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ABSTRACT: 

The Swedish armed forces deterrent strategy today has a lot of similarities with the deterrent 

strategy applied by Sweden’s armed forces during the cold war era. However the resources, 

which constitutes the foundation on which the deterrent threats are based, differ a lot and 

have decreased severely since the 1960s.  

 

This paper compares the deterrence strategy applied by the Swedish armed forces from the 

60s with the one today and examines similarities and differences in order to put a military 

perspective on Swedish deterrence strategies and shine a light on problems regarding the 

Swedish deterrence strategy and its limited resources. 

 

The result shows a lot of similarities within the deterrent threat issued by Sweden from the 

two eras and concludes that the biggest difference lies within the change towards a more col-

lective actor deterrence. Which in turn constitutes a problem because it implicitly undermines 

Sweden’s military capability and doesn’t guarantee any kind of military support from another 

state, if attacked, what so ever. 
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1. Inledning  
  ”Manipulating another’s behaviour through threats is a natural phenome-

non. The fittest often survive through persuading potential predators that 

they are too fast to be caught, that they will fight back if they are, and that 

even if they can be overwhelmed, they are inedible.”1 

 

Lawrence Freedmans citat ovan beskriver ett koncept som inom säkerhetspolitik och 

militärstrategi kallas för avskräckning. Avskräckning har idag en betydande roll i svensk 

säkerhetspolitik och strategier. 

 

”Målsättningen för Försvarsmakten är att vara krigsavhållande i närområdet. 

För att nå detta mål är avskräckning en central del av Försvarsmaktens trös-

keleffekt.”2 

 

Avskräckning syftar till att genom hot om användande av militära maktmedel avråda en 

potentiell motståndare från ett visst agerande. Avskräckning kan uppnås på olika sätt. 

Antingen genom ett trovärdigt hot om bestraffning för sina aktioner eller genom att 

övertyga motståndaren att denne inte kan lyckas. Alternativt genom att påtala att konse-

kvenserna för ett oönskat handlande kommer generera kostnader större än alla tänk-

bara vinster.3 

                                                        
1 Freedman, Lawrence. Deterrence. Cambridge, UK: Polity Press. 2004. S. 6. 
2 Militärstrategisk doktrin – MSD 16. Försvarsmakten, 2016. S.33. http://www.forsvars-
makten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-
doktrin-2016.pdf (Hämtad 2016-05-16) 
3 Art, R. To What Ends Military Power?. International Security, 4(4). 1980. S.8. Se även 
Freedman, L. Deterrence. Cambridge, UK: Polity Press. 2004. S.109-115. Och Harvey, 

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016.pdf
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1.1 Forskningsläge 

1.1.1 Svensk säkerhetsstrategi under kalla kriget 
Under kalla kriget vilade Sveriges säkerhetspolitiska inriktning på tanken alliansfrihet i 

fred syftande till neutralitet i krig. Strävan från svenskt håll i händelse av krig var att så 

långt som möjligt hålla sig utanför konflikt. Grunden till detta var alliansfriheten, en ma-

nifesterad vilja att undvika konflikt och slutligen en tillräcklig militär förmåga för att 

kunna motstå påtryckningar och militära angrepp från en övermäktig motståndare. Lös-

ningen på problematiken med en övermäktig motståndare var att välja en defensiv in-

riktning tillsammans med en föreställning om att hjälp skulle komma utifrån, det var 

bara en fråga om hur lång tid det skulle ta för hjälpen att nå fram. Inriktningen för Krigs-

makten var därför att kunna hålla ut tillräckligt länge i händelse av angrepp.4 Tillsam-

mans med marginaleffektsteorin. Enligt vilken huvuddelen av stormakternas militära 

styrkor skulle binda upp varandra och endast de överblivande styrkorna skulle kunna 

användas i ett angrepp mot Sverige, kunde en svensk styrka kapabel att mäta sig med 

dessa ”marginella styrkor” då generera marginell avskräckning och därigenom undvika 

angrepp.5 

 

Dåvarande Sovjetunionen sågs som en expansionistisk och militärt stark stat, även om 

detta uttrycktes med viss försiktighet, vilken utgjorde det främsta hotet mot svenskt ter-

ritorium och svenska intressen. Hotet behandlades också då genom avskräckning. Både 

grundad på egen militär styrka, Sverige hade exempelvis vid den här tiden världens 

fjärde starkaste flygvapen6, och en förhoppning om stöd från de stora västerländska 

krigsmakterna i händelse av angrepp.7 Avskräckning uttrycktes visserligen inte explicit i 

säkerhetspolitiska dokument från den här tiden men det syfte som beskrivs är av 

samma betydelse som avskräckningsstrategier har. Exempelvis uttrycks i överbefälha-

varens operationsorder från 1967 att:  

                                                        
John, Conventional deterrence and national security. Fairbairn, A.C.T., Air Power Studies 
Centre, 1997. S. 5-6.  
4 Agrell, Wilhelm. Kontinentaldrift i svensk säkerhetspolitik efter 2001. Internasjonal Po-
litikk Nr. 1 (2012): 105-113. S. 105-107, 113. Och Roth, Thomas, Försvar för folkhem och 
fosterland: den svenska krigsmakten under det kalla kriget - en essäistisk översikt, 1. uppl., 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2007. S.41-42. 
5 Agrell, Wilhelm, Alliansfrihet och atombomber: kontinuitet och förändring i den svenska 
försvarsdoktrinen från 1945 till 1982, 1. uppl., LiberFörlag, Diss. Lund : Univ.,Stockholm, 
1985. S. 174-175. 
6 Flygvapenmuseum, Flygvapnets utveckling, http://www.flygvapenmuseum.se/Om-
museet/Historik/Flygvapnets-utveckling/ [2016-05-20] 
7 Dalsjö, Robert, Från stormaktsspel till neutralitetspolitik: Några huvudlinjer i svensk sä-
kerhetspolitik från 1700-tal till Sovjetväldets fall, i Engelbrekt, Kjell & Ångström, Jan 
(red.). Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen. 1. uppl. Stockholm: Norstedts juri-
dik. 2010. S. 215, 219-220, 229. 

http://www.flygvapenmuseum.se/Om-museet/Historik/Flygvapnets-utveckling/
http://www.flygvapenmuseum.se/Om-museet/Historik/Flygvapnets-utveckling/
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”Krigsmakten skall verka för att vår fred och frihet bevaras. Krigsmakten 

skall därför ha sådan styrka, sammansättning och beredskap att anfall mot 

Sverige fordrar så stora resurser och tar så lång tid att de fördelar som står 

att vinna på anfallet rimligen inte kan bedömas vara värda insatserna.”8  

 

Uttalandet bygger på det avskräckande hotet om att en aktion som hotar statens intres-

sen eller territorium kommer att resultera i så stora kostnader att det totala resultatet 

kommer bli en förlust. 

 

1.1.2 Svensk säkerhetsstrategi i kalla krigets kölvatten 
Efter kalla krigets uppbrott kom neutralitetspolitiken som tjänat Sverige väl ditintills att 

istället ses som ett hinder för internationella relationer, EU-integrationen i synnerhet. I 

början av 2000-talet ändrades målsättningen för säkerhetspolitiken från att syfta till ne-

utralitet i händelse av konflikt i närområdet till att hot mot freden och vår säkerhet 

skulle avvärjas tillsammans med andra. EU-samarbetet ansågs kunna skapa en slags sä-

kerhetsgaranti, vilken Sverige ansåg sig kunna dra nytta av. Dessa förhoppningar har 

dock svalnat och istället är deltagandet i NATO-ledda insatser det som bidrar till säker-

heten genom en förhoppning att NATO därav ska vara villiga att ge säkerhetspolitiskt 

stöd till Sverige. Denna önskan är en fortsättning på den dolda säkerhetspolitik som för-

des mellan Sverige och NATO under kalla kriget, då Sveriges försvar var av stor bety-

delse för NATO i Norden.9  

 

Att upprätthålla en tillräcklig militär styrka för att kunna möta ett angrepp, om än ”mar-

ginellt”, mot svenskt territorium kom att prägla målsättningen för Försvarsmakten i den 

svenska säkerhetspolitiken ända fram till 2004. Även om Sveriges säkerhetspolitiska 

läge sedan kalla krigets slut setts allt säkrare så har osäkerheterna kring utvecklingen i 

forna Sovjetunionen bestått.10 Inför 2004 års försvarsbeslut var dock bedömandet av 

Sveriges säkerhetspolitiska läge att: ”Ett enskilt militärt väpnat angrepp i alla dess for-

mer från en annan stat direkt mot Sverige är osannolikt under överskådlig tid […].”11 

Denna inriktning ledde till stora nedskärningar och ekonomiska besparingar. 2003 ut-

gjorde de svenska försvarsanslagen 1,8 % av BNP. 2015 utgjorde samma anslag 1,06 %. 

2003 bestod försvarets personal av 27600 aktivt tjänstgörande och 262000 inkallnings-

bara reserver. 2015 var antalet aktiva 15300 och ytterligare 22000 frivilliga, reserverna 

hade då försvunnit ur organisationen.12 

                                                        
8 Westberg, Jacob. Svenska säkerhetsstrategier: 1810-2014. 1. uppl. Lund: Studentlitte-
ratur. 2015. S.175-176. 
9 Agrell. Kontinentaldrift i svensk säkerhetspolitik efter 2001. S.105. 
10 Regeringens proposition 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse. S.15. Och Regeringens 
proposition 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2. S.61. 
11 Regeringens proposition 2004/05:5. Vårt framtida försvar. S. 25. 
12 'Europe', The Military Balance, vol. 103/nr. 1, (2003); 29-80. S.79-80.  
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Avskräckning har idag återuppstått som syfte i flera styrande dokument i svensk säker-

hetspolitik och mycket tyder idag på en återgång till det säkerhetspolitiska läge som 

gällde under kalla kriget. I regeringens proposition inför 2015 års försvarsbeslut anges 

följande: 

”Genom att kunna möta ett väpnat angrepp bör Försvarsmakten, tillsammans 

med övriga delar av totalförsvaret och vid sidan av politiska, diplomatiska 

och ekonomiska medel, utgöra en tröskel för den som skulle vilja angripa 

Sverige eller använda militära maktmedel för att utöva påtryckningar mot 

Sverige. En trovärdig militär förmåga bidrar till fortsatt fredlig utveckling och 

politisk handlingsfrihet.”13 

 

Innebörden av detta citat är att ett starkt försvar utgör en form av hinder gentemot po-

tentiella angripare, vilket får angrepp att framstå som ofördelaktigt och därför bidrar till 

fredlig utveckling, det vill säga verkar avskräckande. 

 

Vad gäller alliansfriheten som på den tiden öppet utrycktes så läggs idag istället stor vikt 

vid samarbeten av olika slag för landets försvar. Frågan kring svenska försvarsallianser 

är delad i två läger, där den ena sidan anser att ett sådana allianser är avgörande för att 

skapa stabilitet i området medan den andra sidan menar att Sverige bör återgå till en 

mer alliansfri hållning, likt den under kalla kriget.14 Insikten om instabiliteten i närom-

rådet i och med solidaritetsförklaringen 2008, vilken syftade till att stärka stabiliteten 

och säkerheten för våra unionspartners, förändrade inriktningen för säkerhetspolitiken 

mot ett återigen främst nationellt försvar. Dock som sagt med närområdets stabilitet i 

utökat fokus. Solidaritetsförklaringen innebär inte enbart att Sverige är beredda att ge 

militärt bistånd, utan också en förväntan om militärt bistånd till Sverige i händelse av 

kris.15 

 

                                                        
Och Table: International Comparisons of Defence Expenditure and Military Manpower in 
2001, 2002 and 2003, The Military Balance, 104:1, (2004): 353-358. S. 354.  
Och Chapter Four: Europe, The Military Balance, 115:1, (2015): 57-15. S. 139.  
Och Chapter Four: Europe, The Military Balance, 116:1, (2016): 55-162. S. 143. 
13 Regeringens proposition 2014/15:109. Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 
2016–2020. S.42. 
14 Britz, Malena & Westberg Jacob. Sveriges återtåg till närområdet. Internasjonal Poli-
tikk Nr. 3 (2015): 423-431. S. 427-430. 
15 Hugemark, Bo & Tunberger, Johan. Trovärdig solidaritet?: försvaret och solidaritetsför-
klaringen. Stiftelsen Den nya välfärden. Stockholm. 2010. S.75-76. 
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Wilhelm Agrell påstod i en studie från 2010 att Sverige, på grund av avsaknad av för-

bandsstruktur, krigsplanering och bristande övningsverksamhet, inte hade någon för-

måga kvar att försvara det egna landet.16 

 

1.2 Problemformulering 
Avskräckning innebär att få en potentiell angripare att inte agera av rädsla för konse-

kvenserna. Sverige uttrycker idag återigen avskräckning som säkerhetspolitisk målsätt-

ning. Detta ansågs, som tidigare nämnts, redan under kalla kriget som problematiskt och 

sedan dess har Sveriges militära styrka minskat avsevärt sett till numerär. Sverige har 

till exempel idag i flygvapnet 96 stridsflygplan organiserat i fyra skvadroner, en siffra 

som dessutom decimeras ytterligare till 60 i och med införandet av Gripen E.17 Att jäm-

föra med de 41 flygskvadroner av olika typ som flygvapnet förfogade över 1963. Resur-

serna för att uppnå de militära säkerhetspolitiska målsättningarna har minskat kraf-

tigt.18 Detta till trots så har avskräckning åter kommit att uttryckas som syfte och mål-

sättning i svensk försvarspolitik och frågan är då vad det är som skiljer dagens avskräck-

ningsstrategi från den som tillämpades under kalla kriget som gör det möjligt att välja 

samma målsättning. Samt vad dagens avskräckning grundas på. 

1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med undersökningen är att analysera den svenska militära avskräckningsstrate-

gin vid två tillfällen där den militära styrkan skiljer sig åt för att bidra med ett militärt 

perspektiv på hur svensk avskräckning uttrycks, vad avskräckningen baseras på och hur 

den förändrats. Samt belysa eventuella problem i den svenska avskräckningsstrategin. 

Vilket i viss mån även går att tillföra forskning kring småstatlig avskräckning gentemot 

en stormakt.  

 

Uppsatsens problem och syfte realiseras genom frågeställningen: 

 

Vilka likheter och skillnader finns mellan den avskräckande strategin Försvarsmak-
ten idag tillämpar och den som tillämpades i början av 60-talet och har använd-
ningen av de militära medlen för att uppnå den avskräckande målsättningen föränd-
rats? 

 

 

                                                        
16 Agrell, Wilhelm. Fredens illusioner: det svenska nationella försvarets nedgång och fall 
1988–2009. Stockholm: Atlantis. 2010. Refererad i Britz och Westberg. Sveriges återtåg 
till närområdet. S.425. 
17 Chapter Four: Europe, The Military Balance, 116:1, (2016):  55-162, S.144. 
18 Sweden, The Military Balance, 63:1. (1963): 30-30. S.30. 
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1.4 Material och avgränsningar 

1.4.1 Material 

Materialet för uppsatsens analys utgörs av ÖB 62 Riktlinjer för krigsmaktens fortsatta ut-

veckling för kalla kriget och Militärstrategisk doktrin 2016 samt Operativ doktrin för nu-

tid.  

 

Uppsatsen kommer att analysera hur avskräckning uttryckts av Försvarsmakten utifrån 

hur de militära medlen inriktats och använts för att nå den säkerhetspolitiska målsätt-

ningen. Materialet för analysen behöver således visa detta. Ovanstående material anses 

som lämpligt för att det på ett mycket tydligt vis uttrycker Försvarsmaktens inriktning 

och styrningar till de militära förbanden samt de säkerhetspolitiska utmaningar För-

svarsmakten står och stod inför.  

 

På grund av att hjälp utifrån ses som en möjlighet för Sveriges försvar idag och detta kan 

vara intressant att analysera väljs materialet utifrån när detta senast uttrycktes under 

kalla kriget för att materialen för att även kunna jämföras i detta avseende.19  

 

Materialet är visserligen inte samma typ av dokument, delvis på grund av att doktriner 

infördes i Försvarsmakten först 2002. Anledningen till att dessa ändå går att jämföra är 

att de båda är likartade avseende innehåll. Närmare bestämt riktlinjer, uppgifter, mål-

sättningar och syften för Försvarsmakten respektive Krigsmakten.  

 

1.4.2 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till det militära maktmedlet och hur avskräckning uttrycks 

av Försvarsmakten då resurserna Försvarsmakten förfogar över utgör grunden till pro-

blemet. 

 

Teoribildningen kring avskräckning avgränsas i studien till de faktorer och typer som 

relaterar till svenska förutsättningar. Att redogöra för ytterligare avskräckningsteore-

tiska begrepp är bara onödigt då dessa inte tillför något till analysen. 

 

Den formella kommunikationen i avskräckningsteorin anses i denna studie utgöras av 

empirin och avgränsas därefter. Vilket gör att den direkta kommunikationen tar sig ut-

tryck i övriga analysbegrepp.  

 

1.5 Disposition 
I kapitel 2 presenteras teoribildningen kring avskräckning, vilken utgör det teoretiska 

ramverk och teoretiska begrepp vilka fallen analyseras utifrån. Kapitel 3 presenterar 

                                                        
19 Agrell, Wilhelm, Alliansfrihet och atombomber. S.176-177. 
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undersökningens utformning och metodologiska ställningstaganden samt hur teorin op-

erationaliseras till analysverktyg för undersökningen. Kapitel 4 utgörs av analysen, från 

vilken fynden används för att besvara frågeställningen i kapitel 5. I vilket resultatet se-

dan diskuteras och återknyts till problem och tidigare forskning.  

2. Teori 

I detta kapitel presenteras teoribildningen kring avskräckning, olika typer av avskräck-
ning och avskräckande hot samt slutligen avgörande faktorer för fungerande avskräck-
ning. Dessa ger djupare förståelse till avskräckningens komplexitet samt utgör det verk-
tyg som bidrar till kontextualiserandet av skillnaden i svensk avskräckning mellan då 
och nu. 

2.1 Avskräckning 
Avskräckning beskrivs som en typ av tvångsmakt vilket innebär att en stat, med våld 

eller hot om våld, försöker påverka eller influera en annan stats handlande. Antingen 

genom att tvinga den andra staten att utföra en viss handling eller agera på ett önskat 

vis, vilket utgör begreppet tvång. Eller genom att övertyga en stat om att ett visst age-

rande kommer att misslyckas eller vara väldigt kostsamt och därigenom avråda eller 

hindra ett agerande från densamma, vilket då kallas avskräckning.20 

 

Skillnaden mellan tvång och avskräckning ligger i kommunikationen av hoten som en 

aktör utfärdar och handlar mer om hur dessa uttrycks än vad som faktiskt uttrycks.  

 

”With deterrence, state B asks something of state A in this fashion: ‘do not 

take action X; for if you do, I will bash you over the head with this club.’ With 

compellence, state B asks something of state A in this fashion: ’I am now go-

ing to bash you over the head with this club and will continue to do so until 

you do what I want.’”21  

 

Avskräckning handlar om att skydda sig från en potentiell motståndares angrepp, 

eller andra oönskade handlingar, genom att övertyga motståndaren om att ett så-

dant agerande skulle bli mer kostsamt än att inte agera. Att jämföra med att invänta 

och avvärja det stundande angreppet med egna militära styrkor. “There is a differ-

ence between […] fending off assault and making someone afraid to assault you 

[…].”22  

 

Ur ett militärt perspektiv är avskräckning att genom hot om motaktion med vapen-

makt övertyga en eventuell angripare att inte agera på ett oönskat vis. Agerandet 

                                                        
20 Freedman. Deterrence. S.6. Och Art. To What Ends Military Power?, S.7-9. 
21 Art. To What Ends Military Power?, S.10. 
22 Schelling, Thomas. Arms and influence. New Haven: Yale University Press. 1966(2008 
edition). S.2. 
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som åsyftas kan vara en aggressiv handling gentemot statens territorium eller annat 

handlande som har negativa effekter för statens intressen.23  

 

2.1.1 Specificitet av hot 

Beroende på vilken typ av hot en stat står inför så kan avskräckningsstrategin klassificeras som 

en av tre typer, Grundläggande, Generell eller Omedelbar.  

 

Omedelbar avskräckning sker då en specifik motståndare överväger angrepp. Utöver att det i 

fallet omedelbar avskräckning handlar om en specifik motståndare, gäller specificiteten även 

handlingen som av motståndaren övervägs samt tid och plats. Möjligheter för avskräckaren att 

verka avskräckande i denna situation innefattar mobilisering, insättande av militära styrkor för 

att möta angreppet på förhand samt utfärdandet av tydliga gränser för vad som kommer orsaka 

krig.24 

 

Generell avskräckning syftar till en situation då motståndaren inte aktivt överväger handling, 

även om möjligheten att en konflikt uppstår ändå finns. Generell avskräckning sker då hot om 

konflikt föreligger och avskräckaren utfärdar hot mot militära aktioner mot sina intressen i all-

mänhet.25 

 

Grundläggande avskräckning skiljer sig mot generell avskräckning genom att den inte innefattar 

någon specifik motståndare. Den riktar sig istället mot alla potentiella motståndare. Grundläg-

gande avskräckning sker situationer då bedömningen utgår ifrån att om avskräckaren inte har 

möjlighet att uppbåda militär styrka nog för att verka trovärdig i sina hot skulle angrepp eller 

fientliga handlingar förmodligen uppkomma.26 

 

Form of Deterrence Strategic Circumstance Desired Outcome 

Basic Deterrence  No specific threat, no specific 

adversary 
Don't even consider military ac-

tion 

General Non-specific threat from specific 

adversary 
Don't plan specific military ac-

tion 

Immediate Specific threat from specific ad-

versary 
Don't carry out a planned action 

Tabell 1: Harvey-Omständigheter och önskad utgång för Grundläggande, generell och omedelbar avskräckning27 

 

                                                        
23 Art. To What Ends Military Power?, S.6-10. 
24 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.13. 
25 Ibid. S.13-14. 
26 Ibid. 
27 Ibid. S.14. 
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2.1.2 Typ av avskräckande hot 

Avskräckningsstrategier kan delas upp i två underkategorier, avskräckning genom be-

straffning och avskräckning genom förnekande. Dessa två är inte absoluta och någon de-

finitiv gräns för var typen av avskräckning övergår från det ena till det andra är svår, för 

att inte säga omöjlig, att sätta.28 

 

2.1.2.1 Avskräckning genom bestraffning  

Avskräckning genom bestraffning går ut på att avskräcka eventuella angripare från att 

agera på ett icke önskvärt sätt genom hot om en förödande motaktion mot mål som har 

värde för angriparen.29  Denna typ av avskräckning förknippas i mångt och mycket med 

kärnvapen. Även om det, i synnerhet efter första Gulfkriget, finns förespråkare för an-

vändningen av konventionella vapen i motsvarande syfte.30 Syftet med motaktionen är i 

den bestraffande karaktären av aktionen att tillfoga angriparen kostsam skada. Skada i 

form av politisk eller ekonomisk kostnad som påverkar angriparens politiska vilja att 

strida.31 

 

Bestraffning och flygstridskrafter 

Ända fram till introducerandet av militära flygfarkoster i krigföringen bestod av-

skräckningsförmågan hos en stat av en styrkejämförelse mellan stridskrafter. Be-

straffning kunde inte genomföras innan motståndarens styrkor var besegrade. Flyg-

stridskrafterna ställde detta faktum på ända, de tillförde möjligheten att passera 

motståndarens styrkor och attackera mål som tidigare varit oåtkomliga i ett rent be-

straffande syfte och orsaka motståndaren stor skada och kostnad på annat håll än 

hos de stridande styrkorna.32 Flygstridskrafter har gjort det möjligt för en stat att 

skada en annan utan att för den sakens skull ha den största eller starkaste militär-

makten.  

 

 

2.1.2.2 Avskräckning genom förnekande  

Avskräckning genom förnekande innebär att övertyga en motståndare om sin kapacitet 

att hindra angriparen att nå sina militära målsättningar. Att denne står inför en lång och 

kostsam konflikt som kan komma att bli dyr både ekonomiskt och politiskt. Avskräck-

ning genom förnekande inriktar sig på att hindra motståndarens militära styrkor och är 

                                                        
28 Snyder, Glenn. Deterrence by denial and punishment. [Princeton, N.J.]: Woodrow Wil-
son school of Public and International Affairs, Center of International Studies, Princeton 
University. 1959. S.1. 
29 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.16. 
30 Gerson, M.S. Conventional Deterrence in the Second Nuclear Age, Parameters, vol. 39, 
no. 3, (2009) 32-48. S.32-33. 
31 Morgan. Deterrence now. S.13-14. Och Harvey. Conventional deterrence and national 
security. S.16. 
32 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.6. 
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därför att anse som en defensiv form av avskräckning. Målet för förnekande strategier är 

att påverka motståndaren genom bekämpning av dennes stridskrafter vilket har en di-

rekt effekt på utkomsten av konflikten.33  

 

2.1.2.3 Kollektiv och internationell avskräckning 

Kollektiv avskräckning kan fungera som komplement eller ersättning till en nationell av-

skräckningsstrategi. Det syftar till funktionen av att stater formar allianser och av-

skräcker tillsammans, med gemensamma resurser, en potentiell angripare från att ge-

nomföra oönskade aktioner mot någon av parterna ingående i alliansen. Exempel på 

denna typ av allians är NATO. Således utökas konsekvenserna av de hot som utfärdas i 

avskräckande syfte. Ett tydligt och bindande avtal om ovillkorligt deltagande från samt-

liga alliansstater är mer eller mindre ett krav för att hot från allianser ska vara trovär-

diga och effektiva. Avsaknad av sådana bindande avtal, även om de kan tillföra osäker-

het i angriparens kalkyler, minskar effektiviteten i de utfärdade hoten då de parter i alli-

ansen som inte är direkt inblandade i konflikten inte utom tvivel kommer delta.34 

 

En viss avskräckande effekt återfinns också genom påtryckningar från det internation-

ella samfundet, vilket inte tillåter stater att agera mot andra stater på ett sätt som går ut-

anför vad som ses som vanligt förekommande eller som stör den rådande balansen i 

världen. Då flera staters intressen riskerar att påverkas kan militära insatser mot staten 

som genomför oönskade handlingar förekomma, vilket bevisades bland annat i första 

Gulfkriget.35 

 

2.1.2.4 Effekt på politisk vilja respektive utkomsten av konflikten 

Tilläggsprotokoll till Genèvekonventionen och andra folkrättsliga dokument har förbju-

dit attacker mot civilbefolkning och krigföring som riktar sig mot denna. Dessa tradit-

ionella mål för bestraffande strategier är därmed otillåtna. I modern tid har dock mili-

tära förluster kommit att bli mer politiskt känsliga vilket gör att bekämpning av militära 

mål även kan ses som en typ av bestraffning. I synnerhet då bekämpningen sker på eget 

territorium.36 

 

2.1.2.5 Värden 

Det värde som enligt den rationella avskräckningsteorin står på spel i en konflikt och ut-

gör kostnader respektive vinster består av två olika typer, beroende på parterna och de-

                                                        
33 Gerson. Conventional Deterrence in the Second Nuclear Age. S. 37. Och Clarke, Shaun. 
Strategy, air strike and small nations. RAAF Base Fairbairn: Air Power Studies Centre. 
1999. S.160. Och Harvey. Conventional deterrence and national security. S.14-16. 
34 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.19-20. 
35 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.19-20. 
36 Ibid. S.18. 
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ras intressen i konflikten. Den första typen är direkta värden för staten, så som: bespa-

rade och förlorade liv, materiella tillgångar, statens självständighet och självbestäm-

mande samt moraliska faktorer som prestige och ära. Allt som allt sådant som kan vin-

nas eller förloras i en konflikt.37 

 

Den andra typen av värden utgörs av instrumentella faktorer som bidrar till de direkta 

värdena. De utgörs av:  

- Strategiska värden, värden som bidrar till den militära förmågan genom att 

innehas av endera parten i en konflikt.  

- Avskräckande värden, det vill säga effekten som ett agerande har på uppfatt-

ningen av statens agerande i framtiden. Det vill säga det skapar eller bibehål-

ler ett rykte.  

- Politiska värden, den effekt som ett agerande har på politiska relationer med 

andra stater.38 

2.1.3 Avgörande faktorer för fungerande avskräckning 

För fungerande avskräckning finns det tre avgörande faktorer. Förmåga, trovärdighet 

och kommunikation.  

 

2.1.3.1 Förmåga 

Med förmåga åsyftas tillgängliga resurser för att utföra det avskräckande hotet. Det 

vill säga system, utrustning, och personal. Vilka utgör medlet på vilket avskräck-

ningen baseras. Dessa måste vara kapabla och ha tillräcklig styrka för att utföra den 

aktion som avses i hotet. Även kvalitet på personal samt vapensystem och utrust-

ning tas upp som viktiga faktorer för att uppnå tillräcklig förmåga. Förmågan utgörs 

av så väl kvantitativa som kvalitativa aspekter hos stridskrafterna.39  

 

Förmågan spelar in vid valet av typ av avskräckande hot, en styrkejämförelse mellan 

angriparens och avskräckarens styrkor som visar att avskräckaren kan försvara sig 

är av stor betydelse för att ett hot baserat på avskräckning genom förnekande ska 

vara effektivt. Även om detta förhållande, likt nämnt ovan, inte är den enda bestäm-

mande faktorn vid konventionell krigföring och till och med kan vara missvisande 

beroende på mänskliga faktorer, personalkvalitet och taktik så fyller en utvärdering 

av detta förhållande en viktig funktion eftersom avskräckning genom förnekande in-

nebär att stridskrafterna möts på slagfältet. Då styrkeförhållandena är sådana att 

hot baserade på avskräckning genom förnekande inte inger en tillräcklig avskräck-

ande effekt för att angriparen inte ska agera kan förmågan att bestraffa motstånda-

ren höja dennes kostnader tillräckligt för att uppnå effektiv avskräckning. För en 

                                                        
37 Ibid. S.27. 
38 Ibid. 
39 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.16, 28-29. Och Clarke. Strat-
egy, air strike and small nations. S.161. 
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förmåga att avskräcka genom bestraffning behöver avskräckaren ha: tillräcklig räck-

vidd med sina stridskrafter för att nå värdefulla mål, förmåga att ta sig förbi mot-

ståndarens försvarslinjer och tillräcklig styrka för att tillfoga motståndaren den nivå 

av skada som är nödvändig. I många konfliktfall begränsar dessa kriterier bestraf-

fande strategier till luftmakt och långräckviddiga missil- eller robotsystem.40  

 

2.1.3.2 Trovärdighet 

Trovärdighet i den här kontexten innebär eventuella motståndares bild av avskräck-

arens engagemang och beslutsamhet i frågan om de hot denne utfärdar. Avskräck-

ningen är helt beroende av att angripare är övertygade om att de motaktioner av-

skräckaren hotar med faktiskt kommer genomföras. I denna bedömning har fak-

torer som tidigare agerande, uttryckt värde i det konflikten gäller samt vilket pris 

avskräckaren är beredd att betala för fördelaktig utkomst av konflikten stor bety-

delse.41 Trovärdighet avser avskräckarens engagemang och ses generellt sett som 

stor då vitala intressen står på spel. I motsats är det då engagemanget ses som lågt 

eller ifrågasatt som konflikter tenderar att uppstå.42 

 

Trovärdigheten skiljer också sig beroende på typ av avskräckande hot. Vid avskräck-

ning baserad på förnekande föreligger det få tvivel om att hoten kommer genomfö-

ras. Till skillnad från avskräckning genom bestraffning, då det finns flera anled-

ningar till att osäkerhet kring trovärdigheten i hoten uppstår. Att genomföra en be-

straffande operation behöver exempelvis inte påverka motståndarens möjligheter 

att lyckas med sin egna militära operation.43 

 

2.1.3.3 Kommunikation 

För att avskräckningen ska fungera måste motståndaren förmedlas vad som anses 

som oacceptabelt, var gränserna går samt vad som kommer ske om han ändå bryter 

mot dessa. Vidare behöver även engagemang i frågan och förmågan att genomföra 

hoten kommuniceras. Det vill säga den eventuelle angriparen måste veta vilket age-

rande som är önskvärt respektive inte önskvärt, vilken kapacitet och vilja försvara-

ren besitter samt övertygas om att ett annat agerande än det önskvärda kommer re-

sultera i att hoten genomförs och leder till förluster totalt. Denna kommunikation 

måste vara tydlig och förstås på samma sätt av bägge parter. Tydligheten i vilka 

handlingar som ses som icke önskvärda eller oacceptabla har mindre betydelse då 

konflikten gäller angrepp mot avskräckarens hemland, i detta fall ter det sig själv-

klart att handlingen kommer framkalla motaktion. Formella uttalanden, insättande 

                                                        
40 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.16-17. 
41 Clarke. Strategy, air strike and small nations. S.161-162 Och Harvey. Conventional de-
terrence and national security. S.29 
42 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.29. 
43 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.16-17, 29. 
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av styrkor till potentiellt konfliktområde och utfärdandet av linjer som inte får kor-

sas är alla exempel på olika handlingsalternativ för att kommunicera gränser.44 

 

Möjliga sätt att kommunicera förmåga är genom övningar, uppvisande av förmåga 

genom militära aktioner eller deltagande med militära medel i fredliga aktioner eller 

internationella insatser så att förmågor kan observeras.45  

 

2.2 Kritik mot teori 
Rationell avskräckningsteori utgår från och förutsätter att aktörer agerar rationellt 

utifrån förväntade vinster och förluster med aktion. Den tar inte hänsyn till psykolo-

giska faktorer som också kan påverka en aktörs handlande. Kritiker mot rationell 

avskräckningsteori hävdar att bristen av hänsyn till faktorer som beslutsfattares ob-

jektivitet, rationellt agerande i politiska system och förståelse för motpartens in-

tentioner och intressen likväl som den egna militära förmågan innebär att denna te-

ori är ohållbar.46 

 

Rationell avskräckningsteori vilar på idén om att aggression eller angrepp bara sker 

då tillfälle ges. Även om det finns ytterligare motiv till dessa typer av handlingar så 

hävdar förespråkare för denna teori att tillfälle också måste finnas för att aggression 

ska uppstå. Likaså ses de psykologiska och kulturella faktorerna, nämnda ovan, samt 

ledares förståelse och förmåga att tänka rationellt som komplement vid utforman-

det av avskräckningsstrategier. De tre avgörande faktorerna för fungerande av-

skräckning, förmåga, trovärdighet och kommunikation, utgör därmed nödvändiga 

delar för fungerande avskräckning snarare än tillräckliga.47  

3. Metod 
I detta kapitel presenteras undersökningens utformning, kvalitativ textanalys som me-
tod och hur teorin operationaliseras inför analysen. 

3.1 Jämförande fallstudie 
Undersökningen i denna uppsats genomförs som en jämförande fallstudie mellan den 

militära avskräckningsstrategin. Materialet består, som nämns tidigare i materialka-

pitlet, av ÖB 62 Riktlinjer för försvarets utveckling från 1962 samt Militärstrategisk dokt-

rin från 2016 och Operativ doktrin från 2014. Dessa utgör empirin för de två fallen, vilka 

den här studien ämnar jämföra i avsikt att utifrån likheter och skillnader dra slutsatser 

                                                        
44 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.28 Och Clarke. Strategy, air 
strike and small nations. S.162. 
45 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.28. 
46 Ibid. S.29-31. 
47 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.29-31, 38. 
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gällande vad svensk avskräckning grundas på och konsekvenser av minskade resurser 

och andra förändringar.  

 

Vad som är utmärkande för fallstudier och därav gör det lämpligt att använda sig av i 

denna studie är möjligheten att studera detaljer och djup i fallen i fråga. Detta ger också 

ytterligare möjligheter att reda ut komplexiteter och förstå samspel och helheter på ett 

utförligare sätt än vad som annars är möjligt. Vilket också är det som hamnar i fokus 

snarare än enskilda faktorer.48 Därmed är det möjligt att förstå konsekvenserna en för-

ändring i faktorerna kring avskräckning har på helheten.  

 

Ett fall kan definieras som olika typer av händelser och fallstudier möjliggör att välja ut 

och studera enskilda av dessa typer inom fallet.49 Vilket är avsikten i denna studie då 

olika typer av påverkansfaktorer för avskräckning kommer studeras. En fallstudie läm-

par sig här för att undersöka de teoretiska mekanismerna bakom avskräckningen i 

dessa två individuella fall.50  

 

En svårighet med fallstudien är att den kräver avgränsningar från forskaren så att det är 

möjligt att se vad som ingår i fallet respektive vad som hamnar utanför gränserna.51 Ge-

nom tydliga indikatorer i analysen tillsammans med gränserna i avgränsningskapitlet 

skapas dessa gränser i denna analys. 

3.2 Kvalitativ textanalys 
För att komma åt det i respektive fall som relaterar till avskräckning, samt innebörden i 

vad som skrivs såväl som helhetsbilden av vad texten förmedlar, använder jag mig i 

denna uppsats av kvalitativ textanalys.52 Därför att helhetsbilden som förmedlas i empi-

rin är det som, genom analys, gör det möjligt att besvara undersökningens syfte och pro-

blem.  

 

Genom kvalitativ textanalys är det också möjligt att komma åt det som implicit uttrycks 

och står mellan raderna.53 Analysen kommer trots allt vara beroende av tolkning av in-

nebörd och betydelse av vad som skrivs och inte de faktiska orden. Kvalitativ textanalys 

                                                        
48 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 2009. S.60. 
49 George, Alexander L. & Bennett, Andrew. Case studies and theory development in the 
social sciences. Cambridge, Mass.: MIT. 2005. S.17-18. 
50 George & Bennett. Case studies and theory development in the social sciences. S. 19. 
51 Denscombe. Forskningshandboken. S.70-71. 
52 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.). Metod-
praktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4., [rev.] uppl. Stockholm: 
Norstedts juridik. 2012. S.210. 
53 Esaiasson et al. Metodpraktikan. S.224. 
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gör det möjligt att kategorisera, tolka och systematisera den rådata som samlas in i 

materialet, utifrån hur den relaterar till avskräckningsteoretiska begrepp.54 

3.2.1 Kritik mot kvalitativa studier 
Objektivitet blir ett problemområde i alla kvalitativa studier då data behandlas genom 

en tolkningsprocess av forskaren och detta därmed medför ett visst mått av subjektivi-

tet. För att hantera denna problematik bör kvalitativa forskare tänka på att inte för-

summa någon data, i synnerhet inte data som kan tyckas avvika. Denna data ska istället 

analyseras mer djupgående för att söka finna förklaringar. Forskaren måste också ta 

hänsyn till konkurrerande förklaringar och inte okritiskt använda första bästa förklaring 

som verkar passa in.55 

 

3.3 Validitet och Reliabilitet 
Vid samhällsvetenskapliga studier uppkommer svårigheter till följd av att problem och 

frågeställningar formuleras på en teoretisk nivå, vilka sen översätts till operativ nivå ge-

nom operationalisering. Problematiken som då uppstår har att göra med validitet, det 

vill säga huruvida det som sägs ska undersökas verkligen är det som undersöks. Validi-

tet består av två delar, begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet utgörs 

av att teoretiska definitioner och operationella indikatorer stämmer överens samt från-

varo av systematiska fel. Resultatvaliditet, att undersökningen mäter det den påstås 

mäta, utgörs av begreppsvaliditet och reliabilitet. Reliabilitet innebär avsaknad av 

slumpmässiga eller systematiska fel i datainsamlingen. Genom att jag i studien operat-

ionaliserar de teoretiska begreppen utifrån de exempel som nämns i relation till respek-

tive begrepp i det teoretiska ramverket stärks begreppsvaliditeten i undersökningen 

och jag ökar säkerheten kring att jag faktiskt mäter det jag avser mäta. Reliabiliteten 

stärks genom att undersökningen redovisas på så vis att den utan svårighet kan åter-

skapas av andra i efterhand samt att exempel och argument för respektive indikator re-

dovisas.56 

3.4 Operationalisering 
I följande avsnitt redovisas uppsatsens teoretiska operationalisering, genom vilken de 

teoretiska begreppen och avskräckningens faktorer tilldelas indikatorer för den fort-

satta undersökningen i form av styrande frågor. Den data som kan ge svar åt dessa frå-

gor kommer sedan redovisas i analysen, vilket kommer att vara avgörande för resulta-

ten samt dess validitet.57 

  

                                                        
54 Denscombe. Forskningshandboken. S.210-211. 
55 Ibid. S.385-386. 
56 Esaiasson et al. Metodpraktikan. S.57-65. Och Yin, Robert K.. Case study research: de-
sign and methods, 4. ed., SAGE, London, 2009. S. 41-45. 
57 Esaiasson et al. Metodpraktikan. S.55. 



Arvid Boman 2016-06-01  
OP 13-16 

Sida 18 av 36 
 

Var och en av de teoretiska begreppen kopplade till avskräckning kommer att påverka 

olika attribut i och slutligen formandet av avskräckningsstrategin. Därför kommer de 

båda fallen att analyseras utifrån vart och ett av begreppen varpå de bidrar till helhets-

bilden kring avskräckningen för respektive fall. Därefter är det möjligt att jämföra lik-

heter och skillnader mellan de olika tidpunkterna och påvisa militära och säkerhetspoli-

tiska konsekvenser.  

3.4.1 Indikatorer 
Genom att formulera generella frågor till vart och ett av fallen struktureras och standar-

diseras datainsamlingen så att de två fallen blir jämförbara. Frågorna fokuseras till 

undersökningsområdet genom att formuleras utifrån avskräckningsteoretiska begrepp. 

På så vis insamlas den data som relateras till respektive begrepp.58 Frågorna utgör indi-

katorer utifrån vilka data kan klassificeras inom en viss typ eller kategori relaterat till de 

avskräckningsteoretiska begreppen. 

 

Specificitet av hot mot Sverige 

Vilken typ av hot mot Sverige är det som ämnas avskräckas? 

- Finns specificitet av angripare, aktion och eller tidpunkt för hotet? 

 

Typ av avskräckande hot Sverige utfärdar 

Hur kommer angriparen påverkas om denne väljer att agera mot Sverige? 

- Avser de svenska stridskrafterna främst förneka angriparen möjlighet 

att uppnå målsättningar eller avser de generera höga kostnader för an-

griparen? 

 

Kollektiv avskräckning 

Vad uttrycks beträffande allianser och dess betydelse för Sveriges säkerhet? 

 

Avgörande faktorer 

Förmåga 

Hur uppnås förmågan att leverera den verkan som det avskräckande hotet avser? 

o Vilka är de militära aktioner som Försvarsmaktens resurser har 

förmåga att genomföra mot en angripare? 

o Vad är tongivande för förmågan avseende kvantitet kontra kva-

litet? 

Trovärdighet 

(Tidigare agerande förväntas inte framgå av materialet och kommer därför inte 

analyseras.) 

Vad utsätts för hot från en angripare och vilken ambitionsnivå har försvaret av 

detta? 

o Vilket värde läggs i det som för Sveriges del hotas? 

                                                        
58 George & Bennett. Case studies and theory development in the social sciences. S.67. 
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o Till vilket pris ska det försvaras? 

 

Kommunikation 

Vilket agerande kommer att mötas med militär motaktion? 

Därutöver utgörs kommunikationen av det som presenteras i dokumenten och 

konsekvenser av kommunikationen kommer därför ta sig uttryck i övriga fråge-

ställningar. 

4. Analys 

4.1 Specificitet av hot mot Sverige 
Vilken typ av hot mot Sverige är det som ämnas avskräckas? 

 

1962 
Västvärlden är uppdelad i två block, öst och väst, delade av ideologiska motsättningar, 

vilket tagit formen av en ekonomisk och teknologisk kraftmätning. Dessa motsättningar 

och den starka misstron mellan de två blocken sinsemellan medför uppenbara krigsris-

ker. Frågan om Tysklands enande och Berlins framtid saknar lösning och medför allvar-

liga konfliktrisker i Sveriges närhet. Likväl är sovjets starka intressen i östersjön i viss 

mån hotade av NATOs upprustningar i Västtyskland. Stormakternas intressen i mindre 

oroshärdar, främst i och mellan utvecklingsländer är otvetydiga och kommer sannolikt 

att fortsätta att skapa ytterligare motsättningar mellan blocken.59 

 

Hotet mot Sverige ses utifrån den strategiska betydelsen av området och betydelsen av 

de omkringliggande länderna för respektive block. Västs luftförsvarssystem baseras för 

närvarande i Nordnorge och Danmark och har därifrån goda möjligheter att skära av 

Sovjetunionens kontakt med Atlanten via norra ishavet och östersjöutloppet. Detta för-

sätter Sovjet i en något pressad situation och de skulle gynnas av att västmakterna för-

hindrades använda Skandinavien fortsättningsvis. Likväl skulle båda sidor nå fördelar 

genom framflyttningar av luftoperativa delar till mellersta Skandinavien och svenskt 

område. Det största hotet mot Sverige anses vara att dras in i ett storkrig. Väst anses i 

och med tillgång till norskt, danskt och västtyskt territorium inte vara i behov av att 

nyttja svenskt område utan har ett relativt gott utgångsläge redan nu i händelse av kon-

flikt. Hotet anses istället snarast komma från sovjetiskt håll om de skulle avse att för-

bättra sina positioner i området.60 Ett angrepp mot Sverige bedöms syfta till kontroll 

över hela eller delar av svenskt territorium och metoden för att angripa Sverige bedöms 

mest sannolikt vara genom ett storanfall. Anfallet bedöms inledas med fjärrbekämpning 

och luftstridskrafter vilka sedan understödjer en samtidig kust- och gränsinvasion.61 

                                                        
59 ÖB 62: riktlinjer för krigsmaktens fortsatta utveckling, Försvarsstabens press- o. fil-
mavd., Stockholm, 1962. S. 4-6. 
60 ÖB 62. S.12-14.  
61 Ibid. S.56-57. 
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Hotet mot Sverige utgörs därmed främst av invasionshotet från öst, Sovjetunionen och 

Warszawapakten, där ett storanfall anses utgöra den största risken även om andra mili-

tära aktioner också ses som möjliga. Då militära angrepp i allmänhet är det som svensk 

avskräckning riktar sig mot och östmakterna utgör det primära hotet tyder det mesta på 

att avskräckningsstrategin under denna tid kan klassificeras som generell. 

 

2016 
I militärstrategisk doktrin anges att det säkerhetspolitiska läget idag präglas av ökade 

motsättningar mellan Ryssland och EU/NATO, där påpekas också att detta för tankarna 

till associationer med kalla kriget. En konflikt i närområdet kommer engagera Sverige 

tidigt och kommer förmodligen inledas med subversiv verksamhet och lättrörliga en-

heter. Därefter kommer stridsavstånden vara långa och fientliga målsättningar kommer 

troligen inte vara att över längre perioder kontrollera svenskt territorium. Motstånda-

ren bedöms försöka förneka svenska stridskrafter tillträde till grupperings- och manö-

verområden, såväl fysiska som virtuella.62 

 

Världen präglas idag av globalisering och ett ömsesidigt politiskt, kulturellt, ekonomiskt, 

socialt och moraliskt beroende. Vilket både stärker internationella relationer och samar-

beten men också kan vara känsliga för påtryckningar och utgöra strategiskt viktiga 

funktioner. Framförallt vad gäller internationella aktörer, ekonomiska flöden av bland 

annat varor och energi samt en ny arena i form av cyberrymden, vilken är känslig för på-

verkan.63  

 

Områden i Sveriges närhet som kan komma att vara föremål för konflikt i framtiden är: 

Östersjön med sina transportvägar, både på vattnet och i luften, vilka både Ryssland och 

NATO har intresse av att kontrollera för försvar av Kaliningrad och finska viken för 

Rysslands del samt Baltikum för NATO-länderna. De större öarna, exempelvis Gotland 

kan få betydelse för kontrollen av detta område. Det andra området är Arktis, där natur-

tillgångar blir allt mer tillgängliga, till följd av polarisens krympande, vilket intresserar 

diverse aktörer från olika länder. 64 Sverige utsätts kontinuerligt av underrättelseverk-

samhet och påverkansoperationer. Konfrontationer världen över bedrivs idag till viss 

del i form av väpnad strid utan att för den sakens skull vara formella krig, exempelvis 

Rysslands engagemang i Georgien och Ukraina. För regionen kring Östersjön betyder 

detta ökad betydelse av kontroll över sjö- och luftvägarna till och från Baltikum.65 

 

                                                        
62 Militärstrategisk doktrin – MSD 16. Försvarsmakten. 2016. S. 29. http://www.forsvars-
makten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-
doktrin-2016.pdf (Hämtad 2016-05-16) 
63MSD 16. S.30-31  
64 MSD 16. S. 31-32.  
65 Ibid. S.38-39.  

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/doktriner/militarstrategisk-doktrin-2016.pdf
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”Ett militärt angrepp mot Sverige kan ske såväl över havet, i luften, i informationsmiljön 

som över landgräns. Angreppsriktningarna kan kombineras med på djupet luftlandsatta 

förband.”66 Med havet och luften som mest sannolika.67 De diversifierade hoten mot 

svensk säkerhet samt det faktum att ingen specifik angripare uttrycks gör att den av-

skräckning som utövas av Sverige kan ses som Grundläggande. Det största hotet mot 

Sverige utgörs dock, likt under kalla kriget, av att befinna sig i gränsytan mellan NATO 

och Ryssland. Att relationerna dessa två emellan försämrats samt Sveriges samför-

ståndsavtal med NATO gör att hotet i fråga implicit antyds vara Ryssland.68 Det dimens-

ionerande hotet för Försvarsmaktens inriktning är militärt angrepp på svenskt territo-

rium.69 I ljuset av detta bör avskräckningen ändå klassificeras som generell.  

4.2 Typ av avskräckande hot 
Hur kommer angriparen påverkas om denne väljer att agera mot Sverige? 
 
1962 
Målsättningen för Krigsmakten (Krigsmakten är det äldre namnet på Försvarsmakten) 

är att: 

 

”[V]erka fredsbevarande [genom att] ha sådan styrka och sammansättning, 

att anfall mot Sverige fordrar så stor kraftinsats, medför sådan kraftförbruk-

ning och tar så lång tid, att insatsen icke kan anses stå i rimlig relation till de 

fördelar, som skulle kunna vinnas.”70  

 

Försvaret mot invasion uttrycks som krigsmaktens viktigaste uppgift. Den består av att 

möta, hindra och söka slå angripare som försöker ta sig in på svenskt territorium. Inne-

fattandes att bekämpa motståndarens invasionsförberedelser. Försvaret av Sverige är 

generellt sett inriktat på att bekämpa angriparens stridskrafter, så väl vid förberedelser 

för angrepp som under genomförandet av ett sådant. Inriktningen är alltjämt att angri-

paren ska bekämpas innan denne får fast fot på svensk mark.71  

 

Svenska kärnladdningar ses som viktigt att utveckla, dels för att bättre kunna skydda sig 

i händelse av kärnvapenangrepp mot Sverige och dels för att de drastiskt ökar de kost-

nader en presumtiv angripare tvingas räkna med. Vidare uttrycks också de taktiska ef-

fekterna av att inneha kärnvapen. Om svenska kärnvapen anskaffas bör de i händelse av 

angrepp användas för bekämpning av militära mål vilka minskar möjligheterna för an-

griparen att genomföra en invasion. Det är den taktiska användningen av kärnvapen 

                                                        
66 Operativ doktrin 2014: OPD. Försvarsmakten. Stockholm. 2014. S. 36. 
67 OPD. S.47. 
68 MSD 16. S.29, 40.  
69 Ibid. S.29, 40.  
70 ÖB 62. S.24. 
71 ÖB 62. S.24-25. 
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som främst uttrycks ge önskad effekt. Samt den krigsavhållande effekt som uppnås ge-

nom att angriparen inte ensam styr över karaktären av ett krig och därigenom kan av-

skräckas från att genomföra angrepp, på grund av de konsekvenser det skulle kunna ge 

från omvärlden att dras in i ett kärnvapenkrig.72  

 

De svenska stridskrafterna ska genom omfattande skyddsåtgärder bevaras under angri-

parens inledande fjärrbekämpning för att kunna användas då invasionen kommer. Luft-

försvaret inriktas mot att, med så väl jaktförmåga som luftvärn, försvåra och försöka för-

hindra luftanfall.73 I händelse av storanfall över gränser, kust och i luften krävs ett djup-

försvar som påbörjas så långt ut från Sveriges gränser som stridsekonomin tillåter. Of-

fensiva operationer med framför allt luft- och sjöstridskrafter ska eftersträvas i syfte att 

störa angriparen innan denne påbörjat angreppet och därigenom tära på angriparens 

resurser.74 Varje svensk ska bidra till landets försvar så att motståndaren ska inse att 

han kommer möta ett kompakt och segt försvar.75  

 

2016 
 
”Oavsett om Sverige ska försvaras, den territoriella integriteten ska hävdas eller om en 
uppgift ska lösas i en internationell kontext är grunden för Försvarsmaktens uppträ-
dande att avskräcka olika aktörer från att använda våld.”76 Försvarsmaktens målsätt-
ning är att vara krigsavhållande i närområdet. Detta uppnås genom att Försvarsmakten 
med sitt uppträdande och förmågor ska verka avskräckande där förmågan till väpnad 
strid, det vill säga förmågan till verkan, utgör grunden på vilken avskräckningen base-
ras.77 
 
I händelse av ett väpnat angrepp mot Sverige eller fullskaligt krig ska balans råda avse-
ende offensivt respektive defensivt agerande. Detta för att tillse tillräcklig uthållighet för 
att striden ska kunna föras länge. Därutöver ska hela det operativa djupet nyttjas och of-
fensiva operationer ska kunna genomföras mot högvärdiga mål hos angriparen. Där hög-
värdiga mål främst avser de resurser som är av stor betydelse för angriparens fortsatta 
operationer.78 Genom att förhindra och fördröja angriparens operationer blir det poli-
tiskt mer kostsamt att fortsätta långdragna angrepp än vad som står att vinna av konflik-
ten.79 

”I en högintensiv konflikt på svenskt territorium eller i närområdet strävar 
Försvarsmakten efter att ha en offensiv inriktning på operativ nivå och an-
vända indirekt metod. Dock kan förutsättningarna vara sådana att andra me-
toder får väljas initialt.”80 

                                                        
72 Ibid. S.30-35, 80-81.  
73 Ibid. S.57. 
74 Ibid. 
75 Ibid. S.53. 
76 OPD. S.19. 
77 MSD 16. S.33.  
78 MSD 16. S.57, 61.  
79 Ibid. S.60.  
80 OPD. S.63. 
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Innebärandes att Försvarsmakten agerar och genomför operationer mot angriparens 
styrkor för att ta och behålla initiativet. Samt kraftsamlar mot angriparens kritiska sår-
barheter. Till skillnad från en defensiv metod som syftar till att skapa bättre förutsätt-
ningar över tid och vinna tid för att konflikten ska kunna påverkas med andra maktme-
del än militära.81 Det operativa djupet används främst för att skära av och splittra angri-
paren och dennes förbindelselinjer.82 
 

4.2.1 Kollektiv avskräckning 

Vad uttrycks beträffande allianser och dess betydelse för Sveriges säkerhet? 

 
1962 
Resurserna till förfogande för Sveriges försvar är inte tillräckliga för att avvärja en 

stormakts angrepp i alla lägen utan politiskt, ekonomiskt eller militärt stöd från 

tredje part. Det förväntas från svenskt håll att stöd från den icke angripande stor-

makten borde komma med anledning av Skandinaviens, och därmed Sveriges, stra-

tegiska betydelse för maktbalansen mellan de två stormaktsblocken. Därmed be-

höver försvaret ha förmåga att motstå angrepp tillräckligt länge för att stödet ska 

hinna fram. Med hänsyn till tidsaspekten och således att stödet kan dröja kan inga 

luckor lämnas i försvaret i hopp om att tredje part ska fylla dessa. Försvaret måste 

därför vara allsidigt utformat och konstruerat för att hindra angripare att få fast fot 

på svensk mark. Där resurserna inte är tillräckliga för att åstadkomma nödvändig 

uthållighet skall fokus läggas på att uppnå stor effekt i krigets inledande skeden.83 

 

2016 
Den svenska säkerheten ska åstadkommas tillsammans med andra och hot mot sä-
kerheten avvärjs i gemenskap genom ett solidariskt agerande tillsammans med EU 
samt Norge och Island genom en solidaritetsförklaring.84 ”Försvarsmaktens ge-
mensamma agerande med andra nationer och organisationer kan även skapa poli-
tiskt stöd för Sverige vid ett eventuellt angrepp.”85 Försvarsmaktens internation-
ella bidrag ämnar skapa goda relationer till omvärlden. Därigenom uttrycks en so-
lidaritet mot andra som syftar till att skapa solidaritet med oss från omvärlden. 
Denna solidaritet stärker det internationella intresset för Sveriges säkerhet och 
den internationella förankringen möjliggör gemensamma internationella operat-
ioner för att värna Sveriges suveränitet och intressen.86 

                                                        
81 Ibid. S.63-65. 
82 MSD 16. S.60-61.  
83 ÖB 62. S.53-54. 
84 MSD 16. S.40-41.  
85 OPD. S.20. 
86 MSD 16. S.48.  
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Försvarsmakten ska försvara Sverige, värna svenska intressen och suveräna rättig-
heter samt förebygga konflikter nationellt som internationellt. Detta ska kunna ut-
föras självständigt och eller tillsammans med andra myndigheter, organisationer 
och länder.87 

 
En allomfattande ansats nämns i samband med totalförsvar, innebärandes att så 
väl militära som civila delar ska samverka för att tillsammans hantera framtida 
krig och dess krav. Det innebär också att rent militärt samarbete ska ske med 
andra stater inom EU och NATO, inom ramen för dessa samarbeten.88 

4.3 Avgörande faktorer för fungerande avskräckning 
 

4.3.1 Förmåga 

Hur uppnås förmågan att leverera den verkan som det avskräckande hotet avser? 

 
1962 
Genom att utnyttja den fysiska miljön och de naturliga element som utgörs av Sve-
riges natur och geografiska läge kan försvaret göras starkare mot en kvantitativt 
överlägsen angripare. Sveriges stora yta medger möjligheter till spridning i syfte 
att skydda sig mot inledande förbekämpning. Berggrunden är lämplig att använda 
för att konstruera skydd för särskilt viktiga installationer. Flyg- och marinstrids-
krafter har goda möjligheter att bekämpa en angripare under dennes transport 
över och på öppet hav. Havet bidrar även till möjligheter att skaffa sig tidig förvar-
ning.89 
 
Vid kustinvasion ska överskeppningstonnage bekämpas av svenska luft- och ma-

rinstridskrafter koordinerat för största möjliga effekt och största möjliga tillfogade 

skada mot angriparen. Flygspaning används kontinuerligt för att skapa god läges-

uppfattning. Attackflyget utnyttjas maximalt, då överskeppningen är den del i kon-

flikten när angriparen är som mest sårbar och utnyttjas så långt ut från eget terri-

torium som räckvidden tillåter. Även jaktflyget ska kunna utföra attackuppdrag då 

detta är nödvändigt, dock måste jaktflyg alltid finnas i beredskap för att möta an-

griparens attackföretag och luftlandsättningar, viss del av luftförsvaret kan dock 

ersättas av luftvärn. Då en invasionsstyrka närmar sig kusten och skärgården ska 

även arméförband delta i bekämpning av denna samt nyttjas för att slå mot angri-

parens etablering av brohuvuden. Då i samverkan med luft- och marinstridskraf-

ter.90 

 

En gränsinvasion möts med fördröjningsstrid av markstridskrafter och i ett tidigt 

skede av attackflyg, för att då angriparen försvagats slå denne. Flygstridskrafter 

                                                        
87 Ibid. S.39-40.  
88 Ibid. S.65.  
89 ÖB 62. S.54-55. 
90 Ibid. S.57-60, 71. 
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understödjer genom attack i samverkan med markförbanden, attack mot angripa-

rens logistik och framskjutna flygbaser samt skydd mot angriparens attackflyg.91 

Inför framtiden föreslås ytterligare tillförsel av attackflyg för försvaret av Norrland 

samtidigt som luftförsvaret ser en utveckling där luftvärnet ersätter delar av jakt-

flyget.92 

 

Avseende kvantitet kontra kvalitet på de svenska militära förbanden är målsätt-
ningen att de kvalitativa minimikraven, vilka styrs av angriparens resurser samt 
egna operationsområden och uppgifter, måste tillgodoses. Den egna materielen 
måste kunna mäta sig med den som angriparen förfogar över. Utöver detta mini-
mikrav läggs fokus på kvantitet, vilket då ökar motståndskraften och kan möta an-
griparen var denne än anfaller.93 
 
2016 
”Förmågan att kunna genomföra väpnad strid utgör grunden för syftet avskräck-

ning.”94 Den väpnade striden ger förmåga att: hävda Sveriges suveränitet och in-

tressen genom att skydda nationens gränser, tvinga aktörer att agera mot sin egen 

vilja genom hot om våld samt besegra motståndare genom att förvägra angripare 

att nå sina målsättningar vid angrepp mot Sverige.95 För detta ändamål måste för-

band snabbt vara tillgängliga och kunna möta ett angrepp för att vinna tid.96 De 

medel som finns till förfogande för att lösa den operativa målsättningen, att av-

skräcka, är Försvarsmaktens förband. Arméförbanden ansvarar för stridens fö-

rande på marken och ska tillsammans med marin- och flygstridskrafter bryta an-

griparens anfallskraft eller bestrida angriparens operationsfrihet, genom att: Om-

gående möta landstigen och luftlandsatt trupp för att minska deras handlingsfrihet 

eller slå dem. Kraftsamla för att bekämpa fiendens kvalificerade system. Försvara 

nyckelterräng för att bevara egen handlingsfrihet. Tillfoga angriparen skada i form 

av förlorad personal och materiel.97 Både flyg- och marinstridskrafter bidrar till ar-

méförbanden genom förmågan till indirekt bekämpning.98 

 

Marinförbanden är de som främst ansvarar för stridens förande till sjöss och ska i 

händelse av angrepp bestrida angriparens handlings- och rörelsefrihet med ut-

gångspunkt i den svenska skärgården. Flygstridskrafterna bidrar till marinförban-

den med kontroll av luften för att möjliggöra marina operationer, övervakning och 

underrättelseinhämtning samt sjömålsbekämpning.99 

                                                        
91 ÖB 62. S.61. 
92 Ibid. S.71. 
93 Ibid. S.26, 53. 
94 OPD. S.19. 
95 Ibid. S.20-21. 
96 MSD 16. S.54.  
97 OPD. S.34-37. 
98 Ibid. S.35-40. 
99 Ibid. S.41-45. 
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Flygstridskrafterna ska kontinuerligt hävda Sveriges territoriella integritet genom 

förmågan till väpnad strid i luften. Vid väpnat angrepp ska flygstridskrafterna först 

och främst utgöra luftförsvar genom att möta lufthoten och skydda Sveriges be-

folkning och samhällsfunktioner. Målsättningen med luftförsvaret är att etablera 

luftöverlägsenhet alternativt bestrida angriparens förmåga att etablera densamma. 

Detta görs i samverkan med luftvärnet för att bibehålla uthållighet. Utöver detta 

utför flygstridskrafterna offensiva operationer mot angripande attack-, transport- 

och understödjande flyg samt överskeppningstonnage. Attackförmågan riktar sig 

främst mot sjömålsattack, i stor utsträckning ovan nämnda överskeppningston-

nage. Därutöver mot angripande trupp på svenskt territorium. Då så är möjligt kan 

även angriparens baser utsättas för bekämpning.100 Den territoriella säkerheten 

skyddas genom kontroll av luftrummet, där incidentberedskapen utgör en viktig 

grund för beredskap och övrig försvarsverksamhet.101 

 

”Kontroll av luftrummet är en nyckelförutsättning för att skapa  

 handlingsfrihet att uppnå taktiska, operativa och militärstrategiska mål. 

Den aktör som har handlingsfrihet att utnyttja luften för att uppnå sina 

mål kan därmed inom korta tidsrum och över stora ytor bekämpa fient-

liga mark- och sjömål med små egna förluster.”102 

 

Specialförbanden ska tillföra möjligheter att utföra strategiska operationer som 

ligger utanför de reguljära enheternas förmågor. Operationer innefattande kvalifi-

cerad strid, avancerad underrättelseinhämtning och militärt stöd. Specialförban-

den kan operera i områden där riskerna är större än vad som anses acceptabelt för 

andra enheter och deras operationer planeras utifrån principen kvalitet framför 

kvantitet.103 

 

Hemvärnet är en resurs som återfinns i hela landet med minst en bataljon per län. 

Deras huvudsakliga uppgift består av att skydda viktig infrastruktur och befolk-

ningen i respektive region men kan i händelse av krig nyttjas för övervakning och 

vissa försvarsuppgifter. Prioriterat skydd ges till flyg- och marinbaser samt led-

ningssystem.104 

 

System i samverkan påtalas som en viktig faktor för att uppnå önskad effekt på an-

griparen. Det innebär att digital teknik ska utnyttjas för att sensorers information 

                                                        
100 OPD. S.47.  
101 Ibid. S.49. 
102 Ibid. 
103 Ibid. S.54-57. 
104 Ibid. S.60. 
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delas mellan olika enheter så att verkan kan levereras från den som är mest läm-

pad eller från en enhet som själv inte kan se det mål den bekämpar.105  

 

4.3.2 Trovärdighet 

Vad utsätts för hot från en angripare och vilken ambitionsnivå har försvaret av 

detta? 

 

1962 
Hela Sverige ska försvaras, även om inte kontroll över hela landet är mål för en an-
gripare så kommer även de svenska stridskrafter som finns i övriga delar av lan-
det, än de områden som angrips, att sättas in för att bestrida angriparen att uppnå 
sina målsättningar.106 
 
Gotland och öar i skärgårdsområden ses som nyckelpunkter för kontroll över Ös-
tersjön och dess farvägar till och från Sveriges fastland. Därigenom är de av stor 
vikt att kontrollera både för svensk del som angriparens. Angriparen kan tänkas 
göra framstötar mot dessa i ett tidigt skede av invasionsföretag.107 
 
Varje svensk ska på det ena eller andra viset bidra till landets totalförsvar, varje 
vapenför svensk värnpliktig ska genomföra militär grundutbildning. för att kunna 
bidra till Sveriges i försvar, i slutändan ända ner till fria kriget och motståndsrörel-
ser.108 
 
2016 
Nationellt ska armé-, marin- och flygstridskrafter komma till ett avgörande så att 
minsta möjliga del av Sveriges befolkning och territorium berörs.109 Gotland har en 
betydelsefull position i Östersjön för kontrollen av sjö- och luftvägarna till och från 
Baltikum. Det kan ligga i både NATOs och Rysslands intressen att ha kontroll över 
ön för att värna sina respektive intressen i regionen.110 
 

4.3.3 Kommunikation 

 Vilket agerande kommer att mötas med militär motaktion? 

 
1962 
Krigsmaktens uppgift är att avvärja ett angrepp mot svenskt territorium och Sveri-
ges neutralitetspolitik syftandes till att stå utanför eventuella konflikter ger att det 
avskräckande hotet Sverige utfärdar riktar sig mot ett angrepp mot svenskt terri-
torium. Krigsmakten ska i händelse av angrepp hindra en angripare från att få fast 
fot på svensk mark. Det är då väpnat angrepp sker i syfte att ta kontroll över 

                                                        
105 MSD 16. S. 62.  
106 ÖB 62. S.15, 25. 
107 Ibid. S.54-55, 57. 
108 ÖB 62. S.53. 
109 OPD. S.38. 
110 MSD 16. S.31.  
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svenskt territorium som Sverige svarar med vapenmakt.111 Krigsmakten ska möta, 
hejda och om möjligt slå angripare som försöker ta sig in på svenskt territorium 
och avvisa varje kränkning av detsamma. Vilket utgör gränsen vid vilken Sverige 
svarar med militärt våld mot ett agerande.112 
 
Sveriges målsättning att hålla sig neutralt i händelse av krig och därmed stå utan-
för konflikt tillsammans med ovanstående gränser för när militär respons sker an-
tyder implicit att ingen militär aktion kommer att tas mot militära aktioner i områ-
det vilka inte berör svenskt territorium.113 
 
2016 
En uttryckt viktig gräns för vilket agerande som inte är önskvärt är kränkningar av 

svenskt territorium. Den svenska integriteten kommer att försvaras och handling 

tas med militära maktmedel för att upprätthålla denna. Genom att avvisa kränk-

ningar uttrycks denna gräns både direkt i uttalanden samt indirekt i form av hand-

ling.114 Försvarsmakten dimensioneras med utgångspunkt i att kunna möta ett 

väpnat angrepp. Vid väpnat angrepp mot Sverige kommer angriparen tillfogas 

orimliga kostnader och med utgångspunkt i detta grundar sig avskräckningen. Det 

är således det väpnade angreppet som verkställer hotet om omfattande militär 

motaktion.115 

 

Sveriges engagemang i närområdet och solidaritetsförklaringen gentemot övriga 

EU-länder samt norden, vilken uttrycker att Sverige inte kommer förhålla sig pas-

sivt om ett annat av dessa länder skulle angripas, ger dock en viss otydlighet avse-

ende vilket agerande som kommer besvaras med militära motaktioner.116  

5. Svar på frågeställning, Diskussion och Reflektion 

5.1 Svar på frågeställning 
Problemformuleringen för denna undersökning utgår ifrån att militär styrka är avgö-
rande för avskräckande strategiers effektivitet och problematiserar de nedskärningar 
som Försvarsmakten drabbats av i förhållande till det faktum att syftet med Försvars-
makten är att verka avskräckande, vilket också var syftet med Krigsmakten i början av 
60-talet. Frågeställningen som ställdes i relation till detta problem var:  

 
Vilka likheter och skillnader finns mellan den avskräckande strategin Försvars-
makten idag tillämpar och den som tillämpades i början av 60-talet och hur 
har användningen av de militära medlen för att uppnå den avskräckande mål-
sättningen förändrats? 

 

                                                        
111 ÖB 62. S.24-25. 
112 Ibid. S.24-25. 
113 ÖB 62. S.24. 
114 MSD 16. S.40, 55.  
115 Ibid. S.54.  
116 Ibid. S.39-40.  
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Frågeställningen besvaras utifrån resultatet av analysen, och redovisas under motsva-

rande rubriker. 

 

5.1.1 Specificitet av hot mot Sverige 
Så väl under kalla kriget som idag utgörs hotet mot Sverige av att en stormakt kan tän-
kas vilja förbättra sin position i regionen och nyttja svenskt territorium. Under kalla kri-
get var det dock risken att dras in i en stormaktskonflikt som var det största hotet. Idag 
är säkerhetshotet mer mångfacetterat även om det åter igen är den offensiva ryska utri-
kespolitiken som förändrat Sveriges säkerhetspolitiska läge och utgör det största hotet 
mot Sverige. Det hot som då liksom nu framträder som farligast, vilket Försvarsmakten 
utformas mot, är ett väpnat angrepp mot Sverige. Skillnaden är att det då talades om 
storskalig invasion och nu om väpnade angrepp vilka inte tillåter samma tid till förbere-
delser och mobilisering.  

5.1.2 Typ av avskräckande hot 
Det hot Sverige utfärdade för att verka avskräckande under kalla kriget var till största 
del av förnekande karaktär. Förberedelser då angrepp närmade sig syftade till att 
minska skadan som angriparen kunde orsaka genom förbekämpning och bevara de 
svenska stridskrafterna till dess att invasionen inleddes. Samt förberedelser som syftade 
till att försvåra invasionen för de angripande styrkorna. Angriparens stridskrafter skulle 
bekämpas då de sökte ta kontroll över svenskt territorium, ända in till dess att det för-
svar som kvarstod endast var motståndsrörelser. Till och med i användningen av 
svenska kärnvapen, i händelse av ett framtida anskaffande, påtalas i princip uteslutande 
dess effekter mot angriparens stridskrafter. Visserligen konstateras att skadan som till-
fogas angriparen kommer vara kostsam men kostnaderna som avses är militära förlus-
ter till följd av förnekande operationer. 
 
Idag uttrycks ett mer offensivt agerande önskvärt i försvaret av Sverige. Offensivt i den 
mening att tid och plats för strider väljs av svenska stridskrafter i syfte att behålla ini-
tiativet och inte ge angriparen handlingsfrihet. Till viss del uttrycks en mer bestraffande 
intention med de försvarande operationerna då angriparens förluster antas bli kost-
samma, även om operationerna genomförs för att förneka angriparen möjlighet att 
uppnå sina målsättningar.  
 
Beträffande allianser och kollektiv och internationell avskräckning så skiljer sig det som 
i klartext uttrycks avsevärt. I ÖB 62 ligger alliansfriheten i Sveriges intresse för att inte 
riskera att dras in i en konflikt som inte berör Sverige direkt. Däremot förväntas att Sve-
riges strategiska betydelse kommer göra att ett angrepp från en stormakt på Sverige 
tvingar den andra stormakten att ge stöd till Sverige för att försvara sina egna intressen 
i regionen. Det är dock Sveriges egna försvarsresurser som utgör det avskräckande ho-
tet mot angrepp. Idag talas det i Försvarsmaktens doktriner om åtgärder för att främja 
samarbeten och ageranden som får andra nationer att sympatisera med Sverige och 
tycka att landets försvar är värt att engagera sig i.  
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5.1.3 Avgörande faktorer 

 5.1.3.1 Förmåga 

Armé- och marinstridskrafter fyller till största del samma funktion i de båda fallen 
även om ambitionsnivån tycks ha sänkts något. Från att möta angriparens styrkor 
till att bestrida dess handlingsfrihet och bekämpa angriparens viktiga resurser. 

 
Gemensamt för de båda tidsperioderna är att flygstridskrafterna och luftmakten 
ges en avgörande roll i Sveriges försvar. Skillnaden ligger i inriktningen för luft-
makten och tyngdpunkten för dess typ av operationer. Under kalla kriget ålades 
attackflyget en avgörande roll i försvaret av Sverige, angriparens stridskrafter 
skulle förhindras att få fast fot på svenskt territorium och således, i stor utsträck-
ning, bekämpas innan de nått svensk mark. En stor del av detta uppdrag gavs till 
attackflyget samt marinen, dock skulle även marinen understödjas av flyg för be-
kämpning av angriparens marinstridskrafter. Idag är luftmaktens primära roll luft-
försvar och att bestrida angriparens möjligheter att skapa kontroll över luftrum-
met. Även om sjömålsattack också återfinns med liknande målsättning och syfte 
idag som tidigare. 
 
Avseende kvalitet kontra kvantitet i de båda fallen så uttrycks i ÖB 62 tydligt nu-
merärens betydelse för att kunna möta ett angrepp mot Sverige även om kvaliteten 
även ges betydelse i form av att kunna mäta sig med angriparen. Idag är det sna-
rare kvaliteten på de militära förbanden som anses utgöra den viktigaste aspekten 
av de två. Dels för att hoten är mångsidiga och snabbt kan vara förestående, vilket 
kräver tillgänglighet och möjligheter att genomföra kvalificerade operationer, men 
också med tanke på den vikt som läggs vid teknologisk utveckling och kvalificerade 
system, vilka anses ha stor betydelse för krigföringsförmågan.  
 

 5.1.3.2 Trovärdighet 

Trovärdigheten för att militärt angrepp på Sverige kommer mötas med militära 
motaktioner är i de båda tidpunkterna obestridlig. Det militära maktmedlet kom-
mer vid båda tidpunkterna att möta angripande styrkor och bestrida deras möjlig-
heter att nå sina målsättningar. Vid båda tidpunkterna ses Gotland som ett nyckel-
område att ha kontroll över för att nå framgång och en positiv utkomst av konflik-
ten. Under kalla kriget skulle varje vapenför svensk kunna utgöra ett hot mot an-
gripare, även i form av fria kriget om det organiserade försvaret av Sverige brutits.   
 

 5.1.3.3 Kommunikation 

Sveriges militära engagemang var, under 60-talet, otvetydigt endast ämnat för då 
angrepp mot svenskt territorium var nära förestående. Försvaret var utformat att 
möta en invasion av svenskt territorium och inte engageras annars. Idag ska För-
svarsmakten också möta ett väpnat angrepp mot svenskt territorium och kommu-
nikationen angående vilket agerande som möts med militär motaktion är så långt 
lika. Dock framstår det, med tanke på solidaritetsförklaringen, som otydligt om det 
endast är i detta fall Sverige kommer bruka militärt våld eller om det kan komma 
att användas som svar på andra militära aktioner i området.  
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5.2 Diskussion 
Analysen och svaret på frågeställningen visar att det finns flera likheter mellan dagens 

avskräckningsstrategi och den som anammades under 60-talet men det finns också av-

görande skillnader. Det var då liksom nu hotet om väpnat angrepp Sverige ämnade av-

skräcka. Det avskräckande hotet var då att förneka angriparen möjligheterna att nå sina 

målsättningar. Vilket även är inriktningen idag även om det idag också läggs vikt vid att 

angriparens militära förluster genererar kostnader utöver de som en långdragen kon-

flikt medför. Den bestraffande vridning som skett i det avskräckande hotet är troligtvis 

mer en effekt av att toleransen mot militära förluster generellt minskat idag, jämfört 

med under 60-talet, än att tillvägagångssätt och målval ändrats från svenskt håll. Strate-

gin är trots allt ändå av förnekande karaktär.  

 
En stor skillnad mellan de två fallen finns beträffande allianser och samarbeten med 
andra nationer. Att militära förberedelser och agerande från svensk sida idag syftar till 
att ta emot stöd från andra nationer i händelse av angrepp underminerar till viss del den 
militära förmåga det avskräckande hotet vilar på då behovet av externt stöd implicit an-
tyder att den svenska förmågan inte är tillräcklig, trots detta ska Försvarsmakten också 
själv verka avskräckande. Hotet som ämnar avskräckas uttrycks som väpnat angrepp, 
vilket kan antas vara av mindre omfattning än den storskaliga invasion som avskräck-
ningsstrategin riktades mot under kalla kriget. Om så är fallet innebär detta antagande 
också att ett invasionshot idag inte kan eller ska avskräckas och att utökad förmåga 
krävs för att detta ska vara möjligt i framtiden. Viss förstärkning av det avskräckande 
hotet sker i och för sig genom att osäkerhet angående andra nationers agerande i hän-
delse av angrepp mot Sverige tillförs angriparens övervägande inför aktion, även om det 
inte på något sätt garanterar avskräckningens effektivitet117.  
 
Gällande vilken typ av aktioner Försvarsmaktens resurser har förmåga att utföra så 
läggs i båda fallen stor vikt vid flygstridskrafterna. Fokus för dessa har dock flyttats från 
attack mot angriparens styrkor på marken och havet till luftförsvar. Teoribildningen 
kring avskräckning gör gällande att flygstridskrafternas möjligheter att verka bestraf-
fande kan kompensera för brister i militär styrka och numerär. Således skulle en inrikt-
ning mot bestraffning vara en förändring i linje med avskräckningsteorier sett till de i 
övrigt minskade resurserna för Försvarsmakten. Inriktningen mot luftförsvar går inte 
mot bestraffande utan snarare mot mer förnekande karaktär. Den kan dock, utifrån John 
Wardens redogörelse för betydelsen av kontroll av luften för att lyckas i en konflikt118, 
implicit ses som en inriktning vilken stärker den avskräckande strategin. Vilket belyser 
vikten av luftmakt i förnekande avskräckningsstrategier119. 
 
Beträffande trovärdigheten om militär motaktion i händelse av angrepp föreligger det få 
tvivel om att de kommer genomföras då hemlandet är det som avskräckningen berör. 

                                                        
117 Harvey. Conventional deterrence and national security. S.19. 
118 Sedan Tysklands invasion av Polen 1939 har inget krig vunnits, ingen offensiv lyckats 
och inget försvar hållit i de fall fienden haft luftöverlägsenhet. 
119 Warden, John, The air campaign. Washington, DC, National Defense University Press, 
1988. S.13. 
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Även Gotland anses ha avgörande betydelse i båda fallen. Om något föreligger trovärdig-
heten för militärt agerande från Sverige mindre beträffande den avskräckning som avser 
andra områden än svenskt territorium. Samma osäkerhet återkommer gällande kommu-
nikation av vilket agerande som kommer mötas med militär motaktion.  
 
I undersökningen problematiseras det faktum att Försvarsmakten, trots avsevärt mer 
begränsade resurser idag, ämnar verka avskräckande gentemot väpnat angrepp mot 
Sverige. Likt den säkerhetspolitiska målsättning som gällde under kalla kriget. Syftet 
med undersökningen är att bidra med perspektiv på svensk och småstatlig avskräckning 
samt belysa eventuella problem i svensk avskräckningsstrategi.  
 
Det tycks i båda fallen som att egna tveksamheter kring avskräckningens effektivitet 
tenderar att kompenseras, ur eget perspektiv, genom en förhoppning om att det trots 
allt finns andra aktörer som kan tänkas understödja Sverige om den egna förmågan 
skulle visa sig otillräcklig. Trots att inga sådana garantier öppet förmedlas. 
 
Gällande problematiken kring kollektiv avskräckning och Sverige, vilken till del under-
minerar svensk förmåga, så finns olika åtgärder vilka enligt teoribildningen skulle kunna 
öka avskräckningens effektivitet. Antingen genom att släppa fokus från att svensk säker-
het ska åstadkommas tillsammans med andra och återgå till att basera de avskräckande 
hoten för svensk säkerhet på egen förmåga. Detta skulle visserligen kräva utökad eller 
ny förmåga i form av numerär eller förmåga att utföra bestraffande operationer men lik-
väl stärka förmågan att verka avskräckande. Alternativt löpa linan ut med allianspoliti-
ken och underteckna ett alliansavtal med an annan stat eller organisation gällande mili-
tärt stöd. Denna problematik ger ytterligare djup och faktorer att förhålla sig till i debat-
ten kring svenska försvarsallianser samt insikt kring problematik relaterat till solidari-
tetsförklaringen och säkerhetspolitiska överväganden. 

5.3 Reflektion 
I denna studie var det likheterna mellan de nationella säkerhetsstrategierna från 60-ta-
let och idag som jag tyckte gjorde dem intressanta att undersöka. Att försvarsmaktens 
målsättning i båda fallen var att verka avskräckande mot angrepp men resurserna och 
medlen vilka avskräckningen grundades på skilde sig så mycket gjorde det intressant att 
ta reda på om strategin för att verka avskräckande skilde sig mellan de två fallen. Det 
hela blir svårare då det inte går att bevisa lyckad avskräckning, att någon inte agerar kan 
ha långt fler motiv än att angrepp inte framstod som lönsamt. Vad som då finns kvar är 
analysen av hur försvarsmakten använder sina medel för att verka avskräckande vilket 
visat på fler likheter än avgörande skillnader. Om detta gör att avskräckningsstrategin 
fungerar i de båda fallen går dock inte att säga och några avgörande slutsatser för dess 
effektivitet är svåra att dra. 
  
Materialet valdes med hänsyn till att det var försvarsmaktens sätt att använda sina re-
surser som var det intressanta att analysera och inte den politiska nivån. Försvarsmak-
ten styr trots allt över hur det militära maktmedlet används för att nå de övergripande 
säkerhetspolitiska målsättningarna. Att det material som använts i analysen inte är av 
samma typ från de två fallen såg jag inledningsvis som problematiskt men då de ut-
trycker liknande data har fallen kunnat analyseras på likartade premisser.  
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Den jämförande studien gör ett antagande om att det finns likheter och skillnader i de 
två fallen baserat på den tidigare forskningen. Däremot har inte variablers beroende 
analyserats, vilket är normalt för jämförande studier, istället användes en kvalitativ text-
analys för att ta reda på vilka likheter och skillnader som fanns mellan de två fallen med 
utgångspunkterna att avskräckning var syftet och de skilde sig åt avseende militär 
styrka. För att utifrån detta försöka dra slutsatser kring konsekvenser av mindre militär 
styrka och hur avskräckning kan uttryckas av små stater. Jag förväntade mig från början 
en större skillnad i inriktning för försvaret av Sverige mellan de två tidsperioderna och 
trodde att resultatet skulle visa större skillnader i framför allt typ av avskräckande hot. 
Att de är så lika trots de skilda förutsättningarna avseende resurser borde ändå tillföra 
en viss problematik och antyder indirekt att ett lika omfattande hot inte kan avskräckas 
idag som under kalla kriget. 
 
Resultatet och slutsatserna som diskuterats ger sammantaget en ökad förståelse för hur 
förändringar i militära inriktningar och resurser hänger samman med och kan påverka 
säkerhetspolitiska målsättningar. Undersökningen ger även ett vidgat perspektiv på hur 
avskräckande hot förmedlas samt vad hoten baseras på samt vad som gör dem effektiva. 
Åtminstone utifrån hur detta förmedlas från avskräckaren. Vilket har betydelse såväl på 
den politiska nivån som för militära beslutsfattare och till viss del även militär personal. 
I förlängningen kan även insikter om vikten av att basera avskräckande hot på militär 
förmåga även ge militär personal förståelse för att inte öppet underminera den egna mi-
litära förmågan, vilket då kan äventyra avskräckningens effektivitet. 
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