kunde verka på 

ett operativt djup, dvs. möta en motståndare tidigt och därefter fortsatt påverka denne på dju-

pet vilket också är syftet i denna kontext. Skillnaden är dock att djupet kategoriseras i två de-

lar enligt ovan beskrivna indelning. 

Med operationsområde förstås i det här fallet det egna territorium som den egna försvars-

förmågan når och kan verka i med förmågor för tillträdesförsvar och kontrollbestridande för-

svar. 

1.2.2 Avgränsningar 

Rum 

Uppsatsen avgränsas till den marina domänen men inte till marina förband eller förmågor. 

Förband ur såväl marinen som flygvapnet kan verka i den marina domänen varför dessa för-

mågor också skall behandlas. Dock kommer förband som har huvuduppgifter i det territoriella 

försvaret som arméstridskrafter, hemvärn eller motsvarande inte att behandlas. Vidare sker en 

avgränsning till Östersjöregionen då det är i denna region båda länderna har försvarsintressen 

mot samma potentiella motståndare. Visserligen har såväl Finland som Sverige intressen i 

Arktisområdet och i Västerhavet men min bedömning är att det är i Östersjöregionen båda 

länders tyngdpunkt och dimensioneringsgrund för förmågor ligger i den marina domänen.  

 

Avskräckning består av tre delar, militär förmåga, en kommunikation som påvisar trovärdig 

vilja att utnyttja förmågan och planering för användandet av den militära förmågan.
18

 Denna 

uppsats kommer endast att belysa förmågeperspektivet då viljan utgår ifrån den politiska led-

ningen och är svår att analysera. Finns förmågorna så har den politiska ledningen möjlighet 

                                                        
17 Riksdagen (1992-03-11), Motion med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och 
med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93, sidan hämtad från www.riksdagen.se, 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-
199192_GF02F%C3%B67/?text=true  
18 Halperin, Morton H, Contemporary Military Strategy (Storbritannien: Faber and Faber, 1967), s. 24f. 

http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-199192_GF02F%C3%B67/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/med-anledning-av-prop-199192_GF02F%C3%B67/?text=true
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att utnyttja dessa vilket är utgångspunkten i denna uppsats. Därför avser jag inte att undersöka 

den politiska viljan till att utnyttja de förmågor respektive land har. På samma sätt avgränsar 

jag bort planering för användandet av förmågorna då försvarsplanering i huvudsak är hemlig. 

 

Tid 

Såväl Finland som Sverige är just nu mitt inne i omfattande försvarsreformer. Förmågor som 

är aktuella idag kan vara inaktuella eller nedlagda imorgon. Jag avser att undersöka de för-

mågor som finns i den svenska insatsorganisation 14 (IO14) och Försvarsorganisation 2015 i 

Finland. Detta innebär att det finns förmågor som är inköpta och under införande som betrak-

tas som operativa förmågor i denna uppsats.  

 

Förmågor 

Både Sverige och Finland säger sig ha förmågan till cyberkrigföring men med tanke på den 

sekretess som finns runt IT-förband väljer jag bort den förmågan i denna uppsats.
19

 Vidare 

kan det finnas ytterligare förmågor i respektive land som omfattas av sådan sekretess att de 

inte går att finna i öppna handlingar. Avsikten är att uppsatsen skall vara öppen för alla att ta 

del av varför hemlig information inte kommer att användas. 

1.2.3 Tidigare forskning 

FOI släppte en rapport i februari 2014, Krigsavhållande Tröskelförmåga, Det svenska försva-

rets glömda huvuduppgift? författad av Krister Andrén. Studien fokuserar på hur den nation-

ella försvarsförmågan kan utvecklas för att verka avhållande i tidsperspektivet 2020. För att 

nå dit gör författaren en beskrivning av reduceringen av Försvarsmaktens förband och de för-

svarspolitiska vägval som orsakat dessa till där vi är idag. Rapporten behandlar även till del 

Norges och Finlands vägval. Rapporten visar på att behovet av offensiva förmågor för att till-

foga en anfallare strategiska förluster i framtiden blir viktigare än att bara förlita sig på en re-

aktiv defensiv försvarsförmåga.
20

 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den svenska 

och finska förmågan till tröskelförsvar ser ut, varför denna rapport utgör en del av empirin.  

 

                                                        
19 Olsson, Tobias. (2012-12-04). ”Hemligt förband ska skydda från it-hot”. Hämtad 2014-02-25 från 
Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hemligt-forband-ska-skydda-fran-it-
hot_7723550.svd 
20 Andrén, Krister, Krigsavhållande Tröskelförmåga, Det svenska försvarets glömda huvuduppgift? (Stock-
holm, FOI, FOI-R—3852—SE, 2014). 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hemligt-forband-ska-skydda-fran-it-hot_7723550.svd
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hemligt-forband-ska-skydda-fran-it-hot_7723550.svd
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Helge Löfstedt, överingenjör och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademin (KKrVA) 

har i en artikel i KKrVAs Handlingar och Tidskrift (HoT) analyserat Sveriges, Finlands och 

Polens säkerhetspolitiska situation baserat på dess operativa förmåga. Löfstedt gör i sin artikel 

en kvantitativ jämförelse av förhållandena baserat på organisationsbestämmande materiel, 

dvs. antal flygplan, fartyg mm., som kan leverera operativ effekt kopplat till militärgeogra-

fiska förhållanden. Han utelämnar därmed vissa vapensystem, ammunition och andra väsent-

liga delar i sin jämförelse. Löfstedt visar i sin artikel på att Sverige, utifrån givna kriteria, är 

säkerhetspolitiskt svagare än de övriga länderna i jämförelsen.
21

 Löfstedt följer upp artikeln i 

HoT med ytterligare en artikel där han applicerar de resultat han når i sin första artikel på fyra 

scenarion. Resultatet blir även i denna artikel att Sveriges förmåga är lägre än såväl Polens 

som Finlands.
22

 Löfstedts resultat är intressanta och relevanta men han bedömer hela den ope-

rativa försvarseffekten på ett kvantitativt sätt medan denna uppsats studerar förmågorna på ett 

kvalitativt sätt utifrån det tröskelförsvar som beskrivits i 1.2.1 Begreppsanvändning. Jag av-

ser heller inte att bedöma huruvida Sverige är svagare än Finland utan söker snarare definiera 

skillnader som finns mellan nationernas tröskelförsvarsförmåga. Löfstedts båda artiklar utgör 

dock ett viktigt bidrag till empirin för denna uppsats.  

 

Det har också skrivits en mängd uppsatser om Sveriges försvar och dess förmåga, inte minst 

på Försvarshögskolan. Huvuddelen av uppsatserna på kandidat- respektive magisternivån har 

dock fokuserat på vissa avgränsade system som pansarvärnsförmåga, helikopter- eller fartygs-

system m.m.  

 

Avseende anti-access/area denial finns mycket skrivet och mest framträdande är AirSea 

Battle, a Point of Departure Operational Concept, vilket är ett koncept för hur USA bör in-

rikta sina militära förmågor i syfte att hantera Kinas växande förmåga att neka USA militärt 

tillträde i västra Stilla Havsregionen i händelse av konflikt där.
23

 Konceptet har lett till en stor 

debatt om huruvida detta är rätt väg och erkända marina teoretiker och debattörer som Geoff-

rey Till, Milan Vego
24

 och andra har behandlat konceptet i böcker och artiklar. I Geoffrey 

                                                        
21 Löfstedt, Helge, ”Säkerhetspolitiskt underskott? En jämförelse Sverige-Finland-Polen” Kungl Krigsveten-
skapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 2013:2, s. 66ff. 
22 Löfstedt, Helge, Säkerhetspolitiskt underskott – Fyra scenarier, En jämförelse Sverige-Finland-Polen ” 
Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 2013:3, s. 57ff. 
23 van Tol, Jan, AirSea Battle: a Point-of-departure Operational Concept. 
24 Vego, Milan (juli 2011), AirSea Battle must not work alone. Hämtad 2014-05-06 från U.S. Naval Institute, 
http://www.usni.org/magazines/proceedings/2011-07/airsea-battle-must-not-work-alone  

http://www.usni.org/magazines/proceedings/2011-07/airsea-battle-must-not-work-alone
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Tills senaste upplaga av Seapower, a guide for the twenty-first century, återkommer begreppet 

ett flertal gånger.
25

 Typiskt för dessa författare är att de i huvudsak diskuterar hur en expedit-

ionär styrka skall hantera det hot som anti-access/area denial nätverk utgör, inte hur de skall 

formas. En annan studie är skriven av Ian Easton där han i den första delen beskriver de kine-

siska militära försvarsåtgärderna och deras implementering i syfte att nå det tröskelförsvar 

som anti-access/area denial utgör. Den andra delen är ytterligare en studie i hur man kan 

överbrygga detta och avslutningsvis ger han rekommendationer till politiska och militära le-

dare i USA, Japan, Taiwan och andra allierade i området.
26

 

 

Sammanfattningsvis finns det mycket forskning på hur man ska hantera tröskelförsvaret ur ett 

offensivt perspektiv men det är svårt att hitta nyare forskning på hur det moderna tröskelför-

svaret ser ut för mindre stater som Sverige och Finland. Det är också den luckan jag ämnar 

fylla med min uppsats. 

1.3  Metod 

Denna uppsats är en komparativ studie mellan Sveriges och Finlands förmåga till tröskelför-

svar. Komparativa studier kan genomföras med ett tids- eller ett rumsperspektiv där tidsper-

spektivet handlar om förändringar under loppet av en tidsperiod och rumsperspektivet är en 

jämförelse av förhållanden mellan två olika platser.
27

 Uppsatsen kommer att behandla rums-

perspektivet. Enligt Thomas Denk finns tre nivåer i komparativa studier: den abstrakta, opera-

tiva och empiriska nivån. Den abstrakta nivån utgörs av den teoretiska begreppskonstruktion-

en som refererar till förmågorna på empirisk nivå. På operationell nivå finns de indikatorer 

som skall användas i analysen för att uttrycka de förmågor begreppskonstruktionen refererar 

till, dvs. ge en bild av den empiriska nivån. Slutligen återfinns de egenskaper och objekt som 

utgör förmågorna på den empiriska nivån.
28

  

 

Svårigheten med att genomföra en komparativ analys av förmåga är att utarbeta hur förmågor 

skall mätas. För att göra förmågorna möjliga att undersöka skall de göras mätbara vilket inne-

bär att jag måste förklara hur jag skall mäta dem.
29

 Jag kommer därför att genomföra en teori-

                                                        
25 Se t.ex. Till, Geoffrey, Seapower, a guide for the twenty-first century, s. 153, 156 och 269-271. 
26 Easton, Ian, China’s military strategy in the Asia-Pacific: Implications for Regional Stability. 
27 Grönmo, Sigmund, Metoder i samhällsvetenskap (Malmö: Liber, 2006), s. 380. 
28 Denk, Thomas, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 87. 
29 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 13. 
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tillämpande studie baserad på min operationalisering av Carl von Clausewitz teori om försvar 

som beskrivs i kapitel 2 Teori. Denna kommer att appliceras på de två delarna i tröskelförsva-

ret, tillträdesförsvar och kontrollbestridande försvar. För att göra jämförelsen av förmågor 

förståelig för läsaren används de grundläggande förmågorna som analysmodell som stöd för 

undersökningen, vilken beskrivs i avsnitt 2.1.3 Analysmodell. 

De valda grundläggande förmågorna utgör analytiska kategorier (abstrakt nivå enligt Denks 

terminologi ovan) för en organisering av iakttagelser vilka skall belysas kvalitativt.
30

 Katego-

rierna i analysmodellen är på hög abstraktionsnivå varför jag i avsnitt 2.2 Operationalisering 

utarbetar indikatorer ur sjömaktsteori och empiri som behandlar krigföringsförmåga i den ma-

rina domänen för de valda kategorierna. Därmed skapas ett kvalitativt filter (operativ nivå) att 

belysa Sveriges och Finlands förmågor med. Indikatorerna används just för att få ut informat-

ion av begrepp som inte är lika kvantifierbara som exempelvis mått.
31

 

 

Kapitel 3 Undersökning inleds med att definiera hur tröskelförsvaret indelas i tillträdesför-

svar och kontrollbestridande försvar för att därefter med stöd av indikatorerna analysera empi-

rin (empirisk nivå) på ett öppet och förutsättningslöst sätt. När undersökningen av Sveriges 

och Finlands förmågor i tröskelförsvaret är genomförd avslutas kapitel 3 med att samman-

ställa indikatorerna från jämförelsen och dessa kommenteras. Baserat på sammanställningen 

dras slutsatser om de likheter och skillnader som finns mellan ländernas förmågor och därmed 

erhålls svar på fråga ett. I kapitel 4 Diskussion genomförs en diskussion av resultatet i fråga 

ett för att kunna svara på fråga två. Avslutningsvis genomförs en reflektion över resultatet och 

genom reflektionen ges förslag till vidare forskning inom området. 

 

Val av metod för en undersökning som skall jämföra förmågor är svår och det finns olika 

vägar att gå. Ett sätt är att genomföra en kvantitativ undersökning i vilken man räknar platt-

formar, system och människor som är delmängder i förmågorna. Jag har som nämnts ovan 

valt en mer kvalitativ metod där jag, förutom att räkna plattformar och system, även försöker 

bedöma hur dessa kan användas för att förmågorna skall ge effekt. 

 

Validiteten i en uppsats handlar om att det som ska undersökas verkligen undersöks. För att 

uppnå det måste först den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn överens-

                                                        
30 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder (Stockholm: Liber, upplaga 2, 2011), s. 154. 
31 Ibid, s. 155. 
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stämma för att ge uppsatsen en god begreppsvaliditet.
32

 För att uppnå detta genomförs en öp-

pen operationalisering av teorin och framtagande av indikatorer med stöd från litteraturen. Att 

utarbeta indikatorer för att mäta förmågor kan vara problematiskt då det är en svår sak att 

mäta. Därför hålls indikatorerna enkla i syfte att upprätthålla en god begreppsvaliditet. 

 

Den andra delen i validiteten är resultatsvaliditet vilket innebär om det som mäts verkligen är 

det som ska mätas. För att kunna göra detta krävs att såväl begreppsvaliditeten som reliabilite-

ten är god.
33

 Det kan vara en brist att inte hantera respektive nations hela försvarsförmåga i en 

uppsats som just ämnar belysa förmågor. Då jag i min avgränsning valt bort delar av den to-

tala försvarsförmågan för att studera endast de förmågor som har sin huvuduppgift i tröskel-

försvaret kommer validiteten i de studerade förmågorna förhoppningsvis att vara hög. Att 

mäta förmågor är svårt eftersom det är näst intill omöjligt att mäta den totala förmågan i ett 

system i och med att den mänskliga faktorn är en del av förmågan. Detta är en del som kan 

påverka reliabiliteten men som måste accepteras för att en förmågeundersökning överhuvud-

taget skall kunna genomföras. 

 

Hög reliabilitet uppnås om man kan göra samma undersökning igen och uppnå samma resul-

tat. Det förutsätter att samma indikatorer används, men till största del handlar det om att rätt 

empiri används så att resultatvaliditeten är hög.
34

 Då jag kommer att använda mig av officiella 

dokument samt försöka kontrollera dessa mot andra källor är mitt mål att nå så hög reliabilitet 

som möjligt.  

1.4  Material 

1.4.1 Material 

Materialet till denna uppsats används i två syften, det första att skapa den analytiska ramen för 

jämförelsen mellan Sveriges och Finlands förmågor i tröskelförsvar. Denna beskrivs och kri-

tiseras i kapitel 2 Teori. Det andra syftet är den empiri som används för att genomföra själva 

jämförelsen. I denna uppsats kommer öppen publicerad och webbaserad dokumentation från 

Sverige och Finland utgöra basen för empirin. Dokumentation är hämtad från myndigheter 

                                                        
32 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad (Stockholm: 
Norstedts Juridik, 2012, fjärde upplagan), s. 57. 
33 Ibid, s. 63. 
34 Ibid, s. 63-64. 
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som respektive försvarsmakt och andra nationella myndigheter som ansvarar för t.ex. materie-

lanskaffning och forskning. Detta material används för undersökningen av de förmågor som 

finns i länderna i kapitel 3 Undersökning. För att förstärka tillförlitligheten i dessa källor av-

ser jag att söka stöd avseende egenskaper och andra faktorer i andra källor som till exempel 

publikationer ur Jane’s Information Group, vilket är ett erkänt brittisk förlag som speciali-

serat sig på information om krigsmateriel och krigföring, samt andra källor.  

1.4.2 Källkritik 

De flesta nationers försvarsförmågor omfattas av sekretess vilket i sig inte är särskilt kontro-

versiellt då man som försvarare inte vill ge en potentiell motståndare möjlighet att skapa sig 

en alltför stor kunskap om de förmågor man har till sitt förfogande. Detta kan utgöra en brist i 

undersökningen då vissa förmågor riskerar att gå förlorade vid en jämförelse baserad på öp-

pen information men detta är en brist jag accepterar. 

 

Då jag för min undersökning framför allt kommer att använda mig av respektive nations offi-

ciella dokumentation och hemsidor kan det finnas tendensiösa inslag i den myndighetsrelate-

rade dokumentationen. Detta för att ge en förskönande bild av de förmågor man har till sitt 

förfogande. För att möta kritiken avser jag att söka höja tillförlitligheten genom flera källor. 

1.4.3 Förförståelse 

Förförståelse vid uppsatsskrivande kan påverka ett utfall i en undersökning såväl negativt som 

positivt. Negativt ur det perspektivet att det kan påverka slutsatserna då författaren redan har 

en uppfattning om forskningsfrågan vilket kan ge uppsatsens resultat en viss tendens.
35

 Den 

positiva sidan är att författaren kan tolka den empiri avseende begrepp och syften som före-

kommer, dvs. att avståndet mellan empirin och författaren är kortare än normalt. 

 

Det är min förförståelse till ämnet som har aktualiserat forskningsfrågan. Som marinofficer 

har jag arbetat i området sedan 1997 på taktisk nivå och under min karriär följt utvecklingen 

av strategier och taktiker genom litteratur och utbildningar. Jag har därmed ett kort avstånd 

till litteraturen. För att undvika ett tendensiöst resultat avser jag att styrka alla påståenden ur 

empirin och genom att hålla en öppen argumentation skapa ett resultat som håller hög validi-

tet. 

                                                        
35 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan, s. 285. 
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1.5  Disposition 

Efter denna inledning (kapitel 1) som utgör en bakgrundsbeskrivning och det uppfattade pro-

blemet samt vilken metod som valts för att studera problemet, kommer jag i kapitel 2 att pre-

sentera uppsatsens teori och analysverktyg. Därefter kommer teorin att operationaliseras med 

analysverktyget för att användas i denna uppsats.  

 

Därefter i kapitel 3 undersöks hur det moderna tröskelförsvaret appliceras på Östersjöregion-

en. I detta avsnitt genomförs även undersökningen av Sveriges och Finlands förmågor avse-

ende tillträdesförsvar och kontrollbestridande försvar. Kapitel 3 avslutas med en samman-

ställning av jämförelsen med kommentarer och slutsatser. I kapitel 3 besvaras även den första 

frågan om likheter och skillnader mellan nationernas förmågor i tröskelförsvaret. 

 

Kapitel 4 är avsett för en diskussion av undersökningen samt presentation av resultatet. Dis-

kussionen syftar även till att besvara den andra av uppsatsens två frågor om tyngdpunkter i 

tröskelförsvaret. I kapitel 4 genomförs även en reflektion på det genomförda arbetet och resul-

tatet samt ger förslag till fortsatt forskning i området. 

 

Avslutningsvis redovisas de källor jag använt mig av under arbetet. 
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2. Teori 

2.1 Uppsatsens teori 

2.1.1 Introduktion till teori 

Jerker Widén och Jan Ångström uttrycker i sin bok Militärteorins grunder att en teori är ett 

mer sammansatt tankemönster som uttrycker samband mellan olika tankar. Det är en syste-

matisk abstraktion av verkligheten som kan användas för att fastställa sambandet mellan stor-

heter och skall därför särskiljas från doktriner. Doktriner syftar främst till att belysa hur det 

militära maktmedlet utifrån ett resursperspektiv skall utnyttjas baserat på de förutsättningar 

resurserna har och den politik som förs runt det militära maktmedlet.
36

 

 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av Carl von Clausewitz syn på försvar som 

övergripande teoretisk ram. Inom denna ram används därefter de grundläggande förmågorna 

som ett analysverktyg. I operationaliseringen av teorin och de grundläggande förmågorna 

skapas de kvalitativa indikatorerna utifrån den begreppsapparat om tröskelförsvar som beskri-

vits i 1.2.1 Begreppsanvändning.  

 

Carl von Clausewitz har ägnat sin sjätte bok i Om Kriget till ämnet försvar. I boken resonerar 

han kring begreppet försvar och vad innebörden är. Krig är att påtvinga en motståndare ens 

vilja genom våld på ett sätt som kan beskrivas som två parter som fysiskt brottas tills den ene 

är slagen till marken. Då motståndaren är värnlös kan den segrande påtvinga förloraren den 

politiska eftergift som är det grundläggande motivet för kriget.
37

  

 

2.1.2 Clausewitz teori om försvar 

Inkräktaren är alltid fredsälskande, han skulle mycket gärna helt fredligt tränga in i vårt land. Men 

för att förhindra det måste vi acceptera kriget och följaktligen även förbereda det. Det innebär med 

andra ord att de svaga, som är tvungna att försvara sig, alltid bör vara rustade för att inte bli över-

fallna. Det föreskriver krigskonsten.
38

 

 

                                                        
36 Widén, Jerker och Ångström, Jan, Militärteorins grunder (Stockholm, Försvarsmakten: 2005), s. 5-7. 
37 von Clausewitz, Carl, Om kriget (Stockholm: Bonniers, 1991), s. 29-31. 
38 Ibid, s. 355. 
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Försvar utgör den ena delen av krig, anfall den andra, men enligt Clausewitz existerar inget 

absolut försvar då endast den ena parten skulle föra krig – anfallaren. Försvar är därför att pa-

rera motståndarens anfall med egna anfall.
39

 Försvaret är den starkare formen av krigföring 

enligt Clausewitz. Han baserar det på att det är lättare att bevara än att erövra och det är därför 

lättare att försvara än att anfalla om två likvärdiga styrkor står mot varandra. Att försvara är 

att avvakta motståndarens anfall i syfte att vidmakthålla den terräng man besitter. Däremot är 

försvar något negativt till skillnad från anfallet, som har ett positivt syfte i att erövra. Clau-

sewitz menar att försvarets starkare form av krigföring men negativa syfte måste kompletteras 

med anfall för att uppnå ett positivt syfte. Annars skulle försvar endast utgöras av passivitet.
40

 

”En snabb, kraftfull övergång till anfall – ”vedergällningens glänsande svärd” – är försvarets 

mest lysande moment.”
41

 Clausewitz menar också att bekämpandet av motståndarens strids-

krafter medför att en del av det positiva syftet uppnås.
42

 

 

Tröskelförsvaret är som fastställdes i inledningen ett försvar mot en motståndare som är star-

kare. Detta överensstämmer med Clausewitz teorier om försvar. Det är den svagare befälhava-

ren som väljer försvaret eftersom dess inneboende styrka väger upp anfallets positiva förde-

lar.
43

 Clausewitz räknar upp fyra metoder för nationer att organisera sitt försvar på varav två 

metoder passar in för tröskelförsvarsstrategier: 

 

Den första är att försvaret grupperar för försvar nära gränsen och angriper motståndaren när 

denne grupperar för anfall.
44

 Denna metod kan liknas med det som stormakterna använder vid 

förebyggande anfall
45

 mot en annan stat, med andra ord en del av ett tröskelförsvar för en 

stormakt som dock inte är tillämplig för den lilla staten. Denna metod skulle kunna tillämpas 

av Kina i syfte att skapa den första ö-barriären. Den är dock inte aktuell för den lilla staten, 

som Sverige eller Finland, då det medger att den starkare motståndaren därigenom får legiti-

mitet för ett militärt anfall baserat på självförsvarsprincipen. 

 

                                                        
39 von Clausewitz, Carl, Om kriget, s. 341. 
40 Ibid, s. 341-342. 
41 Ibid, s. 354. 
42 Sumida, Jon (Red. Hew Strachan och Andreas Herberg-Rothe), Clausewitz in the Twenty-First Century, On 
Defense as the Stronger Form of War (USA: Oxford University Press, 2007), s. 167. 
43 von Clausewitz, Carl, Om kriget, s. 343. 
44 Ibid, s. 366. 
45 Benämns på engelska som pre-emptive strike. 
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Den andra strategin är att försvaret grupperar för försvar och därefter avvaktar tills motstånda-

ren går till anfall
46

 – denna metod är den som är tillämplig i denna uppsats. Det är denna me-

tod som utgör avvärjningsslaget för den lilla nationen i tröskelförsvaret vilket innehåller såväl 

defensiva som offensiva inslag som syftar till att nå ett tidigt avgörande till försvarens för-

del.
47

 Clausewitz pekar också på att när denna metod används finns möjligheten att anfallaren 

avstår ifrån att anfalla, eller avbryta sitt anfall efter första försöket, då de funnit motståndaren 

för stark,
48

 dvs. försvararens förmågor utgör en betydande del i avskräckningen. 

 

Med hänvisning till min begreppsdefinition av tröskelförsvaret i 1.2.1 Begreppsanvändning 

syftar tröskelförsvaret till att försvararen avvaktar på sitt eget territorium eller i operationsom-

rådet. När anfallaren gör sitt drag och anfaller försvararens styrkor eller territorium och för-

svararens förmågor används för att avvärja anfallet inleds kriget. Då uppstår det operativa 

djupet jag avser att diskutera i min utredning av tröskelförsvaret i Östersjön. Försvaret inleds 

därmed med defensiva och offensiva förmågor i ett kontrollbestridande försvar, för att däref-

ter även inbegripa förmågorna i tillträdesförsvaret syftande till att uppnå det positiva syftet 

och avvärja motståndarens anfall. 

2.1.3 Analysmodell 

De grundläggande förmågorna är avsedda att fungera som en analysmodell för att belysa 

komplexa situationer och därmed göra dessa hanterbara.
49

 De grundläggande förmågorna i sig 

avser inga specifika förband eller system utan ger en möjlighet att beskriva eller analysera 

komplexa situationer utan att utgöra en begränsning för tanken.
50

 De grundläggande för-

mågorna utgörs av ledning, underrättelser, verkan, rörlighet, uthållighet och skydd. De åter-

finns i alla svenska doktriner och kan användas på alla nivåer, strategisk, operativ och tak-

tisk.
51

  

 

                                                        
46 von Clausewitz, Carl, Om kriget, s. 366. 
47 Ibid, s. 370. 
48 Ibid, s. 366. 
49 Cedergren, Anders (Red), Reviderade texter i krigsvetenskap från 2000-2002 (Stockholm: Försvarshögs-
kolan, 2005), s. 125. 
50 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin, M7739-354023 (Stockholm: Försvarsmakten, 2011), s. 58. 
Kallas fortsättningsvis för MSD.  
51 Ibid, s. 59. 
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Trots att de grundläggande förmågorna är sex till antalet kommer jag att fokusera på tre av 

dem, verkan, rörlighet och skydd, då dessa också utgör de allmänna principerna
52

 för krigfö-

ring, eld, rörelse och skydd. Grunden för strid är att kunna verka mot motståndaren, rörlighet 

medför att verkan kan nås på rätt plats vid rätt tid och skydd syftar till att överleva motstånda-

rens eld för att själv kunna verka.
53

 Jag kommer dock i vissa fall att beröra övriga förmågor då 

dessa kompletterar grundelementen och skapar förutsättningar för dem. 

 

Verkan utgör grunden för att påverka en motståndare - det glänsande svärdet som Clausewitz 

nämnde. Detta kan ske såväl fysiskt som psykiskt vilket gör att förmågan till verkan kan nås 

utan att ett enda skott avlossas.
54

 Verkan kan uppnås med olika former av bekämpning
55

 som 

indirekt- och direkt eld med kul- och projektilvapen, och med missiler och robotar som själva 

navigerar och/eller söker upp ett mål eller med minor som automatiskt eller manuellt avfyras 

mot en motståndares plattformar. Men även kunskapen att förmågan till bekämpning existerar 

utgör en form av verkan hos en motståndare i form av avskräckning. I dagens moderna sam-

hälle kan även verkan ske i det elektromagnetiska spektret eller i cyberrymden bl.a. genom att 

via cyberattacker slå ut samhällsviktiga och militära funktioner. 

 

Förmågan till rörlighet grundar sig i förbandens möjlighet till transport och manöver - trans-

port i den meningen att förflytta enheter från en plats till en annan. I detta omfattas även nöd-

vändiga fältarbeten som kan krävas för att förflytta enheter. Manöver syftar till att få enheter-

na till en plats ifrån vilken de kan uppnå förmågan till verkan i operationsområdet. Förmågan 

till rörlighet ökar den egna handlingsfriheten och kan begränsa motståndarens samt stärker 

förmågan till såväl skydd som till verkan.
56

 

 

Genom hög förmåga till rörlighet eller verkan kan skydd uppnås med aktiva metoder. Passiva 

åtgärder för skydd utgörs bland annat av maskering och kamouflage eller skydd mot kinetisk 

energi som pansar.
57

 Passiva och aktiva varianter av skydd kan kombineras varför olika for-

mer uppnås beroende på valt alternativ.  

                                                        
52 Kallas även för stridens grundelement. 
53 Smedberg, Marco, Om stridens grunder (Page One Publishing, Stockholm, 1994), s. 19. 
54 Försvarsmakten, MSD. S. 58. 
55 Cedergren, Reviderade texter i krigsvetenskap, s. 127. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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2.1.4 Kritik 

Det finns de som anser att Clausewitz teorier om krig inte hör hemma i dagens krigföring. 

Anledningen till det är att den tekniska utvecklingen medför att de häst- och fotburna arméer-

nas tid är förbi. Möjligheten till strategiskt överfall har ökat med den teknologiska utveckl-

ingen. En anfallare kan koncentrera och gruppera styrkor avsevärt snabbare och utöva en ef-

fektivare kontroll av sina styrkor. Detta vägs dock upp av försvararens förmåga att förutse ett 

anfall genom bättre underrättelseinhämtningsförmåga. De överraskande anfall som har ge-

nomförts och lyckats har snarare berott på den politiska ledningens oförmåga att ta till sig 

underrättelserna och vidta åtgärder i tid.
58

Andra invändningar mot Clausewitz är att han inte 

tar hänsyn till dagens syn på varför krig uppstår, de etiska/moraliska frågorna kring krig och 

de implikationer som krig får på den regionala och globala ekonomin.
59

 Visst ligger det något 

i det, utvecklingen av vapen och plattformar som flygplan och den moderna tidens robotvapen 

påverkar strategin och metodiken i hur kriget förs. Men många inslag av Clausewitz teorier på 

den högre teoretiska nivån förblir gällande enligt mitt sätt att se det. Därför har jag använt mig 

av Clausewitz teorier om försvar som företeelse som en yttre ram runt de grundläggande för-

mågorna. 

 

Kritik finns också mot de grundläggande förmågorna och kritiken som framförs är huruvida 

det är en teori, analysmodell eller om den endast framhäver självklarheter som fastställts på 

andra sätt i krigsvetenskapen. De grundläggande förmågorna har dock använts i ett flertal 

uppsatser på kandidat- och magisternivå i krigsvetenskap för att studera och analysera militära 

förmågor och operationskonst, vilket en sökning på DiVA tydligt påvisar.
60

 Bland annat har 

Thomas Vrenngård använt sig av de grundläggande förmågorna i sin magisteruppsats om 

amerikanska pansarvärnsrobotförbands taktik och deras relevans för svenska armén på ett sätt 

som påminner om hur jag avser att använda de grundläggande förmågorna.
61

  

 

                                                        
58 Smith, Hugh, On Clausewitz, A Study of Military and Political Ideas (Storbritannien: Palgrawe Macmillan, 
2005), s. 261. 
59 Handel, Michael I, Clausewitz and Modern Strategy (Storbritannien: Frank Cass & Co Ltd, 1986), s. 53. 
60 Försvarshögskolan, Träfflista. Hämtad 2014-02-26 från Anna Lindh Biblioteket, http://fhs.diva-
por-
tal.org/smash/searchlist.jsf?freetext=grundl%C3%A4ggande+f%C3%B6rm%C3%A5gor&searchtype=sim
ple  
61 Vrenngård, Thomas, Amerikanska marinkårens taktik med pansarvärnsrobotförband i Operation Desert 
Storm: Av relevans för svenska armén idag? (Stockholm: Magisteruppsats i Krigsvetenskap, Försvarshögs-
kolan, 2011). 

http://fhs.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?freetext=grundl%C3%A4ggande+f%C3%B6rm%C3%A5gor&searchtype=simple
http://fhs.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?freetext=grundl%C3%A4ggande+f%C3%B6rm%C3%A5gor&searchtype=simple
http://fhs.diva-portal.org/smash/searchlist.jsf?freetext=grundl%C3%A4ggande+f%C3%B6rm%C3%A5gor&searchtype=simple
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Att endast använda tre av de grundläggande förmågorna kan utgöra en brist då, som nämnt ti-

digare, de sex komponenterna i de grundläggande förmågorna sägs utgöra en helhet. Ledning 

är en förutsättning för att samordna alla förmågor i tid och rum med avsikt att uppnå synergi-

effekter och därmed nå en högre effekt i måluppfyllnaden. Underrättelser ger ledningsför-

mågan beslutsunderlag och uthållighet skapar förutsättning för att förmågorna skall kunna 

vidmakthållas över tid, såväl fysiskt som psykiskt.
62

 Jag väljer dock att i denna uppsats endast 

studera de förmågor som utgör stridens grundelement med motivet att dessa förmågor utgör 

den del av försvaret som är mest betydelsefull för en motståndare att analysera och bedöma 

inför ett anfall mot Sverige och Finland. 

2.2 Operationalisering  

Utifrån presentationen av Clausewitz teori om försvar och de grundläggande förmågorna med 

rörlighet, verkan och skydd som analytiska kategorier på den abstrakta nivån ovan kommer 

nu dessa att operationaliseras till kvalitativa indikatorer på den operativa nivån. För att uppnå 

validiteten i uppsatsen hämtas dessa ur litteratur med koppling till moderna tröskelförsvars-

strategier. Som tidigare nämnts är begreppet tröskelförsvar ett helhetsbegrepp för den strategi 

en stat väljer att anta för att förbereda sitt försvar mot en potentiellt överlägsen motståndare. 

Den är dock delbar och jag väljer att i denna uppsats se på strategierna var för sig.  

 

Geoffrey Till beskriver Östersjöregionen som ett litoralt område i sin helhet. Till beskriver det 

litorala området utifrån ett expeditionärt perspektiv med offensiven som fokus, men för att 

kunna vara expeditionärt offensiv i det litorala området måste den offensive, ur Tills perspek-

tiv, hantera system och förmågor i ett tröskelförsvar. Därför beskriver Till även de förmågor 

som är vanligen förekommande hos den försvarande parten vilka därmed är farliga för den of-

fensive.
63

 Vidare beskriver AirSea Battle (ASB) konceptet en del av de förmågor och nätverk 

Kina skapat i syfte att hindra USA tillträde i regionen i händelse av konflikt mellan de två 

länderna eller någon av USA:s allierade i området.
64

  

 

Som Clausewitz pekat på i den valda metoden för försvar kan en hög förmåga till fysisk ver-

kan, rörlighet och skydd gemensamt skapa en psykologisk verkan hos motståndaren vilken 

                                                        
62 Försvarsmakten, MSD, s. 58-59. 
63 Till, Geoffrey, Seapower, s. 268. 
64 van Tol, Jan, AirSea Battle, s. 18-21. 
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gör att denne väljer att inte angripa då kostnaden för ett angrepp blir för hög.
65

 Om motstån-

daren inte kan utnyttja sin militärmakt till annat än att försvara sig i operationsområdet finns 

det ingen större mening med att påbörja en offensiv militär operation.
66

 

 

Utifrån beskrivningen av definitioner kommer jag nedan att operationalisera teorin med för-

mågor i tröskelförsvarets två delar, tillträdesförsvar och kontrollbestridande försvar i den ma-

rina domänen från ovan beskriva dokument. Operationaliseringen sker med följande kodifie-

ring:  

 T – förmågor inom ramen för tillträdesförsvar. 

 K – förmågor inom ramen för kontrollbestridande försvar. 

 Koderna kompletteras med första bokstaven för respektive förmåga: 

o V – för verkan 

o R – för rörlighet 

o S - för skydd  

 Koderna avslutas med en siffra för att identifiera delförmågor inom respektive kate-

gori. 

Exempelvis RT1 utgör indikator 1 avseende tillträdesförsvar inom förmågan rörlighet. 

 

I samband med att förmågorna studerats på empirisk nivå genom det kvalitativa filtret som 

skapas genom operationaliseringen sammanställs indikatorerna och kommenteras för att av-

slutningsvis kunna dra slutsatser om jämförelsen. 

2.2.1 Verkan 

Målet med strid är att försätta fiendes stridskrafter i ett sådant tillstånd att de inte kan fortsätta 

striden.
67

 Verkan är en förutsättning för att uppnå ett positivt syfte för en försvarare, och det 

är endast genom verkan en försvarare kan förstöra motståndarens stridskrafter.
68

 Förmågan 

verkan utgörs av en möjlighet till insats syftande till att påverka en motståndare, fysiskt eller 

psykologiskt. I den marina domänen konstitueras förmågan till fysisk påverkan möjligheten 

till insats med vapen på och under ytan samt i luften. 

 

                                                        
65 von Clausewitz, Carl, Om kriget, s. 366. 
66 Till, Geoffrey, Seapower, s. 268. 
67 von Clausewitz, Carl, Om kriget, s. 45. 
68 Sumida, Jon, Clausewitz in the Twenty-First Century, On Defense as the Stronger Form of War, s. 167. 
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Verkan kan uppnås med vapensystem som har lång eller kort räckvidd och påverkar en angri-

pares baser, transportlinjer samt plattformar på och under ytan samt i luften. Långräckviddiga 

vapensystem som markattackrobotar och attackflyg kan ur ett defensivt-offensivt perspektiv 

påverka en motståndares flyg- och marinbaser på land (VT1).
69

 Sjömålsbekämpande vapensy-

stem som sjömålsrobotar avfyrade från fartyg, flygplan eller från landbaserade plattformar ut-

gör förmågan att påverka en motståndares fartyg för att hindra tillträde (VT2) och för att be-

strida kontroll (VK1).
70

 På motsvarande sätt kan undervattensvapen som minor och torpeder 

också verka mot motståndarens fartyg och undervattensfarkoster (VK2/VT3).
71

 Indirekt och 

direktriktad eld med eldrörsvapen från fasta eller rörliga enheter kan verka mot motståndarens 

fartyg, landplattformar och trupp i samband med landstigningar eller under manöver nära land 

(VK3).
72

 Vidare krävs förmågan att verka mot motståndarens luftfarkoster med luftvärnsrobo-

tar och/eller eldrörsvapen från marken, sjön eller luften på hela det operativa djupet 

(VK4/VT4).
73

 

2.2.2 Rörlighet 

Manöver är en angelägenhet för såväl försvararen som anfallaren men är mer offensiv i sin 

natur varför von Clausewitz behandlar manöver i den sjunde boken, Anfall. Genom att manö-

vrera verksamheter skapar man gynnsamma tillfällen till framgång mot fienden för att utnyttja 

dessa i syfte att bli överlägsen i tid och rum.
74

 För att kunna genomföra manöver krävs rörlig-

het då det innebär att flytta förband för ett visst syfte.
75

 Rörlighet delas upp i olika former, 

ofta kopplat till de tre krigföringsnivåerna, strategisk, operativ och taktisk rörlighet.
76

 I aktu-

ellt operationsområde är strategisk rörlighet inte en dimensioneringsgrund för försvar, men 

operativ respektive taktisk rörlighet är en förutsättning för framgång. 

 

Det litorala områdets komplexa geografi med svårnavigerade områden som skärgårdar ställer 

andra krav på rörlighet än på de öppna haven motsvarande Atlanten eller Stilla havet. Be-

gränsningar i rörlighet uppstår därför i större sjögående plattformar som annars kan ses på de 

                                                        
69 van Tol, Jan, AirSea Battle, s. 21. 
70 Ibid, s. 21. 
71 Ibid, s. 19 
72 Till, Geoffrey, Seapower, s. 268. 
73 van Tol, Jan, AirSea Battle, s. 19-20. 
74 von Clausewitz, Carl, Om kriget, s. 349. 
75 Nationalencyklopedin 2014-04-28, Manöver, sidan hämtad från www.ne.se 2014-04-28, 
http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/man%C3%B6ver  
76 Försvarshögskolan, Lärobok i Militärteknik, vol. 5: Farkostteknik (Vällingby: Elanders, 2010), s. 20ff. 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/man%C3%B6ver
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större haven.
77

 Förmågan till rörlighet hos en underlägsen flotta medger en möjlighet att und-

vika ett avgörande slag och kan samtidigt trötta ut och trakassera en större motståndare med 

begränsade offensiva insatser.
78

 Förmågan till rörlighet på ytan på öppet vatten syftar till att 

uppnå ett operativt djup och därmed kunna påverka en motståndares svagare punkter som un-

derhåll, ledning, kommunikationer och liknande (RT1).
79

 Förmågan till manöver i skärgårds-

områden ger försvararen möjlighet att uppnå skydd och verkan från områden med öar och 

små vattendjup (RK1).
80

 Förmågan till rörlighet under ytan skapar förmågan att verka genom 

att binda en motståndares ytstridskrafter samt genom att kunna påverka en motståndare på 

stort operativt djup (RT2).
81

 Rörlighet på land är också av betydelse för strid i framförallt det 

kontrollbestridande försvaret för att kunna påverka mål samt uppnå en hög skyddsnivå 

(RK3).
82

 Förmågan till rörlighet i luften syftar till att upptäcka, identifiera och bekämpa mål 

på och under ytan och i luften (RT3/RK2). 

2.2.3 Skydd 

”Krig i form av försvar utgör ingen given sköld utan en sköld som skapas genom skickliga 

hugg”.
83

 Med denna mening avser von Clausewitz att försvar och skydd är en kombination av 

passiva och aktiva handlingar. Skydd kan därmed uppnås på många olika sätt, genom att 

mota motståndarens hugg med skölden eller att parera dem med egna hugg. Det viktigaste 

skyddet en försvarande nation har är den geografiska fördelen.
84

 I operationsområdet som be-

handlas i denna uppsats gäller det i hög grad i det kontrollbestridande försvaret då de svenska 

och finska skärgårdarnas öar fungerar som skyddsbarriärer. Att ha god terrängkännedom och 

kunskap om hur enheterna kan navigera i dessa utgör en stor fördel och medger en hög utnytt-

jandegrad av det skydd som ö-barriärerna medger.
85

 Rörligheten blir härvid ett skydd hos 

plattformarna som verkar i området (SK1). Rörlighet utgör också skydd på land då enheter 

kan döljas i fastigheter eller skyddsrum för att därefter rulla ut, skjuta och därefter omedelbart 

flyttas till nytt skydd (SK2).
86

 Fortifikatoriskt skydd som bergrum från vilka artilleri- eller ro-

                                                        
77 Till, Geoffrey, Seapower, s. 268. 
78 Ibid, s. 175. 
79 Försvarsmakten, MSD, s. 125. 
80 Till, Geoffrey, Seapower, s. 268. 
81 van Tol, Jan, AirSea Battle, s. 19-20. 
82 Ibid, s. 21. 
83 von Clausewitz, Carl, Om kriget, s. 351. 
84 Ibid, s. 345. 
85 Till, Geoffrey, Seapower, s. 268. 
86 Easton, Ian, China’s military strategy in the Asia-Pacific, s. 8. 
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botpjäser kan verka har ingen rörlighet överhuvudtaget vilket kompenseras med ett robust ki-

netiskt skydd (SK3).
87

 

 

Skydd skapas också genom aktiva system som bl.a. utnyttjar verkan mot verkan. Detta skydd 

utgörs av försvarssystem ombord på sjö- eller landbaserade plattformar som kan ha lång eller 

kort räckvidd (SK4/ST1). Smygteknik medför att plattformen uppnår låg radar- och infraröd 

signatur vilket gör att plattformen kan verka nära motståndarens sensorer (ST2). Vidare und-

kommer ubåtar alla former av radarsystem då de opererar under ytan (ST3).
88

 

2.2.4 Sammanfattning av indikatorerna 

Följande indikatorer har i operationaliseringen utverkats: 

 

Tillträdesförsvar     Kontrollbestridande försvar 

VT1 – Markattackförmåga    VK1 – Sjömålsrobotförmåga 

VT2 – Sjömålsrobotförmåga    VK2 – Defensiv undervattensförmåga 

VT3 - Offensiv undervattensförmåga  VK3 – Eldrörsförmåga 

VT4 – Verkan i luftrum    VK4 - Verkan i luftrum 

 

RT1 – Rörlighet till havs    RK1 – Rörlighet i svårnavigerad terräng 

RT2 – Rörlighet under ytan    RK2 – Rörlighet i luften 

RT3 – Rörlighet i luften    RK3 – Rörlighet på land 

 

ST1 – Aktiva skydd     SK1 – Hög rörlighet 

ST2 – Smygförmåga     SK2 – Kort exponeringstid på land 

ST3 – Undervattensplattformar   SK3 – Fortifikatoriskt skydd 

        SK4 – Aktiva skydd 

 

Ovan sammanställda Indikatorer kommer att utgöra det kvalitativa filter som skall användas i 

samband med att ländernas förmågor undersöks i kommande kapitel. För att bedöma indikato-

rernas inbördes värdering i jämförelsen mellan svenska och finska förmågor kommer indika-

torerna att bedömas enligt nedan. 

                                                        
87 Easton, Ian, China’s military strategy in the Asia-Pacific, s. 8. 
88 Till, Geoffrey, Seapower, s. 267. 
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 Är förmågan lika mellan nationerna står indikatorn för sig. 

 Är förmågan bedömd lägre hos den ena nationen kompletteras indikatorn med –. 

 Är förmågan bedömd högre hos den ena nationen kompletteras indikatorn med +. 

 Saknas indikator saknas förmågan. 

 

I samband med sammanställningen i kapitel 3 kommer resultatet av den empiriska undersök-

ningen att kommenteras för att ur dessa dra de för fråga ett viktiga slutsatserna och därmed 

fastställa svar på frågan. De kommer även att utgöra den bas på vilken diskussionen i kapitel 

tre kommer att vila på i syfte att ge svar på fråga två. 

  



Mj Anders Åkermark 2014-05-12  
HSU 12-14 
HSU 9, Självständigt arbete 
 

Sida 27 av 54 
 

3. Empirisk undersökning 

När indikatorerna nu är utarbetade på den operativa nivån kommer dessa att appliceras på 

empirin (empirisk nivå) för att kunna jämföra Sveriges och Finlands förmågor. Innan vi kan 

genomföra denna jämförelse måste dock tröskelförsvarets geografiska grund fastställas varför 

undersökningen inleds med att definiera tröskelförsvarets två områden i ett östersjöperspektiv. 

3.1 Tröskelförsvar 
Försvar finns i många former och med lika många benämningar. Som nämnts i inledningen av 

denna uppsats användes begreppet invasionsförsvar i Sverige under det kalla kriget som en 

helhetsbenämning på de svenska försvarsansträngningarna.
89

 Territorialförsvar är en annan 

äldre term som användes som benämning på de komponenter i ett nationellt försvars vars 

uppgift i huvudsak var på land och indelat i försvarsområden. Detta begrepp används inte mer 

då försvarsområdena inte längre finns i Sverige.
90

 I Finland används alltjämt benämningen det 

territoriella försvaret som ett samlingsbegrepp för de finska försvarsansträngningarna.
91

 I 

uppsatsen används fortsättningsvis begreppet territorialförsvar som den del av nationens to-

tala försvar som utövas på land och i luften syftande till att bestrida en motståndares kontroll 

på landområden som inte utgör en del av den marina domänen, främst av nationens armé och 

flygvapen. Tröskelförsvaret, som begreppet används i denna uppsats, är de handlingar och 

förmågor som kan påverka en motståndare i den marina domänen inklusive luftrummet. 

  

Det finns avsevärda skillnader mellan Kinas marina domän och Östersjön varav den största 

skillnaden är avstånden mellan parterna. Avståndet mellan den första ö-barriären och det ki-

nesiska fastlandet är vid det smalaste området, dvs. till Taiwan ca 200 km, till Okinawa är det 

ca 660 km.
92

 I Östersjön är avstånden mellan Stockholm och Tallinn ca 350 km, Karlskrona 

till Kaliningrad ungefär motsvarande och mellan Gotland och Lettlands östra kust ca 180 km. 

För USA är avstånden betydligt större än så vilket gör att motståndarperspektiven är helt an-

norlunda. De stora avstånden medför att fjärrstridsmedel som skall verka i tillträdesförsvaret 

behöver ha räckvidder som vida överstiger behovet i Östersjöregionen. Detta gör att tillträdes-

                                                        
89 Nationalencyklopedin 2014-04-21, Försvarsfrågan, hämtad från www.ne.se 2014-04-21, 
http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/f%C3%B6rsvarsfr%C3%A5gan  
90 Ibid.  
91 Försvarsmakten [Finlands], Fakta i fickformat om Försvaret (Finland: Huvudstabens press- och inform-
ationsavdelning, 2009), s. 41. 
92 Se karta s. 4. 
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Figur 2 Tröskelförsvar, kartbild från Google Maps, modifierad av författaren. 

försvaret och det kontrollbestridande försvaret får en annan dimension i Östersjön. Tiden för 

förvarning och beslut är en faktor som kortas vilket gör att det kan bli ett snabbare förlopp. 

 

En indelning för tröskelförsvaret motsvarande den kinesiska över den marina domänen, dvs. 

första och andra ö-barriärerna, blir därför annorlunda i Östersjön. I Östersjön avser jag därför 

att använda territorialgränsen som utgångspunkt för att separera tillträdesförsvar och kontroll-

bestridande försvar (se figur 2). 

Tillträdesförsvaret skall därmed ha förmåga att verka väst och syd om den blå linjen medan 

det kontrollbestridande försvaret skall kunna verka öster och norr om linjen. Linjen är dragen 

i huvudsak efter territorialgränsen med vissa justeringar framför allt runt Gotland. Detta inne-

bär också en skillnad mellan Syd- och Östkinesiska sjön att linjen inte är dragen över annan 

stats territorium.
93

  

För att ytterligare tydliggöra områdena i tröskelförsvaret framgår det kontrollbestridande för-

svarets och tillträdesförsvarets operativa områden i bildserien nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
93 Se figur 1, sid 4. 
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De röda fälten i figur 3 visar ungefärligt i vilket område förmågorna för tillträdesförsvar skall 

analyseras medan det blå fältet visar kontrollbestridande försvar. I det röda fältet skall den 

försvarande nationen med andra ord påverka en motståndare så att denne inte ges möjlighet 

att komma in över linjen och etablera kontroll. Detta görs främst med vapensystem med lång 

räckvidd från plattformar som kan manövrera på öppet vatten eller i luften där rörligheten 

hela tiden bestrids av motståndaren. Målen utgörs av motståndarens luft- och sjöstridskrafter, 

överskeppningstonnage och den infrastruktur som dessa utgår ifrån. Annan infrastruktur som 

kan påverkas är viktigare logistiska knutpunkter, ledningscentraler och liknande som under-

stödjer motståndarens anfall mot Sverige respektive Finland. 

 

I området för det kontrollbestridande försvaret, blåmarkerat i figur 3, skall försvararen hindra 

att motståndaren får kontroll över främst land. Detta sker genom fortsatta anfall på luft- och 

ytstridsenheter och överskeppningstonnage med vapensystem som inte behöver lika lång 

räckvidd eller från plattformar som inte har samma krav på att kunna verka på öppet vatten, 

däremot krävs att fartygseneheter har rörlighet i vattenområden i direkt anslutning till land, 

som skärgårdsområden. Vidare kan flera försvarssystem vara förberedda innan den väpnade 

konflikten utbryter utan att detta strider mot internationella lagar eller liknande. 

 

Trots att det särskiljs med en gräns som kan uppfattas vara tydlig i bilderna skall man betrakta 

gränsen som flytande då man kan använda vissa förmågor på båda sidor av linjen. Likaså gäl-

ler utsträckningen av de röda respektive blåa fälten som beroende på behov och förmåga kan 

sträcka sig längre in på en motståndares eller eget territorium. 

Figur 3, Område för tillträdesförsvar (röd), kontrollbestridande försvar (blå) och båda områdena, kartbild från Google 
Maps, modifierad av författaren 
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3.2 Analys 

Nu när tröskelförsvarets områdesindelning är gjord inleds analysen med att introducera re-

spektive nation med en kort beskrivning av försvarspolitiska inriktningar som har en bety-

delse för förståelsen och sätter ländernas förmåga i en större kontext. I introduktionen av län-

derna presenteras också de plattformar och förband som har huvuduppgifter i tröskelförsvaret 

kortfattat med numerär inför den kommande jämförelsen. Efter att ha introducerat länderna 

och deras förband och plattformar kommer sedan jämförelsen av länderas förmåga att genom-

föras på den empiriska nivån. För att göra jämförelsen enkel att överblicka genomförs den lö-

pande där svenska och finska system jämförs kvalitativt på motsvarande sätt.  

3.2.1 Introduktion Sverige 

Sveriges försvarspolitiska inriktning har genomgått stora förändringar under 2000-talet. In-

ledningsvis lämnade Sverige invasionsförsvaret och övergick till det som kallas insatsförsvar 

redan i samband med försvarsbeslutet 2004. I och med detta beslut lades en stor mängd för-

band, militärdistrikt och andra enheter ned.
94

 Sverige har efter Inriktningspropositionen 

2009
95

 gjort ytterligare stora förändringar i försvaret av Sverige. De största förändringarna var 

att värnplikten lades vilande och ersattes av ett personalförsörjningssystem baserat på frivil-

lighet och kontrakterande av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS).
96

 Kortfattat kan man 

säga att den personella styrkan i Sveriges försvarsmakt idag uppgår till totalt 50 000 man in-

klusive hemvärn jämfört med 800 000 man 1990 men att dagens förband har en högre kvalitet 

än dåtidens och skall kunna användas på kort varsel.
97

 

 

Syftet med de stora förändringarna i samband med inriktningsbeslutet var bl.a. att det fanns 

nya krav på operativ förmåga med stående förband, materiellt och personellt uppfyllda och 

med hög beredskap. De nya kraven på operativ förmåga var bl.a. att Försvarsmakten ”bör 

möta kraven på ett användbart, tillgängligt och flexibelt försvar för insatser i Sverige, i och 

utanför närområdet”.
98

 Det påpekas vid ett flertal tillfällen att detta inte bara ska kunna ge-

nomföras enskilt utan framför allt tillsammans med andra.
99

 

                                                        
94 Försvarsdepartementet, Försvarsmaktens grundorganisation (Stockholm: Försvarsdepartementet, 
2004), s. 4-6 
95 Inriktningsbeslut för Försvarsmakten kallades fram till detta beslut för Försvarsbeslut. 
96 Regeringen, Ett användbart Försvar (Stockholm: 2009), s. 48. 
97 Andrén, Krister, Krigsavhållande Tröskelförmåga, Det svenska försvarets glömda huvuduppgift?, s.10. 
98 Regeringen, Ett användbart Försvar, s. 38. 
99 Ibid. 
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Organisationen som skall ha denna operativa förmåga är fastställd ner till enskilt förband i det 

som benämns insatsorganisation 2014
100

 (IO 14) vilket är den organisation vars förmågor i 

den marina domänen kommer att jämföras med Finlands motsvarighet. Det är dock viktigt att 

påpeka att utvecklingen av IO 14 skall genomföras i den takt anslagstilldelning och frigörande 

av resurser tillåter.
101

 Bedömningar av bl.a. Riksrevisionen anger att Försvarsmakten kommer 

vara uppfylld personellt enligt IO 14 tidigast 2019 baserat på dagens beslutsläge.
102

 

 

Svenska insatsförband och förmågor för tröskelförsvaret organiseras enligt nedan:
103

 

- Fjärde sjöstridsflottiljen med korvett-, minröjnings- och röjdykardivision 

- Tredje sjöstridsflottiljen med korvett och minröjningsdivision 

- Ubåtsflottiljen med ubåtar 

- Andra amfibiebataljonen, en manöverbataljon med amfibisk förmåga. 

- Bevakningsbåtskompani med bevakningsbåtar och minpluton. 

 

Totalt har den svenska marinen ett dimensionerande fartygsbestånd om:
104

 

- fem korvetter av Visbyklass 

- två korvetter av Gävleklass 

- fem minröjningsfartyg av Kosterklass 

- två röjdykarfartyg av Spåröklass 

- fyra ubåtar av Gotland/Södermanlandsklass 

- fyra bevakningsbåtar typ 80.
105

 

 

Flygvapnet är organiserat i två flottiljer:
106

 

- F21 i Luleå med två stridsflygdivisioner.  

- F17 i Ronneby med två stridsflygdivisioner. 

 

                                                        
100 Ibid, s. 45-46. 
101 Ibid, s. 48. 
102 RIR 2013:22, Riksrevisionen, Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (Stockholm: Riksrevision-
en, 2013), s. 53. 
103 Regeringen, Ett användbart Försvar (Stockholm: 2009), s. 67. 
104 Ibid. 
105 Försvarsmakten, Bevakningsbåt typ 80, hämtad 2014-04-16 från www.forsvarsmakten.se. 
106 Regeringen, Ett användbart Försvar (Stockholm: 2009), s. 68. 

http://www.forsvarsmakten.se/
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Totalt har Sverige 100 st JAS 39 Gripen C/D stridsflygplan.
107

 

 

Sverige har ytterligare insatsförband och fartyg som har förmåga att verka mot en motstån-

dare, framför allt i det kontrollbestridande försvaret men ovan uppräknade förband, fartyg och 

flygplan är de som är dimensionerande för tröskelförsvaret. 

3.2.2 Introduktion Finland 

Finland har också genomgått förändringar i sitt försvar men har valt att gå en annan väg än 

Sverige. Finlands försvar reformeras under åren 2012-2015 på grund av minskade årskullar, 

föråldrad materiel och, framför allt, balansproblematik med sjunkande anslag. Finlands pri-

mära mål med försvarsförmågan är att skapa en förebyggande tröskel för en motståndare att 

använda eller hota med militära maktmedel. Man har också en annan syn på vem som ska för-

svara Finland och man skriver därför att då Finland inte är medlem i någon försvarsallians 

förbereder man sig på att avvärja militära hot självständigt, utan stöd från utomstående, och 

vidmakthåller därför samtliga kapacitetsområden i sitt försvar.
108 

 

Finlands geopolitiska läge är något annorlunda jämfört med Sveriges med en landgräns mot 

Ryssland på över 1200 km.
109

 Detta innebär att Finland fortfarande har en förhållandevis stark 

armé som också är den centrala försvarsgrenen. Personalförsörjningen utgår fortsatt baserat på 

värnplikt och det totala antalet trupper som kan mobiliseras i Finland uppgår till 230 000. 

Minskningen av organisationen motiveras med att resurser måste frigöras för att införskaffa 

modern materiel och vapensystem, därmed kompenseras också den mindre organisationens 

kapacitet.
110

 

 

Finlands krigstida organisation för de marina stridskrafterna omorganiseras mot stridsgrupper 

från traditionella flottiljer och brigader/bataljoner. Krigsorganisation 2015 består av:
111

 

- Två stridsgrupper (flottan) 

- Tre stridsgrupper (kustförsvar) 

- En stridsgrupp (kustjägare) 

 

                                                        
107 Regeringen, Ett användbart Försvar (Stockholm: 2009), s. 69. 
108 Statsrådets kansli, Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012, s. 110-111 och 15. 
109 Avstånd mätt 2014-03-18 på http://www.freemaptools.com/measure-distance.htm. 
110 Statsrådets kansli, Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012, s. 108 och 106. 
111 Ibid, s. 110. 

http://www.freemaptools.com/measure-distance.htm
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Följande fartyg och förband ingår i stridsgrupperna:
112

 

- Fyra robotbåtar av Haminaklass 

- Fyra robotbåtar av Raumaklass 

- Två minfartyg av Hämeenmaklass 

- Tre minfartyg av Pansioklass 

- Tre minröjningsfartyg av Katanpääklass 

- Sex minröjningsfartyg av Kiiskiklass 

- Sex minsveparfartyg av Kuhaklass 

Stridsgrupper i kustförsvaret är utrustade med följande enheter:
113

 

- Kustförsvarsbataljoner med fast artilleri 

- Kustförsvarsbataljoner med rörligt artilleri 

- Sex sjömålsrobotbatterier
114

 

- Två kustjägarbataljoner 

 

Flygvapnet är inordnat i tre stridsflygdivisioner fördelade på:
115

 

- Satakunta flygflottilj 

- Karelens flygflottilj 

 

Finland har totalt 62 st F-18 Hornet C/D stridsflygplan. 

 

Liksom i Sverige finns i Finland förband som kan bidra till det kontrollbestridande försvaret 

men som har huvuduppgifter i det territoriella försvaret. Det rör sig till exempel om artilleri-

förband med raketartilleri. Ovan nämnda förband och plattformar är de som har huvuduppgif-

ter i tröskelförsvaret. 

3.2.3 Jämförelse 

Sveriges ytstridsfartyg, korvetter av Visby-
116

 och Gävleklassen,
117

 är konstruerade för Öster-

sjön. De är utrustade med vattenjetframdrivning vilket ger dem god manöverförmåga i alla 

                                                        
112 Jane’s (Red. Sunders, Stephen), Fighting Ships 2008-2009 (Storbritannien: 111 upplagan, Surrey, 2008), 
s. 225ff. 
113 Finlands Försvarsmakt, Marinens utrustningskatalog, hämtad 2014-04-16 på 
http://www.puolustusvoimat.fi/se/. 
114 Löfstedt, Helge, Säkerhetspolitiskt underskott?, s. 69. 
115 Finlands Försvarsmakt, Struktur och personal år 2015, hämtad 2014-04-16 på 
http://www.puolustusvoimat.fi/se/ 
116 Försvarsmakten, Korvett Visby, hämtad 2014-04-14 från www.forsvarsmakten.se. 

http://www.puolustusvoimat.fi/se/
http://www.puolustusvoimat.fi/se/
http://www.forsvarsmakten.se/
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fartområden som finns i Östersjön. De kan därmed operera på såväl grunda vatten i skär-

gårdsområden som på öppet vatten och har därigenom rörlighet på ytan i såväl tillträdesför-

svar som kontrollbestridande försvar (RT1/RK1/SK1). Verkan från båda ytstridsklasserna ut-

görs främst av robotsystem 15 (RBS15) vilket är en sjömålsrobot med räckvidder upp till 200 

km.
118

 Roboten är avsedd för att bekämpa sjömål (VT2/VK1), dvs. ytfartyg, på stora avstånd 

och är en sjömålsrobot som skjuts från korvetter och JAS 39 Gripen. Korvett av Gävleklass 

kan också medföra minor men endast ett fåtal varför detta betraktas som en mycket begränsad 

förmåga (VK2-).
119

Andra vapensystem på fartygen utgörs av 57 mm allmålskanon som dels 

utgör ett skydd mot flyg och inkommande robotar (ST1) men som också kan användas för att 

bekämpa mål på kortare avstånd (VK3). Korvett typ Gävle har dessutom också en 40 mm 

allmålskanon. Ytterligare aktiva skydd utgörs av IR-facklor och radarreflekterande remsor för 

att försvåra för målsökare på inkommande robotar att träffa sitt mål (ST1).
120

 Båda ytstrids-

klasserna är utrustade med 40 cm ubåtsjakttorpeder typ 45 och sjunkbomber för att bekämpa 

motståndarens ubåtar (ST1/VK2).
121

 Visbyklassen har utvecklats med stor tyngdpunkt på pas-

siva skyddsåtgärder som smygteknik (ST2+) med låg signatur avseende radar- och värmere-

flektion samt ljudbuller.
122

 Vidare har Visbyklassen passiva och aktiva skydd mot minor 

framför allt i syfte att kunna ta sig ut ur hamnar och skärgårdar där motståndaren kan ha mi-

nerat (SK4).
123

 

 

Liksom de svenska korvetterna är de finska robotbåtarna av Rauma-
124

 och Haminaklass
125

  

framtagna för att verka i Östersjön med hög rörlighet både på öppet vatten och i skärgårdsav-

snitt. Då de svenska korvetterna är något större, Visby korvetten är ca 22 m längre än Hamina 

och Gävle knappt 9 m längre än Rauma, bedömer jag att de svenska har en bättre rörlighet till 

havs medan rörligheten i svårnavigerade vatten bedöms som likvärdig (RT1-/RK1/SK1). För 

verkan mot sjömål (VT2/VK1) utgörs även den finska huvudbeväpningen av RBS15 med den 

                                                                                                                                                                             
117 Försvarsmakten, Korvett Göteborg, hämtad 2014-04-14 från www.forsvarsmakten.se. 
118 Försvarsmakten, Sjömålsrobot 15, hämtad 2014-04-14 från www.forsvarsmakten.se, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/sjomalsrobot-15/  
119 Försvarsmakten, Korvett Göteborg, hämtad 2014-04-14 från www.forsvarsmakten.se. 
120 Kockums, The VISBY Class Corvette (Malmö: faktabroschyr från Kockums nedladdad från 
www.kockums.se 2014-04-15), s. 14. 
121 Försvarsmakten, Korvett Visby, hämtad 2014-04-14 från www.forsvarsmakten.se. 
122 Kockums, The VISBY Class Corvette, s. 7. 
123 Kockums, The VISBY Class Corvette, s. 12. 
124 Finlands Försvarsmakt (2014-01-15), Marinens utrustningskatalog, Rauma-klassen, hämtad 2014-04-
14 på http://www.puolustusvoimat.fi/se/.  
125 Finlands Försvarsmakt (2014-01-15), Marinens utrustningskatalog, Hamina-klassen, hämtad 2014-04-
14 på http://www.puolustusvoimat.fi/se/. 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/sjomalsrobot-15/
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finska beteckningen OTM85 med en räckvidd om ca 150 km. Haminaklassen nyttjar också 

motsvarande 57 mm allmålskanon som de svenska korvetterna för skydd och verkan medan 

Raumaklassen har en lättare 40 mm kanon i samma syfte (ST1/VK3-).
126

 De har förmåga men 

en mycket begränsad sådan att minera vilket motsvarar de svenska korvetternas (VK2-). För 

verkan mot ubåt är de finska robotbåtarna utrustade med sjunkbomber och Raumaklassen har 

även antiubåtsgranatkastare, men de saknar kvalificerade ubåtsjaktsvapen som torpeder 

(VK2-). Finland har även utrustat sina korvetter av Haminaklass och minfartyg av Hämeen-

maaklass med luftvärnsrobot med medellång räckvidd, ITO2004
127

 (Umkhonto-IR), vilket är 

den robot som projekterades till Visbyklassen men ströks av regeringen. Denna förmåga ger 

fartygen möjlighet att inte bara skydda sig själva utan även andra fartyg i samma område. 

Dessutom får plattformen ett egenskydd som kompletterar allmålskanonen (ST1+/VK4/VT4). 

Skydd i form av IR-facklor och remsor motsvarar de svenska fartygens.
128

 Haminaklassen är 

också konstruerad med viss smygteknik i skrovdesignen samt med radarabsorberande belägg-

ning (ST2-).
129

 

 

Sjöminor utgör en ryggrad i det finländska försvaret.
130

 Därför har Finland moderniserat sina 

minfartyg av Hämeenmaaklass. De kan bära och fälla ca 200 kontakt- eller impulsminor i 

skärgård och på öppet hav (VK2+/RK1/RT1).
131

 Hämeenmaaklassen har ett självskydd bestå-

ende av en 57 mm allmålskanon för skydd mot luftmål och mindre ytfartyg samt är utrustad 

med lv robot som nämnts ovan (VK3/VK4/SK4+). Vidare har klassen utrustats med ubåts-

jaktsförmåga med sonarer samt antiubåtsgranater, RBU 1200, med en räckvidd om 1200 m 

samt sjunkbomber (VK2-/SK4).
132

 Finland använder även fartyg av Pansio-klass för mine-

ringsuppgifter.
133

 

 

                                                        
126 Jane’s, Fighting Ships 2008-2009, s. 225f. 
127 Finlands Försvarsmakt (2012-08-07), Marinens utrustningskatalog, ITO2004 Umkhonto-IR, hämtad 
2014-04-14 på http://www.puolustusvoimat.fi/se/.  
128 Jane’s, Fighting Ships 2008-2009, s. 225f. 
129 Ibid, s. 226. 
130 Statsrådets kansli, Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012, s. 108. 
131 Jane’s Navy International (2008-06-24), Finland renews its defensive shield and peers overseas, hämtad 
2014-04-16 på www.janes-ihs-com.proxy, https://janes-ihs-
com.proxy.annalindhbiblioteket.se/CustomPages/Janes/DisplayPage.aspx?DocType=News&ItemId=+++1
206174  
132 Jane’s, Fighting Ships 2008-2009, s. 226. 
133 Finlands Försvarsmakt (2014-01-15), Marinens utrustningskatalog, Pansio-klassen, hämtad 2014-04-14 
på http://www.puolustusvoimat.fi/se/. 
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Det svenska ubåtssystemet består av två klasser med ubåtar, Gotlands- och Södermanlands-

klassen. Ubåtar har ett inneboende skydd i att just kunna röra sig under ytan (ST3) vilket för-

svårar upptäckt. För att skydda sig mot eller för att bekämpa motståndarens ubåtar och mindre 

ytfartyg (ST1) har svenska ubåtar även motsvarande torpeder som korvetterna har, torped 45. 

Mot motståndarens tyngre enheter och transportfartyg kan svenska ubåtar verka med tung tor-

ped 62 (VT3/VK2). Torped 62 är en nyutvecklad torped som levererades till den svenska ma-

rinen 2010 och har en räckvidd på över 40 km.
134

 Genom ubåtssystemet kan Sverige även 

verka med minor i anslutning till motståndarens infrastruktur (VT3-) som hamnar och lik-

nande för att blockera eller störa verksamheten i anslutning till hamnen.
135

 

 

Verkan i luftrummet (VT4) utgörs för svenska försvaret av JAS 39 Gripen (RT3/RK2) utrus-

tad med Robot 99 (AIM-120, AMRAAM), en radarmålsökande luftmålsrobot med BVR
136

 

räckvidd, och Robot 98 (IRIS-T), vilket är en värmesökande luftmålsrobot för kortare strids-

avstånd.
137

 Mot markmål på motståndarens territorium har Sverige inga fjärrstridsmedel föru-

tom bomber som fälls från JAS 39 Gripen. Det är två styrda bomber, GBU-49 med laser- 

och/eller GPS-styrning eller GBU-12
138

 med endast laserstyrning, som utgör markattackför-

mågan (VT1-).
139

 JAS 39 Gripen har även, som nämnts ovan, förmåga att verka med RBS15 

mot sjömål (VT2). Egenskydd mot motståndarens vapen består av IR-facklor och radarare-

flekterande remsor (ST1). 

 

Markattackförmågan i det finländska tillträdesförsvaret utgörs av markattackrobotar av typen 

JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), en amerikansk kryssningsrobot med en räck-

vidd om minst 370 km (VT1+) som avfyras från finska F-18 Hornets stridsflygplan 

(RT3/RK2).
140

 Vidare kan F-18 även utrustas med vapen för markmålsbekämpning på kort- 

och medellång räckvidd. Däremot är inte vapensystemen närmare specificerade varför dessa 

                                                        
134 Försvarsmakten, Torped 62, hämtad 2014-04-14 från www.forsvarsmakten.se, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/torped-62/  
135 Försvarsmakten, Ubåt typ Gotland, hämtad 2014-04-14 från www.forsvarsmakten.se, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/sjo/ubat-typ-gotland/  
136 BVR – Beyond visual range. Detta innebär att roboten kan avfyras mot mål som är bortom sikthorison-
ten, mer än 37 km (20 Nm), och betraktas som medellång räckvidd. 
137 Försvarsmakten, JAS 39 Gripen C/D, hämtad 2014-04-14 från www.forsvarsmakten.se, 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/jas-39-gripen-cd/  
138 Båda bombsystemen är en del av Paveway II familjen. 
139 Försvarsmakten, JAS 39 Gripen C/D, hämtad 2014-04-14 från www.forsvarsmakten.se. 
140 Andrén, Krigsavhållande Tröskelförmåga, s. 63. 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/torped-62/
http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/sjo/ubat-typ-gotland/
http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/luft/jas-39-gripen-cd/
http://www.forsvarsmakten.se/
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bedöms som likvärdiga med de svenska bomberna.
141

 F-18 är också den plattform som främst 

står för verkan i luftrummet (VT4) med motsvarande medeldistansbeväpning mot luftmål som 

Sverige har, dvs. AIM-120 AMRAAM.
142

 F-18 har motsvarande egenskydd som JAS 39 

(ST1).  

 

Svenska minröjningsfartyg av Kosterklass och röjdykarfartyg av Spåröklass utgör en viktig 

komponent för att öka skyddet för egna fartygsenheter vid utlöpande ur hamnar eller andra 

passager. Deras uppgifter är att hitta och bekämpa motståndarens minor (SK4) i syfte att 

skapa möjlighet till rörlighet (RK1).
143

 Den finska minröjningsförmågan består av Ka-

tanpääklassen som liksom den svenska Kosterklassen skall öppna och vidmakthålla sjöleder 

för egna fartyg (RK1) samt oskadliggöra motståndarens mineringar (SK4).
144

 Andra minrö-

jande fartygstyper är Kuha- och Kiiskiklassen. 

 

Amfibieförband för kontrollbestridande försvar utgörs främst av lätt infanteri för att hindra 

motståndaren att få kontroll över öar och hamnar. Sverige har en amfibiebataljon utrustad 

med lätt sjömålsrobot, RBS17,
145

 med en räckvidd om ca 7 km för sjömålsbekämpning 

(VK1). Vidare är amfibiebataljonen utrustad med stridsbåtar
146

 med vattenjet som framdriv-

ningssystem vilket medför hög manöverförmåga och rörlighet i skärgårdsterräng (RK1/SK1). 

Stridsbåtarna kan även fälla kontrollerbara och okontrollerbara sjöminor
147

 för att hindra eller 

försvåra en motståndares framryckning genom sund eller in i en hamn (VK2-). Övriga ver-

kansmedel för amfibiebataljonen är handburna eldrörsvapen som tunga kulsprutor, granat-

sprutor och pansarvärnsvapen samt granatkastare för understödseld
148

 i syfte att verka mot en 

landstigen eller luftlandsatt motståndare (VK3). Ett skyttekompani är utrustad med splitter-

skyddade bandvagnar för rörlighet på land (RK3-). Vidare finns bevakningsbåtar med inom-

skärs ubåtsjaktsförmåga beväpnade med sjunkbomber (VK2-).
149

 

 

                                                        
141 Flygvapnet [Finlands], Boeing F-18 C/D Hornet (Finland: 2011-12-22), s. 2. 
142 Ibid  
143 Försvarsmakten, Minröjningsfartyg Koster, hämtad 2014-04-15 från www.forsvarsmakten.se. 
144 Finlands Försvarsmakt (2014-01-15), Marinens utrustningskatalog, Katanpää-klassen, hämtad 2014-
04-14 på http://www.puolustusvoimat.fi/se/. 
145 Försvarsmakten, Sjömålsrobot 17, hämtad 2014-04-15 från www.forsvarsmakten.se. 
146 Försvarsmakten, Stridsbåt 90 H, hämtad 2014-04-15 från www.forsvarsmakten.se. 
147 Ibid 
148 Försvarsmakten, Andra amfibiebataljonen, hämtad 2014-04-15 från www.forsvarsmakten.se. 
149 Försvarsmakten, Bevakningsbåt typ 80, hämtad 2014-04-15 från www.forsvarsmakten.se. 

http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.puolustusvoimat.fi/se/
http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
http://www.forsvarsmakten.se/
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Liksom Sverige har Finland rörliga amfibieförband med lätt infanteri bestående av en strids-

grupp kustjägare. Liksom den svenska amfibiebataljonen utgörs denna stridsgrupp av lätt in-

fanteri med syfte att slå en landstigen eller luftlandsatt motståndare. De transporteras med 

Jurmobåtar som kan förflytta truppen med hög hastighet i svårnavigerad skärgård (RK1).
150

 

Jurmobåtarna är lättare än de svenska stridsbåtarna men saknar ballistiskt skydd varför 

skyddsnivån bedöms som lägre (SK1-). Verkan utgörs av eldhandvapen och granatkastare, 

förbanden är något lättare än de svenska men är fler vilket gör att verkan bedöms som lika 

(VK3). Liksom de svenska amfibieförbanden är de utrustade med en lätt sjömålsrobot, Kust-

robot 06 (Euro Spike ER), för verkan mot ytfartyg (VK1). 

 

Finland har även ett kustartilleri utrustat med lastbilsburna sjömålsrobotar MTO-85
151

 

(RK3/SK1/SK2) med en räckvidd på ca 100 km vilket innebär att det kan nyttjas i såväl till-

trädesförsvar som kontrollbestridande försvar (VT1-/VK1+). Vidare använder kustartilleriet 

rörliga pjäser som 130 K 54 vilket är en 130 mm kanon för bekämpning av sjö- och markmål 

(VK3) som dras efter tunga lastbilar (RK3).
152

 Det fasta artilleriet som är grupperat i bergrum 

(SK3) består av tornkanon 130 53 TK, en 130 mm kanon med 24 km räckvidd som liksom det 

rörliga artilleriet är för bekämpning av mark- och sjömål (VK3).
153

 

 

3.2.4 Sammanställning 

Efter att själva jämförelsen genomförts på den empiriska nivån sammanställs resultatet och 

kommenteras för att utgöra grund till slutsatser på själva jämförelsen. Slutsatserna syftar till 

att besvara fråga ett och att verka som ett avstamp och en bas för diskussionen i kapitel 4. För 

att koppla ihop den operativa nivån med den empiriska nivån avseende indikatorer kommer 

dessa att åter presenteras inom respektive kategori. Tabellerna utgör endast en sammanställ-

ning av förmågor i respektive system för att visa läsaren att indikatorerna i jämförelsen är 

omhändertagna. 

 

                                                        
150 Finlands Försvarsmakt (2014-01-15), Marinens utrustningskatalog, Jurmo-klassen, hämtad 2014-04-16 
på http://www.puolustusvoimat.fi/se/. 
151 Finlands Försvarsmakt (2012-08-07), Marinens utrustningskatalog, Sjömålsrobot 85, hämtad 2014-04-
16 på http://www.puolustusvoimat.fi/se/. Samma robotsystem som på de finska robotbåtarna, dvs. den 
finska varianten på RBS15. 
152 Finlands Försvarsmakt (2012-08-07), Marinens utrustningskatalog, Kustpjäs 130 mm, hämtad 2014-04-
16 på http://www.puolustusvoimat.fi/se/. 
153 Finlands Försvarsmakt (2012-08-07), Marinens utrustningskatalog, Tornkanon 130 mm, hämtad 2014-
04-16 på http://www.puolustusvoimat.fi/se/. 

http://www.puolustusvoimat.fi/se/
http://www.puolustusvoimat.fi/se/
http://www.puolustusvoimat.fi/se/
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Tillträdesförsvar – Verkan 

Indikatorer som använts i denna kategori utgörs av följande: 

VT1 – Markattackförmåga för verkan mot motståndares infrastruktur på land. 

VT2 – Sjömålsrobotförmåga  för verkan mot motståndarens ytfartyg. 

VT3 - Offensiv undervattensförmåga för verkan mot yt- och undervattensplattformar. 

VT4 – Verkan i luftrum mot luftfarkoster.  

Sverige 

     

Finland 

    Enhet/Förmåga VT1 VT2 VT3 VT4 

 

Enhet/Förmåga VT1 VT2 VT3 VT4 

Ytstridsfartyg   X     

 

Ytstridsfartyg   X   X 

Ubåtar     X/X-   

 

Flyg X+     X 

Flyg X- X   X 

 

Sjömålsrb mark   X-     

 

Kommentar  

Den svenska förmågan till sjömålsbekämpning är avsevärt högre än den finska genom ubåts-

vapnet samt att både ytstridsfartyg och stridsflyg kan verka med sjömålsrobotar. Finland har 

förvisso markburen sjömålsrobot men räckvidden är så kort att den endast kan verka i en 

mycket begränsad del av tillträdesförsvaret. Den finska förmågan till verkan på land är högre 

än den svenska med anledning av markmålsrobot JASSM. Finsk förmåga till verkan i luft-

rummet med lv-robot från ytstridsfartyg som Sverige saknar kompenseras med det större antal 

stridsflygplan som Sverige har. Finland saknar helt den offensiva undervattensförmågan. 

 

Tillträdesförsvar – Rörlighet 

Indikatorer som använts i denna kategori utgörs av följande: 

RT1 – Rörlighet till havs.  

RT2 – Rörlighet under ytan. 

RT3 – Rörlighet i luften. 

Sverige 

     

Finland 

   Enhet/Förmåga RT1 RT2 RT3 

  

Enhet/Förmåga RT1 RT2 RT3 

Ytstridsfartyg X     

  

Ytstridsfartyg X-     

Ubåt   X   

  

Minfartyg X   X 

Flyg     X 

  

Flyg     X 

 

Kommentar  
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Svenska ytstridsfartyg har en något högre rörlighet på öppet hav än de finska på öppet hav på 

grund av fartygens storlek. Finska minfartyg har däremot motsvarande rörlighet som de 

svenska ytstridsfartygen har men deras huvuduppgifter begränsar syftet med att verka med 

fartygen fritt till havs i ett tillträdesförsvar. Finland saknar undervattensförmågan. Flyget be-

döms ha motsvarande förmåga till rörlighet. 

 

Tillträdesförsvar – Skydd 

Indikatorer som använts i denna kategori utgörs av följande: 

ST1 – Aktiva skydd, dvs. verkan mot verkan.   

ST2 – Smygförmåga.   

ST3 – Undervattensplattformar. 

Sverige 

     

Finland 

    Enhet/Förmåga ST1 ST2 ST3 

  

Enhet/Förmåga ST1 ST2 ST3 

Ytstridsfartyg X/X/X X+   

  

Ytstridsfartyg X/X/X+ X-   

Ubåt X   X 

  

Flyg  X     

Flyg X     

       

Kommentar  

Smygförmågan gör att svenska korvetter av Visbyklass har en högre förmåga till passivt 

skydd än de motsvarande finska fartygen av Haminaklass men finska fartyg har ett mer effek-

tivt luftvärn. Jag bedömer den högre smygförmågan som ett effektivare egenskydd för farty-

get självt medan den finska luftvärnsförmågan ger ett högre aktivt luftskydd och en viss möj-

lighet att skydda andra plattformar än endast den egna.  

 

Kontrollbestridande försvar – Verkan 

Indikatorer som använts i denna kategori utgörs av följande: 

VK1 – Sjömålsrobotförmåga för verkan mot ytfartyg. 

VK2 – Defensiv undervattensförmåga för verkan mot yt- och undervattensplattformar. 

VK3 – Eldrörsförmåga för verkan mot farkoster på sjö eller land samt mot trupp. 

VK4 - Verkan i luftrum mot luftfarkoster. 
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Sverige 

     

Finland 

    Enhet/Förmåga VK1 VK2 VK3 VK4 

 

Enhet/Förmåga VK1 VK2 VK3 VK4 

Ytstridsfartyg X X-/X X   

 

Ytstridsfartyg  X X-/X- X-   

Ubåtar   X-/X     

 

Minfartyg   X+/X- X X 

Amfibie X X-/X- X   

 

Amfibie X   X   

      

Sjömålsrb 

mark 
X+       

      

KA     X/X   

 

Kommentar  

I denna kategori har Finland ett starkt övertag mot Sverige. När det gäller verkan mot sjömål 

kompletteras fartygens verkan, som främst utgörs av samma system som verkar i tillträdesför-

svaret, med verkan från de landbaserade sjömålsrobotarna samt kustartilleri. När det gäller 

undervattensdimensionen är Finlands förmåga till att minera betydligt större än Sveriges ef-

tersom Sverige saknar riktiga minfartyg. Däremot har Sverige en högre förmåga att verka mot 

undervattensplattformar med torped från ytstridsenheter och ubåtar. Verkan i luftrummet från 

ytan är också högre i Finland med anledning av lv-robot systemen på fartygen som får en 

större betydelse i skärgårdsterräng. Finsk eldrörsförmåga från kustartilleriet kan också be-

kämpa markmål vilket understödjer de rörliga amfibieförbandens strid. 

 

Kontrollbestridande försvar – Rörlighet 

Indikatorer som använts i denna kategori utgörs av följande: 

RK1 – Rörlighet i svårnavigerad terräng som skärgårdar. 

RK2 – Rörlighet i luften. 

RK3 – Rörlighet på land. 
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Sverige 

     

Finland 

   Enhet/Förmåga RK1 RK2 RK3 

  

Enhet/Förmåga RK1 RK2 RK3 

Ytstridsfartyg X     

  

Ytstridsfartyg X     

Minröjftg X     

  

Minfartyg X     

Stridflyg  X    Stridflyg  X  

Amfibie X   X- 

  

Minröjftg X     

      

Amfibie X     

      

Sjörb mark     X 

      

KA     X 

 

Kommentar  

Rörligheten på sjön och i luften i det kontrollbestridande försvaret är densamma mellan län-

derna. Den stora skillnaden i rörligheten är de finska markrörliga förbanden som sjömålsro-

bot- och kustartilleriförband vilka kan förflyttas med relativt hög hastighet på land.  

 

Kontrollbestridande försvar – Skydd 

Indikatorer som använts i denna kategori utgörs av följande: 

SK1 – Hög rörlighet i svårnavigerad skärgård. 

SK2 – Rörlighet för kort exponeringstid på land. 

SK3 – Fortifikatoriskt skydd som bergrum. 

SK4 – Aktiva skydd mot motståndarens vapen. 

Sverige 

     

Finland 

    Enhet/Förmåga SK1 SK2 SK3 SK4 

 

Enhet/Förmåga SK1 SK2 SK3 SK4 

Ytstridsfartyg X       

 

Ytstridsfartyg X       

Minfartyg       X 

 

Minfartyg       X 

Amfibie X       

 

Amfibie X-       

 
     

Sjörb mark 
 

X     

      

KA     X   

Kommentar  

Rörlighet utgör det främsta skyddet för såväl svenska som finska enheter. Den finska land-

förmågan gör att sjömålsrobotarna kan avfyras och batteriet snabbt dras ur för att skyddas av 

skyl eller fortifikatoriska skydd. Det fasta kustartilleriets fortifikatoriska skydd är ett faktum 
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men något som kan diskuteras med anledning av de moderna vapensystemen med penetrat-

ionsförmåga som en överlägsen motståndare kan antas ha.  

3.2.5 Slutsatser 

Såväl Finland som Sverige har olika förmågor att verka i tröskelförsvarets båda delar. Svensk 

förmåga i tillträdesförsvaret har brister i markattackförmåga på en motståndares territorium 

där Finland har en högre förmåga.  Sveriges styrka i tillträdesförsvaret är de många kvalifice-

rade vapenbärarna för sjömålsbekämpning med främst robotar och torpeder. Finlands brister i 

samma område är att de helt saknar offensiv undervattensförmåga då de inte har ett ubåtsva-

pen. FInland har heller inte lika många vapenbärare för sjömålsrobot. I det kontrollbestri-

dande försvaret saknar Sverige dels ett rörligt och fast sjöfrontsartilleri kombinerat med 

sjömålsrobotbatterier vilket Finland fortfarande har. Vidare har Sverige en i jämförelse med 

Finland mycket begränsad förmåga att minera mer än i mycket begränsade områden vilket 

Finland har god förmåga till. 
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4. Diskussion 

4.1 Diskussion 

Att dela in försvaret i den marina domänen i tröskelförsvarets två delar, tillträdesförsvar och 

kontrollbestridande försvar är ett sätt att analysera och värdera försvarsförmåga i flera steg 

baserat på den militära geografin. Det ger också en analytisk ram för de försvarsförmågor en 

mindre nation sätter ihop i syfte att hindra en överlägsen motståndare att militärt angripa. Ett 

försvar är förstås redan uppbyggt på system av system och var så redan på Clausewitz tid. 

Men att fastställa en terminologi för tröskelförsvarets delar, i detta fall kontrollbestridande- 

och tillträdesförsvar, gör förståelsen för i vilken del av försvaret en förmåga skall verka tydli-

gare. Tröskelförsvar som benämning skulle lika gärna kunna användas på markdomänen som 

i den marina domänen men benämningen av områden bör då vara andra än de som används i 

denna uppsats. 

 

I utredningen ovan har konstaterats att såväl Finland som Sverige har förmåga att påverka en 

motståndare i ett tröskelförsvar. Det har också visat sig att det finns relativt stora skillnader i 

hur försvarsförmågorna är utformade i respektive land.  

 

Den svenska förmågan till att verka i tillträdesförsvarets domän med undervattensplattformar, 

smygfartyg och stridsflyg kan i jämförelse med Finland beskrivas som hög. Ett farligt ubåts-

vapen utgör alltid ett kvalificerat hot mot en motståndare vilket bland annat svenska erfaren-

heter i samövningar med den amerikanska flottan visat.
154

 Likaså medför den smygdesignade 

Visbyklassen ett försteg i tillträdesförsvaret då syftet med smyganpassningen medger att platt-

formen i och med detta får en högre rörlighet och kan därmed förkorta avståndet till motstån-

daren före eldöppnande. Smygegenskaperna skapar därför förmågan för de svenska enheterna 

att se motståndaren innan motståndaren ser dem vilket ökar handlingsfriheten för de svenska 

enheterna. 

 

Förmågan att verka med sjömålsrobot i tillträdesförsvaret utgör också en fördel då svenska 

flygstrids- och ytstridsenheter kan koordinera attacker mot motståndarens plattformar. Dock 

skall man ta med i beräkningen att luftrummet kommer att bestridas, när motståndaren utnytt-

                                                        
154 Hagren, Jonas, ”Ubåtarna tillhör kärnan i det svenska försvaret”, Kungliga Örlogsmannasällskapets Tid-
skrift i Sjöväsendet, 2010:4, s. 357 
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jar sina förmågor för att säkerställa en överskeppningsoperation till det svenska respektive 

finska territoriet. Detta gör att för varje flygplan som skall användas för att bekämpa sjömål 

kommer det att krävas en stor numerär som skyddar dessa. Finland använder som visats ovan 

samma typ av sjömålsbekämpande robotar men har inte förmågan att skjuta från stridsflyg. 

Däremot kan Finland från land verka en bit in i tillträdesförsvarets område vilket då medför 

att de kompletterar ytstridskrafterna i den inre delen 

av tillträdesförsvaret, men framför allt medför det ett 

utnyttjande i det kontrollbestridande försvaret. Detta 

framgår i figur 4 som visar de finska markbaserade 

sjömålsrobotarnas ungefärliga räckvidd.  

 

Finlands förmåga att angripa motståndarens baser 

och övrig infrastruktur saknas i Sverige. De laser-

styrda bomber som Sverige förfogar över är enligt 

min bedömning främst ett vapen för ett kontrollbestridande försvar som understöd till mark-

trupper snarare än som ett offensivt vapen på motståndarens territorium. De finska JASSM 

missilerna däremot kan avfyras på stora avstånd vilket ökar skyddet för avfyrande plattform 

och försvårar motståndarens skydd mot ett anfall. Då Finland har en lång landgräns till Ryss-

land är min bedömning att JASSM systemet främst är införskaffat för att kunna verka mot 

Rysslands flygbaser, broar och annan infrastruktur. Men systemet utgör likväl ett kvalificerat 

hot mot t.ex. hamnar ur ett tröskelförsvarsperspektiv i den marina domänen. 

 

Det kontrollbestridande försvaret är i Finland väl genomtänkt där systemen kompletterar 

varandra för att hindra en motståndare att ta kontroll över delar av territoriet. Sjömålsrobotar 

som påbörjar verkan långt ut kompletteras av artilleri och de rörliga förbandens verkan när 

motståndaren närmar sig det finska territoriet eller står på finsk mark. Vidare är Finlands för-

måga att minera områden och sjöfartsleder med minfartyg betydligt högre än Sveriges då Sve-

rige, även om man har minorna, saknar förmåga att lägga ut sjöminor i de volymer som krävs 

för att det enligt min bedömning skall påverka en beslutsam motståndares offensiva fram-

ryckning. I diskussioner nämns ibland att det räcker med att det finns en sjömina i ett område 

för att en motståndare inte skall gå in i det. Min bedömning är att det är en förenkling av dis-

kussionen. Det faktum att det finns risk för att det finns enstaka minor gör möjligen att en 

motståndare överväger andra framryckningsalternativ eller metoder men det hindrar inte mot-

Figur 4. Räckvidder finsk markbaserad sjömålsrobot 
beräknad på ca 100 km. Karta från Google Maps, modi-
fierad av författaren. 
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ståndaren. Finland verkar ha gjort samma bedömning och därför vidmakthållit och moderni-

serat sina minfartyg med kvalificerat luftförsvar och förmåga till ubåtsjakt som skydd för en-

heterna. Detta samtidigt som Sverige istället antingen sålt eller modifierat minfartygen till un-

derhållsplattformar. I Sverige fanns ett mycket stort bestånd av hjälpfartyg under det kalla 

kriget, som i ett krigstillstånd skulle stödja marinens uppgifter. Exakt hur många dessa fartyg 

var har jag inte svaret på men det rör sig om 700-800 fartyg varav en stor mängd av dessa 

skulle kunna minera leder och områden.
155

 Idag saknas dessa och att använda kvalificerade 

ytstridsplattformar eller små stridsbåtar för att lösa denna uppgift samtidigt som de behöver 

gruppera och förbereda för sin huvuduppgift bedömer jag som både orealistiskt och ogenom-

förbart. 

 

Rörligheten i det kontrollbestridande försvaret är ungefär densamma mellan länderna. Finland 

har något fler plattformar för minröjning än vad Sverige har, femton mot Sveriges sju. Men då 

Visbyklassen har förmåga till egenskydd mot minor samt att de svenska plattformarna är i sin 

helhet modernare och har ett mer effektivt egenskydd mot luft- och ytstridsenheter bedömer 

jag dem som likvärdiga. Ytstridsenheterna i såväl Finland som i Sverige är anpassade för att 

kunna röra sig med hög hastighet i svårnavigerad terräng vilket tillsammans med verkansde-

larna gör dem likvärdiga i det kontrollbestridande försvaret.  

 

Då Sverige har ett större bestånd av stridsflygplan och ett modernare flygsystem bedömer jag 

att den svenska förmågan till strid luften i såväl tillträdesförsvar som i det kontrollbestridande 

försvaret är högre än Finlands. 

 

Hur ser det då ut med tyngdpunkter i tröskelförsvaret? Sverige har satsat på en mycket hög 

teknisk nivå på sjöstridsenheterna vad avser smygförmåga på ytstridsenheter och en undervat-

tensförmåga som kan klassas som en av världens mest avancerade i denna miljö.
156

 Detta i 

kombination med de flygburna sjömålsrobotsystemen medför att de svenska plattformarna 

och deras vapen utgör ett hot mot motståndarens örlogsfartyg och sjöburna överskeppnings-

förmåga från den stund de lämnar kaj. Den finska förmågan att verka framskjutet i tillträdes-

försvaret är inte lika hög som det svenska. Däremot har den finska förmågan till eld – rörelse 

                                                        
155 Fältström, Herman (projektledare), Sjöminan under kalla kriget (Karlskrona: Printfabriken AB, 2012), 
s. 277. 
156 Nordenman, Jan, ”Ubåtar i den nya världsordningen”, Kungliga Örlogsmannasällskapets Tidskrift i Sjö-
väsendet, 2010:4, s. 341. 
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– och skydd i ett kontrollbestridande försvar betydligt fler komponenter som kompletterar 

varandra. Om Finland drar tillbaka sina korvetter och verkar med dem från en utgångsgruppe-

ring i den finska skärgården har Finland ett nästan komplett kontrollbestridande försvar jäm-

fört med Sverige. Om Sverige, som i sin tur har stora luckor i det kontrollbestridande försva-

ret, skulle dra tillbaka sina yt- och undervattensförmågor in i skärgården skulle det förtäta för-

svaret där men de kvalificerade plattformarna skulle enligt min bedömning inte komma till sin 

rätt.  

 

Mot bakgrund av undersökningen och min diskussion ovan är min slutsats att Sverige har en 

tyngdpunkt i tillträdesförsvaret medan Finland valt att ha sin tyngdpunkt i det kontrollbestri-

dande försvaret. Finland har i min uppfattning valt en inriktning där man har satsat på att ha 

ett mer heltäckande kontrollbestridande försvar för att nå en hög tröskeleffekt mot en överläg-

sen motståndare. Sverige har också valt inriktning vilket bl.a. kan utläsas genom att de för-

band som skall verka i tröskelförsvaret är också de som är prioriterade när det kommer till 

personaluppfyllnad.
157

 Detta innebär att förmågan att verka mot en motståndare på mycket 

kort varsel med utbildad och övad personal höjs i tröskelförsvaret. Krister Andréns slutsats 

var att det svenska försvaret behöver kompletteras med bl.a. långräckviddig markattackför-

måga för att på ett trovärdigt sätt upprätthålla en krigsavhållande tröskelförmåga.
158

 Detta 

stämmer överens med denna undersökning som visar just på bristen av denna förmåga. Det 

kan vara så att den lilla staten inte har möjlighet att resursmässigt upprätthålla ett komplett 

tröskelförsvar varför valet om var tyngdpunkten skall ligga blir viktigt. Men då är min slutsats 

att man bör fullfölja valet ur ett förmågeperspektiv annars riskerar man att motståndaren ut-

nyttjar de luckor som uppstår.  

 

Helge Löfstedt kom i sin artikel ”Säkerhetspolitiskt underskott?” fram till att Finlands opera-

tiva förmåga till marin strid baserat på den operativa förmågan i den organisationsbestäm-

mande materielen var 70 % av den svenska förmågan.
159

 Mot bakgrund av min undersökning 

anser jag att den är högre utan att sätta någon procentsats på förmågan i förhållande till Sveri-

ges. Utifrån hur Finland resonerar kring det kontrollbestridande försvaret är min bedömning 

att Finlands förmåga att hävda sitt territorium i den marina domänen är minst densamma som 

                                                        
157 Regeringen, Ett användbart Försvar (Stockholm: 2009), s. 11. 
158 Andrén, Krigsavhållande Tröskelförmåga, s. 57. 
159 Löfstedt, Helge, Säkerhetspolitiskt underskott?, s. 69. 
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Sveriges men att Finland har valt en annan tyngdpunkt och enklare tekniknivåer än vad den 

svenska försvarmakten har. Det behöver dock inte innebära en kvalitetssänkning avseende 

försvarsförmåga. 

4.2 Reflektion 

Att mäta förmågor är svårt samtidigt som det kan uppfattas som enkelt. Som yrkesman kan 

man genom att bedöma en plattforms eller ett vapensystems specifikation avgöra om den ena 

förmågan är bättre än den andra. Samtidigt är det så många faktorer som skall beaktas för att 

en förmåga skall vara reell. Frågor som påverkar förmågan är också hur kompetent och övad 

personalen är som framför plattformen eller hanterar vapensystemet. Vidare är en förmåga en 

del av ett större system vilket tillsammans skapar förmåga på en högre nivå. Denna jämförelse 

av Sveriges och Finlands förmågor ser endast till plattformar och vapensystems kapaciteter 

och förmågor vilket gör att personalens kunnande inte finns med i beräkningen. På samma 

sätt saknas det en större systemanalys av hur stor förmågornas effekt är när de sätts samman i 

en helhet. Det bästa beviset på hur bra effekt nationen får ur sina försvarsförmågor är att de 

aldrig behöver användas. 

 

Carl von Clausewitz må vara otidsenlig vad avser hur den tekniska nivån har ändrat krigets 

utförande men som teori anser jag att Clausewitz fortfarande gäller. Denna uppsats handlar 

om hur en svagare nation kan utveckla förmågor för att försvara sig mot en överlägsen mot-

ståndare. Redan första tanken på att möta en överlägsen motståndare borde leda till tankar om 

förlust och då huruvida ett försvar överhuvudtaget är meningsfullt och inte bara leder till onö-

digt mänskligt lidande och materiell förstörelse. Men som von Clausewitz teori föreskriver är 

försvar den starkare formen av krigföring vilket gör att den svagare nationen kan utgöra ett 

tillräckligt stort hot mot den starkare då kostnaden för ett militärt anfall riskerar bli för hög för 

att kunna motiveras för den egna befolkningen. Detta kan då leda till att det förestående kriget 

avbryts innan det första anfallet eller innan ett avgörande kommit på plats. 

 

Ett tröskelförsvar som det Kina bygger upp har helt andra utmaningar än vad vi har i Öster-

sjön. För det första är det en supermakt som i Kinas strategi skall hållas utanför samtidigt som 

de besätter andra nationers territorium för att lyckas med detta, vilket i sin tur bygger på ett 

offensivt handlande. En konflikt av denna storlek innebär ett stort regionalt krig med många 

inblandade nationer och allianser och inte en konflikt mellan två stater. Detta innebär inte att 
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man inte skall studera den strategi som Kina nu satsar på då det kan ge inspiration till hur man 

kan tänka utifrån försvararens perspektiv, liksom det gett inspiration till denna uppsats. 

4.3 Fortsatt forskning 

Denna uppsats får ses som en startpunkt för forskning om försvarsförmågor i tröskelförsvaret. 

Som nämnts tidigare kan begreppet användas i flera olika sammanhang och vidare forskning 

skulle kunna användas för att ge begreppet en vidare indelning av tröskelförsvar som även 

omfattar markdomänen. Denna uppsats är en relativt begränsad jämförelse mellan Sveriges 

och Finlands försvarsförmågor och då endast de som kan verka i det tröskelförsvar som jag 

beskrivit. Kompletteringar till denna uppsats skulle kunna utgöras av en helhetsanalys av alla 

sex grundläggande förmågorna. En vidare jämförelse mellan de totala försvarsförmågorna och 

hur de i ett system av system ser ut vore en intressant forskning att läsa om. Baserat på det 

skulle också en värdering av den egna förmågan kunna göras. 

 

Jag tror också att genom att genomföra en djupare forskning av den strategi Kina nu bygger 

upp kan hjälpa oss i Norden att utveckla egna strategier för tröskelförsvar. Detta särskilt 

kopplat till hur system av system skapar en avskräckande helhet. 
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