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SVENSK AVSKRÄCKNING, EN TRÖSKEL ELLER DÉJÀ VU FRÅN KALLA KRIGET?

Sammanfattning:
Redan i Sun Zis klassiska verk Krigskonst beskrivs hur avskräckning skapas genom förberedelser i fred som syftar till att för motståndaren framstå som oövervinnerlig. Huruvida Sverige nyttjar avskräckning som en övergripande strategi eller i olika form på olika nivåer gör
det relevant att studera fenomenet och om det finns en skillnad i synen på avskräckande
förmåga relativt strategisk nivå och strategiska maktmedel. Vilket utifrån hur avskräckning
uttrycks och beskrivs samt de förmågor som anses generera denna effekt skapar ett svenskt
perspektiv på avskräckning.
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och jämföra om dagens syn på begreppet avskräckning, avskräckande marina förmågor och metoder skiljer sig från första delen av kalla
kriget. För att därigenom kunna påvisa om det skett en förändring i den direkt avskräckande
strategin för det militära försvaret av Sverige och om en utveckling i så fall är att betrakta
som en optimering eller suboptimering av svensk avskräckning.
Resultatet i uppsatsen konstaterar en skillnad i synen på avskräckning inom den överordnade strategin utifrån de förändrade säkerhetspolitiska förutsättningarna. Samtidigt som
den militärstrategiska nivån ska generera en förnekande- och direkt avskräckande effekt
mot ett överraskande anfall och försvara Sverige enskilt, för vilket det saknas en trovärdig
militär förmåga till såväl förnekande- och direkt avskräckning som kollektiv- eller utsträckt
avskräckning. Sammantaget visar studien att Sveriges nutida avskräckningsstrategi är ofullständig och som en konsekvens av detta blir det militära maktmedlets förmågor och metoder
idag, illusoriskt lika de som uttrycktes under kalla kriget.
Nyckelord: Avskräckning, Tröskel, Sverige, Strategi, Marinen, Freedman, Schelling, Beaufre.
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1 Inledning
”Vårt försvar blir fredsbevarande om det har en sådan styrka och beredskap att ett
angrepp ter sig osäkert och kraftödande”. 1
Citatet är hämtat ur 1958 års proposition (och beslut) vilken bereddes och beslutades
under en tid med mycket osäkert världsläge. Under 1950-talet hade det globala säkerhetsläget försämrats då spänningarna mellan Sovjetunionen och USA succesivt eskalerat
efter händelserna i Tjeckoslovakien 1948, Berlinblockaden 1948-49, Koreakriget 195053, etablerandet av NATO 1951 samt upproret i Ungern 1956. Det avsedda syftet med
Krigsmakten2 var således att utifrån de inneboende förmågorna avskräcka från väpnat
angrepp.
Det kalla kriget varade fram till Sovjetunionens upplösning 1991, vilket resulterade i en
tid av avspänning. Den nya säkerhetspolitiska situationen innebar att risken för en allvarlig konflikt i närområdet eller ett väpnat angrepp mot Sverige bedömdes som ringa.
Detta innebar att syfte och målbild med Försvarsmakten började diskuteras och ganska
snart medförde det en succesiv transformering av det militära maktmedlet, Försvarsmakten (FM), från territoriellt försvar till internationell verksamhet.3 En direkt konsekvens var att resurser och förmågor för nationellt försvar avvecklades och/eller reducerades.4 Marinen drabbades hårt och den lätta flotta som beslutades om i FB58 vilken
haft en renässans under ubåtsjakten på 1980-talet omformades och minskade kraftigt.5
Trots detta kvarstod operativa koncept som kustförsvar och sjöfartsskydd.6

Regeringen, Kungl. Maj:ts proposition 1958:110, Bihang till Riksdagens protokoll 1958. (Stockholm, Riksdagen, 1958.)
s99
2 Krigsmakten bytte namn till försvarsmakten 1975. Riksdagen, Kungl. Maj:ts proposition 1974:50, Angående vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret; given den 22 mars 1974, 1 saml. Nr 50, s3
3 Engelbrekt, Kjell & Ångström, Jan, ”Svensk säkerhetspolitik i omdaning”, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen.
Upplaga 1:1 (Stockholm, Nordstedts, 2010.) S238-240; Agrell, Wilhelm, Fred och Fruktan. (Lund, Historisk Media,
2000.), s274
4 Regeringen, Regeringens proposition 1999/2000:30, Det nya försvaret. (Stockholm, Riksdagen,1999.) Pkt 3.1 Politiska
utgångspunkter.
5 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Framsyn nr 1, 2004,sid 17-19:
file:///C:/Users/hsu14003/Downloads/Framsyn%20Nr%201%202004%20(1).pdf hämtad 2015-12-19.
6 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM1(A). (Stockholm, Försvarsmakten, 2010. M7739353024) s 03-11--12
1
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I och med Rysslands invasion av Georgien 2008 och annektering av Krim 2014 samt en
allt mer offensiv rysk utrikes- och säkerhetspolitik har bilden av en totalitär regim som
använder det militära maktmedlet för att hävda sina intressen växt fram. Återigen har
diskussionen om nödvändigheten att med militära resurser försvara nationell självständighet och nationella intressen hamnat i fokus.7 Begreppet tröskel8 används vid upprepade tillfällen i 2015 års Försvarsbeslut för att visualisera avskräckande effekt, vilket
det militära maktmedlet förväntas bidra till.
Försvarsmaktens primära syfte i fred, kris och krig är att om så krävs med våld hävda
Sveriges suveränitet och territorium genom försvar mot angrepp från andra stater eller
aktörer. 9 Detta konstateras i den Militärstrategiska doktrinen där ”utgångspunkten för
innehavet av det militära maktmedlet är att med vapenmakt kunna nå de politiska mål
som anses gynna de egna intressena” 10. Således får det militära maktmedlet ett brett användningsområde vars syften kan beskrivas på följande sätt: påverka – avskräcka –
tvinga – besegra. Dessa syften kan användas på olika ledningsnivåer, strategiskt, operativt eller taktiskt. Samtidigt som användningsområdet är brett är innehavet av det militära våldsinstrumentet och förmågan till väpnad strid gemensamt för allt militärt engagemang.
För Försvarsmakten finns dessutom ett sekundärt syfte, nämligen att verka avskräckande i fred och vid kris mellan aktörer i vårt närområde. Detta uttrycks i den operativa
doktrinen som ”På operativ och taktisk nivå är det begreppet avskräcka som övergripande anger vilket syfte som finns med Försvarsmakten.” 11 Det framgår följaktligen att
det övergripande syftet med Försvarsmaktens förmågor är att på ett trovärdigt sätt avskräcka från angrepp.

Regeringen, Regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar. (Stockholm, Riksdagen, 2009.) s30
Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges Försvar 2016-2020. (Stockholm, Riksdagen, 2015.) s1
9 Regeringskansliet, SOU 2010:22, Krigets lagar. (Stockholm, Fritzes, 2010.) s105
10 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (MSD12). (Stockholm, Försvarsmakten, 2011.) s45
11 Försvarsmakten, Operativ doktrin (OPD14). (Stockholm, Försvarsmakten, 2014.) s14
7
8
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1.1 Problemformulering
Redan i Sun Zis klassiska verk Krigskonst beskrivs hur avskräckning skapas genom förberedelser i fred som syftar till att för motståndaren framstå som oövervinnerlig. Med
andra ord så skapas avskräckning genom att inneha en trovärdig militär förmåga som
med våld kan tillfoga en motståndare oacceptabla förluster. Militärteoretikern Andre
Beaufre12 delar in strategier i olika nivåer medan avskräckningsteoretiker som Thomas
Schelling13 och Alexander L. George14 beskriver avskräckning som en övergripande strategi även om den kan ta sig olika former och uttryck. Att Sverige valt avskräckning som
strategi för det militär maktmedlet är tydligt redovisat i doktrinen. Frågan huruvida
Sverige nyttjar avskräckning som en övergripande strategi eller i olika form på olika nivåer och om det finns en skillnad i synen på avskräckande förmåga relativt strategisk
nivå och strategiska maktmedel gör det relevant att studera fenomenet. Utifrån hur avskräckning uttrycks och beskrivs samt de förmågor som anses generera denna effekt
skapas ett svenskt perspektiv på avskräckning.
Givet det faktum att avskräckning är ett gammalt fenomen och att all form av våldsutövning innehar en avskräckande effekt så har det samtidigt särskådats och teoretiserats i
forskning. Trots omfattande forskning kring begreppet avskräckning så är den lilla nationens perspektiv, att med ett defensivt syfte avskräcka en större aggressor motsvarande stormakt tämligen outforskat.15 En ökad kunskap om detta perspektiv torde medverka till att definiera begreppet avskräckning i en svensk kontext vilket är direkt relevant för Försvarsmaktens utveckling av de konceptuella faktorerna16, så som doktrin och
policy.

Beaufre, André, Modern Strategi. (Elanders, Göteborg, 2010.) s127-129.
Schelling, Thomas, Arms and influence. (USA, Yale University, 2008.)
14 George, Alexander L. & Smoke, Richard, Deterrence in American Foreign Policy. (USA, Columbia University Press,
1974.)
15 Jfr kapitel 1.5 Tidigare forskning och studier samt kapitel 2.1 Allmänt.
16 Konceptuella faktorer – ”De konceptuella faktorerna består av en gemensam syn på hur kunskap om hur maktmedlet ska användas på bästa vis. Dessa föreställningar skapas genom framtagande och implementering av olika
doktriner, reglementen och koncept för stridens förande parallellt med övning och utbildning.” Se Försvarsmakten,
MSD12, s44.
12
13
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1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra om dagens svenska syn på begreppet avskräckning, avskräckande förmågor och metoder skiljer sig från första delen
av kalla kriget (1945-1963). För att därigenom kunna påvisa om det skett en förändring
i den direkt avskräckande strategin17 för det militära försvaret av Sverige och om en utveckling i så fall är att betrakta som en optimering eller suboptimering av svensk avskräckning.
Uppsatsen avgränsas i rum till marina förmågor och metoder och detta sker primärt av
två skäl. (1) De marina förmågorna verkar i alla konfliktspektrum; fred, kris och krig vilket innebär att marinen tillsammans med flygvapnet sannolikt är de som först möter en
anfallande makt, dvs utgör det yttre skalet i försvaret. (2) Dessutom är marinen essentiell för nationens uthållighet, vilket sammantaget innebär att en avskräckande marin
förmåga torde vara relevant att studera utifrån militärstrategisk18 avskräckningseffekt.
Uppsatsens syfte uppfylls och problemställningen närmas genom att följande frågeställning besvaras:


Vilka likheter och/eller skillnader kan påvisas mellan kalla kriget (19451963) och idag avseende avskräckning och de marina förmågor och metoder som genererar densamma?

Visserligen kan till exempel sociala, ekonomiska eller politiska drivkrafter ha påverkat
Försvarsmaktens transformering. Men det är obestridligt att Försvarsmakten, enligt gällande doktriner, har ett övergripande syfte att verka avskräckande. Således borde en
undersökning, om hur synen på och förmågan till avskräckning beskrivs i officiella dokument, implicit kunna påvisa en möjlig påverkan på de beslut som fattas. Ett eventuellt
samband mellan dimensioneringen av det militära maktmedlet och förändrad hotbild
avgränsas dock från denna undersökning.

17
18

Freedman, Lawrence, Deterrence. (Cambridge, Polity Press, 2004), s18
Försvarsmakten, MSD12, s33.
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1.3 Metod
Denna uppsats är en komparativ undersökning av Sveriges syn på avskräckning och de
förmågor och metoder som genererar avskräckning. För analys av empiri, inom ramen
för det komparativa analysverktyget, kommer kvalitativ textanalys att användas eftersom helheten19 i texten måste analyseras för att besvara undersökningens syfte och
problem. Detta för att öka begreppsvaliditeten, reliabiliteten och den komparativa validiten i undersökningen.20
Utgående från undersökningens syfte kommer ett tidsperspektiv att väljas, då det kalla
kriget ska jämföras med nutid, detta utgör komparationens jämförelsepunkt21. Rummet
är, trots geografiska och säkerhetspolititiska förändringar att betrakta som konstant och
utgörs av Sverige och Sveriges närområde.22
Givet detta kommer analysverktyget att användas med ett öppet förhållningssätt23 med
fördelen att det inte finns några färdiga föreställningar om tänkbara svar. En möjlig
nackdel med ett öppet förhållningssätt är att slutsatserna kan bli alltför beroende av vad
som återfinns i materialet och detta undviks genom att i den avslutande reflektionen
fundera igenom vilka andra svar som varit möjliga.
Analys eller tolkning av text handlar om att begripa och förstå texten i förhållande till
den fråga som ställts. Empirin kommer primärt att undersökas utifrån de manifesta24
budskapen med förståelse för om att gränsen till det latenta25 inte är absolut. Vilket
bland annat innebär att om författarens förförståelse av empirin föranleder en misstanke om att skribenterna (av empirin) inte alltid syftade till att uttrycka sig otvetydigt
ska detta beaktas och redovisas i både analys och tolkning. Vidare kommer tolkningsperspektivet utgå från författaren och texterna kommer att läsas i ett nutida perspektiv.
Författarens förförståelse om det militära maktmedlet innebär att det önskvärda av-

Med helheten avses att vissa delar i texten är viktigare än andra och vissa svar kan ligga dolda under ytan, se Esaiasson, Peter, m.fl., Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. (Visby, Norstedts Juridik AB,
2012.), s210
20 Denk, Thomas, Komparativ metod. (Lund, Studentlitteratur, 2002.) s88ff
21 Esaiasson, s225.
22 Denk, s37
23 Esaiasson, s214-218.
24 Med manifesta budskap avses det som kan utläsas omedelbart från raderna i en text. Se Esaiasson, s221.
25 Det latenta budskapet som handlar om sådant som kan utläsas mellan raderna. Se Esaiasson, s221.
19
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ståndet mellan text och tolkare skulle kunna påverka slutsatserna. För att undvika detta
kommer en öppen argumentation användas i analys och slutsatsarbetet, dvs tydlighet
och spårbarhet i argument samt i slutsatsers härledning och redovisning.26

Figur 1. Metodbeskrivning

Designen av analysverktyget i denna undersökning utgår från Thomas Denks tre nivåer
för komparativ analys, abstrakt- operationell- och empirisk nivå (se figur 1).27 Den abstrakta nivån utgörs av begrepp, typologier och teorier, i denna undersökning utgörs
den abstrakta nivån av avskräckningsteori och begreppsdefinitioner vilka motiveras av
undersökningens problem och syfte. På den operationella nivån finns de indikatorer
som ska användas i analysen och dessa indikatorer extraheras ur teori och doktrin. Den
empiriska nivån utgörs av propositioner och Försvarsmaktens underlag inför Försvarsbesluten. Här återfinns de egenskaper och objekt som den abstrakta nivån refererar till.

26
27

Esaiasson, s221-222
Denk, s87
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Utifrån uppsatsens problem, syfte och frågeställning görs inledningsvis en teoretisk ansats, genom att redovisa delar av teoribildningen. Denna ansats är nödvändig eftersom
teoriområdet är omfattande och förståelsen central för operationaliseringen. I denna
process sker preciseringen av idébärarna genom ett brett urval eftersom det är faktorernas teoretiska definition som är bärande, inte den specifika dogmen. Viss risk finns
förstås att definitionen avspeglar det raster genom vilken författaren ser världen, detta
undviks genom att definitionerna sker från ett brett urval.
Ur faktorerna kommer därefter ett antal indikatorer (frågor att ställa till texten) extraheras i syfte att operationalisera forskningsfrågan, dvs göra den forskningsbar. Syftet
med indikatorer är att definiera det som är typiskt för det som ska undersökas, i detta
fall vad som genererar avskräckning.28 Indikatorerna ska ha en god begreppsvaliditet29
varvid antalet indikatorer inte ska utgöra en begränsning för arbetet.
På samma sätt kommer de konceptuella förmågor och metoder som ska operationaliseras att extraheras ur Försvarsmaktens grundläggande förmågor och de marina operativa koncepten30. Avseende förmågor och metoder sker ”urvalet snävt”31 eftersom det är
de svenska konceptuella faktorerna som ska undersökas. Valda faktorer härleds till avgränsningen i uppsatsens syfte, nämligen att undersöka den direkta avskräckningen
samt förmågor och metoder ur ett marint perspektiv. Samtidigt ska det finnas korrelation mellan avskräckningsteorin och faktorernas operativa syfte. Förvisso hade det varit
möjligt att välja förmågor och metoder ur till exempel sjömaktsteori men då riskeras validiteten eftersom syftet är att undersöka svenska konceptuella faktorer.
Indikatorerna, frågorna till texten, kommer sedan att användas som ett raster vid den
kvalitativa textanalysen av empirin. Bearbetningen följer kronologisk ordning och inleds
med kalla kriget, empiri X.

Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne, Samhällsvetenskaplig metod. (Malmö, Liber AB, 2013.) s45
Denk, s88-89.
30 Se kapitel 3.1.3 Marina Metoder.
31 Esaiasson, s218-219
28
29
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Därefter jämförs resultatet av textanalysen utifrån frågeställningens likheter32 och skillnader33. Grundkriterierna för komparationen uttrycks som ”likheter förklaras med likheter”34 och ”skillnader förklaras med skillnader”35. Detta innebär att ett indikerat fenomen som förekommer i båda jämförelsepunkterna (FB63 och FB15) utgör en likhet medan ett fenomen som endast indikeras i en jämförelsepunkt utgör en skillnad. Utifrån resultatet av den genomförda analysen formuleras slutsatser vilka syftar till att besvara
forskningsfrågan rörande skillnader och likheter varvid ingen nivåskattning36 av resultatet krävs.
Det faktiska analysarbetet utgår från eftertänksam och noggrann läsning av aktuell empiri. De tolkningar som redovisas i undersökningen presenteras i form av sammanfattande referat, citat och argumenterande slutsatser där författarens egna tankar och analyser tydligt separeras från ursprungstextens innehåll och där kriterier för slutsatsdragning redovisas.37

Likhet, definieras i denna uppsats i enligt Svenska Akademins Ordbok (SAOB) med betydelsen att egenskapen eller
förhållandet mellan två fenomen är likvärdigt (jämförbart): http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ hämtat 2016-01-13.
33 Skillnad, definieras i denna uppsats enligt SAOB med betydelsen att egenskapen eller förhållandet mellan två fenomen är olika (avviker från varandra): http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ hämtat 2016-01-13.
34 Denk, s56-57
35 Denk, s57-59
36 Esaiasson, s144-146
37 Esaiasson, s223-224
32
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1.4 Material och avgränsningar
1.4.1 Material och källkritik
För undersökningen väljs två försvarsbeslut med tydlig anknytning till problem, syftet
och frågeställning. Eftersom problematiseringen utgår från Sveriges samtida situation
och det kalla kriget blir valet det senaste Försvarsbeslutet 2015 (FB15) och Försvarsbeslut 1963 (FB63). FB63 bedöms relevant eftersom slutet av 50-talet och början 60-talet
utgjorde en osäker säkerhetspolitisk tid. Dessutom är FB63 samtida med Kubakrisen
och således bereddes och beslutades FB63 i en omvälvande säkerhetspolitisk situation.
Detsamma gäller för FB15 som bereddes och beslutades under Krimkrisen. FB63 kan
förvisso anses vara en prolongering av Försvarsbeslut 1958 (FB58) men eftersom det
utgör det sista Försvarsbeslutet i den period som undersökningen avser studera kan betraktas som representativt för periodens säkerhetspolitiska utveckling.
FB63 är också det sista försvarsbeslutet under kalla kriget som tydligt uttrycker ”bistånd
utifrån”38, med vilket avses stöd från USA eller NATO.39 Från och med Försvarsbeslut
1968 (FB68) har alla skrivningar om bistånd utifrån avlägsnats ur propositionerna.
I syfte att välja jämförbara försvarsbeslut är detta faktum relevant eftersom det likt solidaritetsklausulen indirekt påvisar ”extended deterrence”40, vilket möjliggör generella
slutsatser från analysarbetet.
Ytterligare anledning att avgränsa undersökningen till perioden före FB68 är att ÖB65
utgör inledningen på nästa beslutscykel för försvarsmaketen, nämligen avspänningsperioden. 41
I undersökningen analyseras de officiella dokument42 som är knutna till respektive Försvarsbeslut. Detta inkluderar propositioner, ÖB 62, Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 samt Departementsserie(Ds 2014:20) Försva-

Regeringskansliet, SOU 1994:11, Betänkande av neutralitetspolitikkommissionen: Om kriget kommit…(Stockholm,
Fritzes, 1994) s92
39 Ibid, s302
40 Med extended deterrence avses att en allians eller stats kärnvapen och/eller konventionella förmågor omfattar
andra stater, se Morgan, Patric M., Deterrence Now. (Cambridge, Cambridge University Press, 2003.), s15-16.
41 Agrell, Wilhelm, Alliansfrihet och atombomber. (Stockholm, Liber Tryck AB, 1985), s137
42 Om något dokument har hemliga delar och/eller hemliga bilagor så kommer det dokumentet att kompletteras med
lämplig öppen information, vilket tydliggörs löpande när så sker.
38
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ret av Sverige, starkare försvar för en osäker tid. Det relativt snäva valet av material härleds till undersökningens problem och syfte.43
Vidare finns det ingen anledning att ur ett kritiskt perspektiv anta att ett annat underlag
för undersökningen, 1945-1963 och 2015, varit mer representativt för det som avses
undersökas.44
Valet av statliga dokument för undersökningen har skett i syfte att uppnå en extern validitet såväl som intern validitet, ty det indirekta syftet med undersökningen är att, om
möjligt, dra generella slutsatser om civil-militära relationer45 och fenomenet avskräckning i en svensk kontext. Externa validiteten kan anses vara uppnådd i och med att avskräckning som begrepp är tydligt definierat och omvärldssituationen har stora likheter
i valda Försvarsbeslut.46
1.4.2 Avgränsningar
Undersökningen avgränsas för att precisera syfte och forskningsfråga, tidigare har en
avgränsning till marinstridskrafter och en avgränsning avseende bakomliggande orsaker redovisats i kapitel 1.2 Syfte och frågeställning. Dessutom är studien genom inledning och problemformulering avgränsad till Sverige och det svenska perspektivet (se
kapitel 1 Inledning och kapitel 2 Problemformulering).
Vidare avgränsas Revolution in Military Affairs or Military Technical Revolution
(RMA/MTR) som hade kunnat utgöra en tänkbar förklaring till undersökningens problem. Detta kan göras eftersom Perspektivstudien (PERP13) redovisar att Försvarsmakten inte har anskaffat nya vapensystem eller utvecklat nya förmågor som väsentligt förändrar förutsättningarna för avskräckning från kalla kriget.47

43 Regeringen,

Kungl. Maj:ts proposition 1964:110, Bihang till Riksdagens protokoll 1964, 1 saml. Nr 110. (Stockholm,
Riksdagen, 1964.); Regeringen, Kungl. Maj:ts proposition 1963:108, Bihang till Riksdagens protokoll 1963, 1 saml. Nr
1108. (Stockholm, Riksdagen, 1963.); Regeringen, Statsutskottets utlåtande nr 97 år 1964, Bihang till Riksdagens protokoll 1964, 6 saml. Nr 97. (Stockholm, Riksdagen, 1964.); Försvarsstaben, ÖB 62, riktlinjer för krigsmaktens fortsatta
utveckling. (Stockholm, Emil Kihlströms Tryckeri AB, 1962.); Regeringen, Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges Försvar 2016-2020. (Stockholm, Riksdagen, 2015.); Försvarsmakten, Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015. (Stockholm, Försvarsmakten, 2014.); Försvarsdepartementet, DS 2014:20, Försvaret av Sverige; Starkare försvar för en osäker tid. (Stockholm, Fritzes, 2014.)
44 Esaiasson, s220-221
45 Abrahamsson, Bengt, Militärer, makt och politik. (Elanders, Vällingby, 2005), s17-18
46 Esaiasson, s154-156.
47 Försvarsmakten, Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013. (Stockholm, Försvarsmakten, 2013.) s20
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1.5 Tidigare forskning och studier
Eftersom avskräckning är intimt förknippat med både utrikes- och säkerhetspolitik så är
omfånget av litteratur och forskning inom området omfattande. Utifrån svensk kontext
som är mest relevant för denna uppsats kommer primärt säkerhetspolitiska kopplingar
att göras och några för uppsatsen relevanta bidrag presenteras.
Inom den säkerhetspolitiska forskningen avhandlas bland annat förhållandet till stormakter, till exempel Kronvall & Petersson, Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga
1945-1991,48 vilken ger vägledning i hur den svenska säkerhetspolitiken fördes under
perioden. Jakob Westbergs Svenska säkerhetsstrategier49 ger en sammanhållen analys av
de strategier som Sverige nyttjat sedan Napoleonkriget vilka relaterar till flera former av
avskräckning, bland annat extended deterrence och collective deterrence.50 Det förnyade
nordiska säkerhetspolitiska samarbetet under 2000-talet (vilket indirekt bidrar till collective deterrence) beskrivs i Norden mellan stormakter och fredsförbund.51 Medan böcker som Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen beskriver den säkerhetspolitiska utvecklingen efter kalla kriget och hur svensk säkerhetspolitik bedrivs idag.52
Beskrivningar av det militära maktmedlet och säkerhetspolitiken återfinns bland annat i
Bengt Wallerfelts Si vis pacem – para bellum, där politiska besluts påverkan på Försvarsmaktens utformning och operativa krigsplanläggning analyseras. Ett annat exempel på undersökningar som bidragit till denna uppsats sammanhang är Cars, Skoglund
och Zetterbergs - Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, vars sammanställning bidragit till avgränsning och precision. En modernare syn på mindre nationers likheter
och skillnader i att åstadkomma extended- och collective deterrence kan utläsas i Edströms & Gyllensporres, Alike or Different eller Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget
vilken har ett svenskt perspektiv.53

Kronvall, Olof & Petersson, Magnus, Svensk Säkerhetspolitik i supermakternas skugga. (Stockholm, Santérus, 2012.
Westberg, Jakob, Svenska Säkerhetsstrategier. (Lund, Studentlitteratur AB, 2015)
50 Freedman, s36
51 Westberg, Jakob (red) m.fl., Norden mellan stormakter och fredsförbund. (Stockholm, Santérus, 2012.) s274
52 Engelbrekt, Kjell, m.fl., Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, upplaga 2. (Visby, Norstedts, 2015.)
53 Wallerfeldt, Bengt, Si vis pacem – para bellum, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering 1945-1975. (Stockholm,
PROBUS, 1999); Cars, Hans Christian, m.fl., Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden. (Stockholm, Probus, 1986); Ed48
49
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Det är i gränslandet mellan den ovan beskrivna säkerhetspolitiska forskningen och det
militära maktmedlet i nutid som denna uppsats tillför ny kunskap. Utifrån den teoretiska ramen studeras den lilla nationens syn på avskräckning.
Vidare ger försvarsberedningens omvärldsanalyser en inramning till nuvarande försvarsbeslut vilket bidrar till att förstärka ramverket för detta arbete. Till exempel
anlyserades behovet av en strategi för Sveriges säkerhet 2007 och den säkerhetspolitiska utvecklingen 2013 och 2014.54
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har under 2014 och 2015 publicerat två rapporter; Krigsavhållande tröskelförmåga, det svenska försvarets glömda huvuduppgift och Vill
du ha fred, rusta för krig, perspektiv på en svensk tröskel. Båda har beröringsytor med
denna undersöknings syfte och mål. I 2014 års FOI-rapport resonerar författaren Krister
Andrén om vilka förmågor och förband som kan bidra till avskräckning. Dock undersöker inte Andrén sambandet mellan den förändrade synen på avskräckning och ett eventuellt kausalt samband mellan förmågor och metoder. Den senare FOI-rapporten har en
ansats att beskriva hur en svensk tröskeldoktrin skulle kunna utformas. Författarna Madelene Lindström och Fredrik Lindvall använder dock främst Krister Andréns resonemang kring förmågor i rapporten. Då ingen av FOI-rapporterna analyserar den teoretiska förändringen av begreppet avskräckning utan fokuserar på fenomenet kommer
denna undersökning per se tillföra ämnet ny kunskap då syftet är annorlunda.55
Av de uppsatser som skrivits vid Försvarshögskolan på avancerad nivå, högre stabsutbildning, återfinns flera som berör strategisk avskräckning och förmåga till avskräckning. Nyare exempel på detta är Jörgen Axelsson, Avskräckning inom svensk försvars- och
säkerhetspolitik (2014), som analyserar hur Sveriges syn på begreppet avskräckning har
förändrats sedan kalla kriget. Axelsson konstaterar att det finns en skillnad i synen på
behovet av avskräckning, men också i synen på vilka förmågor som krävs för att gene-

ström, Håkan & Gyllensporre, Dennis, Alike or Different? (Stockholm, Santérus, 2014); Edström, Håkan & Gyllensporre,
Dennis, Svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget. (Stockholm, Santérus, 2014)
54 Försvarsdepartementet, DS 2007:46, Säkerhet i samverkan. (Stockholm, Fritzes, 2007.); Försvarsdepartementet, DS
2013:33, Vägval i en globaliserad värld. (Stockholm, Elanders Sverige AB, 2013.); Försvarsdepartementet, DS 2014:20.
55 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Krigsavhållande tröskelförmåga, Det svenska försvarets glömda huvuduppgift. (Stockholm, FOI, 2014.); Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Vill du ha fred, rusta för krig, Perspektiv på en
svensk tröskel. (Stockholm, FOI, 2015.)
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rera det.56 Utifrån Axelssons resultat kommer denna undersökning att tillföra ny kunskap då den avhandlar ett nytt perspektiv och ny empiri, nämligen det militära maktmedlet och FB63 samt FB15.
Anders Åkermark, Tröskelförmågor – en jämförelse mellan svenska och finska förmågor
(2014), gör en komparativ studie av Svensk och Finsk tröskelförmåga i den marina domänen. 57 Studiens utgångspunkt är den amerikanska teoribildningen kring Anti Access/Area Denial (A2/AD)58.

1.6 Disposition
Uppsatsen andra kapitel redovisar uppsatsens teoretiska perspektiv, avskräckning, vilket utgör det betraktelsesätt som undersökningen av problemet utgår ifrån. Därefter, i
kapitel 3, kopplas metod (se figur 1) och teori samman genom operationalisering av frågeställningen.
Undersökningen av empirin sker i kapitel 4 utifrån metodkapitlets beskrivning av textanalys varvid operationaliseringens indikatorer användas som frågor till texten. Därefter,
i kapitel 5, sker en sammanställning av slutsatser i enlighet med metodkapitlets riktlinjer. Vidare sker en diskussion kring resultatet varvid författaren utvecklar egna tankar
med studiens resultat som utgångspunkt, samt kritiskt reflekterar över undersökningens fundament och genomförande.
Avslutningsvis, i kapitel 6, redovisas studiens referenslitteratur.

Axelsson, Jörgen, Avskräckning inom svensk försvars- och säkerhetspolitik. (Stockholm, Försvarshögskolan, 2014.)
s37
57 Åkermark, Anders, Tröskelförmågor – en jämförelse mellan svenska och finska förmågor. (Stockholm, Försvarshögskolan, 2014.) s6
58 Tangredi, Sam J., Anti-Access Warfare. (Annapolis, Naval Institute Press, 2013.) s1
56

Sida 15 av 63

Örlkn Carl-Johan Holm

2016-01-18

HSU14-16

2 Teori
Syftet med detta kapitel är att beskriva och tydliggöra uppsatsens teoretiska perspektiv.
Kapitlet innehåller två delar, inledningsvis sker en allmän introduktion därefter beskrivs
och förklaras fenomenet avskräckning.

2.1 Allmänt
Den generella forskningen kring avskräckning är intimt förknippad med strategi och
kärnvapen. Detta innebär att mycket av forskningen handlar om hur maktbalansen mellan supermakterna under kalla kriget upprätthölls genom avskräckning. Det är en komplex teori som utvecklats ur flera vetenskaper. Bland de mest kända teoretikerna återfinns statsvetaren Alexander L. George59, ekonomen och nobelpristagaren Thomas
Schelling60 samt spelteoretikern Herman Kahn61. Efter Sovjetunionens upplösning har
forskningen handlat mer om hur strategin förändrats och vilka nya användningsområden som finns för avskräckningsteorin. Exempel på detta är Colin S. Gray, Deterrence in
the 21st Century,62 som avhandlar strategiska möjligheter med avskräckning i modern
tid, samt Viggo Jakobsen, Coercive Diplomacy63, som redogör för ett nytt användningsområde, den tvingande avskräckningen som strategiskt maktmedel.
Det finns en stor mängd nyproducerade internationella studier som handlar om avskräckning. Särskilt intressant för denna undersökning är det bredare perspektivet som
omfattar counter insurgency, terrorism och avskräckning med konventionella vapen.
Exempel på detta är Alex S. Wilner, Coercion, Denial, and Delegitimization in Counterterrorism64 som vidgar den traditionella synen på avskräckning och John Stone Conventional
Deterrence and the Challenge of Credibility65, som ökar kunskapen om svårigheterna med
konventionella vapen för avskräckning. Även den forskning som bedrivs kring Israel förtjänar att nämnas eftersom den tillför ny empiri, exempelvis John MacKinney, The Ba-

59George

& Smoke.
Thomas, Arms and influence. (USA, Yale University, 2008.)
61Khan, Herman, On Thermonuclear War. (USA, Transaction Publishers, 2007.)
62Colin S. Gray, ”Deterrence in the 21st century”, Comparative Strategy,
19:3, s255-261, 2000.
63 Jakobsen Peter Viggo, “Coercive Diplomacy”, Contemporary security studies, third edition, Oxford University Press,
(2013).
64 Wilner, Alex S., “Deterring the Undeterrable: Coercion, Denial, and Delegitimization in Counterterrorism”, Journal of
Strategic Studies, 34:1, 3-37, 2011.
65 Stone.
60Schelling,
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lance of Pain: Terrorism Deterrence in Israel66, som avviker från både Khan och Schelling
genom en teoriutvecklande ansats.
Detta kapitel kommer fortsatt att avhandla avskräckningsteori med primärt fokus på teorins betydelse för små stater utan kärnvapen.

2.2 Avskräckning
“In its most general form, deterrence is simply the persuasion of one´s opponent that
the cost and/or risk of a given course of action he might take outweigh its benefits.”67
Citatet ovan är hämtat från inledningen av boken Deterrence in American Foreign Policy
och beskriver essensen av avskräckningsteori. Avskräckning är således en mänsklig företeelse som genom villkorsbaserade hot om våld manipulera andras beteende.68 Komplexiteten i begreppet och företeelsen kan härledas till denna rudimentära definition eftersom begreppet förstås och används generellt, på alla nivåer och i alla sammanhang.69
Avskräckning relateras ofta till en säkerhetspolitisk kontext och det militära maktmedlet även om det används i många olika sammanhang. Vissa teoretiker, som Colin S. Gray,
hävdar att avskräckning är ett rent strategiskt beteende.70 Detta sambandet mellan säkerhetspolitik och teori framgår bland annat av definitionen i nationalencyklopedin:
”Avskräckning, politisk doktrin som bygger på att motståndaren vill avstå från angrepp om följderna blir tillräckligt allvarliga för honom, dvs. om kostnaderna vid angrepp kommer att överstiga de fördelar som angreppet syftar till att uppnå.”71
Ett mer vetenskapligt perspektiv på begreppet avskräckning presenteras av Lawrence
Freedman. Med stöd av teoretikerna Thomas C. Schelling och Alexander L. George hävdar Freedman att begreppet Deterrence (avskräckning) är en del av det övergripande

MacKinney, John, “The Balance of Pain: Terrorism Deterrence in Israel”, Comparative Strategy, 34:1, 1-13, 2015
George & Smoke, s11
68 Freedman, s6
69 George & Smoke, s11
70 Gray, Deterrence in the 21st century, s258
71 Nationalencyklopedin, avskräckning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avskräckning
, hämtad 2015-12-01.
66
67
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begreppet Strategic Coercion (strategisk tvångsmakt) tillsammans med begreppet Compellence (Tvång), (se figur 2).72 Med begreppet Compellence avses avskräckning i syfte
att få till stånd ett förändrat beteende, vilket i sin tur kan delas upp i två delar; Blackmail
(syftar till att initiera en aktivitet hos motståndaren) och Coercive Diplomacy (syftar till
att stoppa eller häva motståndarens aktivitet).73
Skillnaden mellan de två formerna av avskräckning är att Deterrence sker innan motståndaren agerar medan Compellence sker efter det att motståndaren agerat.74 Begreppet Deterrence kan också delas upp i två underkategorier; Deterrence by denial och Deterrence by punishment.75
Strategic
Coercion Strategisk
tvångsmakt

Compellence Tvång

Black mail Utpressning

Coercive
Diplomacy Tvingande
diplomati

Deterrence Avskräckning

Deterrence by
denial Förnekande
avskräckning

Deterrence by
punishment Straffande
avskräckning

Figur 2. Sammanställning av strategisk tvångsmakt

Deterrence by denial översätts och definieras som förnekande avskräckning och innebär
att syftet är att genom hot om våld kontrollera situationen tillräckligt för att förneka
motståndarens strategiska möjligheter, vilket innebär en minimering av motståndarens
vinst/fördel vid aggression. Förnekande avskräckning ger motståndaren en viss handlingsfrihet inom ramen för det hot om våld som kommunicerats.76 Freedman argumenterar för att den förnekande modellen att föredra eftersom motståndaren ges möjlighet
Freedman, s109-112
Jakobsen, s242
74 Jakobsen, s241
75 Freedman, s111
76 Freedman, s37
72
73
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att välja (handlingsfrihet).77 Detta innebär att för den mindre aktören, till exempel Sverige, torde den förnekande modellen vara mest relevant eftersom massförstörelsevapen
för att tvinga en större aktör till underkastelse sällan eller aldrig är ett alternativ.
Deterrence by punishment översätts och definieras som straffande avskräckning och innebär att syftet är att med hot om våld tvinga motståndaren till lydnad/efterföljsamhet.
Det handlar således om att maximera förlusterna för motståndaren, vilket innebär att
kravet på förmåga (medel) för att straffa blir absolut eftersom motståndaren endast erbjuds ett handlingsalternativ.78
Det framförs kritik79 mot begreppen denial och punishment, bland annat hur de traditionellt använts. Under kalla kriget associerades denial med konventionell avskräckning
och punishment med massförstörelsevapen, vilket anses obsolet. I denna uppsats kommer respektive begrepp förstås obeaktat historisk koppling till konventionella- eller
massförstörelsevapen.
Avskräckning som strategi kan delas in i flera olika former. Bland annat utifrån närheten
till och typen av hot som avses (Basic-, General- eller Immediate deterrence), den avskräckande åtgärden (denial, eller punishment), vems intressen som avses (indirect-,
direct- eller extended deterrence) eller antalet aktörer (Collective deterrence).

Freedman, s39
Freedman, s37
79 Stone, s109
77
78
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Begreppen översätts och definieras enligt tabellen nedan:
Typ av av-

Översättning

Definition

Basic80

Grundläggande

Ingen specificerad aggressor, inga specifika hot.

General81

Allmän

Specificerad aggressor, inga specifika hot

Immediate82

Omedelbar

Specificerad aggressor, specifika hot

Direct83

Direkt

Syftar till att avskräcka från aggression mot den egna nation-

skräckning

en.
Indirect84

Indirekt

Syftar till att avskräcka aggression mot tredje part.

Extended85

Utsträckt

Syftar till att avskräcka aggression mot tredje part genom att
en allians eller stats kärnvapen och/eller konventionella
förmågor omfattar andra stater. Till exempel USAs kärnvapenparaply över NATO.

Collective86

Kollektiv

Avskräckning genom allianser och/eller bi- och multilateral
samverkan mellan stater och internationella organisationer.
Till exempel FN, EU och det svensk-finska försvarssamarbetet. Det kan också ske genom en militär försvarsallians
som NATO.

Tabell 1. För uppsatsen nyttjade översättningar och definitioner av begrepp inom avskräckning

Avskräckningsteorin bygger på att aktörerna är rationella, handlar förnuftigt, logiskt och
förstår konsekvenserna av sitt handlande. För att beskriva konsekvenserna av ett irrationellt beteende används inom avskräckningen samma principiella teoretiska orsakssammanhang om rationalitet som utvecklats inom kriminologin för sambandet mellan
brott och straff.87 Kritiken88 som finns mot resonemanget kring den rationella aktören
utgår från det faktum att det är aggressorns perspektiv på rationalitet och hot som prövas trots att motståndaren kan ha en annan uppfattning om vad som är rationellt. Utmaningen med avskräckning blir följaktligen att försöka förutsäga motståndarens troligaste

Harvey, John, Conventional deterrence and national security. (Australia, Air Power Studies Center,1997), s14
Ibid, s13
82 Freedman, s14
83 Ibid, s18
84 Ibid, s19
85 Morgan, Deterrence Now, s15-16
86 Harvey, s19-20
87 Freedman, s6
88 Harvey, s34
80
81
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åtgärd utifrån det hot som presenteras, vilket i sin tur kräver en konceptuell förförståelse avseende motståndarens agerande utifrån det specifika hotet.
Det är dessutom ytterst svårt att bevisa om avskräckningen de facto lyckats eftersom en
lyckad avskräckning innebär att motståndaren avstår från att agera. Detta faktum är ytterst relevant för undersökningen eftersom fysisk förmåga att generera avskräckande
effekt med det militära maktmedlet är direkt avhängt motståndarens upplevelse av hotet (se figur 3). I uppsatsen är det Sveriges syn på vad som är rationell avskräckning, avskräckande förmåga och metod som undersöks utifrån hur denna syn framställs i empirin, vilket innebär att motståndarperspektivet i avskräckning inte prövas.

Hot

Agressorn
agerar

Hot verkställs

Hotet verkställs
inte

Agressorn
passiv

Avskräckningen
lyckas

Figur 3. Beskrivning av avskräckningens rationalitet

Den rationella avskräckningsteorin framhäver tre avgörande faktorer för att avskräckning ska lyckas, nämligen Communication (kommunikation), Capability (förmåga) och
Credibility (trovärdighet). Vidare beskriver Morgan att genom avskräckningens rationalitet är det motståndarens perception av faktorerna som avgör om avskräckningen
lyckas. Av detta skäl utgör de för undersökningen relevanta avskräckningsteoretiska
faktorer på abstrakta nivån (se figur 1).89

89

Morgan, Deterrence Now, s15-20.
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Med kommunikation avses förmågan att kommunicera med en potentiell aggressor på
ett sådant sätt att denne inte kan missförstå avsikten. Effektiv avskräckning är beroende
av att aggressorn uppfattar vilka handlingar som anses oacceptabla, vilka åtgärder som
det förorsakar (avskräckningshotet), viljan att effektivera hotet samt förmågan att vidta
dessa åtgärder.90
Utan en fysisk förmåga som kan verkställa hotet uppnås ingen avskräckningseffekt.
Storleken och typ av förmåga bestäms av vald strategi (förnekande eller straffande),
motståndaren och vilka intressen som hotas. I fråga om kärnvapen har ofta antalet nukleära stridsspetsar utgjort förmågan medan den konventionella avskräckningen snarare
handlar om sammantagen krigföringsförmåga.91
Trovärdighet utgår från motståndarens uppfattning om hängivelsen att bruka det våld
med vilket det hotas. För att uppnå trovärdighet får det således inte finnas några tvivel
om att hotet kommer att verkställas. Ur ett logiskt rationalitetsperspektiv innebär detta
att endast det rationella hotet är ett trovärdigt hot eftersom irrationella hot inte kan tas
på allvar.92

Harvey, s28
Ibid, s28
92 Zagare, Frank C & Kilgour, D. Marc, Perfect Deterrence. (Cambridge, Cambridge University Press, 2000.) s67-68.
90
91
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3 Operationalisering
Kapitlet omfattar två delar och syftar till att operationalisera teori, metod och förmåga,
dvs göra dem forskningsbara. I den allmänna del som inleder kapitlet identifieras faktorer (abstrakt nivå) och avslutningsvis extraheras indikatorer (operationell nivå) ur
identifierade faktorer (se bild 1).

3.1 Allmänt
3.1.1 Teoretiska faktorer
I avsaknad av kärnvapen och kemiska och biologiska massförstörelsevapen bygger Sveriges avskräckande förmåga på konventionella vapen. Det betyder att en rationell motståndare kan mäta resurser och avgöra om ett angrepp är rationellt ur ett kostnadsperspektiv. Således är konventionell avskräckning mer beroende av faktiska resurser än avskräckning med massförstörelsevapen, eftersom det är svårt att uppskatta resultatet av
de senare.
Det har förvisso skett en säkerhetspolitisk förändring i och med att den tidigare neutralitetspolitiken förskjutits mot en solidaritetspolitik men faktum kvarstår, Sverige är militärt alliansfritt.93 Att Sverige skulle kunna påräkna sig utsträckt avskräckning med kärnvapen från NATO och/eller USA är förvisso tänkbart men utifrån Sveriges militära alliansfrihet innebär ett sådant resonemang spekulation. Möjligheten till utsträckt avskräckning ska dock beaktas i jämförelsen även om fokus för undersökningen är att Sverige med egna militära resurser ska verka direkt avskräckande mot en aggressor.
Freedman beskriver att för användningen av avskräckning är det nödvändigt att påvisa
hur avskräckningen ska fungera om den utmanas och vad som ska försvaras.94 En
mindre militärt alliansfri stat som Sverige måste aktiv kommunikation av förmåga och
vilja genom militära övningar och styrkedemonstrationer så att en eventuell aggressor
förstår vilka förmågor som finns och omfattningen av den avskräckning som avses.95

Engelbrekt & Ångström, s238-240.
Freedman, s116
95 Harvey, s28
93
94
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Utifrån den säkerhetspolitiska situationen befinner sig Sverige i en situation där det
finns en uttalad aggressor i vårt närområde, Ryssland96, men inga specifika hot. Utifrån
dessa strategiska förutsättningar definieras detta som allmän avskräckning, där syftet
med Sveriges avskräckning är att motverka militära förberedelser.
I den militärstrategiska doktrinen definieras begreppet strategi, som en plan eller ett
förhållningssätt avseende mål och metoder för hur tillgängliga resurser bör utvecklas,
tillföras eller användas för att uppnå ett överordnat syfte. Vidare beskrivs syftet med det
militära maktmedlet som: påverka – avskräcka – tvinga – besegra en motståndare. Kopplat till Schellings tankar om vilka resurser som krävs för att åstadkomma avskräckning
så pekar militärstrategisk doktrin på ett militärt maktmedel med trovärdig97 förmåga att
tillfoga en aggressor verkan/skada i sådan omfattning av denne besegras. Det som beskrivs är avskräckning och är således avsett att finnas på plats innan en eventuell aggression sker.
Den operativa doktrinen definierar avskräckning som det övergripande målet för Försvarsmakten på operativ och taktisk nivå, vilket innebär att kopplingen till den totala
strategin är avskräckande effekt. Försvarsmakten ska genom förmåga till väpnad strid
avskräcka fientligt sinnade aktörer att utöva hot, påtryckningar eller genomföra kränkningar av Sveriges territorium. 98
3.1.2 Krigföringsförmåga
I syfte att avgränsa begreppet förmåga används analysmodellen ”de grundläggande förmågorna”99 från Militärstrategisk Doktrin, vilka praktiskt beskriver krigsföringsförmåga
och är avsedd att användas som analysmodell för vilka generella förmågor som finns eller krävs för att uppnå en målsättning i en komplex situation. Denna analysmodell beskriver således en effekt utifrån en dynamisk kombination av verkan, skydd, uthållighet,
Und/Info, rörlighet och ledning. Modellen är teoretisk och effekten utgör summan av de

Försvarsdepartementet, DS 2014:20, s19; Även om Rysslands kvantitet reducerats sedan Sovjetunionen så är styrkeförhållandet fortfarande kraftigt till Rysslands fördel. Enligt Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI) är förhållandet (försvarsbudget 2015) Ryssland-Sverige: 13-1, vilket ger en uppfattning om skillnad i militär
förmåga: http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database hämtad 2015-12-19.
97 Schelling, s2
98Försvarsmakten, OPD14, s15
99 Försvarsmakten, MSD12, s57-58
96
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sex analysfälten vilka inte ska blandas samman med funktioner, system eller specifika
förband.
Fördelen med att utgå från de grundläggande förmågorna i denna undersökning är att
de beskriver en tänkt effekt, vilket är det som ska uppnås enligt teorin. Således kan de
grundläggande förmågorna anses vara adekvata för undersökningens validitet. För att
säkerställa intersubjektiv testbarhet har definitioner tagits fram med stöd av Försvarsmaktens doktriner. Detta bidrar också till att säkerställa sambandet mellan indikatorn
och de konceptuella faktorerna, i detta fall doktrinen.100
Förmåga till Verkan utgör grunden för att påverka en motståndare. Utifrån de resurser
som förmågan bygger på kan verkan vara såväl fysisk som psykisk. Således kan en motståndare genom kännedom om förmåga till verkan påverkas. Vilka resurser som nyttjas
bygger på en mängd olika faktorer och styrs bland annat av målsättning, miljö och tillgänglighet.101
Skydd är den förmåga som bibehåller handlingsfriheten, detta kan ske genom aktiva eller passiva åtgärder. Exempel på aktiva åtgärder är vilseledning, rörelse och underrättelser/information om motståndaren, medan passiva åtgärder till exempel kan vara
smygteknik och kamouflage. 102
Vidmakthållande av krigföringsförmåga103 och effekt över tid kräver uthållighet. Detta
skapas genom fysiska medel, logistik, men också genom en psykisk påverkan av de moraliska faktorerna ledarskap, värdegrund, etik och moral.104
Eftersom de grundläggande förmågorna kan användas som ett analysverktyg är behovet
av förmågan Underrättelser/Information central. Underrättelser om motståndaren
ska skapa ett underlag för jämförelse och nyttjande av egna styrkor. Medan information

Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare. (Stockholm, Liber AB, 2013), s34
Försvarsmakten, MSD12, s58
102 Ibid, s58
103 Ibid, s56-57
104 Ibid, s59
100
101
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utgör underlag för chefens styrning av verksamheten men också kan användas offensivt.105
Förmågan rörlighet utgår från verkansresursernas fysiska möjlighet att förflytta sig
från en plats till en annan för att lösa uppgift. Förmåga till rörlighet kan även skapa en
psykologisk effekt hos motståndaren eftersom rörelser kan upplevas hotfulla.106
Ledning innebär primärt koordinering och synkronisering av resurser och handlande i
syfte att erhålla efterfrågad effekt och uppfylla målsättningar. Ledning innebär också
planering och samordning för att undvika fysisk eller psykisk kulmination.107
3.1.3 Marina metoder
De marina operativa koncepten utgörs av sjöövervakning, sjöfartsskydd och kustförsvarsoperation.108 För att beskriva metoder för väpnad strid i marin miljö har definitioner
hämtats ur Operativ Doktrin samt Taktikreglemente för marinstridskrafterna (TRM 1(A)).
109

Den operativa doktrinen beskriver syftet med Marinstridskrafterna som;
Grunden för Marinförbandens verksamhet är att, tillsammans med flygförbanden,
kontinuerligt hävda Sveriges territoriella integritet skärgård, kustnära och fritt till
sjöss, på och under ytan och i luften.110

En sjöövervakningsoperation är en systematisk övervakning av ett maritimt område i
syfte att upptäcka avvikelser från normalbilden, såsom kränkning och illegal verksamhet. Operationen kan omfatta hantering av incidenter med våld.111
Sjöfartsskyddsoperationen innebär skydd för en verksamhet eller ett objekt i syfte att
upprätthålla säkerhet och rörelsefrihet till sjöss, med det yttersta syftet att stödja ansträngningar i land (militär eller civil). 112

Försvarsmakten, ,MSD12, s59-61
Ibid, s58
107 Ibid, s59
108 Försvarsmakten, Marinens utvecklingsplan 2015. (Stockholm, Försvarsmakten, 2014) s5
109 Försvarsmakten, Taktikreglemente för marinstridskrafterna TRM1(A). (Stockholm, Försvarsmakten, 2010. M7739353024), s03-11--12
110 Försvarsmakten, OPD14, s29
111 Försvarsmakten, TRM1(A), s03-11--12
105
106
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Vid en Kustförsvarsoperation ska ett kustområde eller hamnar försvaras mot väpnat
angrepp. Hotet kan till exempel utgöras av överraskande attacker från reguljära stridskrafter, specialförband eller terrorister. 113

3.2 Indikatorer
Indikatorerna är utvalda för att definiera det fenomen som ska undersökas. De ska dels
beskriva det studerade fenomenet men också avgränsa och dela upp fenomenet i beståndsdelar.114
För att besvara undersökningens fråga och syfte ska dokumenten i förhållande till faktorerna förmåga, trovärdighet och kommunikation undersökas och jämföras. Begreppen
är del av helheten avskräckning och går definitionsmässigt in i varandra vilket gör det
svårt att dela upp och avgränsa begrepp och frågor från varandra. Detta innebär att
sammanställningen kan komma att omfatta flera resultat från flera faktorer. Vidare ska
även krigföringsförmåga och marina metoder undersökas och jämföras vilka har ett enklare inbördes förhållande undersökas och jämföras. Med hänsyn till detta har följande
indikatorer bedömts relevanta:
Förmåga (F)
(F1) Om och i så fall hur uttrycker dokumenten offensiva/defensiva militära förmågor som är viktiga för avskräckning?
(F2) Om och i så fall hur uttrycker dokumenten militär förmåga till verkan?
(förmåga att fysiskt tillfoga en motståndare stor skada)
(F3) Om och i så fall hur uttrycker dokumenten militär förmåga att verka
offensivt i avskräckande syfte, dvs förmåga att slå mot motståndarens territorium?
(F4) Om och hur uttrycks sjöstridskrafternas krigföringsförmåga (verkan,
skydd, uthållighet, Und/Info, rörlighet och ledning) i syfte att uppnå en trovärdig avskräckande effekt?

Försvarsmakten, TRM1(A), s03-11--12
Ibid
114 Johannessen & Tufte, s44-45
112
113
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(F4.1) Om och i så fall hur uttrycks den operativa uppgift som sjöstridskrafterna ska lösa?
(F4.2) Om och i så fall hur uttrycks skyddsvärden, det som ska skyddas,
i den marina miljön?
Trovärdighet (T)
(T1) Om och i så fall hur uttrycker dokumenten viljan att försvara Sverige?
(T2)Vad i form av åtgärder eller faktorer anses i så fall vara viktigt för att
åstadkomma denna trovärdighet?
(T3) Om och i så fall hur uttrycker dokumenten en militär tyngdpunkt115
avseende trovärdig förmåga, i form av mark-, sjö- eller flygstridskrafter?
Kommunikation (K)
(K1) Om och i så fall hur uttrycker dokumenten vilja och förmåga att maximera motståndarens förluster?
(K2) Om och i så fall hur uttrycker dokumenten vilja och förmåga att minimera motståndarens vinst/fördel?
(K3) Om och i så fall hur uttrycks Sveriges vilja och förmåga i syfte att
skapa en trovärdig militär avskräckande effekt?
(K3.1) Vari ligger i så fall sjöstridskrafternas tyngdpunkt?
(K4) Om och i så fall hur uttrycks det dimensionerande militära hotet mot
Sverige (mot vilket avskräckningen ska verka)?

Med tyngdpunkt avses i dessa frågor en militär förmåga på operativ nivå som utgör det största hotet mot motståndaren. Se Strange, Joe & Iron, Richard, Understanding centers of gravity and critical vulnerabilities;
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usmc/cog2.pdf ,sid 7, hämtad 2015-12-20.
115
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4 Empirisk undersökning
Inledningen i kapitlet innehåller analys av empirin utifrån de i kapitel 3 definierade indikatorerna. Därefter följer en sammanfattning av skillnader och likheter, inklusive resonemang.

4.1 Analys
Uppsatsens problem och syfte utgår från ett svenskt sammanhang varvid ett svenskt
perspektiv på avskräckning nyttjas. Analys och perspektiv utgår från de parametrar som
redovisats i kapitel 3 Operationalisering. Analysverktyget utgörs av preciserade indikatorer, vilka systematiskt används för att undersöka och jämföra dokumenten genom
kvalitativ textanalys. I analysarbetet nyttjas öppen argumentation i syfte att minimera
påverkan av författarens förförståelse (se kapitel 1.3 Metod).
4.1.1 Förmåga [F]
[F1] Om och i så fall hur uttrycker dokumenten offensiva/defensiva militära förmågor som är viktiga för avskräckning?
FB63
I FB63 beskrivs att krigsmakten endast är avsedd för att användas om Sverige blir anfallet och är därför uppbyggd för strategisk defensiv krigsföring. Vidare disponerar Sverige
inga vapenbärare med lång räckvidd och en eventuell anskaffning av kärnvapen är endast ett uttryck för ett starkt försvar.116 Det övergripande defensiva syftet anses också
motivera kvantitet före kvalitet, dels ska hela Sverige försvaras vilket kräver ”ett bestämt minimum i fråga om förband”117 och dels för att det ökar den generella motståndskraften mot förbekämpning och kärnvapen.
Behovet av kärnladdningar118 för att öka motståndarens förluster anses som viktigt för
trovärdigheten, där förmågan till verkan är det som avses och då främst som ett komplement till konventionella vapen. Uthålligheten119 i totalförsvaret och krigsmakten länkas samman och sjöfartsskydd av import- och kustsjöfart anses vitalt för försörjningen

Försvarsstaben, s34
Regeringen, 1963:108, s10
118 Ibid, s14
119 Ibid, s10
116
117
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av nationen. En god rörlighet120 med stridskrafter ska säkerställa att hela nationen kan
försvaras och motståndaren mötas. Behovet av aktiva och passiva skyddsåtgärder genomlyses dels i samband med motståndarens användande av kärnvapen121 men också i
samband med bedömd förbekämpning122. Vikten av underrättelsetjänst för förvarning,
anpassning av beredskap och mobilisering är central för försvarsförmågan och dito avskräckning. Eftersom FB63 är ett planeringsunderlag så är det indirekt ett uttryck för
ledning i form av planering och samordning av totalförsvarets resurser i syfte att undvika psykisk eller fysisk kulmination under kris eller krig. 123

FB15
Försvaret124 ska ytterst kunna möta ett väpnat angrepp mot det egna territoriet även om
försvarsförmågan ska ses som en del av den gemensamma ansträngningen för stabilitet
och säkerhet i norra Europa. Således är försvarsförmågan utifrån politisk ambition att
betrakta som defensiv med viss expeditionär kapacitet. De specifika militära förmågor
till verkan125 som anges som centrala för Sveriges försvar är stridsflygsförmågan och
undervattensförmågan (ubåt), dessa kan anses ha en strategisk betydelse. Vidare anses
förmågan underrättelse/information126 genom försvarsunderrättelse och cyberförsvarsförmåga vara direkt avgörande för möjligheten att möta ett väpnat angrepp alternativt
verka mot militära påtryckningar.
Om Sverige enskilt ska hantera ett väpnat hot är Stockholmsområdet, Gotland, Östersjöinloppen och Nordkalotten strategiskt viktiga områden för det militära försvaret.127
FB15 beskriver ett återtagande av totalförsvaret och civilförsvaret i syfte att skapa uthållighet128 i samhället och indirekt i försvarsmakten. Liksom tidigare handlar det om

Regeringen, 1963:108, s10
Ibid, s14
122 Ibid, s13
123 Ibid, s11
124 Regeringen, 2014/15:109, s 1
125 Ibid, s 100
126 Ibid, s 111-112
127 Ibid, s 46
128 Ibid, s 1
120
121
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ledning129 i form av planering och samordning av totalförsvarets resurser i syfte att undvika psykisk eller fysisk kulmination under kris eller krig.

Likheter och eller skillnader
Synen på vad som genererar verkan, offensivt/defensivt, har förändrats från kärnvapen
till konventionella system som stridsflyg och ubåtar. Detta trots att hotet från kärnvapen
och/eller massförstörelsevapen uppfattas som fortsatt relevant. Likheter återfinns i resonemangen kring totalförsvarets övergripande roll för uthålligheten vid försvar av Sverige medan skillnaderna i vad som åsyftas med totalförsvar är stora. Vidare tycks behovet av underrättelser/information vara konstant både ur ett säkerhetspolitiskt som militärt perspektiv även om den tänkta nyttan av underrättelserna har förändrats. Kopplat
till resonemang om avskräckande förmåga är skillnaden i synen på försvaret av Sverige
att FB63 tydligt påvisar att hela Sverige ska försvaras medan FB15 har prioriterat fyra
geografiskt specificerade områden. Detta är relevant ur ett kvantitet/kvalitéts perspektiv vid utformning av den förmåga som genererar avskräckning.

[F2] Om och i så fall hur uttrycker dokumenten militär förmåga till verkan? (förmåga att fysiskt tillfoga en motståndare stor skada)
FB63
De konventionella förmågorna för försvar mot kustinvasion och gränsinvasion är utförligt beskrivet i ÖB62130. Gemensamt för båda är attackflygets förmåga till verkan, i form
av sjömålsbekämpning och anfall mot marktrupp. Vid kustinvasion ska ubåtar och offensiva sjömineringar tidigt bekämpa motståndaren och invid egen kust ska övervattensfartyg och kustartilleri verka. Gränsinvasionens mest offensivaste element utgörs av
attackflyg och jägarförband som ska verka utanför gränsen. Genom fördröjningsstrid,
utgående från fältarbeten, ska motståndarens anfallskraft brytas av lättrörliga enheter
som snabbt kan samlas till samordnade anfall. Vidare är luftförsvar av egna förband
centralt i både kust- som gränsinvasion.

129
130

Regeringen, 2014/15:109, s 104
Försvarsstaben, s57-60
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Kärnladdningar anses nödvändiga för att krigsmakten ska kunna lösa sin avvärjande
uppgift eftersom det bedöms realistiskt att tro att dessa vapen kommer att användas av
en motståndare vid anfall mot Sverige.131 Den största försvarseffekten nås genom en
samordnad insats mellan kärnladdningar och konventionella vapen.132
Om Sverige saknar egna kärnladdningar kan motståndaren inte i alla lägen utesluta risken att kärnladdningar kan insättas av andra stridskrafter än svenska.133

FB15
Den tydliga beskrivningen av huvuduppgifterna som finns i FB63 saknas i de öppna delarna av FB 15, troligtvis ett utfall av att den operativa värderingen är hemlig.
Dock finns följande fakta i de öppna delarna: stridsflygs- och undervattensförmåga är
central för försvaret av Sverige liksom direkt gripbara förband. Hemvärnet utgör det
nationella försvaret och uppfyller kravet på tillgänglighet. De blå stridskrafterna, flyg
och marin, har hög tillgänglighet och ska betraktas som stående134 förband medan armén huvudsakligen utgörs av tidvis tjänstgörande personal med längre mobiliseringstid.
Det är således i första hand de blå stridskrafterna, flyg och marin, som anses genererar
den verkan som ger militär tröskeleffekt. Detta stöds av satsningarna på JAS39E med
vapensystem METEOR och sjömålsbekämpningsförmåga samt A26135, omsättning av
tung torped samt ny sjömålsrobot.
Avseende kärnvapen förs inga resonemang om svensk förmåga utan det konstateras att
de återigen har en stor roll inom säkerhetspolitiken och att det inte kan uteslutas att de
kommer att användas i regionala eller lokala konflikter.136 Ryssland har ökat numerären
på de taktiska kärnvapen och övade med taktiska kärnvapen 2012.137

Regeringen, 1963:108, s13-14
Försvarsstaben, s35
133 Ibid, s33
134 Försvarsmakten, Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015, bilaga 1, s15
135 A26, är arbetsnamnet för den ubåt som är under produktion vid Kockums för svenska marinen. Benämns i Försvarsmaketen/FMV NGU, Nästa Generations Ubåt. Se 2014/14:109 sid 76-82.
136 Regeringen, 2014/15:109, s42
137 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2013. (FOI-R-3733-SE), s3135
131
132
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Likheter och eller skillnader
Stridsflygets betydelse för försvaret av Sverige uttrycks i både FB63 och FB15 och utgör
den tydligaste likheten avseende förmåga till verkan. Skillnaden är tydligast i försvarsmaktens transformering från kvantitet till kvalitét, vilket indirekt medfört ett ökat fokus
på direkt tillgängliga flyg- och marinstridskrafter med hög verkansförmåga och uthållighet.

[F3] Om och i så fall hur uttrycker dokumenten militär förmåga att verka offe nsivt i avskräckande syfte, dvs förmåga att slå mot mots tåndarens territorium?
FB63
I FB63 återfinns inga skrivningar om offensiv förmåga, emellertid så uttrycker ÖB 62
förmåga att verka offensivt i händelse av ett storanfall mot Sverige. Offensiva operationer med flyg- och sjöstridskrafter samt vissa markförband för att störa angriparens invasionsförberedelser ska eftersträvas i syfte att minska motståndarens anfallskraft., vinna
tid och tvinga honom att avdela resurser för skydd.138

FB15
I FB15 återfinns en beskrivning av offensiv förmåga, nämligen cyber. En tydlig beskrivning ges av FM, där offensiv cyberförmåga möjliggör att tidigt och på långa avstånd attackera motståndarens militära förmåga. Cyberförmågan ska vara omedelbart tillgänglig
för att nå avsedd effekt oavsett konfliktnivå vilket bidrar till en avskräckande offensiv
effekt. 139

Likheter och eller skillnader
Båda försvarsbesluten påvisar offensiv förmåga att verka utanför eget territorium. Skillnaden är att FB63 var utpräglat konventionell, även om vapenlast hade kunnat utgöras
av tänkta kärnladdningar så har FB15 en okonventionell eller asymmetrisk dimension.

Försvarsstaben, s57
Försvarsmakten, Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015., bilaga 1, s11-12; Regeringen, 2014/15:109, s111-113
138
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[F4] Om och hur uttrycks sjöstridskrafternas krigföringsförmåga ( verkan, skydd,
uthållighet, underrättelse/information, rörlighet och ledning) i syfte att uppnå
en trovärdig avskräckande effekt?
FB63
Det är framförallt ÖB62 som preciserar förmågorna, då avsedda att användas för att
möta kustinvasion och fungera som flankskydd vid gränsinvasion i norra Sverige. Verkan ska främst åstadkommas med en lätt flotta140 vars kvantitet (ytfartyg och ubåtar)
kompenserar de avvecklade större enheternas (pansarskepp) kvalité och slagkraft. Avseende skydd är det primärt fortifikatoriska anläggningar mot kärnvapen som avses rörande passiva åtgärder medan en aktiv åtgärd utgörs av ett rörligt basområdeskoncept.
Vidare erhålls uthållighet genom redundans i fortifikatoriska anläggningar och basområden. Underrättelseinhämtning141 sker genom spaning och sjöövervakning och ska vara
ständigt pågående och utgör grunden för regleringen av beredskap.

FB15
Dimensionerande för utformningen av marinstridskrafterna är förmågan natt möta ett
väpnat angrepp, samtidigt som förmågan att upprätthålla territoriell integritet bör
öka.142 Marinstridskrafterna ska således verka i hela konfliktskalan (fred, kris och krig)
med fokus på (sjömålsbekämpning) väpnat angrepp. Verkan mot sjömål vid väpnat angrepp erhålls primärt från ytstridsenheter och ubåtar. Andra verkansdelar krävs för att
skapa uthållighet i totalförsvaret i fred och kris, såsom minröjning, ubåtsjakt, eskort,
underrättelse inhämtning och sjöövervakning. Övergången till stående förband ger en
ökad tillgång till kvalificerade yt- och undervattensstridsenheter vilket bidrar till en avskräckande effekt.143

Likheter och eller skillnader
I FB63 finns det en tydlig koppling mellan förmågorna och hur de tillsammans bidrar till
krigföringsförmågan. Denna tydlighet saknas i FB15 varvid det är svårt att utröna
huruvida förmågorna utgör en holistisk enhet eller ska betraktas var och en för sig.

Försvarsstaben, s73
Ibid, s28
142 Regeringen, 2014/15:109, s76
143 Ibid, s76-79
140
141
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Trots detta finns det likheter avseende förmågan underrättelse och dess betydelse för
försvarsmakten och dess krigföringsförmåga.
[F4.1] Om och i så fall hur uttrycks den operativa uppgift som sjöstridskrafterna
ska lösa?
FB63
I ÖB62 är uppgifterna tydligt formulerade och uttrycks som försvar mot kustinvasion,
sjöfartskydd samt neutralitetsskydd.144 Inom ramen för försvar mot kustinvasion ska sjöstridskrafterna ingripa mot överskeppningsföretag, de ska insättas under hela överskeppningen, dvs med början vid fientlig kust varvid ubåtar och sjöminor ska användas
offensivt. Ju närmare svensk kust överskeppningen kommer ska samverkande vapen
användas (kustrobot, kustartilleri, ytstridsfartyg, sjöminor, mm).
Sjöfartsskydd handlar primärt om att säkra nationens kanaliserade importvägar västerifrån genom skydd av importsjöfart, hamnar och lastplatser i syfte att säkerställa uthållighet.145
För upprätthållande av neutralitetsskyddet krävs sjöstridskrafter för identifiering och
avvisning. Insatsberedskapen är en del av neutralitetsskyddet vilket med kustradarövervakning och övervattensfartyg används för hävdande av svenskt territorium vid
kränkning.146

FB15
I FB15 är det operativ förmåga och tillgänglighet som är den övergripande målsättningen för försvarsmakten och marinen. De marina operativa koncepten, beskrivna i kapitel
3.1.3 Marina metoder, utgörs av sjöövervakning, sjöfartsskydd och kustförsvarsoperation.147
Dessa uttrycks i DS2014:20 som förmåga att kontrollera och förneka annan aktör
svenskt territorialhav (sjöövervakning). Därutöver ska marinstridskrafterna kunna ge-

Försvarsstaben, s57-62
Ibid, s25 samt s62
146 Ibid, s74
147 Försvarsmakten, Marinens utvecklingsplan 2015, s5 (ersätter hemlig bilaga); Jfr Speller, Ian, Understanding Naval
Warfare. (Oxford, Routledge, 2014.), s101
144
145
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nomföra sjöfartsskydd och kustförsvarsoperationer inom ramen för en gemensam operation.148

Likheter och eller skillnader
Marinens operativa uppgifter under kalla kriget och idag har stora likheter avseende
syfte och mål. Båda innehåller sjömaktsteoretiska inslag som beskriver ett gemensamt
ansvar för marin-, land- och flygstridskrafter att utöva kustförsvar.149 Detta innebär att
kustnationen bör dra nytta av skärgårdsmiljön och samordna kustförsvarsoperationer
med flyget i syfte att maximera motståndarens förluster till sjöss, dvs. straffande avskräckning.150
Skillnaden ligger i att FB63 specifikt har nationell överlevnad som övergripande mål
medan de operativa koncepten som kopplats till FB15 är av mer generell karaktär.

[F4.2] Om och i så fall hur uttrycks skyddsvärden, det som ska skydda s, i den marina miljön?
FB63
Ett marinspecifikt område avhandlas i FB63, nämligen västkusten. Uppgiften utgörs av
sjöfartsskydd av importsjöfarten västerifrån151 och därtill hörande hamnar och lastageplatser.152 I detta sammanhang beskrivs även en förmåga, nämligen ubåtsjaktfartyg för
skydd av import-, och kustsjöfart samt fri ubåtsjakt.153
I ÖB62 uttrycks det marina skyddsvärdet avseende västkusten på ett liknade sätt. Dessutom påtalas förträngningarna154 Öresund, Norra kvarken och Åland som särskilt viktiga för försvaret av Sverige.

Försvarsdepartementet, DS 2014:20, s58
Vego, Milan N., Naval Strategy and Operations in Narrow Seas. (New York, Cass, 2003) s221
150 Till, Geoffrey, Sea Power. (USA, Routledge, 2013.) s78
151 Försvarsstaben, s25
152 Regeringen, 1963:108, s10
153 Ibid, s17
154 Försvarsstaben, s54-55
148
149
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FB15
Kontroll av Gotland, inloppet till Östersjön (Öresund) och luft- och sjövägarna i Östersjön har militärgeografisk strategisk betydelse samtidigt som Stockholmsområdet, Gotland, Östersjöinloppen och Nordkalotten är strategiskt viktiga områden för försvaret av
Sverige.155 Förvisso konstateras ett import- och exportberoende och en implicit sårbarhet men inga försök till att konkretisera innebörden för Sverige görs.

Likheter och eller skillnader
Likheten avseende Sveriges behov av en fungerande sjöfart för import och export är tydlig i båda besluten men endast FB63 behandlar sjöfartsskyddsproblematiken.
Militärgeografiskt påvisas både skillnader och likheter varvid endast
Öresund/Östersjöinloppen i båda försvarsbesluten ges en strategisk och militärgeografisk betydelse. Skillnaderna utgörs av att Västkusten, Åland och Norra Kvarken inte specifikt omnämns i FB15 medan Stockholmsområdet, Gotland och Nordkalotten inte omnämns i FB63.
4.1.2 Trovärdighet [T]
[T1] Om och i så fall hur uttrycker dokumenten viljan att försvara Sverige?
FB63
Övergripande i Fb63 är den politisk deklarering att inte falla undan för påtryckningar,
anfall eller anfallshot.156 Vidare uttrycks vilja i målsättningarna, varvid totalförvarets
har följande formulering:
”Totalförsvaret skall ge sådant uttryck åt vårt folks vilja att bevara landets handlingsfrihet och avvisa varje kränkning av dess integritet, att det kan förmå en presumtiv angripare att avstå från planer på anfall”157
Krigsmaktens målsättning kommunicerar både vilja och förmåga:
”Krigsmakten skall verka fredsbevarande. Den skall därför ha sådan styrka och
sammansättning att anfall mot Sverige fodrar så stor kraftinsats, medför sådan

Regeringen, 2014/15:109, s44-46
Försvarsstaben, s5
157 Försvarsstaben, s9
155
156
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kraftförbrukning och tar så lång tid, att insatsen icke kan anses stå i rimlig relation
till de fördelar, som skulle vinnas”158
Men kanske mest intressant i krigsmaktens målsätning är formuleringen att det är folkets levande försvarsvilja som ska uttryckas genom det svenska försvaret. Vilket sker utifrån folkförankringens centrala roll för försvaret av Sverige. Detta uttrycks på följande
sätt:
”Krigsmakten i dess helhet bör vara så utbyggd att den förmå ge största möjliga eftertryck åt vårt folks vilja att bevara landets handlingsfrihet och avvisa varje kränkning av dess integritet”159
De operativa målsättningarna är mer praktiska och fysiska och ger uttryck för en offensiv anda:
”Krigsmakten skall möta, hejda och om möjligt slå en angripare, som söker tränga in
på svenskt territorium.”160
Sammantaget är viljan otvetydig, hela Sverige ska försvaras och hela nationen ska delta i
försvaret.

FB15
”Målet för det militära försvaret ska från och med 2016 vara att enskilt eller tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet.”161
Således består viljan att försvara Sverige av fyra delar, enskilt eller tillsammans med
andra samt inom och utom landet. En trovärdig förmåga att enskilt försvara mot ett
väpnat angrepp anser regeringen vara begränsad utifrån de brister i operativ förmåga
som redovisas.162 Dessa brister avser främst operationer i den högre konfliktnivån och
uthållighet i den lägre konfliktnivån.163 Avseende kollektiv avskräckning (collective deterrence), dvs att tillsammans med andra avskräcka en motståndare, så innebär den
svenska militära alliansfriheten ett trovärdighetsproblem avseende militär avskräckIbid, s24
Regeringen, 1964:110, s3
160 Försvarsstaben, s25
161 Regeringen, 2014/15:109, s11
162 Regeringen, 2014/15:109, s1
163 Ibid, s57
158
159
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ning. Förvisso ska FB15 ses i ett större säkerhetspolitiskt sammanhang där bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska sammarbeten bidrar till en stabilare och säkrare omvärld, men faktum kvarstår att Sverige är militärt alliansfritt.164
Utifrån de försvars- och säkerhetspolitiska målsättningarna uttrycks viljan som:
”Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets oberoende och
självständighet. […] Hävdandet av vårt lands suveränitet och territoriella integritet
är en nödvändig förutsättning för att Sverige ska uppnå målen för vår säkerhet. ”165
Där den övergripande säkerheten ska byggas solidariskt med andra.166
Under rubriken det militära försvarets användning framkommer det hur den operativa
förmågan ska nyttjas, och en tydligare viljeförklaring yttras:
”Om Sverige trots detta utsätts för angrepp, hot eller påtryckningar ska det militära
försvaret försvara Sverige med alla till buds stående medel.”167
Konklusionen av detta är en stark viljeyttring som öppnar för andra lösningar än svensk
konventionell militär förmåga.
Intressant är även försvarsberedningens formulering ”försvarsmakten ska vara utformad
och dimensionerad för att kunna försvara Sverige”.168 Vilket ytterligare stärker den tidigare sammanfattningen.

Likheter och eller skillnader
Den övergripande skillnaden mellan försvarsbesluten är att i FB63 uttrycks en vilja att
avskräcka genom ett starkt svenskt militärt försvar medan FB15 har flera alternativ för
försvaret av Sverige. I FB63 uttrycks direkt avskräckning tydligt mellan de olika ledningsnivåerna och budskapet är enhetligt och solitt. FB15 ger uttryck för kollektiv avskräckning baserat på FN-stadgan, bi- och multilaterala sammarbeten och en unilateral
solidaritetsförklaring. Samtidigt som Sverige, likt i FB63, ska kunna försvaras enskilt.

Ibid, s1
Ibid, s11
166 Ibid, s7
167 Ibid, s55
168 Försvarsdepartementet, DS 2014:20, s36
164
165
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[T2] Vad i form av åtgärder eller faktorer anses i så fall vara viktigt för att
åstadkomma denna trovärdighet?
FB63
För det konventionella försvaret är en god motståndsförmåga mot kärnladdningar att
betrakta som avskräckande eftersom det anses realistiskt att en angripare kommer att
understödja en invasion med kärnladdningar.169 Även den allmänna värnplikten170 anses ha stor betydelse då den möjliggör att möta motståndaren med lokalt organiserade
förband vart angreppet än sker. En eventuell anskaffning av kärnvapen skulle bidra till
Sveriges avskräckande förmåga och trovärdighet eftersom den avvärjande uppgiften anses kräva kärnvapen för att lyckas i det fall motståndaren använder kärnvapen.171
För att lyckas med avskräckningen krävs tid att mobilisera, eftersom grunden för försvarsförmågan utgörs av ett fungerande mobiliseringssystem och anpassade beredskapsgrader. Detta innebär att behovet av underrättelsetjänst är stort eftersom förvarning är essentiellt för invasionsförsvaret.172

FB15
För Sveriges säkerhet är bi- och multilaterala sammarbeten och förmåga att ge och ta
mot stöd väsentligt och bidrar till en avskräckande effekt. Det bilaterala samarbetet med
USA ska upprätthållas och ytterligare fördjupas, det anses också vara essentiellt för
Europas säkerhet, inom vilket EU för Sverige har en särställning. Vidare ska samarbetet
med NATO utvecklas genom värdlandsavtal och utökat partnerskap. Avslutningsvis fastslås att det är FN som är garanten för global kollektiv säkerhet och som sådan avgörande
för Sverige och svensk säkerhet.173
Försvarsmakten ska återta en nationell försvarsdimension och ytterst kunna möta ett
väpnat angrepp av en kvalificerad motståndare genom ökad operativ förmåga och direkt

Regeringen, 1963:108, s13
Ibid, s13; Försvarsstaben, s6
171 Regeringen, 1963:108, s14
172 Ibid, s11
173 Regeringen, 2014/15:109, s8-49
169
170

Sida 40 av 63

Örlkn Carl-Johan Holm

2016-01-18

HSU14-16
gripbara krigsförband. Vidare är interoperabilitet viktigt för att kunna ge och mottaga
stöd.174

Likheter och eller skillnader
Likt föregående fråga ligger likheten i att enskilt förvara Sverige där tidsfaktorn kan anses vara den gemensamma nämnaren, i FB63 tid för mobilisering och i FB15 omedelbart
gripbara förband för att möta ett överraskande anfall. Skillnaderna likt tidigare ligger i
FB15s tyngdpunkt på interoperabilitet, ge och mottaga stöd samt folkrättsliga förpliktelser enligt FN stadgan.

[T3] Om och i så fall hur uttrycker dokumenten en militär tyngdpunkt avseende
trovärdig förmåga, i form av mark-, sjö- eller flygstridskrafter?
FB63
Det är flygvapnets attackförmåga175 som är den militära tyngdpunkten i FB63. Det finns
en stor mängd kritiska förmågor men ständigt återkommande är attackflyget, även i rollen som vapenbärare176 för kärnvapen.
För sjöstridskrafterna är det sjöminor177 och ubåtar178 som tillsammans med flygstridskrafterna främst anses bidra till att hindra en kustinvasion och indirekt avskräcka ett
angrepp. Dessa insatsberedda sjö- och flygförband ska kunna möta ett överraskande anfall och skydda mobilisering.179

FB15
I FB15 är det den sammantagna operativa förmågan av direkt gripbara land- sjö och
luftstridskrafter som utgör den efterfrågade tyngdpunkten. Stridsflygs- (JAS39) och undervattensförmåga (Ubåt) ges väsentlig betydelse för Sveriges försvar.180

Ibid s50-56
Regeringen, 1963:108, s16
176 Försvarsstaben, s33
177 Ibid, s55
178 Ibid, s55
179 Ibid, s28
180 Regeringen, 2014/15:109, s1-2
174
175
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Likheter och eller skillnader
I båda försvarsbesluten är det flygstridskrafter, med hög tillgänglighet, som utgör
tyngdpunkten för försvaret av Sverige. Med likheten att även luftförsvar och verkan mot
sjö- och markmål lyfts fram som väsentliga i båda försvarsbesluten. En viktig skillnad är
avsaknaden av sjöminor som vapensystem i FB15. Enligt sjömaktsteorin är det kanske
det billigaste och effektivaste förvarsmedlet mot kustinvasion.181¨

4.1.3 Kommunikation [K]
[K1] Om och i så fall hur uttrycker dokumenten vilja och förmåga att maximera
motståndarens förluster?
FB63
Resonemanget kring kärnvapen som en kostnad för motståndaren återfinns i ÖB62,
åsyftandes att motståndaren måste kalkylera med möjligheten att dessa nyttjas och de
militära kostnaderna ökar.182

FB15
Saknar resonemang kring maximering av förluster eller motståndarens kostnad för angrepp.

Likheter och eller skillnader
Tydlig skillnad då FB15 saknar resonemang kring vilja och förmåga att maximera motståndarens förluster, vilket är viktig för arbetet med slutsatser och diskussion utifrån
förmåga till straffande avskräckning.

[K2] Om och i så fall hur uttrycker dokumenten vilja och förmåga att minimera
motståndarens vinst/fördel?
FB63
Både målsättningen för totalförsvaret och krigsmakten uttrycker vilja och förmåga att
minimera motståndarens vinst/fördel. I den övergripande målsättningen för totalförsvaret är det Sveriges befolknings motståndsvilja att bevara landets hanslingsfrihet och
181
182

Vego, s222
Försvarsstaben, s33; Stone, s109
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avvisa alla kränkningar som kan förmå en potentiell motståndare att avstå från att planera anfall mot vårt land.183
I den mer precisa målsättningen för krigsmakten uttrycks detta som:
”Krigsmakten skall verka fredsbevarande. Den skall därför ha sådan styrka och
sammansättning att anfall mot Sverige fodrar så stor kraftinsats, medför sådan
kraftförbrukning och tar så lång tid, att insatsen icke kan anses stå i rimlig relation
till de fördelar, som skulle vinnas”184
Viljan att genom avskräckning verka fredsbevarande med krigsmakten kräver således
en sådan förmåga att motståndaren avstår anfall. Vidare ska en motståndare in i det
längsta hindras från att få fotsfäste på svensk mark och nyttja svenskt territorium för
sina syften. I varje del av landet skall segt motstånd bjudas, ytterst i form av det fria kriget. Varvid hela nationen utgör den avskräckande förmågan genom total försvaret där
alla vapenföra svenskar deltar i kampen för bevarandet av nationens självständighet.185

FB15
Saknar resonemang kring förmågan till minimering av en motståndares vinst/fördel vid
väpnat angrepp.
Dock finns några implicita formuleringar kring avsikten med det militära maktmedlet,
nämligen:
”Sverige ska försvaras. Det betyder ytterst att en främmande makt ska tvingas till att
ta till vapenmakt, dvs. en väpnad krigshandling, för att utnyttja svenskt territorium
för egna syften.”186
Varvid syftet med den tröskel som beskrivs i regeringens bedömning av den svenska
försvarsförmågan är ett absolut hot om nyttjande av militärt våld för att möta ett väpnat
angrepp eller användande av militära påtryckningsmedel.187

Regeringen, 1963:108, s9
Försvarsstaben, s24
185 Regeringen, Statsutskottets utlåtande nr 97 år 1964, Bihang till Riksdagens protokoll 1964, 6 saml. Nr 97. (Stockholm, Riksdagen, 1964.), s1-2
186 Regeringen, 2014/15:109, s55
187 Ibid, s47-50
183
184
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Vidare anges att krigsförbanden ska utformas så att de tillsammans skapar en förmåga
som minskar en motståndares möjlighet att agera.188 Vilket indirekt innebär en
vinst/fördels minimering.

Likheter och eller skillnader
Skillnaden mellan hur försvarsbesluten uttrycker vilja och förmåga att minimera
vinst/fördel för en angripare är stora. I FB63 syftar utformningen och planeringen av
totalförsvaret till att göra det så kostsamt som möjligt för en angripare i syfte att avskräcka från angrepp. I FB15 ska det militära maktmedlet omöjliggöra/försvåra nyttjande av svenskt territorium vid väpnat angrepp eller påtryckningar, även det ett uttryck för kostnad (mindre fördel/vinst) vid angrepp.

[K3] Om och i så fall hur uttrycks Sveriges vilja och förmåga i syfte att skapa en
trovärdig militär avskräckande effekt?
FB63
Som redovisats ovan uttrycks vilja och förmåga i målsättningarna medan resonemang
kring trovärdig militär förmåga återfinns i avvägningen mellan kvalitet och kvantitet
samt ekonomi. Försvarsberedningen uttalar att den allmänna målsättningen utgör
grunden för planering och utformning av krigsmakten och att det förutsätts att krigsmakten har förmåga att lösa förelagda uppgifter. Vidare påpekas att om statsmakterna
inte anger en bestämd ekonomisk ram så blir planeringen mindre realistisk vilket innebär en lägre trovärdighet.189
Således krävs en viss kvantitet (förhållandet kvantitet/kvalitet har redovisat tidigare) av
förmågor för att skapa en trovärdigt militär förmåga att avskräcka. Förvisso är det den
kvalitativa diskussionen som är kostnadsdrivande men både ÖB62190 och FB63191 betonar kvantitet gäller före kvalitet.

Ibid, s65
Regeringen, 1963:108, s34
190 Försvarsstaben, s26
191 Regeringen, 1963:108, s33
188
189
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FB15
Huruvida utformningen av mål och uppgifter för det militära försvaret uttrycker en trovärdig vilja och förmåga till avskräckande effekt undermineras av tidigare redovisade
brister i övre och nedre konfliktnivån (Se T1 FB15).
Det är dock otvetydigt så att försvarsmakten (det militära maktmedlet) tillsammans
med de övriga strategiska maktmedlen (diplomati, information och ekonomi) 192 ska utgöra en tröskel för den som vill angripa Sverige eller utöva påtryckningar med militära
maktmedel. I detta samanhang är det krigsförbandens kvalité och tillgänglighet som genererar avskräckande effekt. 193

Likheter och eller skillnader
Till skillnad från FB63 redovisar FB15 en bristande operativ förmåga vilket reducerar
trovärdigheten i den kommunicerade viljan och förmågan.194 Dessutom saknar FB15 det
förhållande mellan trovärdighet och kvalitativa/kvantitativa resurser som beskrivs i
FB63.

[K3.1] Vari ligger i så fall sjöstridskrafternas tyngdpunkt?
FB63
Marinens övervattensfartyg195 anses ha sina huvudsakliga uppgifter i kustområdena
medan det offensivare inslaget utgörs av ubåtar och sjöminor. Med hänsyn till att attackflyget196 räknas som avgörande för förmågan att hindra en kustinvasion så torde sjöfartsskydd197 av importsjöfarten på väst, syd och ostkusten utgöra marinens tyngdpunkt
i FB63. Utan import sjunker uthålligheten i totalförsvaret och den övergripande avskräckande effekten nedgår. Detta faktum motsäger inte att marinen har en tydlig roll i
försvar mot kustinvasion vid anfall.

De säkerhetspolitiska maktmedlen definieras i militärstrategisk doktrin som diplomatiska medel, informationsmedel, militära medel, ekonomiska medel och humanitära medel (DIME+H). I det fortsatta arbetet med avgränsas det
humanitära medlet (H) och DIME används synonymt för strategiska maktmedel. Se Försvarsmakten, MSD12, s56-57
193 Regeringen, 2014/15:109
194 Stone, s109
195 Regeringen, 1963:108, s33
196 Ibid, s32
197 Ibid, s10
192
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FB15
Som tidigare påvisats har marinen en roll att säkra totalförsvarets uthållighet i fred och
kris genom sjöfartsskydd samt möta väpnat angrepp i krig. Sjömålsbekämpning med
ubåtar tillmäts en strategisk betydelse och kan i sammanhanget anses utgöra den marina tyngdpunkten vid väpnat angrepp.198 I fred torde dock tyngdpunkten återfinnas i
förmågan till sjöövervakning och i kris sjöfartsskydd.

Likheter och eller skillnader
Det råder stor likhet mellan försvarsbesluten där krigsuppgiften i båda fallen är att möta
ett väpnat angrepp genom förmåga till verkan, bland annat mot sjömål. Den andra uppgiften som är att i fred och kris skapa en uthållighet utgör ytterligare en likhet mellan
försvarsbesluten.

[K4] Om och i så fall hur uttrycks det dimensionerande militära hotet mot Sv erige (mot vilket avskräckningen ska verka)?
FB63
Kustinvasion, gränsinvasion och strategisk kupp är de tre typer av övergripande hot
som beskrivs dimensionerande för krigsmakten. De två förstnämnda handlar om ett storanfall199 mot Sverige där motståndarens styrkor begränsas med hänsyn till andra behov (Sveriges krig är en del av ett större krig), det är detta som är dimensionerande för
den kvantitativa diskussionen. Den strategiska kuppen200 är ett överraskande anfall i begränsad omfattning mot Sverige och är dimensionerande för den kvalitativa diskussionen.

Regeringen, 2014/15:109, s2; Försvarsdepartementet, DS2014:20, s58
Regeringen, 1963:108, s8
200 Ibid, s7
198
199
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FB15
Ett modernt väpnat angrepp mot Sverige från en kvalificerad motståndare skulle troligvis vara en del av en större konflikt där motståndarens styrkor begränsas (Sveriges krig
är en del av ett större krig), vidare bedöms det vara högintensivt och ha ett snabbt förlopp.201 Detta scenario är dimensionerande både för den pågående kvantitativa och kvalitativa diskussionen samt behovet av omedelbart gripbara förband.

Likheter och eller skillnader
Storskalig invasion och strategisk kupp dimensionerar FB63 varvid en strategisk kupp
anses vara mest troligt och den storskaliga invasionen farligast. Därav uttrycks två hot,
ett kvantitativt som är det farligaste och ett kvalitativt som är det troligaste. Det kvalitativa resonemanget återkommer i det överraskande anfallet som dimensionerar FB15.
Likheten ligger således i det hot som dimensionerar kvalitativ avskräckningseffekt medan det hot som i FB63 dimensionerar kvantitativ avskräckningseffekt inte återfinns i
FB15.

201

Regeringen, 2014/15:109, s47; Försvarsdepartementet, DS 2014:20, s28
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4.2 Sammanfattning
I analysarbetet nyttjas öppen argumentation i syfte att minimera påverkan av författarens förförståelse. (Se kapitel 1.3 Metod.)
4.2.1 Förmåga [SF]
Den avskräckande förmåga (se kapitel 2 Teori, sidan 21) som uttrycks i de båda försvarbesluten kommer från konventionella militära system, förvisso ska kärnladdningar tillföras FB63 och en offensiv cyberförmåga i FB15 men främst som komplement till konventionella vapensystem. Intressant är att båda försvarsbesluten innehåller inslag av en
offensiv (straffande) förmåga och en maximering av motståndarens förluster men inget
av dem utvecklar avskräckningsresonemanget.202
Förmåga till avskräckning i fred och kris (grundläggande och allmän avskräckning) utgörs i båda försvarsbesluten av en konventionell militär förmåga (förnekande avskräckning). En nackdel med konventionella förmågor är att de kan bedömas och värderas i
förhållande till den bedömda strategiska vinsten/fördelen.203
I både FB63 och FB15 framgår det att tillgängliga och insatsberedda förband är avgörande för att kunna möta ett överraskande anfall vilket innebär att det är en direkt avskräckning som avses. Varvid de kvalitativa likheter som uttrycks utgörs av en förmåga
till verkan från främst flyg- och marinstridskrafter.
Vidare konstateras att behovet av underrättelser/information utgör en konstant för den
avskräckande förmågan eftersom omvärldsförståelse är central för såväl den säkerhetspolitiska nivån som försvarsmakten. Det storskaliga anfallet, kust- och gränsinvasion,
som i FB63 ger uttryck för det kvantitativa behovet av förmågor för försvaret av hela
Sverige uttrycks inte i FB15 trots att den dimensionerande hotbilden uttrycks lika. 204
Den skillnad som FB15 uttrycker i och med återtagande av totalförsvaret utgår från en
lägre ambition avseende nationellt försvar än den som uttrycks i FB63. I FB15 ska total-

Freedman, s37
Harvey, s10
204 Regeringen, 2014/15:109, s46; Regeringen, 1963:108, s8
202
203
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förvaret bidra till att motverka en omedelbar systemkollaps medan syftet i FB63 var att
säkerställa nationens överlevnad (uthållighet) i neutralitet och krig. Vilket påverkar den
avskräckande förmågan då Sveriges uthållighet minskat.
Ur ett marint perspektiv är förmåga till sjömålsbekämpning den tydligaste likheten mellan besluten. Att operationstyperna i princip är identiska trots den övergripande förändringen avseende större väpnat anfall utgör ytterligare en likhet och kommer att avhandlas ytterligare i resultatdiskussionen. Vidare lyfter båda försvarsbesluten vikten av
Öresund/Östersjöutloppen vilka definitivt har ett strategiskt värde för Östersjöregionen.205 Dock är skillnaderna avseende militärgeografi kanske mer intressanta ur ett avskräckningsperspektiv, kopplat till förmåga och trovärdighet.

4.2.2 Trovärdighet [ST]
Att uttrycka trovärdighet (se kapitel 2 Teori, 22) är kanske det svåraste inom avskräckning eftersom den ska bedömas och värderas av motståndaren. Med utgångspunkt i att
Sverige är ett militärt alliansfritt land så är det förmågan till direkt avskräckning som
ska uppfattas som trovärdig. Vidare handlar det om försvar av nationens självständighet
och territorium, vilket innebär en högre grad av trovärdighet eftersom försvaret av nationen är existentiellt.206
Detta uttrycks tydligt i FB63 där alliansfrihet i fred och neutralitet i krig de facto innebär
att endast den egna förmågan att försvara nationen kunde påräknas. Medan den säkerhetspolitiska situationen för FB15 är förändrad i och med att Sverige inte längre är alliansfritt och unilateralt proklamerat en solidaritetsförklaring. Trovärdigheten i svensk
avskräckning utgörs således inte längre enbart av det militära maktmedlets direkta avskräckning utan även av kollektiv avskräckning genom de strategiska maktmedlen diplomati, information och ekonomi. Det faktum att Sverige inte kan tillgodoräkna sig militär kollektiv avskräckning innebär att en svensk militär förmåga till direkt avskräckning
fortsatt är aktuell.

205
206

Gray, Colin S, The Leverage Of Seapower – The Strategic Advantage Of Navies in War. (London, Macmillan, 1992)
Morgan, Deterrence Now, s288; Harvey, s18.
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Således är nödvändigheten att trovärdigt uttrycka en förmåga till direkt avskräckning
med det militära maktmedlet i princip identiskt mellan FB15 och FB63. Som tidigare beskrivits är det främst flyg- och marinstridskrafter som utgör tröskeleffekten vid hävdande av territoriell integritet, varvid flygstridskrafterna utgör tyngdpunkten i båda försvarsbesluten. All konventionell förmåga är mätbar och kan följaktligen värderas vilket
innebär att den avskräckande effekten kan förloras om inte kvalité och kvantitet är i paritet med det förväntade utfallet av ett väpnat angrepp.
4.2.3 Kommunikation [SK]
Med kommunikation (se kapitel 2 Teori, sidan 21) avses förmågan att kommunicera
med en potentiell aggressor på ett sådant sätt att avsikten inte kan missförstås. Både
FB63 och FB15 har som utgångspunkt ett tillstånd av allmän avskräckning där kommunikationen i första hand är avsedd för Sovjetunionen respektive Ryssland.
Båda försvarsbesluten uttrycker en implicit vilja till straffande avskräckning varvid
FB63 är tydligare avseende syftet med de planerade kärnladdningarna. Emellertid är viljan och förmågan att minimera aggressorns vinst/fördel lika tydligt kommunicerad i
båda besluten. Likväl finns det skillnader i att FB15 konstaterar en begränsning i operativ förmåga vilket omöjliggör kommunikation av trovärdig förmåga, FB63 uttrycker
istället en homogenitet i interaktionen mellan vilja och förmåga. Därtill saknar FB15 de
kvantitativa resonemang som finns i FB63.
Den implicit kommunicerade marina krigsuppgiften utgör en likhet och innebär en förmåga till verkan vid väpnat angrepp. Även den andra marina uppgiften att i fred och kris
skapa uthållighet utgör en likhet.
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5 Avslutning
Kapitlet inleds med en redogörelse av kriterierna för slutsatsdragning och formulering
av slutsatser. Därefter följer en diskussion kring resultatet och en kritisk reflektion kring
arbetets genomförande. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.

5.1 Slutsatser
Slutsatserna utgörs av kärnan i den samlade framställningen av den empiriska undersökningen.207 De för slutsatsdragning valda kriterierna208 (kapitel 1.3 Metod, s10) utgörs
av de likheter och skillnader (redovisade i kapitel 4 Empirisk undersökning) avseende
synen på avskräckning, marina förmågor och metoder som påvisats mellan jämförelsepunkterna FB63 och FB15. Vidare ska en explicit koppling finnas till problem, syfte och
fråga. I slutsatsarbetet nyttjas öppen argumentation i syfte att minimera påverkan av
författarens förförståelse. (Se kapitel 1.3 Metod.)
Utgående från undersökningens syfte och frågeställning konstateras en skillnad i synen
på avskräckning inom den överordnade strategin (politisk strategi/grand strategy) utifrån de förändrade säkerhetspolitiska förutsättningarna. Det som skett är en övergripande förskjutning från förnekande- och direkt avskräckning mot en förnekande- och
kollektiv avskräckning, där den kollektiva avskräckningen inte omfattar det militära
maktmedlet eftersom Sverige är militärt alliansfritt.209 Detta resultat är på intet sätt revolutionerande eftersom det är i linje med tidigare redovisad säkerhetspolitisk forskning och studier.210
På militärstrategisk nivå innebär detta att det militära maktmedlet fortsatt ska generera
en förnekande- och direkt avskräckande effekt mot ett överraskande anfall, i detta avseende har ingen förändring i synen på avskräckning skett sedan kalla kriget.211 Likväl
finns det en skillnad i synen på direkt avskräckande effekt mellan kalla kriget och idag,
nämligen att det militära maktmedlet under kalla kriget även skulle verka avskräckande

Esaiasson, s225
Esaiasson, s138-139
209 Se T1, ST
210 Kapitel 1.5. Tidigare forskning och studier; Axelsson, s38
211 Se T1, ST
207
208
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mot en storskalig invasion.212 Sammantaget innebär detta att svensk nutida avskräckningen är ofullständig eftersom Sverige även fortsatt ska kunna försvaras enskilt213, för
vilket det saknas en trovärdig militär förmåga till såväl förnekande- och direkt avskräckning som kollektiv- eller utsträckt avskräckning.214
Att den övergripande synen på avskräckning förändrats och att avskräckningen på militärstrategisk nivå är ofullständig indikerar att svensk avskräckning är suboptimerat utifrån George och Schellings beskrivning av avskräckning som en övergripande strategi
och Beaufres beskrivning av begreppet strategi.215
Som en konsekvens av den ofullständiga avskräckningsstrategin blir det militära maktmedlets förmågor och metoder idag, illusoriskt lika de som uttrycktes under kalla kriget.216 Vilket indirekt bidrar till att förklara varför de strategiska och operativa målsättningarna uttrycks på samma sätt under kalla kriget och idag.217 Visserligen finns det
skillnader i det militära maktmedlets förmågor och metoder,218 men dessa får anses
vara ett resultat av den ofullständiga avskräckningsstrategin.219
Ur ett rent teoretiskt avskräckningsperspektiv finns några alternativ som framstår som
mer distinkta för utvecklingen av Sveriges militära avskräckningsstrategi, implicit försvarsmakten. Vilket även indirekt bidrar till att utveckla en övergripande avskräckningsstrategi.
Nämligen (1) en kvantitativ ökning av förmåga vilket möjliggör trovärdig förnekande
avskräckning. (2) En anskaffning eller utveckling av en ny förmåga som möjliggör en
trovärdig straffande avskräckning eller (3) en trovärdig militär kollektiv avskräckning.220

Se K2, K3, SK, ST
Jfr T1, ST
214 Se kapitel 2.2 Avskräckning; Beaufre, s127-129
215 Se kapitel 1.1 Problemformulering
216 Jfr F1, F4.1, T1, T2, K2, SF
217 Se kapitel 1.1 Problemformulering
218 Jfr F2, F4
219 Jfr T1, ST
220 Se kapitel 2.2 Avskräckning
212
213
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5.2 Diskussion
Uppsatsen inleddes med formuleringen av ett problem kopplat till en uppfattad diskrepans i svensk nutida avskräckning med inledningen av kalla kriget fungerade som referens. Studien har konstaterat att synen på avskräckning förändrats men också att Sveriges övergripande avskräckningsstrategi har brister. I detta kapitel kommer problemformuleringen och syftet diskuteras utifrån resultatet av studien.
”Den politiska avsikten är målet, kriget är medlet för att nå det och medlet kan aldrig
ses isolerat från sitt mål.”221
Citatet är från Carl von Clausewitz bok Om Kriget och beskriver ett samband mellan
över- och underordnad strategisk nivå. I von Clausewitz teoretiska anda kan vi antaga
att ett fenomen som avskräckning borde löpa som en röd tråd genom krigföringens222
och strategins nivåer och att avskräckningsteori, likt jorden kretsar kring solen, utgör en
konstant i strategiskt tänkande. Resultatet av denna studie har dock visat att det strategiska sambandet i svensk avskräckning har brister ur ett avskräckningsteoretiskt perspektiv.
Syftet med uppsatsen var att undersöka och jämföra dagens syn på avskräckning, avskräckande förmågor och metoder skilde sig från första delen av kalla kriget (19451963). För att därigenom kunna påvisa om det skett en förändring i den direkt avskräckande strategin för det militära försvaret av Sverige och om en utveckling i så fall
är att betrakta som en optimering eller suboptimering av svensk avskräckning.
Slutsatserna visar att det skett en förändring av den övergripande avskräckningsstrategin för de strategiska maktmedlen diplomati, information och ekonomi avseende kollektiv avskräckning. Vidare konstateras att den övergripande strategins militära maktmedel inte omfattas av kollektiv avskräckning och fortsatt ska lösa uppgiften att enskilt
kunna försvara Sverige, vilket implicit är samma uppgift som gavs i FB63. Detta innebär
begränsningar i trovärdighet för det militära försvarets förmåga till direkt avskräckning

221
222

Von Clausewitz, Carl, Om kriget. (Stockholm, Bonnier, 2006), s42
Ångström, Jan & Widén, Jerker, Militärteorins grunder. (Stockholm, FMLOG, 2004.), s10
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och gör avskräckningsstrategin fragmentarisk. Deduktivt leder resonemanget till att utvecklingen av svensk avskräckning de senaste åren inneburit en suboptimering.
Som tidigare konstaterats är avskräckning en del av strategisk tvångsmakt. Vilket innebär att inom ramen för nationellt försvar kan det militära maktmedlet dels verka preventivt genom avskräckning eller aktivt genom tvång. Eftersom det undersökta problemet preciserats till direkt avskräckning så borde fenomenet diskuteras utifrån kontexten strategisk tvångsmakt. Detta försvåras av det faktum att Sverige saknar ”en strategi
för Sveriges säkerhet”223 vilket konstaterades av försvarsberedningen redan 2006. Möjligtvis är det just avsaknaden av en strategi för Sveriges säkerhet som är orsaken till att
den övergripande avskräckningsstrategin är ofullständig.
I slutsatserna framförs tre alternativ för utvecklingen av Sveriges militära avskräckningsstrategi:
(1) En kvantitativ ökning av förmåga vilket möjliggör trovärdig förnekande avskräckning.
(2) En anskaffning eller utveckling av en ny förmåga som möjliggör en trovärdig
straffande avskräckning.
(3) En trovärdig militär kollektiv avskräckning.
En utveckling av alternativ två skulle hypotetiskt kunna innebära att den i FB15 redovisade kvalitativa och insatsberedda militära förmåga som ska ge en direkt avskräckande
effekt (tröskel) mot territoriella kränkningar, hybridkrigföring och kuppförsök kompletteras med en eller flera otvetydigt straffande militära förmågor, starka nog att avskräcka
(tröskel) från strategiskt överfall. I syfte att tänka bortom de traditionella massförstörelsevapnen så skulle dessa förmågor till exempel kunna vara rymd och cyber.224 Detta
kräver dock en acceptans för det konventionella försvarets kvantitativa brist att möta
invasion och en övergång till okonventionell och asymmetrisk krigsföring i händelse av
att den straffande avskräckningen misslyckas. Nackdelen är sårbarheten i den straffande

Försvarsdepartementet, DS 2007:46, s9
Morgan, Patric M., “The state of Deterrence in international Politics today”, Contemporary Security Policy, Vol 33,
No 1, April 2012. s100-103
223
224
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förmågan, kan den förbekämpas så mister den sin avskräckande effekt.225 Fördelen är
att den avskräckande effekt som eftersträvas kan möjliggöras utan återgång till kalla
krigets invasionsförsvar och att eventuell strid företrädelsevis sker i luften och till
sjöss.226
Den illusoriska likheten mellan dagens doktriner och hur förmågor och metoder uttrycktes under inledningen av kalla kriget fodrar eftertanke. Eftersom den diskrepans
som råder inom den övergripande avskräckningsstrategin förstärks i försvarsmaktens
konceptuella faktorer, till exempel MSD12 och OPD14. Svårigheten med utformningen
av konceptuella faktorer är att det militärstrategiska maktmedelet i princip ska lösa
samma uppgift som under kalla kriget, enskilt försvara Sverige, varvid avskräckningsteoretisk trovärdighetsproblematik återkommer.227 Härvidlag uppstår ett cirkelresonemang som endast kan brytas genom att Sveriges avskräckningsstrategi blir koherent eftersom strategin riskerar att bli abstrakt om den begränsas till det militärstrategiska
området.228
Ett expressivt exempel på det konceptuella som avhandlats i studien är marinens roll.
Utifrån studiens resultat och slutsatser är det logiskt att marina förmågor och metoder
ska verka i fred, kris och krig med ett förnekande- och direkt avskräckande syfte.229 I
båda försvarsbesluten är det tydligt att marinen tillsammans med flygvapnet primärt
ska utgöra den avskräckande tröskeln mot ett överraskningsangrepp.230 På samma sätt
är marinens bidrag till nationell uthållighet genom sjöfartsskydd den tydligaste skillnaden eftersom uppgiften i FB15 endast är implicit uttryckt och en koherent krigföringsförmåga saknas.231
Följaktligen är den kvantitativa diskussionen alltid relevant i förhållande till uppgiften
vilket i FB63 formulerades som: ”Om en avvägning mellan kvalitet och kvantitet
[…]medför att kvantiteten blir otillräcklig, måste den operativa målsättningen omprö-

Smedberg, Marco, Krigföring. (Historisk Media, Lund, 2004.), s225-226 samt s246
Speller, s176-177
227 Se SF, ST, SK
228 Beaufre, s127-128; Stone, s109
229 Jfr Tangredi, s32-74; Jfr Åkermark, s43
230 Jfr F2, F4, F4, F4.1, F4.2, T2, K3.1, K4
231 Jfr F2, F4, F4.1, F4.2, F6, K3
225
226
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vas”.232 För marinen handlar det om att operativa målsättningar för fred, kris och krig
ska avvägas mot kvantitet då studien visat att en trovärdig marin avskräckning utgör en
vital del i en svensk tröskel mot väpnat angrepp.233

5.3 Reflektion
Det finns all anledning att vara självkritisk för den som använt avskräckning som teoriram för en studie eftersom avskräckning finns i allt som handlar om att sätta gränser
och associera dem med risker.234 Svårigheten med den valda teorin har främst har varit
att förhålla sig till valda definitioner och avgränsningar eftersom avskräckning per se är
ett alldagligt fenomen som kan tolkas genom förförståelse. Det finns också all anledning
att reflektera över om avskräckning som teori är relevant för utformningen av en försvarsmakt och som förklaringsmodell för svensk säkerhetspolitik. Till exempel det rationella perspektivet att alla aktörer handlar förnuftigt, logiskt och förstår konsekvenserna av sitt handlande (motsvarande brott och straff).235 Kritikerna ifrågasätter rimligheten i att bygga sin egen säkerhet på att gissa motståndarens agerande utifrån den
egna förförståelsen.236 Trots detta så är avskräckning en tankemässig förklaringsmodell
som behandlar ett komplext och vardagligt problem på ett fungerande sätt. För arbetet
med denna studie anses avskräckning ha fungerat väl som teoretiskt ramverk.
En komparativ studie kännetecknas av att det finns ett antagande om att det finns likheter och skillnader mellan två fall. I denna studie var det just likheterna och skillnaderna mellan nutid och inledningen av kalla kriget som skulle studeras ur ett avskräckningsperspektiv. En renodlad komparativ studie kräver normalt en hypotesprövning för
att fastställa eller förkasta resultat. Eftersom denna studies syfte var att identifiera likheter och skillnader och utifrån från dessa dra slutsatser framstod en kvalitativ textanalys som lämplig för bearbetning av empirin. En utpräglad kvalitativ textanalys hade inte
haft den komparativa metodens struktur och bedömdes försvåra identifiering av likheter och skillnader samt spårbarheten i framtagandet av slutsatser. Därför framstår kom-
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binationen av komparativ metod och kvalitativ textanalys som lämplig för denna typ av
studie.
I enlighet med vald metod operationaliserades den abstrakta nivån (teori, förmåga och
metod) och gjordes forskningsbar. Kritik mot operationalisering, indirekt metoden, berör främst antalet indikatorer som används i studien. Ur ett komparativt perspektiv bör
indikatorerna ”maximera variationen av den beroende faktorn”237. Med utgångspunkt i
att avskräckning är den beroende faktorn ges troligtvis ett större urval av likheter och
skillnader att dra slutsatser ifrån. Detta kan kritiseras ur ett kvalitativt perspektiv eftersom djupet i undersökningen möjligen inte blir detsamma. Eftersom frågeställningen
var att påvisa likheter och skillnader i syfte att dra slutsatser bör de bedömda fördelarna
med valt antal indikatorer överväga nackdelen med eventuella brister i analysens djup.
Mot slutet av ett arbete framstår det som naturligt att fundera igenom vilka andra svar
som hade varit möjliga. Ur det avskräckningsteoretiska perspektivet och om samspelet
mellan de strategiska nivåerna harmoniserat hade resultatet snarare inneburit en optimering av den övergripande avskräckningsstrategin. Detta hade förvisso krävt att den
empiriska undersökningen påvisat trovärdiga och koherenta faktorer (förmåga, trovärdighet och kommunikation). Eftersom studien påvisat en suboptimering är det rimligt
att tro att valda indikatorer fungerat även om resultat istället påvisat optimering.
Oavsett om det är Beaufre med indelning av strategi, Carl von Clausewitz med politik
och krig eller Sun Zi blir avskräckningens trovärdighet central och denna studie har påvisat en bristande trovärdighet varvid möjligheterna till alternativa svar starkt begränsas.
Resultatet av studien och slutsatserna som producerats tillför en svag nyans av färg till
den palett som krigsvetenskapen utgör. Oaktat detta så har det svenska perspektivet på
avskräckning i någon mån vidgats varvid slutsatserna och den avslutande diskussionen
bidrar. Möjligtvis hade den avslutande diskussionen kunnat utvecklas genom att omfatta
andra faktorer från den abstrakta nivån.
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5.4 Förslag på fortsatt forskning
Med hänsyn till den omfattande forskning, bland annat av flera nobelpristagare, som redovisats i kapitel 1.4.3 Tidigare forskning och studier och kapitel 2.1 Allmänt samt genomfört arbete så är det med ödmjukhet jag närmar mig denna uppgift.
Vid två tillfällen under de senaste 15 åren har säkerhetspolitiken drastiskt förändrat
förutsättningarna för det militära maktmedlet. Övergången till insatsförsvar i och med
Försvarsbeslutet år 2000 och FB15s återtagande av nationellt försvar som huvuduppgift. En krigsvetenskaplig studie som undersöker huruvida det militära maktmedlet
förmåga till avskräckning förändrats mellan dessa försvarsbelslut bör kunna tillföra relevant vetenskaplig kunskap om såväl civil-militära238 relationer som drivkrafterna
kring kvalitativa och kvantitativa förändringar i modern tid. Ett lämpligt och intressant
teoretisk perspektiv för en sådan studie skulle kunna vara Graham Allisons statsvetenskapliga teori om aktörers handlande.239
En studie av ovan nämnda försvarsbeslut ur ett avskräckningsperspektiv skulle utveckla
och komplettera resultatet av denna studie, särskilt intressanta är begreppen tröskel
och tröskeleffekt samt huruvida doktrinerna förändrats avseende den politiska strategins vilja och insatsförsvarets förutsättningar. Detta skulle bidra till att öka kunskapen
om hur följsam den konceptuella utvecklingen avseende framförallt doktriner är i förhållande till rådande politisk inriktning.
För att förstå företeelser i sin samtid är det viktigt att undersöka den historiska kontext
vari de utvecklats. Med strategisk kupp (FB63) och överraskande anfall (FB15) som avgränsning skulle ett nyttjande av dennas studies metodologiska och teoretiska ansats
kunna utgöra en grund för en noggrannare studie av skillnader och likheter i (marin)
förmåga och/eller (marin) metod under perioden 1945 till 2015.
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