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AVSKRÄCKANDE EFFEKT HOS DEFENSIVA LUFTSTRIDSKRAFTER – EN MOTSTRIDIGHET?

Svensk doktrin stipulerar att grunden för Försvarsmaktens uppträdande att avskräcka olika
aktörer från att använda våld. Detta ifrågasätts här grundat på att avskräckning oftast utgår
ifrån numerär överlägsenhet, och Sverige kan anses ha en hotbild från regionala stormakter.
Vilka luftoperativa förmågor kan då ligga bakom en avskräckande effekt hos en numerärt
underlägsen luftstridskraft? Syftet är att förklara detta genom en flerfallstudie utifrån
avskräckningsteorier kopplade till luftmaktsteori i ett småstatsperspektiv. I en avslutande
diskussion återkopplas detta mot Sveriges luftoperativa förmågor för att utröna om dessa
bidrar till den avskräckande effekt som beskrivs som grundläggande i Försvarsmaktens
doktrin.
Fallstudien gav att Jaktflyg var den enda variabeln som sågs samvariera med lyckad
avskräckning. I diskussionen om Sveriges motsvarande förmågor framkom att
Försvarsmakten har en relativt hög förmåga till jaktflyg.
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1. Inledning
Det är många som, sedan de gått fram till anfall, ännu i sista
ögonblicket avstått från detta eller avbrutit anfallet efter det första
försöket, eftersom de funnit motståndarens ställning alltför stark.1
Clausewitz ord kretsar kring ett säkerhetspolitiskt begrepp som alltsedan kalla krigets
storhetstid återkommit -med eller utan kärnvapenhot- i många nationers doktriner.
Sverige är inget undantag:
Oavsett om Sverige ska försvaras, den territoriella integriteten ska
hävdas eller om en uppgift ska lösas i en internationell kontext är
grunden för Försvarsmaktens uppträdande att avskräcka olika
aktörer från att använda våld.2
Avskräckning är med andra ord minst sagt centralt för Försvarsmaktens uppträdande.
Det är också ett väl utforskat område på ett strategiskt plan, där dess funktion inom
flera olika maktmedel såsom diplomatiska, ekonomiska och informationsmaktmedel
problematiserats. Men i en Operativ doktrin (som exemplet ovan) åsyftas rimligen ett
annat maktmedel, nämligen det militära. Vilka operativa medel är det då som ligger
bakom den avskräckande effekten i större och mindre utsträckning? Med Sverige och
Försvarsmakten som exempel kan vi räkna upp dylika medel inom luft-, mark- och
sjöstridskrafter samt specialförband och försvarsmaktsgemensamma förband.3 Denna
uppsats riktar sitt fokus mot luftstridskrafterna.

1.1 Problemformulering
Att vara numerärt underlägsen och samtidigt försöka uppfattas avskräckande är en
uppenbar paradox. En naturlig utgångspunkt är att den som är stor och stark kan
använda dessa kvaliteter till att avskräcka en mindre och svagare motståndare, inte
tvärtom.4 En konträr diskurs presenteras i bibelns berättelse om David och Goliat, och

1

Clausewitz, Carl v., översättning Hjalmar Mårtenson, Om kriget, (Stockholm: Bonniers, 2002), s. 366
Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014 (Stockholm: Försvarsmakten, 2014), s. 14
3
Ibid, s. 24
4
Freedman, Lawrence; (2009) “Framing Strategic Deterrence”, The RUSI Journal, 2009, Vol 154, Nr 4 s.46-50.
(DOI:10.1080/03071840903216452), s. 46-47
2
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visst bjuder även verkligheten på exempel på när den svage övervinner den starke.5 Då
krävs dock någonting utöver det direkta och linjära, utöver det symetriska och
proportionerliga. David kan uppfattas ha haft en enastående kompetens att slunga sten
med hjälp av sitt tekniska hjälpmedel, slangbellan. David sägs också ha studerat sin
motståndare och hittat en kritisk sårbarhet i Goliats begränsade synfält, då jätten endast
kunde se saker rakt framför honom. Således manövrerade David mot Goliat från sidan
och fällde jätten med en sten slungad mot hans tinning.
Berättelsen visar ett exempel där andra faktorer än överlägsen numerär och fysisk
styrka visar sig avgörande. Faktorer som således skulle vara centrala för en mindre stat
att lyfta fram i avskräckande syfte. Denna uppsats avser undersöka just vilka dessa
faktorer kan bestå av i form av operativa medel, mer specifikt hur en numerärt
underlägsen försvarare bidrar till en avskräckande effekt med dennes luftstridskrafter.
Författaren anser således att det finns en uppenbar kognitiv dissonans6 när ett litet land
som Sverige försöker uppfattas som avskräckande när man samtidigt anser sig ha sitt
enskilt största säkerhetspolitiska hot i en nära angränsande stormakt med
expansionistisk doktrin. Ett hot som dessutom anses tillräckligt tydligt för att rättfärdiga
en trendbrytande förstärkning av försvarsanslagen.7
Regionala stormakter testar sin styrka både mot grannar, andra stater och i
förhållande till internationella institutioner. I några fall tar sig
maktförskjutningarna nationalistiska eller revanschistiska uttryck med en
benägenhet att använda våld för att ändra gränsdragningar och reglera vad
som anses vara oförrätter.8
För en försvarare behöver dock inte framgång innebära en överraskande seger på
knockout likt David mot Goliat eller Israels överväldigande framgångar i
sexdagarskriget. Utgången av Vietnamkriget visade att inte ens en supermakt kan vara

5

Exempelvis Israel i sexdagarskriget 1967, se
http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sexdagarskriget,
hämtad 2016-01-14
6
Dannefjord, Per, Metod och Problem -en inledning till sociologisk analys, http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:206189/FULLTEXT01.pdf, hämtad 2016-01-14, s. 14
7
Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/mer-pengar-och-fokus-pa-nationellt-forsvar, hämtad 2015-11-12
8
Regeringen, proposition 2014/15:109, ”Försvarspolitisk inriktning– Sveriges försvar 2016–2020”, (2015), s. 22
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säker på att besegra en underlägsen motståndare om denna tillämpar fördröjande
gerillakrigföring med stöd från civilbefolkningen. Fallet visar på att tidsfaktorn har
betydelse för utgången av militära konflikter och att ett utdraget konfliktförlopp kan
leda till seger för den försvarande parten.9 Den avskräckande förmågan består i detta
fall i förmåga till försvarsåtgärder i syfte att fördröja och därigenom öka kostnaderna för
anfallaren, ett resonemang som återkommer senare i uppsatsen.
Uppsatsens problemformulering kan således sammanfattas som vilka förmågor kan
ligga bakom en avskräckande effekt hos en numerärt underlägsen luftstridskraft?

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med uppsatsen är att förklara hur även en mindre stat kan bidra till avskräckning
genom dess luftstridskrafter. Detta genom att först hitta teoretiska förmågor som sägs
kunna bidra till avskräckning och därefter med dessa jämföra två fall ur historien. Fallen
kännetecknas av att styrkeförhållandena mellan anfallare och försvarare var jämförbara
men utfallet skilde sig åt med avseende just på tidsfaktorn och utgångspunkten är att
avskräckning kan vara förklaringen till detta. Utifrån resultatet från analysen diskuteras
sedan i vilken utsträckning svenska luftstridskrafter innehar dessa förmågor och vad det
kan få för konsekvenser för Försvarsmakten. Finns det en någon substans i
programförklaringen ur Operativ doktrin ovan?
Statesmen and officers who find themselves advocating coercive strategies over
very high stakes without being able to deny the enemy the prospect of victory
through resistance should seriously reconsider their policies.10
Jag uppfattar att det finns såväl inom- som utomvetenskaplig relevans11 att fråga sig
detta. Inomvetenskapligt för att teoribildningen är begränsad när det kommer till små

9

Nationalencyklopedin, Vietnamkriget,
http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vietnamkriget,
hämtad 2016-01-16
10
Mueller, K, “Strategies of coercion: Denial, punishment, and the future of air power”, Security Studies, (1998)
7(3), s. 182–228. (DOI: 10.1080/09636419808429354), s. 208
11
Esaiasson, Peter et al., Metodpraktikan. Tredje upplagan, (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2010), s. 31-33
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staters nyttande av luftmakt samt deras möjligheter att skapa avskräckning mot en
stormakt. Utomvetenskapligt finns det – i synnerhet för en mindre stat – en praktisk
nytta att om möjligt värdera vilka förmågor som bör prioriteras för att uppnå
säkerhetspolitiska och doktrinära målsättningar. Särskilt i tider då full förmågebredd
kanske inte med säkerhet kan finansieras.
Uppsatsen fyller slutligen ett indirekt syfte genom att anspråkslöst bidra till den
luftoperativa teoribildningen som relativt sjö- och markstridskrafternas motsvarigheter
inte är lika brett utforskad.12
1.2.1 Forskningsfrågor
Utifrån ovanstående problemformulering och syfte blir uppsatsens huvudfråga:
-

Vilka luftoperativa förmågor hos en mindre stat kan förklara lyckad avskräckning?

För att svara på det måste följande delfrågor först besvaras:
1. Vad kan teoretiskt betraktas som avskräckande förmågor hos numerärt
underlägsna luftstridskrafter?
2. Hur har detta avspeglats i nutida luftoperationer?

1.3 Material och avgränsningar
1.3.1 Begreppsanvändning
I en vetenskaplig text är det fundamentalt att undvika subjektiva tolkningar och
minimera risken för missförstånd.13 Därför definieras här ett antal för uppsatsen vitala
begrepp som inte förklaras på annan plats i texten.
-

En mindre stat: Storleken ställs i relation till den anfallande staten som är mål för
avskräckningen och deras respektive stridskrafter.

-

Division (flygdivision); Då detta begrepp kan variera både nationellt och i
internationell jämförelse avseende antal flygplan och besättningar sätts här ett
generiskt värde på 20 flygplan och 20 piloter per division.

-

Luftstridskrafter; Avser flygvapenförband samt luftvärn, som i FM organiseras
inom arméförbanden.14

12
13

Gray, Colin S, Airpower for strategic effect (Alabama: Air university press, 2012), s. 305
Thurén, Torsten, Källkritik (Stockholm: Liber, 2013), s. 13-14
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Kontroll av luftrum eller luftoperativ kontroll: Avser i vilken grad en aktör har
kontroll över luften i ett visst område;
o Fördelaktigt luftläge
o Luftöverlägsenhet
o Luftherravälde15

-

Defensiv inriktning. En defensiv inriktning innebär att försöka skapa bättre
förutsättningar avseende tid, plats och styrkor eller förhindra att situationen
förvärras.16 Beroende på vilken nivå som åsyftas (strategisk/operativ/taktisk)
kan olika inriktningar beskrivas. En nation kan till exempel ha en defensiv
inriktning på strategisk nivå (t.ex. avsaknad av expansionistisk vilja) men detta
till trots ändå nyttja både offensiv och defensiv operationskonst i rollen som
försvarare.

1.3.2 Val av Empiri
Två konflikter har valts ut för fallstudien;
-

Allied Force: NATO mot Serbien under Kosovokriget (1999)

-

Ryssland mot Georgien (2008)

I linje med uppsatsens problemformulering skall alltså den mindre staten i respektive
konflikt analyseras utifrån vald teori. Följaktligen, i den första konflikten Serbien och i
den andra Georgien. Vidare beskrivning och motivering av valda fall sker i
metodkapitlet.
1.3.3 Avgränsningar
Ett antal avgränsningar beskrivs och motiveras här grundat på bedömningen att en
presumtiv läsare skulle kunna ha en berättigad förväntning om att dessa delar borde
finnas med.17 Utöver problemformuleringens givna ramar har nedanstående
avgränsningar gjorts.

14

Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin 2012 (Stockholm: Försvarsmakten, 2011), s. 101
Försvarsmakten, 2014, s. 34-35
16
Ibid, s. 45
17
Rienecker, Lotte et al., Att skriva en bra uppsats, uppl. 2:4 (Malmö: Liber, 2008), s. 202
15
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Krigföringsförmåga sägs bestå av moraliska, fysiska och konceptuella faktorer.18
Uppsatsen fokus ligger på luftoperativa förmågor och följaktligen är det de fysiska
faktorerna som behandlas; stridskrafter, personal, materiel, infrastruktur med
tillhörande tillgänglighet.
Uppsatsens syfte är riktat mot det militära maktmedlet. Övriga säkerhetspolitiska
maktmedel såsom diplomatiska, ekonomiska och informationsmedel19 berörs således ej.
Slutligen förutsätter uppsatsens analys ett visst mått av rationellt självintresse hos
aktörerna och avgränsas därmed ifrån konstruktivistiska förklaringsmodeller. Med
detta avses att aktörerna förutsätts se till sina egna nationella intressen, väga kostnader
mot fördelar samt ibland se krig som ett användbart utrikespolitiskt verktyg.20

1.4 Tidigare forskning
1.4.1 Avskräckning
Avskräckningsteorin är som tidigare nämnts vida omskriven. En central gestalt i
sammanhanget är Thomas Schelling,21 som i sin bok Arms and influence, publicerad
första gången 1966, lade en grund för avskräckningsteori som refereras till än idag.
Schellings centrala roll har på senare år kompletterats med bland andra Lawrence
Freedman och Peter Jakobssen som kompletterat och utvecklat teoribildningen kring
avskräckning. Av deras begrepp kommer ett flertal att ha betydande roll i denna uppsats
vilket utvecklas i teorikapitlet.
Från FOI har stöd inhämtats genom två rapporter som berör avskräckning. Ur
”Krigsavhållande tröskelförmåga. Det svenska försvarets glömda huvuduppgift?”22 har
material till teoribildningen om avskräckning hämtats och i ”Om du vill ha fred, rusta för

18

Försvarsmakten, 2011, s. 56
Ibid, s. 74-75
20
Reiter, Dan., "Exploring the bargaining model of war" Perspectives on Politics 1.01 (2003): 27-43, s. 33
21
“Any presentation of coercive diplomacy theory must start with Schelling’s discussion of compellence in Arms
and influence”: Jakobssen, Peter Viggo, Western use of coercive diplomacy after the cold war (Chippenham:
Anthony Rowe Ltd, 1998), s. 17
22
Andrén, Krister, (FOI). Krigsavhållande tröskelförmåga: Det svenska försvarets glömda huvuduppgift?, FOIR—3852, (Stockholm: FOI, 2014)
19
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krig. Perspektiv på en svensk tröskel”23 finns ett schema för avskräckning som används i
uppsatsens metodkapitel.
1.4.2 Små staters luftmakt
John A. Warden III har genom sin forskning erhållit en central plats inom
luftmaktsteorin. Hans ”Five ring modell”, som beskriver fienden som ett system,
utvecklades av honom under planeringen av Desert storm.24 Modellen har därefter
använts för att planera och analysera luftoperationer i såväl nutid som dåtid med både
små och stora väst- och österländska aktörer. För att skapa ett ramverk för planering
och analys av luftoperationer har Warden genom matrisen ”Five cases of war” beskrivit
ett antal typfall som kan uppstå i en väpnad konflikt.25 Matrisen ligger som grund för
uppsatsens teoribeskrivning av små staters luftmakt.
Shaun Clarke beskriver i sin bok ”Strategy, airstrike and small nations” sin syn på hur en
liten stat mest effektivt brukar dess luftstridskrafter. Med utgångspunkt från Australien
och Nya Zeeland tillför Clarke ett perspektiv bortom stormakter, numerär överlägsenhet
och idéer om att luftstridkrafter allena kan avgöra krig.26
1.4.3 Empiriska fall
Mina valda empiriska fall är ordentligt genomlysta sedan tidigare, men huvuddelen av
tidigare forskning fokuserar på den anfallande parten, d.v.s. Ryssland respektive NATO
och deras nyttjande av luftmakt. Uppsatsen fyller därmed en lucka i forskningen kring
små staters luftmakt.
När det gäller fallet NATO-Serbien beskriver Byman & Waxman i ”Kosovo and the Great
Air Power Debate”27 dels relevanta empiriska fakta för analysen. I ett större perspektiv
diskuteras också i vilken utsträckning konflikten egentligen representerar ”lyckad”

23

Lindström & Lindvall, (FOI), Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel, FOI-R-4047-SE,
(2008)
24
Warden, John A., Leland Russell, Winning in FastTime: Harness the Competitive Advantage of Prometheus in
Business and Life (Newport Beach: GEO Group Press, 2001), s. 111-113
25
Warden, John A. III, The air campaign – planning for combat (Washington DC: NDU Press, 2011), s. 21
26
Clarke, R. Shaun, Strategy, Air Strike and Small Nations, Repr. Ed, 19 Vol,( RAAF Base Fairbairn: Aerospace
Centre, 2001), s. 100
27
Byman, Daniel L., and Waxman , Matthew C., "Kosovo and the Great Air Power Debate." International
Security 24.4 (2000):5
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luftmakt. Detta skänker ytterligare kraft åt uppsatsens operationalisering av lyckad
avskräckning, det vill säga kopplingen till ett utdraget konfliktförlopp.
1.4.4 Sammanfattning av forskningsläget
Forskningsläget avseende avskräckning är generellt mycket väl genomlyst. Vad som
saknas är en bredare bild av vad små, huvudsakligen defensiva stater bygger sin
avskräckning på, långt bortom kärnvapenavskräckningens domäner.
Lawrence Freedman uppmanar till forskning som syftar till att gå djupare in på
befintliga men alltför vaga ”policys och konceptuella ramverk” för att komma närmare
en förklaring hur vi i realiteten strukturerar och bedömer utrikespolitiska
utmaningar.28En träffande likhet med uppsatsens inledande problem.
Ett liknande forskningsläge kan sägas råda för luftmaktsteorin. Wardens
luftmaktsteorier är generellt studerade i stor omfattning. Här råder dock en obalans då
huvuddelen av denna forskning utgår från tekniskt och numerärt överlägsna
luftstridskrafter, främst med offensiv inriktning.29 Wardens teorier är däremot inte lika
utforskade gentemot små staters luftstridskrafter vilket denna uppsats fokuserar på.
Därför kompletterar Shaun Clarkes teorier om den lilla statens nyttjande av luftmakt
Warden på ett för uppsatsen positivt sätt.
I skenet av ovanstående framträder ett behov inom såväl avskräckning som luftmakt att
bidra till forskningsläget utifrån små staters perspektiv. Denna uppsats avser fylla ett
sådant tomrum genom att studera tidigare beskrivna problemområde, hur små staters
luftstridskrafter bidrar till en avskräckande effekt.
Detta har även efterfrågats i tidigare forskning. FOI efterlyser till exempel ”studier kring
vilka materielsystem som är tröskelhöjande, försök till värdering av den egna förmågan
och utvärderingar av plattformar och förband med huvuduppgifter i tröskelförsvaret”.30

28

Freedman, Lawrence, Deterrence (Cambridge: Polity, 2008), s. 5
Mueller, s. 226
30
Lindström & Lindvall, s. 45
29
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Jörgen Axelsson förslår att en studie borde ”med stöd av teorierna inom avskräckning,
försöka beskriva hur ett litet defensivt land som Sverige bäst bör gå till väga för att
optimera den avskräckande effekten”.31

1.5 Disposition
I uppsatsens inledning beskrivs problemformulering, syfte och forskningsfråga.
Dessutom redovisas material, avgränsningar, centrala begrepp samt tidigare forskning.
Därefter följer ett teorikapitel som beskriver de teorier som utgör grund för uppsatsen;
avskräckningsteori samt små staters luftmaktsteori. I detta kapitel besvaras delfråga 1.
Metodkapitlet beskriver inledningsvis uppsatsens övergripande forskningsdesign från
start till mål och därefter förklaras i detalj hur respektive delfråga skall hanteras ur ett
metodperspektiv. Här skapas det analysverktyg som skall användas i uppsatsens
flerfallstudie.
I analyskapitlet redovisas hur operationaliseringen av analysverktyget möter de båda
empiriska fallen och i samband med detta besvaras delfråga 2 samt uppsatsens
huvudfråga.
I diskussionskapitlet redovisas självkritik samt förslag till vidare forskning. Slutligen
jämförs analysens resultat med hur svenska luftstridskrafter motsvarar de undersökta
variablerna.
Avslutningsvis presenteras en källförteckning.

31

Axelsson, Jörgen, Avskräckning inom svensk försvars- och säkerhetspolitik, (Försvarshögskolan; 2014), s. 40
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2. Teori
De två teorier som kommer att beskrivas är avskräckningsteori samt små staters
luftmaktsteori preciserat mot uppsatsens syfte. Teorierna presenteras inledningsvis
separat för att därefter kopplas samman till det som blir grunden till teoriernas senare
operationalisering. Detta kapitel kommer att motivera varför och under vilka
förutsättningar nedanstående faktorer i teorin är att betrakta som avgörande utifrån en
liten stats förutsättningar att bidra till avskräckning genom luftmakt. Således är också
svaret på uppsatsens delfråga 1:

-

Tidig förvarning och underrättelser

-

Luftvärn

-

Många skyddade eller utspridda flygbaser

-

Offensiva flyganfall

-

Jaktflyg

2.1 Teori avskräckning
Thomas Schelling beskriver de grundläggande begreppen våldsmakt (brute force) och
tvångsmakt (coersion), där det senare är ett fundamentalt begrepp inom
avskräckningsteorin. Begreppen skiljer på att ta det du vill ha med våld kontra att tvinga
någon att ge det till dig, att försvara sig i väpnad strid kontra att göra motståndaren rädd
att anfalla dig samt att hålla fast det som är ditt kontra att göra motparten rädd att ta
det. Men också skillnaden mellan att förlora något i strid eller ge upp det för att undvika
stridigheter. Det handlar alltså om att antingen utan diplomati bruka våld kontra att
använda diplomati och tvångsmakt baserad på förmågan att använda våld. Med andra
ord inkluderar det senare alternativet fler maktmedel än det militära då det i stor
utsträckning fokuserar på motståndarens intressen och vilja snarare än hans militära
styrka. Grunden i tvångsmakten är att det är det latenta våldet som tydligast kan
påverka motståndarens vilja, det vill säga våldet som ännu inte är förbrukat. Våldsmakt
effektueras genom användande av våld medan tvångsmakt är mest effektivt när våldet
hålls i reserv.32

32

Schelling, Thomas C, Arms and influence (London: Yale University Press, 2008), s. 2
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Schelling utvecklar begreppet coersion vidare mot avskräckning och delar upp det i
deterrence och compellence. Båda begreppen ligger inom avskräckningsdomänen,
skillnaden ligger i vem som tar initiativet. Deterrence syftar till att bibehålla status quo,
att få motståndaren att undvika agerande (till exempel anfall) medan compellence
handlar om att aktivt tvinga honom att göra någonting, till exempel retirera.33 Här blir
en rak översättning till svenska en aning komplicerad då både coersion och compellence
skulle bli ”tvångsmakt”. En omskrivning krävs för compellence till någonting
motsvarande ”aktiv avskräckning”. Med anledning av detta kommer de engelska
begreppen härefter att nyttjas.
Schellings begrepp compellence och detterence, ligger båda under rubriken strategic
coersion som Lawrence Freedman lanserade34 och Peter Viggo Jakobsen sammanfattade
enligt bilden nedan.

Bild 1 – Strategic coersion35

33

Schelling, s. 69f
Freedman, 2008, s. 112
35
Jakobsen, Peter Viggo, Western use of Coercive Diplomacy After the Cold War: A Challenge for Theory and
Practice, (Basingstoke: Macmillan, 1998), s. 12
34
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Under deterrence utvecklas begreppsfloran vidare med ett flertal distinktioner, varav jag
har valt att fokusera på två par;
-

Denial vs punishment: Avskräckning syftande till att förneka en motståndare
valmöjligheter kontra att ge motståndaren kraftfulla incitament att välja en
specifik väg36

-

Immediate vs general: Handlar i huvudsak om i vilket skede och
säkerhetspolitiskt läge avskräckningen sker. Vid immediate står en part redo och
överväger starkt att angripa den andra parten, vilken samtidigt gör sitt yttersta
för att öka sin avskräckande effekt. General syftar till en mer avspänd, fredstida
situation där båda parter vidmakthåller sina militära styrkor och sina
befästningar, de kanske sänder enstaka signaler till varandra inom ramen för
internationell politik (till exempel övningar och beredskapshöjningar) men båda
håller sig i övrigt passiva och är nöjda med status quo.37

För Försvarmaktens del kan avskräckning genom denial ses som den mest relevanta, det
vill säga en defensiv avskräckningsstrategi med fokus på en förmåga att förneka
angriparen militär handlingsfrihet på svenskt territorium. På senare tid har dock
offensiva förmågor börjat diskuteras38 där möjligheter att kunna tillfoga en angripare
strategiskt kännbara förluster skulle möjliggöras och därmed skapa förutsättningar för
avskräckning genom punishment.
Här ser vi också hur avskräckningens undergrupper inom strategic coersion möter en
eftersträvad kontakt med luftmaktsstrategier genom Robert Papes sammanfattning av
Coersive air strategies, ur boken Bombing to win.39
-

Punishment

(tvångsmakt riktad mot civila mål)

-

Risk

(stegrande tvångsmakt riktad mot civila mål)

-

Denial

(tvångsmakt riktad mot militära mål)

-

Decapitation

(tvångsmakt riktad mot motståndarens ledarskap)

36

Freedman, 2008, s. 36-40
Ibid, s. 40-42
38
Regeringen, s. 81
39
Pape, Robert A., Bombing to Win: Air Power and Coercion in War, (Ithaca, N.Y: Cornell University Press,
1996), s. 57
37
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Det nära släktskapet mellan tvångsmakt och avskräckning tillåter att
avskräckningskategorierna kan beskrivas med motsvarande distinktioner som
kategorierna för tvångsmakt.40 Med andra ord kan alltså avskräckning genom denial
beskrivas som ”avskräckning genom hot riktade mot militära mål”, vilket ligger väl i linje
med Freedmans beskrivning ovan även om han inte gör samma tydliga distinktion
mellan civila och militära mål i punishment respektive denial.
Utifrån det svenska konventionella försvaret handlar avskräckningen sannolikt inte om
att bokstavligen åsamka skräck hos den numerärt överlägsne anfallaren, utan snarare
tydligt klargöra att man har sådana förmågor att möta ett eventuellt anfall att
motståndaren skall värdera kostnaderna för ett angrepp som för höga.41 Med anledning
av detta är avskräckningsformen denial sannolikt den som åsyftas i svensk
säkerhetspolitik, det vill säga avskräckning som hotar motståndarens genomförande av
militära operationer.
2.1.1 Avskräckningens hörnstenar
Precis som i fallet med Strategic coersion ovan (bild 1) gör Jakobsens ytterligare en
förtjänstfull kondensering när han utifrån Schellings rationella teori sammanfattar
nödvändiga förutsättningar för framgång med avskräckning42. Dessa leder till fram till
vad som kan betraktas som avskräckningens delkomponenter; förmåga, vilja och
trovärdig kommunikation.43 Den avskräckande parten måste enligt detta resonemang
först och främst ha den grundläggande förmågan att agera militärt med sådan kraft att
anfallaren bedömer kostnaden för hög att inleda eller upprepa anfallet. Vidare krävs en
bakomliggande vilja att möta angreppet. Här i ligger en stor del av avskräckningens
trovärdighet; både i vad landet uttrycker sig vara kapabelt att göra men också -kanske
främst- hur har landet agerat i dylika situationer tidigare. Ett konsekvent agerande
kanske säger mer än tusen ord i en doktrin?

40

Clarke, s. 160
Andrén, s. 49
42
Jakobsen, s. 17
43
Sammanfattas i Lindström & Lindvall, s. 12. En djupare teoretisk förankring beskrivs i Axelsson, s. 17-18
41
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It relates not to a country’s ”worth” or ”status” or even ”honor”, but to its
reputation for action. If the question is raised whether this kind of “face” is
worth fighting over, the answer is that this kind of face is one of the few things
worth fighting over.44
Jakobsen beskriver också trovärdig kommunikation som en av hörnstenarna. I denna
uppsats kommer dock fokus i detta sammanhang att riktas mot kommunikation genom
handling, som den beskrivits ovan. Detta med anledning av uppsatsens avgränsning mot
det militära maktmedlet. Övrig kommunikation såsom politiska uttalanden och
utfästelser ligger närmare det diplomatiska maktmedlet och behandlas därför ej i
uppsatsen.
Ansatsen i denna uppsats är alltså att det som teoretiskt betraktas som mest effektiv
operationskonst leder till störst kostnad för en presumtiv anfallare och därmed det
som i störst utsträckning bidrar till avskräckning inom det militära maktmedlet.
Kostnader kan exemplifieras av (dock ej uteslutande till) tid, resurser och mänskligt
lidande. Just tidsaspekten är vad denna uppsats utgår ifrån avseende hur den beroende
variabeln skall mätas. Uppsatsens analys bygger på en hypotes att det finns en kausal
koppling mellan lyckad avskräckning och att motståndaren tvingas genomföra
operationen under längre tid än planerat på grund av exempelvis omplanering,
taktikanpassning eller extra tillförsel av styrkor. Med andra ord att lyckad
avskräckning leder till en tidsmässigt utdragen operation. Detta utvecklas under
operationaliseringen i kapitel 3.2.2
Slutligen stärks denna ansats också genom Zagare & Kilgours spelteoretiska modell för
avskräckning, som påvisar att sannolikheten för lyckad avskräckning ökar under tre
förutsättningar;45

44
45

-

När motståndaren i större utsträckning utvärderar status quo

-

När motståndarens uppfattning om försvararens trovärdighet tilltar

-

När fördelarna med att välja konflikt reduceras.

Schelling, s. 124 (författarens understrykning)
Zagare, Frank and Kilgour, Marc, "Asymmetric deterrence", International Studies Quarterly (1993): 1-27, s. 19
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2.2 Teori små staters luftmakt
Den defensiva luftmaktsteorin beskrivs här utifrån en av John Wardens teorier om den
försvarande parten i en konflikt. Den kompletteras av Shaun Clarkes syn på hur en liten
stat bäst använder dess luftstridskrafter. Utvecklingen av teorin leder fram till kriterier
som beskrivs leda till framgång för den försvarande parten.
2.2.1 John Warden
För att skapa ett ramverk för planering och analys av luftoperationer har Warden genom
matrisen ”Five cases of war” beskrivit ett antal typfall som kan uppstå i en väpnad
konflikt.

Bild 2 – Five cases of war46

Det är i ”Case III” som grunden till uppsatsens defensiva luftmaktsteori tar avstamp, en
situation där en anfallare (RED) kan nå försvararens (BLUE) baser men försvararen kan
inte nå hans. I uppsatsens kontext är alltså försvararen att likställa med den
avskräckande parten.

46

Warden, 2011, s. 20-21
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Warden framför en bestämd uppfattning att det är den offensiva luftmakten som säkrast
leder till framgång.47 Eftersom uppsatsen emellertid fokuserar på defensivt
uppträdande så är det faktorerna som beskrivs under Case III, som talar för framgång
för defensiv luftmakt, som är av intresse i detta sammanhang. Där lyfter Warden fram;
Dra nytta av situationen att du som försvarare sannolikt har högre motivation och
kan ”offra allt” för striden som kanske handlar om den egna friheten eller till och med
överlevnaden, jämfört med anfallaren som troligen har svårare att acceptera och
motivera alltför stora förluster eller bestraffande avskräckning.48
För att möjliggöra kraftsamling enligt ovan och samtidigt undvika resurskrävande
beredskap med flygplan i luften är förmågan till tidig förvarning och underrättelser av
avgörande betydelse.49
Luftvärn är mindre resurskrävande än jaktflyg över tiden och utgör därför en väsentlig
del i en mindre stats luftförsvar.50 Warden går så långt som att hävda att ingen genomför
en offensiv luftoperation utan att först vara relativt säker på att kunna neutralisera
motståndarens luftvärn51
Försvararens tillgång till ett flertal skyddade och/eller utspridda flygbaser är av
central betydelse.52 Förvisso menar Warden att det är lättare att försvara en mindre yta
än en större53 vilket givetvis har sin poäng. Å andra sidan kan spridning av flygbaser
också betraktas som ett skydd i sig, det handlar om vägvalet mellan aktivt eller passivt
försvar.
När det gäller vikten kontroll av luftrum pekar Warden på den direkt kausala kopplingen
mellan luftherravälde och framgång i strider under 1900-talets senare hälft.54 Detta
styrks i en studie av Jim Storr, där 158 markoperationer från 1914 och framåt
rangordnar luftöverlägsenhet (air superiority) som den näst mest avgörande faktorn för

47

Warden, s. 27
Ibid, s. 68
49
Ibid, s. 73-74
50
Försvarsmakten, 2014, s. 33
51
Warden, 2011, s. 67
52
Warden, 2011, s. 67
53
Ibid, s. 66
54
Ibid, s. 24
48
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framgång, enbart slagen av överraskning.55 På grund av dess fundamentala betydelse blir
således vikten av att bestrida motståndarens luftherravälde central för den mindre
staten, det vill säga att man inte lämnar luftrummet helt fritt för motståndaren att agera
i. Detta utförs huvudsakligen genom luftvärn och jaktflyg, och eftersom luftvärn har en
egen punkt kommer denna sista punkt att avse den andra delen, jaktflyg.
Wardens ”five ring model” beskriver fienden som ett system där varje ring
representerar en av motståndarens tyngdpunkter (Centers of gravity). Genom att
anfallaren angriper respektive delsystem/ring, helst simultant och med särskilt fokus på
den innersta ringen (motståndarens ledarskap) framtvingas en systemkollaps.56 Under
denna punkt blir det följaktligen den försvarande mindre statens mål att skydda
kritiska sårbarheter enligt en omvänd ”five ring model”.
Av dessa faktorer kan ett par väljas bort i detta skede. Den första, motivationspunkten,
analyseras ej vidare då den sorterar in under moraliska faktorer vilket enligt tidigare
avgränsningar ligger utanför uppsatsens fokus.
Slutligen stryks även den sista punkten om den omvända ”five ring model” eftersom den
förutsätter att anfallaren skulle begagna sig av Wardens teorier - vilket i och för sig inte
är osannolikt – och därmed avgränsar undersökningen på ett icke önskvärt sätt.
Därmed tas följande faktorer med vidare till operationaliseringen:
-

Tidig förvarning

-

Luftvärn

-

Flera skyddade och/eller utspridda flygbaser

-

Jaktflyg

Det går som sagt inte att missta sig på Wardens syn på att man bäst nyttjar
luftstridskrafterna till offensiva uppgifter57 och att han oftast utgår från en teknisk och
numerärt överlägsen anfallare. För att i viss mån väga upp detta har ytterligare en

55

Storr, Jim, The Human Face of War (New York;London, Continuum, 2009), s. 49
Warden, 2001, s. 111-113
57
Warden, 2011, s. 25-26
56
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luftmaktsteoretiker använts för att ge uppsatsens teoribeskrivning ett tydligare
småstatsperspektiv.
2.2.2 Shaun Clarke
Clarke anser att den mindre staten skall koncentrera alla sina luftoperativa resurser mot
den överlägsne fiendens ledarskap, något som han benämner ”Strategic Persuasion
Oriented Targeting (SPOT).”58 Han åsyftar då tvångsmakt i form av ”SPOT-bombing” med
avsikt att påverka motståndarens ledarskap, något som spontant leder tankarna till
Wardens offensiva strategi som riktar sig mot motståndarens ledarskap och (vilket
tidigare beskrivits) av Pape fått benämningen ”decapitation”59. Clarke tar dock ner det i
skala och beskriver ”SPOT-bombing” som en allomfattande strategi där
luftstridskrafterna bidrar med små, separata operationer med hög effekt. Detta i
kombination med insatser av andra stridskrafter och andra maktmedel än militära för
att påverka motståndarens ledarskap. Det handlar om politisk påverkan snarare än
systemkollaps och om att övertala snarare än att övermanna. Clarke menar att
teknikutvecklingen, med precisionsstyrda vapen, långa skjutavstånd och
mörkerförmåga öppnat upp för även små stater att genomföra sådana luftoperationer.60
Clarkes beskrivning av SPOT för tankarna till indirekt metod61 och asymmetrisk
krigföring; ”Small nation air strike assets need to be applied in unpredictable ways.
Asymmetry in response is a basic requirement. A key requirement of spot bombing is to
seek enemy weakness rather than enemy strength.”62 Framgång i detta sammanhang
behöver nödvändigtvis inte vara avgörande på knockout. Motståndarens tvekan,
reducerade målsättningar och ökad förhandlingsvilja kan vara att betrakta som segrar
för en liten stat,63 något som ligger väl i linje med kommande analys.

58

Clarke, s. 136
Pape, s. 79.
60
Clarke, s. 136
61
Försvarsmakten, 2011, s. 125
62
Clarke, s. 143
63
Ibid, s. 106
59
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Kopplat till avskräckning ser Clarke SPOT som ett verktyg för ett litet land att väsentligt
utöka sin avskräckande effekt utöver vad som inryms i enbart Denial.64
SPOT-anfall kan sägas vara utgöra en offensiv operation inom ramen för en annars
defensiv strategi. Med ovanstående som grund tas även variabeln offensiva flyganfall
med till operationalisering.
2.2.3 Framgångsfaktorer/variabler defensiv luftmakt
Det existerar som synes många faktorer som sägs leda till framgång för defensiva
luftstridskrafter. För att fokusera granskningen till dess huvuddrag och undvika bias
från mindre essentiella faktorer65 har således följande faktorer valts ut för vidare
operationalisering:

-

Tidig förvarning66 (härefter benämnd Förvarning)

-

Luftvärn67

-

Flera skyddade eller utspridda flygbaser68 (härefter benämnd Flygbaser)

-

Offensiva flyganfall69

-

Jaktflyg70

Ovanstående variabler är således svaret på uppsatsens delfråga 1; Vad kan teoretiskt
betraktas som avskräckande förmågor hos numerärt underlägsna luftstridskrafter?

2.3 Sammanfattning; avskräckning inom små staters luftmaktsteori
Så här långt har alltså två komponenter sorterats ut; variabler för defensiv luftmakt
samt en kategorisering av vilken sorts avskräckning som genomförs.

64

Clarke, s. 161
Pape, s. 50
66
Warden, 2011, s. 73
67
Warden, 2011, s. 67
68
Ibid, s. 67
69
Clarke, s. 136
70
Warden, 2011, s. 65
65
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Ansatsen är alltså att det som teoretiskt betraktas som mest effektiv operationskonst
leder till störst kostnad för en presumtiv anfallare och därmed det som i störst
utsträckning bidrar till avskräckning inom det militära maktmedlet. Kostnader kan
betraktas i form av tid, resurser, mänskligt lidande med mera. Den mest effektiva
operationskonsten i detta fall beskrivs genom följande variabler:

-

Förvarning

-

Luftvärn

-

Flygbaser

-

Offensiva flyganfall

-

Jaktflyg
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3. Metod
Detta kapitel syftar till att beskriva uppsatsens metoder genom att inledningsvis
beskriva vald forskningsdesign. Därefter utvecklas och motiveras metodbeskrivning för
respektive forskningsfråga.
Forskningsdesign
En forskningsdesign skall beskriva koplingen från uppsatsens forskningsfrågor via dess
empiriska data till omhändertagande av slutsatserna, med andra ord en logisk plan för
hur man ska ta sig från ”här” till ”där”.71 Denna uppsats övergripande forskningsdesign
ser ut på följande sätt:

Bild 3: Forskningsdesign

Uppsatsen kan som helhet kategoriseras som en förklarande och teoriprövande studie72.
De tre forskningsfrågorna besvaras genom följande metoder:

71

Yin, Robert K., översättning av Björn Nilsson, Fallstudier: Design Och Genomförande. 1. uppl. ed. (Malmö:
Liber, 2007), s. 39
72
Esaiasson et al., s. 36 och 41
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1. Vad kan teoretiskt betraktas som avskräckande förmågor hos numerärt
underlägsna luftstridskrafter? (Kvalitativ textanalys)
2. Hur har detta avspeglats i nutida luftoperationer? (Skapar idealtyp genom
flerfallstudie utifrån ovanstående variabler)

3.1 Fråga 1: Kvalitativ textanalys
I arbetet med teorikapitlet har en kvalitativ textanalys använts för att hitta de specifika
variabler som enligt teorierna leder till framgång för små staters luftstridskrafter.
Textanalysen har en deduktiv ansats, från det generella (teorin) till det specifika
(variablerna).73 Textanalysen kan också beskrivas som systematiserande, då den syftar
till att logiskt ordna innehållet i texterna.74
I Textens mening och makt beskrivs metoden idé och ideologianalys75 som lämpar sig väl
i denna del av uppsatsen. Delfråga 1 skulle kunna omformuleras till ”vilka idéer
(teoretiska förmågor) kan betraktas som avskräckande hos en mindre stats
luftstridskrafter?”, bara för att exemplifiera metodens användbarhet i detta fall. Inom
denna analysform finns två verktyg att använda sig av; idealtyper och dimensioner.76
I detta arbete har verktyget idealtyper använts eftersom det är ett hårdare strukturerat
redskap jämfört med verktyget dimensioner, som är ett bredare och mer generellt
analysverktyg. Med anledning av att jag här är ute efter variabler för min kommande
undersökning så finns det all anledning att arbeta med det mer precisa verktyget
idealtyper. Detta arbete följer processens tre steg;77
1. Hitta utmärkande drag i det fenomen som idealtypen skall fånga
2. Konstruktion av idealtypen
3. Analys av materialet (genomförs i fallstudien)

73

Johannessen, Asbjørn, Tufte, Per Arne, Johansson, Geije. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1.
uppl. ed. (Malmö: Liber, 2003), s. 35
74
Esaiasson et al., s. 211
75
Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och
diskursanalys. 3., [utök.] uppl. ed. (Lund: Studentlitteratur, 2012), s. 139-146
76
Ibid, s. 149
77
Ibid, s. 173
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Utfallet av textanalysen -variablerna- som presenterades i kapitel 2.2.3 tas nu vidare till
operationalisering för en flerfallstudie som skall besvara delfråga 2. Här skall de valda
fallen analyseras med hjälp av variablerna och ett antal för ändamålet
operationaliserade frågor.

3.2 Fråga 2: Flerfallstudie
De variabler som togs fram under fråga 1 bidrar till att jag i fallstudien söker avgränsat
efter rätt data och inte efter godtyckligt intressant information. Att variablerna har en
fast teoretisk förankring är en förutsättning för god kvalitativ forskning.78
Denna fallstudie kan beskrivas som en mönsterjämförelse med rivaliserande förklaringar
som mönster, där mönstren ligger i studiens oberoende variabler, dvs de ur teorin
framtagna variablerna för små staters luftmakt.79 Dessa leder i studiens två valda fall till
olika utfall varpå studien inriktas på hur och varför detta resultat visade sig i de två
fallen. Om teorin är hållbar skall en samvarians visas i analysen som bekräftar att det
beroende variabeln styrs av de oberoende variablerna i någon utsträckning.80
3.2.1 Operationalisering av små staters luftmakt
Begreppsvaliditet beskrivs som överensstämmelse mellan teoretisk definition och
operationell indikator samt frånvaro av systematiska fel.81 För att öka precisionen i
analysen och undvika avvikelser inom respektive variabel utvecklas de utvalda
variablerna enligt nedanstående tabell, som också visar hur samtliga variabler bedöms
vara hög eller låg utifrån utvalda värderingsvariabler.
Variabler
Förvarning (FÖ)
Luftvärn (LV)
Flygbaser (FB)
Offensiva
flyganfall (OF)
Jaktflyg (JF)

Mäts genom värdering av:
Sensorer för luftmål; antal och
höjdtäckning.
Typ av luftvärn samt höjdtäckning
Antal, fortifikatoriskt skydd och
spridning
Typ av offensiva flyganfall samt
intensitet
Generation av flygsystem samt
numerär

Gradering
-Hög
-Låg
-Hög
-Låg
-Hög
-Låg
-Hög
-Låg
-Hög
-Låg

Fall 1

Fall 2

78

Yin, Robert K., Kvalitativ forskning från start till mål (Lund: Studentlitteratur AB, 2013), s. 96-97
Yin, 2007, s. 148
80
Esaiasson et al., s. 51
81
Ibid, s. 57
79
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För öka undersökningens transparens82 ges här en utvecklad beskrivning av
värderingsvariablerna och deras respektive gradering.
Variabel mäts genom
värdering av:
(FÖ): Sensorer för luftmål. Kan
vara luftburna eller
markbundna och verka på låg
eller hög höjd. Antalet
sensorer har betydelse för
redundans för störning
och/eller bekämpning.
(LV): Typ av luftvärn. Indelas
här motsvarande inre/yttre
punktskydd samt yttäckande.
Dessutom bedöms
höjdtäckning.83

(FB): Antal tillgängliga
flygbaser. Värdet beräknas
utifrån hur många flygbaser
respektive flygdivision har att
tillgå. Dessutom värderas om
flygbaserna erbjuder något
fysiskt skydd för baserade
flygplan samt om flygbaserna
är utspridda över
landet/operationsområdet.
(OF): Förmåga att genomföra
offensiva flyganfall. Kan här
motsvara flyganfall på djupet,
direkt flygunderstöd eller
strategiskt flyganfall.
Dessutom värderas den
intensitet som anfallen
genomförs med.

Gradering kännetecknas av:
Hög: Hög och låghöjdstäckning via luftburen eller markbunden
sensor. Ev täckningsbegränsningar på låg höjd. Antal som
medger viss dubbeltäckning och redundans mot bekämpning
eller störning.
Låg: Enstaka sensorer på låg eller hög höjd, bristfällig täckning.
Ingen redundans.
Hög: Yttäckande luftvärn: Lång räckvidd över ytan.84 Alla
höjder
Alternativt motsvarande Inre och yttre punktskydd: Kort
respektive medellång räckvidd vid objekt eller en begränsad
yta.85 Låg-medelhög höjd.
Låg: Motsvarande Inre punktskydd. Etableras för att med
korträckviddiga system skydda objekt eller en begränsad yta.86
Låg höjd.
Hög: Kan sägas motsvara två eller fler möjliga flygbaser per
flygdivision. Det vill säga om nationens flygvapen består av fyra
divisioner skall antalet flygbaser vara i storleksordningen åtta
eller fler. Fortifikatoriskt skydd existerar i någon betydande
utsträckning. Flygbaserna är utspridda över hela landet.
Låg: Antalet flygbaser är likställt med antal flygdivisioner eller
färre. Flygbaserna saknar relevant fysiskt skydd och är inte
utspridda i någon större utsträckning inom
landet/operationsområdet.
Hög: Förmåga till alla tre typer alternativt flyganfall på djupet
samt direkt flygunderstöd. Strategiskt flyganfall kräver
omfattande underrättelser och omsorgsfull målvalsprocess.87
Direkt flygunderstöd är direkt avhängig god samverkan och
koordinering med understödda förband.88 Medelhög till hög
intensitet.
Låg: Enbart flyganfall på djupet. En självständig flygoperation
med syfte att påverka motståndarens militära potential på
ytan.89 Låg intensitet, enstaka flyganfall.

82

Esaiasson et al., s. 25
Höjdtäckning definieras här enligt: Låg; 0-4000, medelhög; 4000-8000, hög; över 8000 (meter)
84
Försvarsmakten, 2004, s. 59
85
Ibid, s. 58-59
86
Ibid, s. 58
87
Ibid, s. 59-60
88
Ibid, s. 61
89
Ibid, s. 60
83
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Hög: En generation äldre än motståndaren eller nyare.
Numerär utgörs av ett underläge motsvarande en ratio på 1:2
eller bättre styrkeförhållande.
Låg: Två eller fler generationer äldre än motståndaren.
Betydande numerärt underläge, ratio 1:3 eller sämre
styrkeförhållande.

3.2.2 Operationalisering av utfallsvariabeln; hur mäts avskräckningen?
I teorikapitlet gjordes en inledande beskrivning om hur lyckad avskräckning leder till
en tidsmässigt utdragen operation. Tiden är alltså på den försvarandes sida, om
denne lyckas dra ut på konfliktens förlopp anses chanserna vara större att anfallaren
misslyckas med sin målsättning. Resonemanget bekräftas av John Warden, som
beskriver situationen utifrån den anfallande parten. Genom ett fenomen som han
benämner “Time value of action” förklara han varför sannolikheten för framgång
signifikant ökar om operationen genomförs under en relativt kort tidsperiod. Om tiden
rinner iväg utan att målsättningarna uppnås tappar anfallaren effekt av sina parallella
operationer och övergår till sekventiellt uppträdande och sannolikheten för framgång
minskar därmed drastiskt. Risken är att motståndaren hinner reagera, förstärka sina
defensiva positioner och knyta till sig allierade samt att omvärldsopinionen riskerar att
vända emot anfallaren och anfallarens inhemska stöd riskerar att minska. Warden tar
också fallet NATO-Serbien som ett för anfallaren misslyckat exempel.

Bild 4 – Time Value of Action91

90

”Fighter generations”, används för att beskriva teknisk funktionalitet och karaktäristik på stridsflygplan:
http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Documents/2009/October%202009/1009fighter.pdf
(nedladdad 2015-12-07), s. 40
91
Warden, 2001, s. 41-42
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Uppsatsens två fall är således valda utifrån utfallsvariabeln avseende att utfallet i dessa
två konflikter skiljer sig markant åt i tid. Militär förmåga, eller mer specifikt mina
utvalda variabler, är de oberoende variabler som skall förklara den beroende variabeln
(utfallet), det vill säga lyckad eller misslyckad avskräckning. En läsare kan argumentera
att utfallen i dessa två fall var identiska sett till konflikten som helhet utifrån att den
försvarande, mindre parten gick förlorande ur konflikten i båda fallen. Det är dock inte
det utfall som uppsatsen fokuserar på utan den tidsmässiga skillnaden konflikterna
emellan. Diskrepansen i utfall mellan dessa två fall menar jag ligger i det faktum att båda
fallen hade en anfallande part som var tydligt numerärt överlägsen sin motståndare.
Trots detta skiljer sig tiden som det tog för den anfallande parten att uppnå sina
målsättningar väsentligen åt och det är detta som uppsatsen betraktar som skilda utfall.
Ryssland hade uppnått sina målsättningar efter enbart 5 dagars krigföring medan NATO
först efter 3 månader kunde få Slobodan Milosevic till förhandlingsbordet. Detta trots att
inledande bedömningar från NATO-koalitionens sida såg framför sig ett liknande
konfliktförlopp som i Ryssland-Georgien, att kriget skulle vara över på några dagar.92
Här anses alltså Serbien ha uppnått en lyckad avskräckning eftersom de lyckades dra ut
på striden medan Georgien inte gjorde det. Vad som exakt stipulerar kort respektive
lång tid för en operations genomförande lämnas här odefinierat, skillnaden mellan dessa
två fall är odiskutabelt stor med hänsyn till de jämförbara styrkeförhållandena.
3.2.3 Val av fall
Vid val av fall beaktades följande aspekter:
-

Fallen skulle ha olika utfall men i övrigt vara så lika som möjligt

-

Fallen skulle representera populationen i huvudfrågan; det vill säga små stater
(relativt motståndaren) som inte söker utvidga sitt territorium över tiden och
som innehar någon form av luftoperativ förmåga

-

Fallen skulle kännetecknas av att anfallaren var numerärt överlägsen
försvararen. Detaljerna beskrivs detaljerat senare i analyskapitlet men i korthet
var styrkeförhållandena avseende flygstridskrafter i båda fallen nära 1:5 i
anfallarens favör

92

Olsen John A., A History of Air Warfare, 1st ed, (Washington, D.C: Potomac Books, 2010), s. 230

Sida 29 av 63

Nicklas Bergman
HSU 14-16
-

2016-01-18

Genom inledningens kopplingar till svensk doktrin och säkerhetspolitiska
bedömningar fanns ett särskilt intresse av att få med Ryssland i analysen

-

Fallen skulle vara nutida med ändå så pass väl dokumenterade att inte det
empiriska underlaget skulle bli hindrande för undersökningen.

Med ovanstående som grund valdes alltså följande konflikter ut till undersökning;
-

NATO-Serbien (1999)

-

Ryssland-Georgien (2008)

3.2.4 Operationaliserade frågor
De frågor som ställs mot mina två fall är följande:
1. Vilka system eller sensorer för tidig förvarning användes?
2. Vilken typ av luftvärnsförmåga hade den försvarande parten?
3. Hur baserade flygstridskrafterna?
4. I vilken utsträckning hade försvararen förmåga till offensiva luftoperationer?
5. Hur beskrivs försvararens jaktflyg?
6. Kan någon eskalering/deeskalering eller omplanering/taktikanpassning uppfattas
hos den anfallande parten med anledning av ovanstående?
3.2.5 Flödesschema för avskräckning
Bilden nedan har en central betydelse för uppsatsens analys. Den visar ett fasindelat
flödesschema för hur en potentiell angripare kan komma att påverkas av försvararens
avskräckning. I fas 1 syftar avskräckningen till att få den möjlige angriparen att inte ens
överväga anfall, till exempel genom att ha en mycket stark försvarsmakt. Detta utgör
alltså general deterrence, som tidigare beskrivits. Fas 2 beskriver en nära förestående
angreppssituation där den försvarande parten genomför direkta åtgärder som där och
då avskräcker angriparen från anfall, så kallad immediate deterrence. Det skulle kunna
röra sig om skyddsåtgärder i form av höjd beredskap. I fas 3 har angriparen trots allt
valt att anfalla varvid försvararen försöker avvärja angreppet och avskräcka fortsatt
angrepp. Om försvararen lyckas stoppa angreppet ställs angriparen inför ännu ett beslut
om att fullfölja eller ej.
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Bild 5 – Flödesschema avskräckning93

Syftet med bilden är alltså att poängtera hur man kan studera avskräckning i fall där
stridigheter trots avskräckande faktorer ändå brutit ut. Detta har en central betydelse
för uppsatsens analys, avseende dilemmat att den optimala avskräckningen är
problematisk att studera då den bygger på att status quo bibehålls. Det vill säga
problemet med att med säkerhet förklara varför det inte blev krig eller konflikt, det vill
säga ett positivt utfall av avskräckningen. Bilden hör som synes hemma i en rapport om
tröskeleffekt men fyller sitt syfte här genom beskrivningen av avskräckningens faser.
Texten om ”tillräcklig/otillräcklig tröskel” kan bortses från i detta sammanhang.
Ovanstående resonemang stärks av Dan Reiter i hans ”Bargaining model of war”.
Modellen beskriver en konflikt som en förhandlingsprocess genom dess initiering,
genomförande, avslutning samt konsekvenser.94 Modellen har flera beröringspunkter
med avskräckningsteori, bland annat genom den grundläggande ansatsen att
avskräckning förutspås kunna lyckas om den förväntade nyttan av bruka våldsmakt är
mindre än nyttan av att avstå. Med ansatsen följer rationella antaganden att stater söker

93
94

Lindström & Lindvall, s. 41
Reiter, Dan., "Exploring the bargaining model of war" Perspectives on Politics 1.01 (2003): 27-43, s. 27
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främja deras nationella intressen, väga kostnader mot fördelar och ser ibland krig som ett
användbart utrikespolitiskt verktyg. En tillhörande förutsägelse finns också i modellen
och i avskräckningsteorin; att krig blir mer sannolikt när kostnaderna för kriget
reduceras.95
Genom Reiters modell stärks motivet till att betrakta avskräckning genom hela
konfliktens förlopp, det vill säga immediate deterrence istället för general deterrence.
Således analyseras i denna uppsats inte avskräckning i fas 1 (general deterence) utan
huvudsakligen avskräckning som sker i faserna 2 och 3 i bild 5 ovan.
Avskräckning som fenomen har ett inneboende dilemma avseende kausalitet. Att via
externa bedömningar finna ett entydigt svar på om och i så fall genom vilket maktmedel
(militärt eller annat maktmedel) som avskräckning uppnåddes är en uttalad utmaning.96
För att överhuvudtaget kunna studera detta fenomen behövs en ansats, och i denna
uppsats är ansatsen att det starkaste incitamentet för avskräckning är att det militära
hotet måste vara trovärdigt, vilket det bara kan vara om det finns en reell förmåga
bakom hotet. Således är det rimligt att betrakta militär förmåga som den enskilt tyngsta
faktorn avseende avskräckning.

3.4 Beskrivning av källor
Uppsatsens empiriska fall beskrivs främst av andrahandskällor. Det hade givetvis varit
önskvärt med mer primärkällor (operationsplaner eller liknande) men några sådana har
varit svåra att finna, sannolikt av sekretesskäl. Uppsatsens strävar efter att belysa båda
sidors narrativ genom att välja källor från båda sidor alternativt opartiska källor och i
det längsta undvika singulära källor. Utöver nedan redovisade källor har
Nationalencyklopedin använts för bakgrundsbeskrivningen av respektive fall.
3.4.1 Källor NATO-Jugoslavien
John Andreas Olsen beskriver fallet ingående i ”A history in air warfare”,97 och även i
”Global Air power”98 gör han enstaka kopplingar till fallet. Tillsammans med Benjamin

95

Reiter, s. 33
Freedman, 2009, s. 46
97
Olsen, 2010
98
Olsen John A., Global Air Power. 1st ed. (Washington, D.C: Potomac Books, 2011)
96

Sida 32 av 63

Nicklas Bergman
HSU 14-16

2016-01-18

Lambeths99 rapport ges en mycket väl detaljerad bild av konflikten. Lambeths rapport är
producerad nära i tiden efter konfliktens slut vilket ger ett nära tidssamband ur ett
källkritiskt perspektiv. Lambeth skriver för organisationen RAND (Research And
Development Corporation) som utger sig för att vara en ideell och politiskt oberoende
forskningsinstitution som arbetar i allmänhetens intresse.100
Dessa två källor kan betraktas som huvudkällor för fallet i den empiriska
undersökningen.
Utöver dessa två tillför även Barry Posen101 fakta om konflikten, om än i mindre volym
än Lambeth men med liknande nära tidssamband. Wennerholm & Schyldt102 bidrar
främst med strukturerade tabeller över ingående förband i konflikten vilket underlättar
numerära jämförelser. FOA103 ger motsvarande information som Wennerholm &
Schyldt, dock från andra källor. Även denna rapport ligger nära i tid till konflikten.
Tilläggas bör att även FOI senare har bidragit till forskningen med rapporten
”Jugoslavienkriget 1999 – Hur man angriper ett land från luften”. Titeln väcker
naturligtvis nyfikenhet, men för denna uppsats tillförde rapporten ingen ny empirisk
fakta då huvuddelen av underlaget kom från Lambeths tidigare beskrivna rapport.
3.4.2 Källor Ryssland-Georgien
Även i detta fall har två källor utsetts som huvudsakliga. Den första är Lefebvre &
McDermotts artikel i Air power review104 som ger en god och detaljrik luftoperativ
sammanfattning av konflikten. Den andra består egentligen av tre separata källor i form
av tre ryska analytiker som i ett temanummer av Moscow Defence Brief beskriver

99

Lambeth Benjamin S., NATO's Air War for Kosovo: A Strategic and Operational Assessment, (Santa Monica,
CA: Rand, 2001)
100
RAND, http://www.rand.org/about.html, hämtad 2016-01-16
101
Posen, Barry R., “The War for Kosovo: Serbia's Political-military Strategy”, ur International Security 24.4
(2000), s. 39–84
102
Wennerholm, Bertil & Schyldt, Stig, 1990-talets omvälvningar för luftstridskrafterna: Erfarenheter inför
framtiden, (Stockholm: Elanders, 2004)
103
Ljung, Bo & Malminen, Johannes (FOA), Aspekter på Kosovo-Operationen Mars-Juni 1999: Användarrapport,
01488-170 (Stockholm: FOA, 2000)
104
Lefebvre, Stéphane & McDermont, Roger, “Air Power and the Russian - Georgian Conflict of 2008:
Lessons Learned and Russian Military Reforms”, ur Air Power Review 12:1 (2009), s. 92-113
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konflikten. Mikhail Barabanov,105 Said Aminov106 och Vyacheslav Tseluykos107 artiklar har
utmärkande detaljrikedom avseende georgiska luftstridskrafter och får tjäna som
motvikt till den västerländska litteraturen.
Bland de mer stödjande källorna finns FOI108 som ger en detaljerad beskrivning av kriget
och rapportens källförteckning innehåller värdefulla digitala länkar till de flesta
primärkällorna. Vendil Pallin & Westerlund109 och Cohen & Hamilton110 ger en allmän
beskrivning av konflikten. Slutligen sammanställer Cornell & Starr111 en rad intressanta
artiklar om kriget ur många aspekter; bakgrund, strategi, kommunikation med mera.
Däremot inte så mycket om operativa detaljer.

105

Barabanov, Mikhail, “The August War between Russia and Georgia” ur The Empire Strikes Back, (Ryssland,
Moscow Defense Brief #3 2008), s. 9-12 + 29-30
106
Aminov, Said “The August War between Russia and Georgia” ur The Empire Strikes Back, (Ryssland, Moscow
Defense Brief #3 2008), s 20-22
107
Tseluyko, Vyacheslav “Georgia’s Air Defense in the War with South Ossetia” ur The Empire Strikes Back,
(Ryssland, Moscow Defense Brief #3 2008), s 13-19
108
Larsson, Robert L. et al. (FOI), Det Kaukasiska Lackmustestet: Konsekvenser Och Lärdomar Av Det RyskGeorgiska Kriget i Augusti 2008. FOI-2563--SE (2008)
109
Vendil Pallin, Carolina & Westerlund, Fredrik, “Russia's war in Georgia: lessons and consequences”, ur Small
Wars & Insurgencies, 20:2, s. 400-424
110
Cohen, Ariel & Hamilton, Robert E, The Russian Military and the Georgia War: Lessons and Implications.
(Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 2011)
111
Cornell, Svante E & Starr, Frederick S., The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia. (Armonk, N.Y: M.E.
Sharpe, 2009)
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4. Analys
I detta kapitel presenteras undersökningens analys och resultat. Inledningsvis
presenteras en bakgrund till konflikten i syfte att sätta läsaren i rätt kontext främst
avseende deltagande parter och deras drivkrafter i respektive konflikt. Den
luftoperativa delen av konflikten beskrivs separat. Därefter redovisas analysen med ett
fall åt gången utifrån respektive variabel och slutligen sammanställs och diskuteras
resultatet. En viktig metodologisk ståndpunkt i genomförande av analysen har varit att
de fakta som lett till värdering av variablerna i huvudsak kunnat beläggas med fler än en
källa.

4.1 NATO-Serbien
4.1.1 Historisk bakgrund NATO-Serbien
Kosovos självständighet enligt 1974 års författning beskars kraftigt genom Slobodan
Miloševićs centraliseringsreform 1989–90. Kosovoalbanerna, under ledning av Ibrahim
Rugova, svarade på inskränkningarna genom att bojkotta deltagande i serbiska val och
förklara provinsen som oberoende i september 1990. ”Republiken Kosova” blev
emellertid aldrig internationellt erkänd, och de serbiska myndigheterna svarade med
systematiska trakasserier i form av massavskedanden och inskränkningar i
yttrandefriheten.
Efter Daytonavtalet 1995 framstod det som om självständighet för provinsen var
utesluten, vilket radikaliserade vissa albanska grupper, samtidigt som Rugovas
ickevåldspolitik förlorade trovärdighet. Gerillagruppen UCK började 1996 genomföra
attacker mot serbiska säkerhetsstyrkor och gjorde sig även skyldig till mord på civila
samt kidnappningar. De serbiska styrkorna svarade med oproportionerligt övervåld mot
albanska byar, med kulmen i en massaker på ett 40-tal albaner i Drenica i mars 1998.
Efter en serie diplomatiska påtryckningar samlades parterna i det franska slottet
Rambouillet i februari 1999 för att förhandla fram ett avtal om autonomi för albanerna.
När man misslyckades med att få serberna att skriva under avtalet (som i efterhand
kritiserats för att vara överdrivet strikt gentemot Serbien) inledde NATO bombningar
mot Jugoslavien under namnet Operation Allied Force.
Den serbiska sidan svarade på bombningarna med fördrivning av hundratusentals
albaner från Kosovo, samtidigt som flera tusen soldater och civila dödades.
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Uppskattningsvis 800 000 människor fördrevs eller flydde Kosovo under kriget, dvs.
närmare 50 % av den albanska befolkningen. Efter 78 dagars bombningar gick de
serbiska styrkorna med på en reträtt varpå FN-styrkan KFOR gick in i Kosovo under
resolution 1244. FN har emellertid haft stora problem med att uppfylla resolutionens
mål om att garantera säkerheten för provinsens minoriteter. Kosovo utropade i början
av 2008 sin självständighet, vilken erkänts av en rad stater, bl.a. Sverige, dock ej av
Serbien.112
Luftoperativ fördjupning NATO-Serbien
Anfallet mot Serbien, som av NATO benämns Operation Allied Force, pågick mellan 24
mars till den 10 juni 1999. I fallet är det relativt okomplicerat att urskilja
luftkomponenten i kriget, det förekom nämligen ingen annan. De 78 dagarna som kriget
bestod av var helt och hållet ett luftkrig där den huvudsakliga och oväntat utdragna113
striden kom att handla om NATOs offensiva flygstridskrafter mot Serbiens luftvärn.
Efter upprepade resultatlösa försök att få dåvarande Jugoslaviens president Slobodan
Milosevic att upphöra med kränkningar och förtryck mot medborgarna i provinsen
Kosovo inleddes den 24 Mars 1999 ett luftkrig med syfte att tvinga fram ett slut på
trakasserierna. En koalition bestående av ett flertal NATO-länder under ledning av USA
inledde operation Allied Force med målsättning att;
-

demonstrera NATOs allvar med dess fördömande av aggressionerna inom landet

-

avskräcka Milosevic från fortsatt förtryck av hjälplösa civila

-

(om nödvändigt) förstöra Serbiens militära kapacitet att starta krig mot Kosovo

Detta skulle uttryckligen genomföras utan någon landkomponent deltagande i
operationen.114
Den optimistiska uppfattningen från NATOs sida att operationen skulle vara avgjord på
mindre än en handfull dagar kom rejält på skam när det visade sig att kombinationen av
en utbredd tveksamhet inom koalitionen, grundad på rädsla för att skada civilbefolkning
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eller förlora egen personal, en oväntat uthållig motståndare samt dåligt väder var
förödande för operationens resultat. Det serbiska luftförsvaret tog inte många skalper
och sköt inte ens särskilt många skott, men lyckades genom sin blotta överlevnad
upprätthålla en hotbild som förnekade koalitionen det luftherravälde som man strävade
att uppnå, och följaktligen också avsevärt fördröja ett militärt avgörande.115 Avgörandet
var dock näst intill ofrånkomligt med hänsyn till de styrkeförhållanden som rådde:
NATO förfogade över cirka 200 flygplan inledningsvis. Efter en månad hade styrkan
utökats till det dubbla och i slutet av operationen deltog 1100 flygplan från koalitionens
14 medlemsstater, med basering främst i Italien men även i Frankrike, Tyskland,
Storbritannien, Spanien och USA (flygningar med B-2).116 Sett till operationen som
helhet kom koalitionens flyginsatser att bestå av 41% attackföretag, 12% SEAD117, 16%
defensivt luftförsvar (beredskap i luften), 20% lufttankning samt 11% övriga stödjande
luftoperationer (luftburen ledning, signalspaning, elektronisk krigföring, transport och
flygräddning).118
Mot detta ställde Serbien upp med 238 stridsflygplan. Det kan ju låta som relativt jämna
odds åtminstone inledningsvis men bakom den serbiska siffran döljer sig det faktum att
man enbart förfogade över 15 st MiG-29, som var att betrakta som serbernas
modernaste stridsflygplan. Övrigt jaktflyg bestod av 64 MiG-21 och för attackuppdrag
hade man 89 flygplan av typerna Galeb, Super Galeb samt Orao. Övrigt flyg bestod av
spanings- och skolflygplan.119
Det serbiska luftvärnet var något mer omfattande;
-

Lång räckvidd: SA-2 (3 bataljoner)

-

Medellång räckvidd: SA-3 (16 bataljoner), SA-6 (5 regementen, totalt 25
batterier)

-

Kort räckvidd: SA-7 (handburet), SA-9 (ett hundratal fordonsmonterade enheter)
samt SA-13 (15-20 eldenheter)

115
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Eldrörsluftvärn i stor mängd av varierande kaliber, 20-57 mm120

4.1.2 Variabel Förvarning för NATO-Serbien
Nätverk fanns för tidig förvarning genom optiska observationer av NATO’s startande
flygplan som rapporterades vidare till Serbiska styrkor. Detta var dock inget tekniskt
avancerat system utan rena optiska observationer som rapporterades vidare via telefon.
Serberna hade också ett nätverk av över 100 luftvärnssensorer till sina SA-2/3/6.121 Av
dessa är dock huvuddelen optimerade för luftvärnsuppgiften (eldledning och invisning)
och inte för tidig förvarning. Nätverket utsattes för både störning och bekämpningar
men hölls intakt under hela operationen.122
Sammantaget ger detta god täckning på låg och hög höjd med viss redundans för
bekämpning och störning. Variabel Förvarning graderas därför till hög.
4.1.3 Variabel Luftvärn för NATO-Serbien
Serbien förfogade över luftvärnsystem för huvudsakligen låg och medelhög höjd enligt
beskrivningen ovan. Men serbiskt SA-3 och SA-6 kunde med enstaka eldenheter
optimalt uppnå en räckvidd på 50000 fot och därför tvingades koalitionen placera
operationskritiska plattformar för spaning och underrättelseinhämtning på icke
optimala positioner för säkerställa att dessa låg utom räckvidd för serbiskt luftvärn.123
Serbiskt luftvärn verkade även i mörker. Samtliga nätter under operationen skedde
eldöppnanden, även om antalet avfyrningar varierade från enstaka till över 20.
Det serbiska luftförsvaret saknade dock den senaste generationens luftvärn. Tidiga
obekräftade rapporter indikerade att Ryssland skulle ha försett Serbien med
långräckviddiga system av typen SA-10 och SA-12, misstankar som dock kunde avföras,
till koalitionens stora lättnad.124
NATO’s flygstridskrafter tvingas sätta 15000 fot som lägsta flyghöjd på grund av
Serbiskt luftvärn.125 För att uppnå önskad rörelsefrihet i det serbiska luftrummet
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tvingades koalitionen också genomföra fler uppdrag än normalt för nedtryckning av det
serbiska luftvärnet.126 Koalitionen fick dessutom gå över i anfallets andra fas tidigare än
planerat, vilket innebar en övergång från att undertrycka till att bekämpa serbiskt
luftvärn.127
Serbien hade en väl utvecklad samverkan med Irak som bland annat delgav deras
erfarenheter av amerikanska SEAD-operationer från Desert Storm. Det gav de serbiska
operatörerna god kännedom om USA’s taktik och de serbiska operatörerna var välövade
sedan flera decennier tillbaka.128
Serberna utnyttjade terrängen för att försvåra upptäckt och balanserade verkan kontra
skydd med tonvikt på det senare för att aldrig låta sig bekämpas utan ständigt utgöra ett
hot mot koalitionens luftherravälde.129
Dessutom hade serberna en hög grad av rörlighet på sina förband vilket också
återspeglas i det faktum att NATO lyckas bekämpa huvuddelen av serbiska mindre
rörliga SA-3 förband men hade svårare att komma åt de mer mobila SA-6 förbanden.130
NATO visade inget prov på underskattning av deras motståndare. Man visste att man
stred mot ett kvalificerat luftförsvar och befarade att de första anfallsvågorna kunde
rendera i tiofaldiga förluster för koalitionen.131
I frustrationen över att inte komma åt serbiska styrkor dubblerar koalitionen sin
luftoperativa styrka tre veckor in i kriget, till mer än det dubbla jämfört med
inledningen, se bild 6 nedan.132 Inom ramen för denna styrketillväxt fanns också ett
önskemål om att få utnyttja attackhelikoptrar av typen AH-64 Apache som flögs in till
operationsområdet från baser i Tyskland. Detta önskemål nekades dock, främst på
grund av det alltjämt närvarande hotet från serbiskt luftvärn.133
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Bild 6 – Styrketillväxt NATO flygförband134

Som helhet kan Serbiens luftvärn beskrivas som av äldre generation, verkande dag som
natt, omfattandes såväl kort som lång räckvidd, dock ej heltäckande över landets yta.
Variabel Luftvärn graderas därför till hög.
4.1.4 Variabel Flygbaser för NATO-Serbien
De serbiska flygstridskrafterna utgångsgrupperade på ett tiotal baser. NATO sägs ha
angripit 8 av dessa i Serbien, Montenegro och Kosovo.135 Serbien hade fortifikatoriskt
skyddade uppställningsplatser på sina flygbaser136 och de utnyttjade spridning från
utgångsbaseringen till flera flygbaser och större vägar där även skenmål uppfördes. Så
mycket som 70 % av luftstridskrafterna sägs ha flyttats från kända
fredsgrupperingsplatser till krigsbaser.137
Utifrån att Serbien förfogade över 11 flygdivisioner138 ställt mot den höga graden av
spridning till flygbaser och större vägar ger detta en tillgänglighet på nästan två baser
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per flygdivision. De baserade till stor del utspritt och hade till del fortifikatoriskt skydd
på deras flygbaser. Variabel Flygbaser graderas därför till hög.
4.1.5 Variabel Offensiva flyganfall för NATO-Serbien
Serbien förfogade över fyra attackdivisioner med flygplantyperna Orao och Galeb G-4.139
Ett fåtal uppdrag direkt flygunderstöd utfördes, där målen utgjordes av Kosovos armé.140
Det serbiska flygvapnet försökte däremot aldrig sig på att flygbomba NATOs styrkor,
trots att viss förmåga bevisligen fanns.141 Troligen på grund av NATO’s avsevärda
luftöverläge.
Variabel Offensiva flyganfall graderas därför till låg.
4.1.6 Variabel Jaktflyg för NATO-Serbien
Det serbiska flygvapnet förfogade över en division (15 flygplan) MiG-29 samt tre
divisioner (64 flygplan) MiG-21 i jaktutförande. MiG-29 kan betraktas som ett fjärde
generationens stridsflygplan. Detta ställs dock mot att NATO har både en och två
generationer nyare jaktflygplan i sin styrka. Dessutom är MiG-29-divisionen inte
fulltalig142 varpå Serbien har ett numerärt underläge kring 1:2 avseende jaktflyg då
NATO ställer upp med i storleksordningen 170 jaktflygplan.143
Under första nätternas stridigheter engagerade serbiskt jaktflyg NATO’s
flygstridskrafter vid flera tillfällen och med flertalet jaktenheter. Man mötte dock en
övermäktig motståndare och tog förluster i form av en handfull MiG-29. Detta ledde till
att Serbiskt jaktflyg därefter sällan sågs engagera NATO’s jaktskyddade
flygstridskrafter.144
Serbiska attackhelikoptrar kunde genomföra en attack mot Kosovos armé, vilket
bekräftar bilden av att NATO inte hade luftherravälde under kriget.145
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Det faktum att Serbien förfogade över MiG-29, förvisso med gravt ofördelaktig ratio, är
väsentlig i bedömningen. Vetskapen om att motståndaren har en viss förmåga påverkar
anfallarens handlingsalternativ även vid små volymer eller numerärer. Variabel Jaktflyg
graderas därför till hög.

4.2 Ryssland-Georgien
4.2.1 Historisk bakgrund Ryssland-Georgien
Den väpnade konflikten mellan Ryssland och Georgien pågick mellan den 8-29 augusti
2008. Bakgrunden till konflikten ligger långt tillbaka i tiden och kan skönjas redan i det
georg-ossetiska kriget 1918-1921 där Sydossetien sökte frigöra sig från Georgien.146
1921 blev Georgien till en del av en transkaukasisk sovjetrepublik genom ockupation,
och Sydossetien fick status som autonomt område i regionen. I den följande
”förryskningskampanjen” ingick utrensningar av georgier med påstått nationalistiska
sympatier. År 1936 fick Georgien status av sovjetrepublik147
Runt 1995 inser dåvarande georgiske presidenten Eduard Sjevardnadze att utvecklingen
inom rysk in- och utrikespolitik inte skulle leda till något fruktbart samarbete mellan
Moskva och Georgien, åtminstone inte till Georgiens fördel. Sjevardnadze betraktades i
Moskva som en bidragande faktor till Sovjetunionens undergång och Moskva sökte över
tiden underminera Georgiens ledning genom stöd till regionala utbrytningsförsök.
Sjevardnadze kunde därför med glädje välkomna ett långsamt gryende västligt intresse
av Kaukasusregionen.148
I november 2003 tvingas Sjevardnadze att avgå som president efter en i allt väsentligt

fredlig Rosornas revolution, efter blommorna som demonstranterna bar i händerna när
de stormade parlamentet. Reformpolitikern Micheil Saakasjvili väljs till ny president och
kort därefter firar hans parti en jordskredsseger i fria, internationellt övervakade val. De
nya maktförhållandena i Georgien för med sig starkt förbättrade förbindelser mellan
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Georgien och väst men sämre relationer med Ryska federationen.149 Under Saakasjvilis
ledning lämnar Georgien OSS efter att Sydossetien och Abchazien med ryskt stöd
utropat sig som självständiga.150
De ständigt närvarande konflikterna i utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien
tog i augusti 2008 spänningen mellan Georgien och Ryska federationen till en ny nivå.
En väpnad konflikt mellan Georgien och Ryska federationen blossade upp efter
georgiska försök att återta kontrollen över Sydossetien. Den ryska offensiven i
Sydossetien utvidgades snabbt även till mål långt utanför området, på georgiskt
territorium. De ryska styrkorna drog sig sedermera tillbaka men har permanentat sin
närvaro i Abchazien och Sydossetien sedan dessa direkt efter kriget utropat sig som
suveräna. De erkänns dock bara av en handfull stater utöver Ryssland.151
Luftoperativ fördjupning Ryssland-Georgien
Luftkriget mellan Georgien och Ryska federationen sägs ha inletts på förmiddagen den 8
augusti 2008 av att ett ryskt stridsflygplan flyger in i Georgiskt luftrum från
Sydossetien.152 Den 12 augusti är kriget formellt över,153 och på dessa fem dagar har
Ryssland genomfört ett hundratal offensiva uppdrag mot anfallsmål i Georgien,
huvudsakligen med Su-24 (tung attack), Su-25 (attack) samt Tu-22M3 (medeltung
bomb)154 men uppgifter förekommer även om att strategisk bomb nyttjades i form av
Tu-160 och Tu-95MS.155 Det ryska jaktflyget bestod av Su-27 (tung jakt) och övriga
flygplantyper som deltog var Su-24MR (flygspaning) samt A-50 (luftburen stridsledning
och luftbevakning). Ryska luftstridskrafter förfogade också över helikoptrar i form av
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Mi-26 (transport) samt Mi-24 (luftburen ledning). Totalt deltog det ryska flygvapnet
med 200 flygplan och 40 helikoptrar.156
De Georgiska flygstridskrafternas operativa kärna bestod av en knapp division, 16
stycken Su-25 attackflygplan. Man hade också 12 stycken skolflygplan (L-39C) som
hypotetiskt skulle kunna genomföra uppdrag av ”lätt attack” samt ca 25 helikoptrar (Mi8, Mi-14 och Mi-24).157 Efter den första dagens stridigheter hade i princip alla flygande
plattformar redan spelat ut sin roll och användes ej mer på grund av det ryska
lufthotet.158 Vad som däremot ägde sin giltighet under kriget som helhet var det
georgiska luftvärnet med tillhörande radarstationer.159 Georgien hade luftvärn av flera
typer;
-

Lång räckvidd: SA-11 (1 bataljon med tre batterier vardera)

-

Medellång räckvidd: SA-3 (3 enheter)

-

Kort räckvidd (hand eller fordonsburet): SA-7, SA-8/8B, SA-16, Spyder-SR

-

Eldrörsluftvärn: ZU-23-2M och ZSU-23-4160

4.2.2 Variabel Förvarning för Ryssland-Georgien
Georgien förfogade över en samling relativt moderna radarstationer, 6 militära och 4
civila med majoriteten av dessa sammankopplade i ett nätverk för tidig
förvarning.161Man hade dessutom anskaffat ett modernt passivt övervakningssystem
med förmåga att upptäcka flygplan med Stealth-design162.
Variabel förvarning och underrättelser graderas därför till hög.
4.2.3 Variabel Luftvärn för Ryssland-Georgien
Med uttalat syfte att neutralisera det ryska flygvapnet i händelse av konflikt hade det
georgiska flygvapnet satsat betydande resurser på luftförsvar. Moderna radarsystem,
inklusive passiva sensorer, telekrigssystem samt 1-2 bataljoner luftvärnsrobot Buk-M1
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(SA-11), kompletterat med fyra batterier Osa-AK/AKM (SA-8B) hade köpts in från
Ukraina. Den georgiska armén hade även förvärvat ett stort antal bärbara
luftvärnsrobotar från Ukraina, Bulgarien och Polen.163 Detta i kombination med befintlig
äldre materiel gav Georgien ett kvalificerat luftvärnssystem och kriget kan betraktas
som det första där modernt stridsflyg ställs mot generationsmässigt jämförbart
luftvärn.164
Under krigets första dag förlorade Ryssland 5 flygplan (1 Tu-22M3, 1 Su-24MR samt 3
Su-25), vilket ledde till att Ryssland under krigets andra dag i princip inte genomförde
några flyganfall.165 Totalt sett under kriget lyckas Georgiskt luftvärn nedkämpa ett
flertal ryska flygplan. Antalet varierar beroende på uppgiftslämnaren, georgiska källor
hävdar 15-19 bekämpningar medan ryska källor inte oväntat pendlar mellan lägre
siffror där man medger mellan 4-8 förluster. Sanningen ligger sannolikt någonstans
däremellan, vad som dock är odiskutabelt är att det ryska flygvapnet överraskades av
Georgiens innehav av SA-11.166
Sammanfattningsvis var det georgiska luftvärnet förvisso av modern typ men inte helt
yttäckande på alla höjder. Variabel Luftvärn graderas därför till hög.
4.2.4 Variabel Flygbaser för Ryssland-Georgien
Georgien hade en dryg handfull flygbaser att tillgå för stridsflyg och helikopter. Av dessa
nyttjade stridsflyget fyra stycken; Marneuli, Senaki, Vaziani och Bolnisi.167 Vid offensiva
operationer mot Sydossetien och Abchasien användes Senaki som framskjuten
flygbas,168 ett tecken på att spridningen var relativt god.
Georgien förfogade över två ofullständiga flygdivisioner (Su-25 och L-39)169, således
fanns i snitt två flygbaser till vardera flygdivisionen. Dessa flygbaser kan förvisso anses
vara väl utspridda över landet, analysen har dock inte funnit några indikationer på att
dessa flygbaser skulle erbjuda fortifikatoriskt skydd i någon betydande form. Variabel
flygbaser graderas därför till hög.

163

Lefevbre, s. 96; Aminov, s. 20; Tseluyko, s. 18
Aminov, s. 22
165
Vendil Pallin & Westerlund, s. 408
166
Cornell, s. 167-168
167
Lefevbre, s. 97; Tseluyko, s. 16
168
Tseluyko, s. 16
169
Barabanov, s. 29; Larsson et al., s. 34
164

Sida 45 av 63

Nicklas Bergman
HSU 14-16

2016-01-18

4.2.5 Variabel Offensiva flyganfall för Ryssland-Georgien
Georgien har huvudsakligen en decimerad division Su-25 att tillgå för offensiva
operationer. Ingen av källorna antyder att Georgien ska ha nyttjat divisionen med L-39C
till annat än utbildning. 170
Georgiska Su-25 gjorde offensiva flyganfall mot Sydossetiska mål i krigets inledning.
Man angrep även den ryska fredsbevarande styrkan i Yuzni, nära Tbilisi. Under krigets
andra dag försökte man bomba den strategiskt viktiga Roki-tunneln som sammanbinder
Georgien/Sydossetien med Ryssland/Nordossetien, men det enda resultatet blev en
förlust av en egen Su-25.171 Samma försök upprepas igen senare under kriget men med
samma resultat.
Den georgiska förmågan till offensiva flyganfall nyttjas med viss intensitet men enbart i
form av flyganfall på djupet och med en decimerad division som utsätts för
återkommande bekämpningar i den ryska luftöverlägsenheten. Variabel offensiva
flyganfall graderas därför till låg.
4.2.6 Variabel Jaktflyg för Ryssland-Georgien
Då Georgien helt saknade jaktflygförmåga blir värderingen låg (obefintlig).
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4.3 Summering
4.3.1 Sammanställning av resultatet
Sammanställt ser resultatet av analysen ut enligt följande tabell.
Variabel
Förvarning

Fall
NATO-Serbien
Ryssland-Georgien

Gradering
Hög
Hög

Luftvärn

NATO-Serbien
Ryssland-Georgien

Hög
Hög

Flygbaser

NATO-Serbien
Ryssland-Georgien

Hög
Hög

Offensiva flyganfall

NATO-Serbien
Ryssland-Georgien

Låg
Låg

Jaktflyg

NATO-Serbien
Ryssland-Georgien

Hög
Låg (obefintlig)

Vid en betraktelse av resultatet utifrån utfallsvariabeln, det vill säga tiden för
operationen, kan ett knappt övertag spåras för det fall som här bedöms som lyckat, det
vill säga det fall som drog ut längst i tid. Fallen ligger förvisso på samma nivå avseende
fyra variabler av fem, men det ”lyckade” fallet NATO-Serbien avviker positiv under
variabel Jaktflyg. Detta ger en samvariation mellan den oberoende variabeln jaktflyg och
den beroende variabeln för utfallet i konflikten på Balkan 1999, vilket således stödjer
teorin. Samvariationen med teorin skulle kunna betraktas som att den leder till
avskräckning enligt detta sätt att mäta. Resultatet är emellertid lite för vagt för att påstå
att utfallet endast kan förklaras utifrån de mindre staternas luftstridskrafter och deras
avskräckande effekt.
Uppsatsens delfråga 2 löd ”Hur har detta (avskräckande förmågor hos numerärt
underlägsna luftstridskrafter) avspeglats i nutida luftoperationer?”. Svaret är att i dessa
två fall kan variabel Jaktflyg till del kan sägas förklara utfallet i konflikterna. Övriga
variabler kan inte påvisa någon samvarians.
Fallstudien gav alltså inte någon stark förklaringskraft till att de utvalda variablerna
skulle ha någon kausal koppling till lyckad avskräckning i form av en tidsmässigt
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utdragen konflikt. I tillägg till resultatet kan ett antal slutsatser dras från analysen på en
mer detaljerad nivå:
Avseende Förvarning och underrättelser kan konstateras att det är en faktor som
åtminstone i dessa två fall inte bidrar till någon betydande avskräckning på en
anfallande part av den dignitet som fallen erbjuder. Särskilt i Georgiens fall hade man
faktiskt ett relativt potent system för förvarning, men det påverkade inte situationen
mer än att man från rysk sida bekämpade så mycket av förvarningssystemet som
möjligt. Vilket är rationellt då det handlar om ett naturligt militärt mål.
Luftvärn är den variabel som markerar tydligast påverkan i analysen. Här kan man
utifrån båda fallen se en faktor som har betydelse för och påverkar den anfallande
parten påtagligt så att denne tvingas till motåtgärder eller avbrott. NATO tvingas i sina
anfall mot Serbien att ansätta en lägsta flyghöjd på 15000 fot och man tvingas också
placera sina mest skyddsvärda flygresurser på positioner som inte är optimala för
uppgiftens lösande. I det andra fallet leder de inledande Georgiska bekämpningarna av
ryskt stridsflyg till att Ryssland gör ett uppehåll på ett dygn i sina luftanfall. Detta till
trots hade variabel luftvärn uppenbarligen ingen påverkan på utfallet som helhet
eftersom det inte påvisade något avvikande utfall i analysen.
När det gäller Flygbaser är det i fallet med NATO-Serbien som förekomst av variabeln
tydligast kan spåras, men inget i empirin talar för att taktiserande med flygbaser har
påverkat fallet i någon nämnvärd utsträckning.
Offensiva flyganfall har graderats till låg i båda fallen och det framgår tydligt att det i
båda fallen rör sig om en offensiv förmåga som helt enkelt inte utgör någon
avskräckande effekt. En numerär och teknisk underlägsenhet genom få och
okvalificerade enheter som dessutom inte ges något spelrum då den anfallande parten i
båda fallen besitter en alltför stor luftöverlägsenhet.
Även avseende Jaktflyg måste numerärens betydelse lyftas upp. För även om fallet
NATO-Serbien skulle kunna betraktas som generationsmässigt jämförbara
jaktflygsystem så är det på en försvinnande låg numerär nivå som gör att serbiskt
jaktflyg efter en darrig inledning inte återkommer mer i konflikten. Jaktflyg är trots
detta den variabel som ger utslag i analysen.
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4.3.2 Uppsatsens huvudfråga
Uppsatsens huvudfråga löd;
-

Vilka luftoperativa förmågor hos en mindre stat kan förklara lyckad avskräckning?

Genom uppsatsen har det teoretiska svaret på frågan tagits fram genom en kvalitativ
textanalys. De variabler som textanalysen gav var följande:
-

Förvarning

-

Luftvärn

-

Flygbaser

-

Offensiva flyganfall

-

Jaktflyg

Utifrån uppsatsens fallstudie kunde emellertid samvarians endast påvisas mellan
Jaktflyg och lyckad avskräckning i dessa specifika fall.
Vilka alternativa förklaringar skulle då kunna förklara utfallet med den för Serbien
lyckade utdragna konfliktförloppet? För att hålla sig till uppsatsens fokus ges här en
möjlig förklaring utifrån det militära maktmedlet: NATO hade till skillnad mot Ryssland i
det andra fallet ingen marktrupp redo att skicka in i Serbien när flyganfallen inleddes.
Enbart flygbombningar kunde inte hindra Milosevic trakasserier i Serbien och ju längre
tid Milosevic fick på sig att utplåna och fördriva den bosniska armén desto större blev
hans markoperativa kontroll.
Varför Milosevic till slut gav upp finns det också flera förklaringsmodeller för. NATO’s
luftkrig var sannolikt ett tongivande skäl även om luftstridskrafterna inte kan tillskrivas
samma tydligt avgörande roll som exempelvis under Desert storm.172 Andra möjliga
orsaker till kapitulationen kan vara att Milosevic uppfattade och avskräcktes av de
signaler om en eventuell markoperation som hade börjat diskuteras när luftkriget inte
gick koalitionens väg. Ytterligare skäl kan vara att Serbien genom kränkningarna av
Kosovos civilbefolkning hade fått Ryssland att ta sin stödjande hand från Serbien, och att
Kosovos armé alltjämt utgjorde ett fortsatt hot för Milosevic. Luftmaktskritiska röster
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hörs också påpeka det faktum att NATOs luftkrig inte lyckade stoppa den etniska
rensning som pågick i Kosovo, vilket var syftet med operationen från första början.173
I det svenska perspektivet kan det vara något av en väckarklocka att dessa förmågor
inte skulle ha större avskräckande effekt. Nu finns det givetvis fler aspekter på
avskräckning, men dessa två fall visar i alla fall på en nivå av luftförsvar som inte ledde
till avskräckning i någon avgörande grad. Något att ha i åtanke när försvarsanslagen
närmar sig enprocentsnivå av BNP. Med det som ingress kommer de svenska
luftstridskrafterna att diskuteras i uppsatsens slutdiskussion.

173

Byman, Daniel L. & Waxman, Matthew C., "Kosovo and the Great Air Power Debate." International
Security 24.4 (2000):5, s. 6
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5. Slutdiskussion
Här genomförs inledningsvis en rekapitulation över uppsatsen med återkoppling till
syfte och forskningsläget. Här reflekteras också självkritiskt över källkritik, validitet,
reliabilitet och transparens. Slutligen förs en resultatdiskussion över analysens resultat
ställt mot hur de utvalda variablerna kan graderas ur ett svenskt perspektiv.

5.1 Reflektion, självkritik och fortsatt forskning
I uppsatsens inledning citerades Försvarsmaktens operativa doktrin, som säger att
grunden för försvarsmaktens uppträdande skall vara att verka avskräckande.
Uppsatsens problemformulering bygger på det paradoxala i att en mindre stat skall
förmå att skapa avskräckning hos stormakter i dess omedelbara närhet, och syftet med
uppsatsen var att förklara hur även en mindre stat kan bidra till avskräckning genom dess
luftstridskrafter.
Inom defensiv luftmaktsteori sorterades centrala förmågor som Förvarning, Luftvärn,
Flygbaser, Offensiva flyganfall och Jaktflyg ut. I påföljande flerfallstudie var det dock bara
Jaktflyg som kunde vidimeras att bidra till lyckad avskräckning i de utvalda fallen.
För att skapa en bred luftmaktsteoretisk förankring och god begreppsvaliditet174 vid
urvalet av ovanstående oberoende variabler användes två skilda teoretiker som källor.
Operationaliseringen av variablerna har därefter redovisats i tabellform för att öka
genomskinligheten.175
I fallstudien utgjordes den beroende variabeln av lyckad/misslyckad avskräckning.
Problemet med att mäta sådan löstes genom att belägga hur ett utdraget tidsförlopp kan
kopplas till lyckad avskräckning för försvararen. Detta kan givetvis kritiseras för att vara
ett smalt sätt att mäta utfallet på, det skulle kunna bero på flera andra orsaker, och
därmed påverka analysens resultatvaliditet.176 Men genom att välja detta sätt bibehölls
uppsatsens fokus på det militära maktmedlet och krigföringsförmågan fysiska faktorer.
Ett alternativt sätt att operationalisera avskräckningen utifrån samma teori hade kunnat
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vara att under oberoende variabel mäta förändrat uppträdande hos motståndaren. Detta
skulle sannolikt leda till att luftvärn belades som huvudsakligen påverkande för utfallet i
konflikten NATO-Serbien.
En svaghet med fallstudie som metod är dess begränsade externa validitet eller
generaliserbarhet.177 Genom att välja en konflikt som ligger nära de förhållanden som
skall undersökas kan viss generaliserbarhet sägas gälla för konflikter med liknande yttre
förutsättningar och styrkeförhållanden. Genom att välja två fall istället för ett ökar
denna generaliserbarhet ytterligare.178 Man kan givetvis diskutera huruvida analysens
två fall är representativa för svenska förhållanden och säkerhetspolitiska
förutsättningar. Varken Serbien och Georgien hade till exempel ett lika modernt
flygvapen som Sverige kan tillskrivas. Det är dock svårt att hitta fall med exakta nivåer i
det avseendet, och jag prioriterade att de två fallen i analysen skulle vara så jämlika som
möjligt. Att Sverige avviker i numerär och modernitet under uppsatsens slutdiskussion
har mindre betydelse.
Det finns också anledning att påtala valet av källor till analysen. En självklar strävan var
att källorna skulle kunna stå upp för de källkritiska principerna,179 men eftersom
källorna i analysen i huvudsak består av andrahandskällor finns det en svaghet
avseende oberoendeprincipen. Detta uppvägs till del genom att flera källor används.180
Avseende kriteriet tidssamband kan källorna dock betraktas som valida.
Jag anser att mitt resultat stärker att det är de aktiva försvarsåtgärderna som har störst
betydelse för avskräckning. Med det menar jag att passiva åtgärder såsom tidig
förvarning och skydd eller spridning av flygbaser inte har samma avskräckande effekt
som den aktiva åtgärden ett jaktflyg innebär. Även luftvärnet uppfattades som sagt som
påverkande på de anfallande parterna i båda fallen, trots att det inte kunde beläggas
genom min analys. Vidare kan man också tänka sig att offensiva flyganfall skulle kunna
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bidra till en avskräckande effekt, men att förmågan sannolikt var på alltför låg nivå för
detta i mina två fall.
Under ”Tidigare forskning” presenterades ett antal föreslagna forskningsspår.Denna
uppsats gör inte anspråk på att ha tömt ut dessa men däremot möjligen lagt en pusselbit
avseende ”vilka materielsystem som är tröskelhöjande”, ”försök till värdering av den
egna förmågan”181 samt ”med stöd av teorierna inom avskräckning, försöka beskriva hur
ett litet defensivt land som Sverige bäst bör gå till väga för att optimera den
avskräckande effekten”.182 Lawrence Freedman uppmanade vidare till forskning för att
stärka ”policys och konceptuella ramverk” (som exempelvis Operativ doktrin) för att
komma närmare en förklaring hur vi i realiteten strukturerar och bedömer
utrikespolitiska utmaningar.183 Detta diskuteras härnäst utifrån analysens resultat
jämfört med Försvarsmaktens förmågor.
Sett till ovanstående kan ett antal uppslag till fortsatt forskning skönjas. Till exempel att
titta på samma fall med annan operationalisering som nämndes ovan. Alternativt att
med samma analysmodell titta på andra konflikter där en numerärt underlägsen
luftmakt nått framgång, till exempel Israel i Sexdagarskriget, England i Falklandskriget
eller England i slaget om Storbritannien. Om man höjer blicken ytterligare skulle en mer
allomfattande studie av svensk avskräckning vara av intresse, det vill säga hur den
militära avskräckningen stärks eller försvagas av övriga maktmedel såsom diplomatiska,
ekonomiska och informativa.

5.2 Fallstudien jämförd med svenska luftstridskrafter
Värdet av denna diskussion ligger i att skapa en uppfattning om vad de svenska
luftstridskrafterna möjligen hade kunnat uppnå i en konfliktnivå motsvarande de
analyserade fallen.
För att beskriva de svenska luftstridskrafterna har följande källor använts Flygvapnets
Utvecklingsplan (FVUP) som kan anses vara det dokument som tydligast beskriver det
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svenska Flygvapnets nuläge och framtida inriktning.184 Eftersom luftvärnet
organisatoriskt tillhör markstridskrafterna används motsvarande dokument, Arméns
utvecklingsplan (AUP)185, för att beskriva detta. I några avseenden krävdes ytterligare
litteratur för att belägga vissa numerärer, då användes Försvarsproposition 2015 och
Försvarsmaktens hemsida.
I dessa dokument står följande att läsa avseende analysens oberoende variabler. Av
förklarliga skäl utgår graderingar som står i relation till en motståndare, såsom
intensitet i flyganfall samt generation och numerär (ratio) av jaktflyg.
Förvarning och underrättelser:
Försvarsmaktens sensorer för luftmål består av ett antal markbaserade samt en
flygburen sensor. Bland de markbaserade är PS 860/861 och PS 870/871 ryggraden
som nyttjas över tiden för att skapa Försvarsmaktens luftlägesbild. Övriga sensorer
såsom luftvärnets UndE 23 kan också användas för tidig förvarning men kräver
bemanning på stationen varför detta vanligtvis sker under begränsade tidsperioder för
att fylla luckor i den övriga radartäckningen eller vid speciella tillfällen då extra god
täckning önskas. Exempel på det senare är vid OS i London 2012 samt NATO-toppmötet
i Åre 2005. Det långräckviddiga sensorsystemet PS 860 är nyligen uppgraderat till PS
861 och när samtliga anläggningar är uppgraderade erhålls en god tredimensionell
radartäckning med lång räckvidd på hög och medelhög höjd.186 Låghöjdsradarsystemet
PS 870 uppgraderas och modifieras för närvarande till PS 871. Numerären minskas och
ca en tredjedel av ursprungliga anskaffningen tas ur drift.187 Uppgraderingen av dessa
två system innebär dock att förmågan till tidig förvarning till viss nedgår under
uppgraderingsperioden.188
Förvarsmaktens luftburna sensor går under beteckningen ASC 890 (Airborne
Surveillance and Control). Systemet har precis som andra luftburna radarsystem en god
räckvidd (450 km) genom dess upphöjda sensor och kan nyttjas flexibelt genom
bärarplattformens rörlighet. Försvarsmakten förfogar över två system ASC 890 vilket
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gör det till en kritisk resurs då bärarplattformens (SAAB 340) flygtid av naturliga skäl
blir gränssättande.189
Försvarsmakten förfogar över luftburen sensor och antalet system är begränsat.
Marksensorerna ger inte en helt yttäckande bild på låg höjd och har därmed också
sannolikt begränsad redundans mot störning och/eller bekämpning. Variabel
Förvarning graderas därför till hög.
Luftvärn:
Försvarsmaktens organisation består av två luftvärnsbataljoner190 som modulärt kan
delas i ett antal operativa delar för att verka över ett större eller flera områden.
Luftvärnsbataljonerna är utformade för att både kunna skydda objekt, anläggningar och
kunna understödja markstrid. Bataljonernas beväpning utgörs av Robotsystem 97
(medellång räckvidd191) samt Robotsystem 70 (kort räckvid192). Dessa system ger
endast en begränsad förmåga att verka i mörker och därför har beslut fattats om
införandet av Robotsystem 98 för att ersätta Robotsystem 70. Ett beslut som ännu ligger
i vågskålen är huruvida luftvärn med medellång-/lång räckvidd skall anskaffas, något
som anges som det viktigaste förslaget till förändring för luftvärnet.193
Försvarsmaktens luftvärnssystem har kort och medellång räckvidd, en långräckviddig
luftvärnsförmåga saknas. Luftvärnsbataljonerna är två till antalet och trots möjlighet att
dela upp bataljonerna i mindre enheter kan man inte uppträda yttäckande utan har
förmåga till skydd av objekt eller begränsad yta, vilket kan sägas motsvara förmåga till
inre och yttre punktskydd. Variabel Luftvärn graderas därför till hög.
Flygbaser:
Försvarsmaktens två flygbasbataljoner194 bidrar till flygstridskrafternas flexibilitet
genom sina rörliga flygbaskompanier som medger att stridsflygdivisionerna kan spridas
över ytan för skydd och korta responstider. Något exakt antal flygbaser anges ej men
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FVUP beskriver flera sorters flygbaser såsom huvudbas (ordinarie flygflottiljer vilka är
fem till antalet), beredskapsbas (för incidentberedskap och beredskapshöjning),
spridningsbas (för att öka redundans), stödbas (främst för transportflyg för stöd till
övriga Försvarsmakten) samt övningsbas (två stycken).195 På dessa skall sex stycken
stridflygdivisioner samt en Transport- och specialflygdivision kunna baseras.196
Försvarsmakten avser vidare att utöka antalet nationella flygbaser under perioden
2016-2022.197 Flygbasbataljonerna skall kunna betjäna alla typer av flygförband dygnet
runt under alla årstider.198
Försvarsmakten beskriver inte någon inriktning till att erbjuda fortifikatoriskt skydd på
sina flygbaser, skyddsförmågan kan istället sägas bestå av skydd genom spridning. En
spridning som redan genom huvudbasernas placering kan sägas vara rikstäckande. Det
totala antalet flygbaser anges inte i öppna källor men kan med ledning av texten ovan
bedömas till minst 10-15 st och antalet uppges skall öka. Variabel Flygbaser graderas
därför till hög.
Offensiva flyganfall:
Försvarsmaktens förmåga till offensiva flyganfall kan närmast beskrivas utifrån termer
av flyganfall på djupet och direkt flygunderstöd, sett till vilken beväpning som JAS 39 kan
bära.199 För dessa ändamål införs i närtid en ”small diameter bomb” i form av GBU-39
vilket innebär en förbättrad markmålsförmåga främst genom ökade skjutavstånd och
förbättrad förmåga till graderad verkan.200 Vad gäller sjömålsbekämpning skall
förmågan vidmakthållas och man anser att en ersättare till utgående Robotsystem 15
bör anskaffas.201 Man anser sig dock sakna förmågan till strategiska flygoperationer,
utöver enstaka attackanfall.202 Begränsningen sägs råda i förmågan att analysera och
planera en verkansinsats, ett behov som drivs av ökad användning av precisionsvapen
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mot markmål.203 Man anser också att ett tungt långräckviddigt vapensystem bör
anskaffas.204
Försvarsmakten har förmåga till flyganfall på djupet och direkt flygunderstöd men
saknar förmåga till strategiska flyganfall, även om ambitioner finns att uppnå även det
sistnämnda. Variabel Offensiva flyganfall graderas därför till hög.
Jaktflyg:
Inom de närmsta åren reduceras antalet JAS 39 i Försvarsmakten i samband med att
flygplansparken moderniseras. Målsättningen är att ha 100 serielika flygplan av typen
JAS 39 C/D i enlighet med det regeringsbeslut som fattades i frågan 2007.205 Dessa
organiseras i sex stycken stridsflygdivisioner.206 I närtid införs luftmålsrobot METEOR
vilket innebär en förbättrad luftmålsförmåga främst genom ökad roboträckvidd.207
För att bibehålla den operativa förmågan relativt utländska vapensystem och
plattformar har Försvarsmakten dragit slutsatsen att ett förmågelyft av JAS 39 Gripen
behöver genomföras i perioden 2020-2030. Det operativa behovet bedöms vara minst
60-80 flygplan.208
Som tidigare nämnts har denna variabel uppenbara problem att mätas då den kräver en
motståndare att jämföras mot. Skulle man trots allt sätta in den i något av de fall som
analyserats i denna uppsats skulle generation av flygsystem vara lika och därmed
graderas till hög. Försvarsmaktens 100 JAS 39 C/D skulle ge en numerär
underlägsenhet. 1:1,7 jämfört med NATO och 1:1 jämfört med Ryssland, men värdet av
en numerär jämförelse bör betraktas med reservation. I de aktuella fallen hade
anfallarna en uppfattning om vilken luftoperativ styrka de skulle möta och planerade
med numerärer därefter. Försvarsmakten kan dock tillskrivas ett jaktflygsystem i högsta
internationella klass, med en jaktrobot som betraktas som avgörande:
Meteor is a game changer, if I was on the other side I would think three times
before starting something. /Micael Bydén209
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Sammanfattning
För att tydliggöra resultatet av ovanstående jämförelse återanvänds tabellen från
analysen, med tillägg av en fjärde kolumn som visar graderingen för de svenska
luftstridskrafterna.
Variabel
Förvarning

Fall
NATO-Serbien
Ryssland-Georgien

Gradering
Hög
Hög

FM gradering

Luftvärn

NATO-Serbien
Ryssland-Georgien

Hög
Hög

Hög

Flygbaser

NATO-Serbien
Ryssland-Georgien

Hög
Hög

Hög

Offensiva luftoperationer

NATO-Serbien
Ryssland-Georgien

Låg
Låg

Hög

Jaktflyg

NATO-Serbien
Ryssland-Georgien

Hög
Låg (obefintlig)

Hög

Hög

Tabellen visar att de svenska luftstridskrafterna får en genomgående hög gradering.
Redovisningen döljer dock nyanser genom dess digitala gradering låg/hög, nyanser som
framgår vid en närmare betraktelse. En sådan betraktelse ger till exempel vid handen att
om skalan varit flergradig skulle både serbiskt och georgiskt luftvärn faktiskt erhålla en
högre gradering jämfört med Försvarsmakten. Det skulle kunna betraktas som en
påminnelse för Försvarsmakten att det relativt omfattande luftvärn som man förfogade
över men avvecklade kring millennieskiftet har lämnat ett påtagligt tomrum efter sig.
1996 hade Försvarsmakten 22 luftvärnsbataljoner vilka har blivit två i nuvarande
organisation, huvudsakligen med samma beväpning även om viss ombeväpning
planeras i närtid.
Det omvända kan sägas gälla för svenskt jaktflyg. Med en annan skala skulle skillnaden
mot Serbien och Georgien framgå tydligt till svensk favör. Denna höga nivå har delvis sin
förklaring i att det aldrig utsatts för riktigt samma nivå av avveckling som till exempel
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luftvärnet. Positivt således för svensk del att analysens resultat visar att jaktflyg är den
variabel som påvisats ha betydelse för den avskräckande effekten.
Värt att notera avseende den avslutande diskussionens jämförelse är att det givetvis inte
helt går att jämställa resultatet av en fallstudie, oavsett hur anspråkslös, med
Försvarsmaktens egna utsagor om dess förmågor. I den senare måste bland annat den
källkritiska aspekten om tendensfrihet beaktas. Vidare ges inte någon bild av vad
förmågorna duger till i relation till en potentiell angripare, vilket erhålles i fallstudien.
Det finns dock ingen relevant konflikt att jämföra med där de svenska
luftstridskrafterna använts på liknande sätt som i Georgien och Serbien, vilket förvisso
inte är odelat negativt.
What also matters is quantity: Firstly, quantity is a quality in itself.
Secondly, quality is better than quantity - especially if deployed in large
numbers!210
Numerärer har diskuterats på flera håll i uppsatsen. I citatet ovan förespråkas stora
numerärer, å andra sidan finns resonemang om att materiella faktorer historiskt sett
inte alls har förklaringskraft på utgång i krig utan det avgörande är hur doktriner och
taktik tillämpas i den väpnade striden, som avgör seger eller förlust.211 För en nation
som Sverige är det rimligt att som vår nuvarande Överbefälhavare konstatera att
framgång för luftmakt bygger på tre kriterier; numerär, taktisk och teknisk
överlägsenhet, av vilka det svenska flygvapnet skall sträva efter att uppnå de två senare.
För en småstat med ett konventionellt försvar handlar det knappast om att sätta skräck i
en potentiell stormakt, utan om att på ett tydligt men icke hotande sätt klargöra att man
har effektiva möjligheter att besvara militär våldsanvändning på sätt som gör att sådana
försök aldrig ska te sig frestande.212
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