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ABSTRACT: 
 
The threat of ballistic missiles has raised a capability development in Europe which in 2010 
led NATO to decide to work for a ballistic missile defence in Europe. Sweden currently has no 
ballistic missile defence capability, but plans to develop such a capability. How will it 
enhance the Swedish threshold effect in the future? 
 

This essay aims to show how the nation's capability to deter is affected by a ballistic missile 
defence and how the Swedish threshold effect will increase by the introduction of a ballistic 
missile defence capability. 
 
The ability to deter against a ballistic missile attack has been compared between three 
nations, the U.S., UK and Sweden. 
The result shows that the ability to deter differs greatly between nations, mainly because of 
the large differences in the nation’s ability to defend themselves against incoming ballistic 
missiles. 
This essay also shows that the Swedish ability to deter will increase when Sweden in the 
future will develop a ballistic missile defence capability. 
 
In the future Sweden needs to develop a ballistic missile defence capability, mainly through 
partnerships with other nations and organisations, but also through national capabilities, to 
be able to defend the nation against future threats. 
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1. INLEDNING  

1.1. BAKGRUND 

Det finns ett flertal länder runt om i världen som har eller är på väg att skaffa ballistiska 

missiler,1 antalet ballistiska missiler har ökat med 1200 stycken under de senaste fem 

åren och antalet ballistiska missiler utanför USA, Ryssland, NATO och Kina har ökat till 

över 5900 stycken.2 Dessa missiler utgör ett hot mot Europa och USA vilket behöver tas 

hänsyn till redan nu men framförallt i framtiden. Hot om ballistiska missiler har 

aktualiserat en förmågeutveckling i Europa vilket medförde att NATO-länderna i Europa 

2010 beslutade att arbeta gemensamt för ett ballistiskt missilförsvar. USA har sedan 

2002 använt 100 miljarder dollar och satsar 8 miljarder dollar per år fram till 2018 för 

vidareutveckling av denna förmåga.3 Den svenska Luftförsvarsutredningen 2040, som 

slutredovisades 2014, pekar tydligt på att Sverige behöver skaffa sig skydd mot 

konventionella ballistiska missiler och kryssningsrobotar redan idag och att behovet 

kommer att öka mot 2040. Även Försvarsmaktens perspektivstudie 2013, samt svenska 

studier om Sveriges baser visar på att ett sådant skydd i framtiden är av yttersta vikt.4 

Att Sverige behöver engagera sig i ett ballistiskt missilförsvar har svenska 

politiker/departement diskuterat under de senaste åren. Därav ett svenskt deltagande i 

övningen Nimble Titans. Vilken är en övningsserie där nationer samlas runt framtidens 

ballistiska missilförsvarsutmaningar och diskuterar dessa.  FOI skrev en inledande 

rapport som handlar om ballistiskt missilförsvar redan 2002 åt Regeringen, vilket visar 

på att ett visst politiskt intresse fanns redan då. 

Det gemensamma ballistiska missilförsvaret över Europa, som NATO med hjälp av USA 

bygger upp, är tydligt uttalat ett skydd mot ballistiska missiler från Nordkorea och 

Iran/Mellanöstern mot USA, dess allierade och deras intressen. Därav det stora intresset 

av USA.  

 

                                                        
1 NATO. “Ballistic missile defence”. 2016. 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49635.htm?selectedLocale=en.  
(Hämtad 2016-06-02) 
2 MDA. “Threat”. 2016. http://www.mda.mil/system/threat.html. (Hämtad: 2016-05-05) 
3 Ibid 
4 SOU 2014:88. Luftförsvarsutredningen 2040. Stockholm: Regeringskansliet, 2014. s.307 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49635.htm?selectedLocale=en
http://www.mda.mil/system/threat.html


Patrik Perers 2016-07-146  
Självständigt arbete 2016 
 

3 
 

Ryssland har framfört synpunkter på det ballistiska missilförsvaret i Europa där de 

menar att kärnvapenbalansen blir påverkad av denna nya förmåga. Mycket finns skrivet 

om diskussionen mellan Ryssland och USA/NATO och det finns debattörer som påstår 

att en ny kapprustning har påbörjats. 

De ballistiska banorna mellan Mellanöstern och USA passerar över Sveriges territorium 

vilket gör att Sverige till viss del redan är inblandade.5 

 

” Konventionella ballistiska robotar och kryssningsrobotar utgör redan i dag 

men allt högre utsträckning 2040 ett så pass allvarligt hot mot såväl 

luftförsvaret som övriga försvarsmakten och landet, att detta hot måste 

beaktas. 

 Andra aktörer än stater bedöms i framtiden kunna förfoga över 

långräckviddiga precisionsvapen.” 6 

 

1.2. PROBLEMFORMULERING 

Under de senare åren har en ökad oro börjat sprida sig om hotet av ett ballistiskt 

missilangrepp mot Europa och USA, hotet kommer främst från Iran eller Nordkorea 

vilka varit väldigt offensiva i sin utveckling av ballistiska missiler under senare år. USA 

har sedan lång tid tillbaka utvecklat ett nationellt ballistiskt missilförsvar, vilket har en 

historia tillbaka till kallakrigets kapprustning mot Sovjetunionen.  I årets begäran från 

USAs missilförsvarsdepartement (MDA) begärs 7.5 miljarder dollar för den fortsatta 

verksamheten 2017.7 Där förmågeutvecklingen i Europa är en del av USAs ballistiska 

missilförsvar. 

Det ballistiska missilförsvaret i Europa är planerat att vara färdigt under 2020 och kan 

då överlämnas till NATO Europa. I dagsläget styrs NATOs ballistiska missilförsvar från 

ledningscentralen i Ramstein som en del i luftförsvaret över Europa8.  

 

                                                        
5 A. Lennartsson, F. Lindvall, M. Waldenvik, J. Wirstam. Missilförsvaret och den strategiska balansen i 
Europa. FOI-R--2490—SE, Försvarsanalys, Stockholm: FOI, 2008.  
6 Luftförsvarsutredningen 2040. s.287 
7 MDA. ”budget fy17”. 2016. 
http://www.mda.mil/global/documents/pdf/budgetfy17.pdf (Hämtad 2016-05-19). s.1 
8 NATO. “Remarks”. 2016. http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_130696.htm?selectedLocale=en. 
(Hämtad: 2016-05-17) 

http://www.mda.mil/global/documents/pdf/budgetfy17.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_130696.htm?selectedLocale=en
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Sverige har ännu ingen förmåga att verka mot ballistiska missiler men i flera svenska 

dokument finns tydliga inriktningar till utveckling inom ämnet. Militärstrategisk doktrin 

2016 beskriver ”… ska det militära försvaret först och främst utgöra en tröskel…”9 

Hur kan då en framtida utveckling av en ballistisk missilförsvarsförmåga höja Sveriges 

tröskeleffekt? Och vad är det som påverkar hur hög tröskeln blir? 

 

1.3. SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att visa på hur en nations avskräckningsförmåga påverkas av 

utformandet av ett ballistiskt missilförsvar samt hur den svenska tröskeleffekten 

påverkas av införandet av en ballistisk missilförsvarsförmåga. I en jämförelse mellan 

USA, Storbritannien och Sverige jämförs nationernas möjlighet till avskräckning genom 

dess ballistiska missilförsvarsförmågor, i nutid och framtid.  

Den svenska ballistiska missilförsvarsförmågan kommer att behöva utvecklas för att 

Sverige ska ha möjligheten att möta hot i form av ballistiska missiler. Förmågan har dock 

flera delar vilket uppsatsen kommer att visa på.  

Det finns lite skrivet och forskat om svensk ballistisk missilförsvarsförmåga. Därför 

kommer ett av delsyftena med uppsatsen vara att sammanställa fakta för att skapa en 

bättre helhetsbild som kunskapsuppbyggnad.  

Detta beskrivs som ett önskemål i Försvarsmaktens perspektivstudie 2013. 

 

”Den nationella kompetensen om skydd mot ballistiska robotar och 

kryssningsrobotar behöver utvecklas och därför behövs en satsning på 

kunskapsuppbyggnad.”10 

 

Forskningsfrågor 

1. Hur kan USAs, Storbritanniens samt ett svenskt framtida ballistiskt missilförsvar se 

ut och hur ser utvecklingen ut i relation till avskräckningsförmågan? 

2. Hur kommer ett möjligt framtida svenskt ballistiskt missilförsvar att förändra 

Sveriges tröskeleffekt? 

                                                        
9 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin 2016. Stockholm: Försvarsmakten, 2016. s.5 
10 Försvarsmakten. Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013. FM2013-276:1, Stockholm: 
Försvarsmakten, 2013. s.52 
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Delfråga: 

Hur skapas avskräckning enligt avskräckningsteoretikerna, Freedman, Schelling, 

Morgan, Pape och hur kan dessa utvecklas till att belysa Sveriges tröskeleffekt? 

 

1.4. TIDIGARE FORSKNING 

I ämnet svenskt ballistiskt missilförsvar, förmågeutveckling och avskräckning i Sverige 

finns sedan tidigare begränsat med forskning.  

I ämnet ballistiskt missilförsvar har en FHS-uppsats skrivits ”Utformning av ett svenskt 

försvar mot fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar och ballistiska robotar.” av C. 

Silfwerplatz, där författaren redogör för vilka tekniska system som behövs för att 

försvara Sverige. Uppsatsen är dock skriven 2002 vilket ger att mycket har ändrats 

sedan dess. Ytterligare en FHS-uppsats, ”Luftvärn, defensiv luftmakt och tröskeleffekt” 

skriven av M. Beck.  

”Norge og NATOs missilforsvar” är en Norsk uppsats som beskriver ballistiskt 

missilförsvar i Norge, samt finns en dansk uppsats om ”Ballistisk missilforsvar – og 

nuklear magtbalance”.  

FOI har skrivit rapporter i ämnet såsom, ”Ballistic Missile Defence”, ”Missilförsvaret och 

den strategiska balansen i Europa”. 

Ett flertal böcker finns skrivna om framförallt USAs ballistiska missilförsvar och om det 

nya ballistiska missilförsvaret i NATO. Mest underlag går att finna bland RUSI11, IISS12 

samt JAPCC13 artiklar som beskriver NATOs utveckling av ballistiskt missilförsvar samt 

förhållandet mellan Kina, Ryssland och USA. Sådana artiklar har bidragit till att 

författaren har kunnat skapa sig en aktuell helhetsbild i ett ämne som konstant 

utvecklas. 

I ämnet avskräckning finns det sedan tidigare mycket forskning. Ett flertal uppsatser 

från FHS samt flera böcker från utländska forskare. Från Försvarshögskolan har bl.a. J. 

Axelssons ” Avskräckning inom svensk försvars- och säkerhetspolitik” och N. Bergman 

”Avskräckande effekt hos defensiva luftstridskrafter – en motstridighet?” skrivit uppsatser 

på senare tid i ämnet.  

                                                        
11 The Royal United Services Institute (RUSI), https://www.rusi.org 
12 The international institute for strategic studies (IISS), www.iiss.org 
13 Joint Air Power Competence Centre (JAPCC), www.japcc.org 

https://www.rusi.org/
file:///C:/Users/frehed03/Documents/www.iiss.org
file:///C:/Users/frehed03/Documents/www.japcc.org
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Rapporten om tröskeleffekt från FOI ”rusta för krig om du vill ha fred” har använts för 

att slutligen jämföra den svenska tröskeleffektens utveckling. Även studien 

”Krigsavhållande tröskelförmåga, Det svenska försvarets glömda huvuduppgift?” från 

FOI, beskriver svensk tröskelförmåga. 

Teorier från avskräckningsteoretiker samt ett flertal artiklar i ämnet används för att 

skapa en teoretisk grund. Beskrivning av teoretiker och teorier återfinns i teorikapitlet. 

 

1.5. AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen kommer inte att behandla kryssningsrobotar vilket ofta brukar nämnas 

tillsammans med ballistiska missiler då dessa behöver annan teknik och andra 

beslutskedjor för att bekämpas. Ballistiska missilförsvarssystem kommer inte beskrivas 

i detalj inte heller en tänkt motståndares ballistiska missiler. Uppsatsen kommer att 

behandla teorier om avskräckning, ingen specifik mottagare av avskräckningen kommer 

att värderas in utan mottagaren av avskräckningen kommer att vara rent generell.  

Eftersom Sverige valt att inte vara en kärnvapennation kommer uppsatsen främst att 

avhandla konventionella militära hot och dess avskräckning. 

Geografiskt behandlas området Europa samt USA, dvs. det området som påverkar de tre 

nationerna tillsammans. USA har även system och förmåger på andra geografiska 

platser. 

Uppsatsen kommer att behandla nutid, framtid samt lång framtid för Sveriges 

tröskeleffekt. 
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1.6. DISPOSITION  

Inledningsvis ges en inledning och bakgrund till uppsatsens ämne. Därefter redogörs för 

de avskräckningsteorier som uppsatsen använder sig av för att analysera det valda 

empiriska materialet. Metoden som används där teorin möter empirin beskrivs därefter. 

En analys görs av empirin, som sedan sammanställs och belyser respektive nations 

avskräckningsförmåga. Därefter görs en analys av Sveriges tröskeleffektsutveckling från 

nutid till lång framtid. Slutligen besvaras forskningsfrågorna och vidare forskning 

föreslås inom ämnet. 

 

1.7. BEGREPP OCH DEFINITIONER 

Begrepp 

Ballistiska missiler använder sig av de fysiska lagarna för en ballistisk kastbana. Missilen 

accelereras iväg med motorer. Under accelerationsfasen styrs missilen till sin beräknade 

ballistiska bana för att därefter följa kastbanan mot sitt mål. 

Ballistiskt missilförsvar är ett omfattande system och en defensiv förmåga för att skydda 

en nation från angrepp från ballistiska missiler.  

Tröskeleffekt är en del av avskräckningsteorierna där utfallet av en tillräckligt hög 

tröskel ger att en angripare avstår från ett angrepp eller begränsas i sin 

handlingsfrihet.14 

 

Definitioner 

Uppsatsen kommer att använda sig av benämningarna ballistiskt missilförsvar samt 

ballistiska missiler då det är vedertagna begrepp för läsaren. I Sverige står i viss 

dokumentation ballistiskt robotförsvar samt ballistiska robotar. 

Nutid och framtid är tidsbegrepp som används där framtid är en tidsperiod på upp till  

10 år. Under beskrivningen av Svensk tröskeleffektsutveckling används även längre 

framtid vilket sträcker sig mot 2040. 

 

                                                        
14 Lindström & Lindvall. Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. FOI-R-4047-SE, 
Stockholm: FOI, 2008. s.41 
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2. TEORI  

Kapitlet kommer att beskriva den teoribas som forskningen kommer att utgå ifrån. 

Inledningsvis kommer en historisk tillbakablick i ämnet att göras för att sedan gå över 

till att beskriva olika teorier och benämningar inom avskräckning. Slutligen kommer 

indikatorer att redovisas för den kommande analysen samt ett tröskelschema, byggd på 

avskräckningsteorier. Tröskelschemat kommer i analysskedet att visa hur Sveriges 

tröskelföreffekt utvecklas i framtiden 

 

2.1. AVSKRÄCKNING 

Avskräckningsbegrepp kopplas oftast ihop med stormakter, vilka kan hota med 

maktmedel och konsekvenser om dess vilja inte åtlyds. Generella avskräckningsteorier 

har hittats så långt tillbaka som till 1800-talet inom brottsförebyggande forskning. Varje 

brott hade ett ut kommunicerat straff, vilket gav att en förrövare kunde överväga sitt 

brott utifrån straffet som väntade.15 

 
”avskräckning, politisk doktrin som bygger på att motståndaren vill avstå 

från angrepp om följderna blir tillräckligt allvarliga för honom, dvs. om 

kostnaderna vid ett angrepp kommer att överstiga de fördelar som angreppet 

syftar till att uppnå.”16 

 

Som nationalencyklopedin beskriver ordet avskräckning så sker det på olika plan och 

inte enbart genom militära maktmedel.  

Huvudanledningen till att avskräcka en motpart är att få denna att göra någonting som 

den inte vill, genom att skrämmas med hot om våld eller med andra påföljder. Genom 

manipulation och hot avskräcks motparten att genomföra sin tänkta verksamhet. 

Avskräckning kan ses som offensiv eller defensiv. 

Avskräckningsteorier bygger på att få den tänkta motståndaren att tro att nationen har 

förmågan att besvara ett angrepp, viljan att besvara den och framförallt att nationen 

                                                        
15 Lawrence Freedman. Deterrence. Cambridge: Polity Press, 2004. s.7 
16 Avskräckning. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avskräckning.  
(Hämtad 2016-05-12) 

http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/avskräckning
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kommer att försvara sig och sina intressen. Syftet med avskräckningen är att när 

motståndaren gör sina beräkningar så kommer han antingen till slutsatsen att det 

kommer att kosta honom mer än vad det ger, eller att han inser att slaget inte kommer 

att kunna vinnas. Avskräckning bygger på militära maktmedel men även på diplomatisk 

skicklighet.  

 

"War is only a continuation of state policy by other means"17 

 

2.1.1. Avskräckningsteoretiker och deras teorier. 

Militära avskräckningsteorier kommer ursprungligen från 20-talets luftkrig där 

motståndaren var tvungen att hävda och visa sin möjlighet att hämnas för att undvika 

bombflyget.18  Under 1950-talets kärnvapenkapprustning vidareutvecklades 

kärnvapnen och nationerna rustade i kapp med varandra. USA hade varit först med att 

utveckla kärnvapen, men bara något år senare utvecklade även Sovjetunionen 

kärnvapen.19 Bombflyg samt raketer utvecklades för att kunna få kärnvapnen till 

motståndaren. Under det kallakriget tillkom kärnvapenavskräckningen vilken bestod i 

att Sovjetunionen och USA kapprustade. USA med sin kärnvapentriad, ubåtar, bombflyg 

och ballistiska missiler, hotade Sovjetunionen och vise versa. Nationerna byggde upp en 

s.k. andraslagsförmåga där missiler skulle avfyras mot den andra nationen om man blev 

angripen. 

Under perioden från 1950- till 1970-talet fanns olika teorier om hur kärnvapen kunde 

avskräcka, under den senare delen övergick teorierna till att innehålla diplomati istället 

för enbart vapenmakt. Detta främst beroende av att kostnaderna och trovärdigheten i 

kärnvapen började ifrågasättas.20 

Nedanstående avskräckningsteoretiker har valts ut för att beskriva de olika begreppen 

som finns inom avskräckningsteorierna. I grunden utgår de i stort från samma mål men 

beroende på hur de tillämpas får de olika innebörd. 

 

                                                        
17 Carl v. Clausewitz. ”On War”. 2013. E-bok. 
http://www.gutenberg.org/ebooks/1946. (Hämtad 2016-06-09). s.38  
18 Freedman. Deterrence. 2004. s.6 
19 Kalla-kriget. “Terrorbalansen”. 2015. 
http://www.kalla-kriget.se/varlden/karnvapen/terrorbalansen.php. (Hämtad 2016-05-14) 
20 Ibid 

http://www.gutenberg.org/ebooks/1946
http://www.kalla-kriget.se/varlden/karnvapen/terrorbalansen.php
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Thomas C. Schelling21 skiljer på två grundläggande begrepp våldsmakt, ”brute force” och 

tvångsmakt, ”coercion”.  Att med endast våldsmakt få den andra parten dit som önskas 

till skillnad från att med tvångsmakt använda diplomati med hot om våldsmakt. Vid 

våldsmakt används våld medan vid tvångsmakt är det hotet om våld som styr. 

Inom tvångsmakt, ”coercion” skiljer Schelling senare på begreppen ”compellance” och 

”deterrence” beroende på vem som har eller tar initiativet: 

- Vid ”compellance” avser den som avskräcker att tvinga någon att göra någonting, 

eller avsluta att göra någonting. 

- Vid ”deterrence” avser avskräckaren att hindra någon att påbörja göra någonting.  

 

Patrick M. Morgan identifierar, två olika typer av avskräckningssituationer,  

”general deterrence” och ”immediate deterrence” 

- ”General deterrence”, en förståelse finns för varandras militära förmågor vilket 

ger att ingen av parterna funderar på att anfalla den andra.”22
   

- ”Immediate deterrence”, avskräcks en angripare vid angreppsbeslutet dvs. när en 

part genomför sin verksamhet hotas denna av den andra parten. Detta ger ett val 

för den som tänkt angripa att antingen avstå eller att möta hotet.23 ex. Cuban 

krisen.  

 

Morgan beskriver även att det under senare tid utvecklats ”Collective Actor Deterrence” 

dvs. där grupper eller nationer gemensamt går ihop och projicerar avskräckning mot en 

part.24 

 

Lawrence Freedman beskriver avskräckning som en tvångsmaktsstrategi. Att med hot 

om våld eller med våld påverka en motståndare till att avsluta sitt icke önskvärda 

handlande. Freedman använder begreppet ”strategic coercion” vilket motsvarar 

Schellings ”deterrence” och ”compellance”  

 

                                                        
21 Thomas C. Schelling. Arms and influence. London: Yale University Press, 2008. s.68f. 
22 Ibid 
23 Patrick M. Morgan. Deterrence: A Conceptual Analysis. 2nd edn. Beverly Hills, CA: Sage, 1983. s.30 
24 Patrick M. Morgan. The State of Deterrence in International Politics Today. Contemporary Security Policy, 
33:1, 2012. s.94 
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Robert A. Pape använder begreppet tvångsmakt ”coercion”25  samt avskräckning  

”deterrence”. Coercion delar Pape upp i två strategier, bestraffa, ”punishment” och 

förneka, ”denial”. Skillnaden på begreppet tvångsmakt, ”coercion” och avskräckning, 

”deterrence” beskriver Pape. 

- Coercion, – genom att manipulera kostnader och fördelar påverka beteendet hos 

en stat.26  

- Deterrence – försöker övertyga en stat att den upplevda nyttan inte motiverar de 

beräknade kostnaden och riskerna så att ett angrepp inte inleds.27 

Strategin ”coercion by punishment” syftar till att bestraffa eller hämnas den som ska 

avskräckas. Detta kan ses som syftet med uppbyggandet av en andraslagsförmåga. 

Motståndaren kommer att ges så pass starka skäl till att avbryta sina aggressioner att 

valet att fortsätta kommer att få stora konsekvenser28. Denna typ av avskräckning är 

mer offensiv än vad ”coercion by denial” är, vilken kan upplevas som defensiv. 

”Coercion by punishment” är en förmåga som behöver innehas. Avskräckningen 

kommer att kunna förmedlas genom att visa upp systemen och samtidigt meddela att de 

kommer att användas vid specifika tillfällen. T.ex. kryssningsmissiler och ballistiska 

missiler. 

 

”Coercion by denial” kan beskrivas genom att, den försvarande parten övertygar en 

motståndares om att dess planerade angrepp inte kommer att lyckas.29 En kommande 

konfrontation kan undvikas genom att den avskräckande nationen eller partens 

resurser kommer att avskräcka en motståndare genom denna avskräckningsteori. Inom 

denna del av avskräckningsteorierna finns även samhällets möjlighet till att återta sina 

förmågor efter ett angrepp.30 Pape skiljer sig något här från andra teoretiker där han 

använder ”coercion by denial” samt ” ”coercion by punishment” till skillnad från andra 

teoretiker som använder ”deterrence by denial” samt ”deterrence by punishment”.31 

 

                                                        
25 Robert A. Pape. Bombing to Win. United States of America: 1996. s.12 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Ibid, s.13 
29 John Harvey. Conventional Deterrence and National Security. Fairbairn: Air Power Studies Centre, 1997. 
s.13 
30 Lindström & Lindvall, Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel, 2008, s. 22 
31 Pape. Bombing to Win. 1996, s.13 
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Brute Force    - våldsmakt 

Coercion   - tvångsmakt 

Compellance   - avskräckning, tvinga avsluta 

Deterrence    - avskräckning, hindra påbörjan 

Deterrence by punishment - avskräckning genom att skada en angripare 

Deterrence by denial - avskräckning genom att bestrida ett väpnat 

angrepp 

Översättningar av avskräcknings begrepp32 

 

2.1.2. Kausalitet inom avskräckning 

Frågan är hur man vet att den avskräckning som man använder fungerar. Om det är så 

att motståndaren ändå skulle ha låtit bli att angripa.33 Eftersom hela 

avskräckningsproblematiken bygger på att parterna manipulerar och försöker visa upp 

sin styrka för varandra vet ingen riktigt hur det ser ut på riktigt. Som beskrivits ovan 

beror avskräckningsförmågan för en nation på hur de upplevs utifrån och det är 

motståndaren som avgöra hur stor den är. 

 

”What matters is what the other party chooses to believe and then do or not do. 

The quality of our forces for deterrence is decided abroad, not at home”34 

 

2.1.3. Faktorer för att lyckas med avskräckning 

Huruvida en nation kommer att lyckas med sin avskräckning eller inte har konkretiseras 

av flera teoretiker, oftast utifrån vilka faktorer som kopplas ihop med misslyckad eller 

lyckad avskräckning.  

En av dessa är en ”game theory” som tagits fram av Zagare & Kilgours. Deras teori 

handlar om att sannolikheten för att avskräckningen lyckas ökar under tre 

förutsättningar:35 

 

                                                        
32 Pape. Bombing to Win. 1996, s. 9f 
33 Lawrence Freedman. “Framing Strategic Deterrence”, The RUSI Journal, Vol 154, Nr 4, 2009. s.46-50, 
s.46 
34 Colin S. Gray. Explorations in Strategy, Westport: Praeger Publishers, 1996. s.33  
35 Frank Zagare and Marc Kilgour. "Asymmetric deterrence". Quarterly: International Studies. 1993. 1-27, 
s. 19 
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- När motståndaren i större utsträckning utvärderar ”status quo”. 

- När motståndarens uppfattning om försvararens trovärdighet tilltar. 

- När fördelarna med att välja konflikt reduceras. 

 

De ovanstående förutsättningarna påminner om de faktorer som FOIs Försvarspolitiska 

studie beskriver. 36 

För att kunna genomföra avskräckning finns tre delar som behöver samverka:  

 

1. Viljan att möta ett angrepp 

2. Förmågan att möta ett angrepp.  

3. Trovärdig kommunikation av viljan och förmågan att möta ett angrepp  

Viljan 

Viljan hos den nation som ska avskräcka en motståndare kan visa sig på olika sätt. 

Främst utgörs den av beslutsfattarnas vilja att agera vid en händelse. Politiska 

uttalanden samt ekonomiska satsningar skapar ett förtroende hos befolkningen vilket 

även det höjer viljan inom nationen.37 Nationers förtroende skapas genom tidigare 

ageranden samt hur villig nationen är till att agera vid en händelse. Deltagandet 

internationellt inom olika områden skapar även det en trovärdighet hos nationen. T.ex. 

övningsverksamhet, samarbeten, ordförandeskap i olika organisationer mm.38 

  

                                                        
36 Lindström & Lindvall. Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. 2008. s.12 
37 Ibid, s.20 
38 Lindström & Lindvall. Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. 2008. s.20 
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Förmågan 

Förmågan för en nation att kunna avskräcka bygger i stort på dess möjlighet till att 

motverka en motståndares angrepp. Om ett angrepp är genomfört ingår möjligheten att   

återta samhällsfunktioner efter ett angrepp, ”deterrence by denial”.39 Vissa nationer har 

även skaffat sig offensiv avskräckningsförmåga, ”deterrence by punishment”. Viktigt att 

ta med i diskussionen om förmågor är att det är den förmågan som motståndaren tror 

att en nation besitter som avskräcker. Detta behöver inte vara den reella förmågan. Att 

skapa en osäkerhet hos angriparen bidrar till att dennes övervägningar och 

kalkyleringar blir osäkra och de behöver avsätta mer resurser för ett anfall.40  

Trovärdig kommunikation 

Det är av högsta vikt att en nations kommunikation är trovärdig, här spelar flera olika 

delar in.41 Nationers doktriner kan ses som en del av kommunikationen men kanske än 

mer dess utrikespolitik och handlande mot andra nationer och organisationer. 

Kommunikationen behöver även vara tydlig inom nationen för att skapa en vilja och 

förståelse inom landet.42 

 

2.1.4. Sverige och avskräckning, tröskeleffekt 

Utifrån operativ doktrin 2014 “… är grunden för Försvarsmaktens uppträdande att 

avskräcka olika aktörer från att använda våld.” 43. 

 

Mer vanligt används begreppet tröskeleffekt i Sverige. Tröskeleffekten har på senare år 

diskuterats och diskussionerna har varit humoristiska i vissa fall, t.ex. har det önskats 

att tröskeln istället för tröskel skulle vara ”en vägg” eller åtminstone en ”dörr”. 

Tröskeleffekten innebär kortfattat att det ska kosta eller vara så pass kostbart för en 

motståndare att anfalla Sverige att motståndaren avstår.44  

Utifrån avskräckningsteorierna är ”deterrence by denial” den teorin som bäst beskriver 

den svenska tröskeleffekten. En defensiv som fokuserat på att ha en så pass bra militär 

förmåga att motståndarens handlingsfrihet begränsas samt att evakuering av civila, 

                                                        
39 Lindström & Lindvall. Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. 2008. s.22 
40 Ibid, s.22 
41 Ibid, s.23 
42 Ibid, s.23 
43 Försvarsmakten. Operativ doktrin 2014. Stockholm: Försvarsmakten, 2014. s.19 
44 Lindström & Lindvall. Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. 2008. s.26f 
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förhandslagring av förnödenheter, psykologiska försvarsinsatser etc. fungerar väl.45 Det 

diskuterades om Sverige skulle ha möjlighet till ”deterrence by punishment” redan 1957 

då utredningar från ÖB tydligt tog avstånd från denna förmåga.46 I dag har diskussionen 

kommit tillbaka om Sverige behöver ett offensivt strategiskt vapen för att kunna angripa 

en motståndare och skapa motståndaren skada på dennes hemmaplan. Denna typ av 

vapensystem behöver dock inte ge att en nationens avskräckningsstrategi övergår till 

”deterrence by punishment”. 

 

”Genom förmåga att möta ett väpnat angrepp skapar försvaret tillsammans med 

politiska, diplomatiska och ekonomiska medel en tröskel för den som skulle vilja 

angripa Sverige, eller utöva påtryckningar med militära och andra maktmedel. 

Syftet är att förvägra en angripare att nå sina mål och att kostnaden för detta ska 

bli så hög att risken för angrepp radikalt minskar.”47 

 

2.1.5. Summering av avskräckningsteorier 

Den grundläggande tanken är att en angripare ska avstå från att angripa eftersom den 

vet att motståndaren kommer att hejda angreppet eller att angriparen kommer att 

åsamkas stora skador.  

Tvångsmakt ”coercion” vilken delas in i ”compellence” och ”deterrence” där 

”compellence” är en mer aktiv åtgärd av avskräckning till skillnad från ”deterrence” som 

är en mer defensiv åtgärd. 

”Deterrence”, delas i sin tur in i ”general” eller ”immediate” vilket handlar om i vilket 

skede avskräckningen sker. ”Deterrence” delas även in i ”punishment” och ”denial” där 

det i stort skiljer på offensiv eller defensiv avskräckning. 

Beroende på hur stor avskräckningsförmåga en nation lyckas projicera på en angripare 

kan avskräckningen stoppa ett angrepp i olika faser. Avskräckningen har misslyckats om 

nationen behöver ta till våld och har då övergått i tvångsmakt eller våldsmakt. 

 

                                                        
45 Lindström & Lindvall. Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. 2008. s.27 
46 Ibid, s.27 
47 Försvarsmakten. Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2015. FM2015-1597:2, Stockholm: 
Försvarsmakten, 2015. s.16 
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För att möjliggöra en kvalitativ textanalys av tre nationers ballistiska missilförsvar ur ett 

avskräckningsteoretiskt perspektiv har indikatorer, utifrån FOIs Försvarspolitiska 

studie, valts ut. Dessa är något omskrivna för att passa in mot ett ballistiskt 

missilförsvar.  

 

Indikatorer 

Indikatorer vilka specificerar framgång för avskräckning. 

1. Viljan hos den anfallna att möta ett angrepp. Nu och i framtiden 

2. Förmågan hos den anfallna att möta ett angrepp. Nu och i framtiden 

3. Trovärdig kommunikation av viljan och förmågan att möta ett angrepp hos den 

anfallna. Nu och i framtiden. 

 

 

Tröskelschema för svensk tröskeleffekt 

För att tydliggöra hur den svenska tröskeleffektens planerade utveckling ser ut. 

Används FOIs tröskelschema48 i tre faser med nedanstående frågeställningar. Schemat 

är en bild som utgår från tidigare redogörelse om avskräckningsteorier och kommer att 

användas för att tydliggöra hur tröskeleffekten ändras över tiden för Sverige. 

 

  

                                                        
48 Lindström & Lindvall. Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. 2008. s.41 
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Avskräcka från beslut om angrepp   (general deterrence) FAS1 

- Kommer ett svenskt ballistiskt missilförsvar att ha möjligheten till att avskräcka 

en motståndare från ett beslut om angrepp? 

Avskräcka vid angreppsbeslut   (immediate deterrence) FAS2 

- Kommer ett svenskt ballistiskt missilförsvar att ha möjligheten att av avskräcka 

vid ett angreppsbeslut? 

Avvärja angrepp och avskräcka fortsatt angrepp  (coercion) FAS3 

- Kommer ett svenskt ballistiskt missilförsvar att ha möjligheten att avvärja ett 

angrepp och avskräcka ett fortsatt angrepp? 

- Vid ett angrepp, kommer ett svenskt ballistiskt missilförsvar att kunna stoppa 

angreppet? 

- Vid ett angrepp, kommer ett svenskt ballistiskt missilförsvar att kunna begränsa 

angreppet? 

- Vid ett angrepp kommer ett svenskt ballistiskt missilförsvar motverka så att 

motståndaren inte kan slutföra sitt angrepp? 

 

 

 

Figur 1, Tröskelschema från anfall till utfall49 

 

 

                                                        
49 Lindström & Lindvall. Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. 2008. s.41 
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3. METOD 

3.1. UPPSATSENS METOD OCH KÄLLMATERIAL 

Kapitlet beskriver och motiverar valet av metod samt källmaterialet för denna uppsats. 

Metoden presenteras utifrån vilka vetenskapliga metoder som används för att sedan 

beskriva källmaterialet. 

 

För att möjliggöra svar på delfrågan om avskräckning kommer denna uppsats 

inledningsvis redovisa avskräckningsteorier. För att operationalisera 

avskräckningsteorierna kommer indikatorer att tas fram och göra empirin 

forskningsbar50. Eftersom forskningsområdet är väldigt stort kommer detta att bidra till 

att göra forskningen av fenomenet mer konkret. Undersökningen kommer att 

genomföras som en komparativ fallstudie med kvalitativ textanalys, av USAs, 

Storbritanniens och Sveriges möjlighet till avskräckning genom dess ballistiska 

missilförsvarsförmågor, i nutid och framtid. Denna metod är att föredra då det är det 

faktiska innehållet i undersökningsmaterialet som granskas utifrån 

avskräckningsteorierna. Resultatet kommer att ge svar på den första forskningsfrågan. 

Uppsatsen kommer därefter att jämföra hur ett framtida svenskt ballistiskt missilförsvar 

kan tänkas påverka den svenska tröskeleffekten utifrån ett tröskelschema och slutligen 

utifrån detta dra slutsatser och besvara den sista forskningsfrågan. 

Syftet med att använda USA och Storbritannien som fall för att jämföra Sveriges 

tröskeleffektsutveckling, är att Sverige idag inte har någon ballistisk 

missilförsvarsförmåga till skillnad från de två andra nationerna som här får utgöra 

referens i ämnet. USA har ett välutbyggt ballistiska missilförsvar och Storbritannien har 

delkomponenter kopplade till NATOs ballistiska missilförsvar. I Storbritannien förs även 

diskussioner om huruvida de behöver skaffa sig en egen nationell förmåga51. 

 

Avskräckningsteorierna kommer att analyseras för att ta fram indikatorer och för att 

skapa en förståelse för vad som påverkar avskräckningsförmågan för en nation. Flera 

tidigare uppsatser om avskräckning har givit idéer om vilka teorier som kan lämpa sig 

                                                        
50 Asbjørn Johannessen & Per Arne Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 
2013. s.44 
51 Peter Roberts. UK ballistic-missile defence, Drivers and Options. RUSI, 2015. s.9 
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bäst i detta fenomens sammanhang. Kontakt med forskare i avskräckningsämnet har 

genomförts för att använda de teorier som berör ämnet bäst.  

I rapporten ”rusta för krig om du vill ha fred” har FOI beskrivit det svenska begreppet 

tröskeleffekt. Författaren har där utgått från tidigare fastställda avskräckningsteorier 

och skapat ett tröskelschema vilket kommer att användas i slutet på denna uppsats för 

att påvisa hur tröskeleffekten i Sverige påverkas efter införandet av en ballistisk 

missilförsvarsförmåga. 

 

Källmaterialet utgörs främst av underlag från USAs, Storbritanniens och Sveriges 

statliga myndigheter såsom USAs Department of Defense (DoD), Storbritanniens 

Ministry of Defence (MoD) samt Sveriges Regering/Riksdag, och 

Försvarsmaktsdokumentation. Visst material är hämtad från vetenskapliga artiklar och 

publikationer från RUSI, IISS samt JAPCC för att styrka och ge en vinkling på de övriga 

dokumenten. De sistnämnda publikationerna och artiklarna har även används för att få 

en större förståelse vad nationernas planer och beslut innebär. 

I mycket begränsad form har samtal med personer i svenska Försvarsmakten med 

kunskap i ämnet genomförts. Begränsningen har i första hand varit pga. denna korta tid 

som funnits inom ramen för en c-uppsats. Dessvärre har insikten i det svenska 

deltagandet i Nimble Titans även begränsats då deltagandet lyder under ”Chatham 

house rule”52. 

 

Källmaterialet utgår från de olika nationernas egna uppgifter om hur respektive nation 

planerar utveckla sina ballistiska missilförsvarsförmågor samt hur de själva väljer att 

kommunicera ut detta. Detta kan ge en något mer positiv bild av avskräckningsförmågan 

än vad som är verklig.   

                                                        
52 Chatham House. “Chatham House Rule”. 2016.  
https://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule. (Hämtad:2016-05-03) 

https://www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule
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3.2. OPERATIONALISERING 

 

Figur 2, Operationalisering 

I operationaliseringen görs forskningsfrågan forskningsbar. Genom de utvalda 

indikatorerna för avskräckning genomförs fallstudie av USA, Storbritannien och Sverige, 

i nutid och i framtiden. Analyserna för respektive nation sammanställs och jämförs 

vilket möjliggöra en urskiljning av likheter och olikheter.53 Sveriges framtida 

förmågeutveckling av ett ballistiskt missilförsvar ses som ett fenomen som studeras som 

huvudfall. 

                                                        
53 Johannessen och Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 2013. s.57 
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Indikatorerna utifrån avskräckningsteorierna sätts upp mot källmaterialet i syfte att 

besvara den första forskningsfrågan angående avskräckningsutvecklingen i de tre 

nationerna. För att möjliggöra en större förståelse kommer förmågan i respektive nation 

att beskrivas ingående, utifrån bakgrund och framtida utveckling. Detta för att kunna 

bidra till kunskapsuppbyggnaden och ge underlag till analysdelen i uppsatsen. 

Utifrån resultatet av den kvalitativa textanalysen genomförs en jämförelse mellan 

nationerna. Både avseende den aktuella förmågan samt den, utifrån källmaterialet, 

framtida förmågeutvecklingen. Avskräckningsutvecklingen i de tre nationerna 

analyseras därefter och sammanställs.  

Därefter genomförs en analys där den aktuella svenska tröskeleffekten, avseende 

ballistisk missilförsvar, värderas i ett tröskelschema i tre olika tidsperspektiv. Vilket 

slutligen ger att den sista forskningsfrågan kan besvaras.  

 

3.3. VALIDITET, RELIABILITET OCH INTERSUBJEKTIVITET  

Då den större delen av dokumentationen är vetenskapliga artiklar och utgivna skrivelser 

från myndigheter måste det anses att källmaterialets reliabilitet är god. Då underlaget är 

planer eller konkreta beslut från respektive nation, vilket dessutom återkommer i 

artiklar i ämnet, värderas även materials validitet som god. 

 

En viss fundering kan dock ställas kring avskräckningsteorier och myndigeters 

underlag. Då huvudsaken i avskräckningsteorier syftar till att få den tänkta 

motståndaren att uppfatta en nation på ett avskräckande vis genom förmåga och 

kampvilja. Finns möjligheten att förmågorna som beskrivs i källmaterialet är något 

förbättrad än vad de är i verkligheten. Även nationernas sekretessbelagda 

dokumentation kan visa på andra avsikter än vad som redovisas offentligt. 

 

Ändamålsenliga källor har använts utifrån de indikatorer som valts ut för att möjliggöra 

analys och i slutänden besvara forskningsfrågorna. För att validera dessa källor har 

vetenskapliga artiklar samt publikationer från säkerhetspolitiska institut och 

”tankesmedjor” använts. Källorna är relevanta och representerar det fenomen som 

studeras. 
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Mycket finns skrivet om teorierna kring avskräckning, dessa teorier ändras inte speciellt 

mycket utan utvecklas till att passa in i sin tid. Fakta om ballistiskt missilförsvar ändras 

däremot konstant då nya system och förmågor utvecklas vilket ger att förutsättningarna 

totalt förändras med tiden. Författaren har därför försökt att hålla sig till så pass ny 

dokumentation som möjligt för att möjliggöra ett så aktuellt svar som möjligt på 

problemställningen.  

Uppsatsen är uppbyggd så att intersubjektivitet möjliggörs. Avskräckningens 

indikatorer är kända sedan tidigare och har använts av andra forskare.54 Det slutliga 

tröskelschemat bygger på, sedan tidigare kända, avskräckningsteorier som beskrivs 

under teorikapitlet. Källmaterialet kommer dock att ändras då omvärlden förändras och 

utvecklingen inom området går fort vilket kan ge nya ingångsvärden. 

  

                                                        
54 Nicklas Bergman. Avskräckande effekt hos defensiva luftstridskrafter – en motstridighet?. Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2016. 
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4. EMPIRI OCH ANALYS  

I kapitlet kommer tre nationers olika ballistiska missilförsvarsförmåga att beskrivas 

utifrån de tidigare utvalda indikatorerna från teorikapitlet, vilja, förmåga samt trovärdig 

kommunikation.  

En redogörelse av vad ballistiska missiler, ballistiskt missilförsvar samt dess bakgrund 

kommer inledningsvis att beskrivas. Därefter kommer de tre nationernas vilja, förmåga 

samt trovärdiga kommunikation att beskrivas i nutid och framtid. En analys genomförs 

av nationernas avskräckningsförmåga i nutid och framtid. Slutligen analyseras Sveriges 

tröskeleffektutveckling utifrån en ballistisk missilförsvarsförmåga i nutid, framtid och 

lång framtid. 

 

4.1. EMPIRI 

Källmaterialet kommer från nationernas Riksdag/Regering, Försvarsmakter eller 

motsvarande. Valet av de tre nationerna har gjorts utifrån att USA, vilket är den nation 

som har utvecklat sina förmågor längst, får företräda en sorts modell för vilka 

delkomponenter som kan behövas för att beskriva en ballistisk missilförsvarsförmåga.  

USA är dessutom engagerade i utbyggnaden av förmågan i Europa som en del i sitt 

försvar av dess allierade och sina intressen. 

I Storbritannien förs en diskussion om det i framtiden är tillräckligt med NATOs 

ballistiska missilförsvar som skydd.  Tankarna och diskussionerna handlar om de 

behöver skapa sig en egen nationellt och expeditionär förmåga.55 Storbritannien har 

kommit en bit på väg och är idag där Sverige kan tänkas vara om några år.  

Sverige har i dagsläget inte förmågan att försvara sig mot ballistiska missiler och får 

därför förlita sig på att andra gör det åt dem. Sverige har däremot en tydlig inriktning i 

flera av dokumenten om vilken väg de bör gå med anskaffande av ett nytt 

luftvärnssystem med en möjlig ballistisk missilförsvarsförmåga. 

 

 

                                                        
55 Roberts. UK ballistic-missile defence. 2015. s.4 



Patrik Perers 2016-07-146  
Självständigt arbete 2016 
 

24 
 

4.1.1. Ballistiska missiler 

Ballistiska missiler använder sig av de fysiska lagarna för en ballistisk kastbana. Missilen 

accelereras iväg med motorer och under accelerationsfasen styrs missilen till sin 

beräknade ballistiska bana för att därefter följa kastbanan mot sitt mål.  

Flera faktorer gör de ballistiska missilerna svårbekämpade. De har begränsat med 

styrytor som kan förstöras, det finns inte någon motor att slå ut i slutfasen, de har en 

mycket hög slutfart samt att de i slutfasen är ett väldigt litet och hårt mål.56 (De har ett 

skal för att klara av återinträdandet i atmosfären) Missilerna kan ha en hastighet på upp 

till 7,9 km/s, nå en höjd på över 1000 km och ha en räckvidd på 16000km. 57 

Missilerna kan bestyckas med konventionella, biologiska, kemiska eller nukleära 

stridsspetsar vilket ger olika hot för en nation att skydda sig mot. Detta hot gör att 

enstaka ballistiska missiler kan ställa till stora problemen för en nations ansvar att 

skydda sin befolkning. De mer avancerade ballistiska missilerna kan bära flera 

stridsspetsar som kan avfyras mot olika mål, vilket gör dem än mer svåra att försvara sig 

mot.58 

 

“Countries make these investments because ballistic missiles provide them 

with the means to project power both in a regional and strategic context and 

a capability to launch an attack from a distance.”59 

 

En av de stora fördelarna för en nation att ha förmågan med ballistiska missiler är att de 

kan användas som hot från långa avstånd utan egen risk. Utan att behöva använda någon 

form av militär aktion kan en nation eller organisation, som innehar förmågan, hota en 

annan nation vilken inte kan försvara sig. Såvida de inte har ett ballistiskt missilförsvar.  

Utveckling inom ballistiska missiler har givit att de numera kan användas på kortare 

avstånd och utan att vara bestyckade med kärnvapen.  

                                                        
56 Roberts. UK ballistic-missile defence. 2015. s.6f 
57 Army-technology. “The 10 longest range …(ICBM)”. 
 http://www.army-technology.com/features/feature-the-10-longest-range-intercontinental-ballistic-
missiles-icbm/. (Hämtad 2016-05-26) 
58 MDA. “fact sheet The Ballistic Missile Defense System”. 2013. 
http://www.mda.mil/global/documents/pdf/bmds.pdf. (Hämtad: 2016-05-11) 
59 Ibid 

http://www.army-technology.com/features/feature-the-10-longest-range-intercontinental-ballistic-missiles-icbm/
http://www.army-technology.com/features/feature-the-10-longest-range-intercontinental-ballistic-missiles-icbm/
http://www.mda.mil/global/documents/pdf/bmds.pdf
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Figur 3, Beskrivning av olika typer av ballistiska missiler60 

 

Alla missiler har en Boost-fas, Midcourse-fas samt en Terminal-fas Hur dessa ser ut 

beror på missilens ballistiska bana.61 (se figur 4) Ballistiska missilförsvarssystem är 

konstruerade olika beroende på i vilken fas de ska bekämpa den ballistiska missilen.  

 

 

Figur 4, ballistiska flygbanor62 

                                                        
60 Roberts. UK ballistic-missile defence. 2015. s.6 
61 MDA. “System of elements”. 2016. 
http://www.mda.mil/system/elements.html. (Hämtad 2016-05-25) 
62 Roberts. UK ballistic-missile defence. 2015. s.7 

http://www.mda.mil/system/elements.html
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4.1.2. Ballistiskt missilförsvar 

Ballistiskt missilförsvar är en defensiv förmåga för att skydda en nation från angrepp 

eller hot om angrepp från ballistiska missiler. 

Under 80-talet höll USAs president Ronald Reagan ett tal som går under benämningen 

Stjärnornas krig-talet63. Talet, viket fick stor genomslagskraft i medierna och handlade 

om att USA var tvunget att börja rusta sina militära förmågor eftersom Sovjetunionen 

hade gjort så de senaste 20 åren. Detta tyckte USA hade lett till en obalans i 

avskräckningsförhållandet mellan de två stormakterna. 

2007 startade Bushadministrationen en ny period i utvecklandet av det ballistiska 

missilförsvaret där även Europa ingick, 2009 tog Obamaadministrationen över för att 

skynda på utvecklingen och göra den mer heltäckande.  

 

Utmaningen för ett ballistiskt missilförsvar är att den försvarande parten ska träffa en 

relativ liten projektil som färdas i en hastighet på upp till 7,9 km/s med en annan 

projektil som ska förstöra den, bäst är om denna träff dessutom sker utanför atmosfären 

för att stridsspetsens last inte ska komma ner på jorden.  

 

Ett ballistiskt missilförsvar behöver bestå av flera olika delkomponenter64 eftersom de 

inkommande typerna av ballistiska missiler kan variera. Allt från kort- (SRBM), 

medium- (MRBM), lång- (IRBM) eller interkontinentala- (ICBM) missiler vilka har olika 

ballistiska banor och olika hastigheter.  

 

Ballistisk missilförsvarsförmåga bestå av sensorer, mark, sjö och rymd, som är kopplade 

till ett nätverk där de överlappar varandras täckning avseende upptäckt och följning. 

För att möjliggöra detta behövs sensorer som klarar av att detektera uppskjutningar, 

sensorer som kan följa missilen uppe i atmosfären och som ett litet mål i slutskedet. 

 

För att möjliggöra bekämpning behövs verkanssystem i form av sjö och landbaserade 

system. Det finns olika system beroende på i vilket skede den ballistiska missilen ska 

bekämpas. Dessa verkanssystem har olika möjlighet att bekämpa missiler beroende på 

dess geografiska plats i förhållande till missilens ballistiska bana och nedslagsplats. 

                                                        
63 Michael Mayer. US Missile Defense Strategy: Engaging the Debate. FIRSTFORUMPRESS, 2014. s.4 
64 MDA. “fact sheet The Ballistic Missile Defense System”. 2013. 
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För att koordinera insatser mot dessa missiler behövs ledningssystem och nätverk vilket 

har möjlighet att beräkna den ballistiska missilens ballistiska bana för sedan kunna 

skicka en bekämpningsorder till någon av de verkansenheter som finns i nätverket. 

Sensorerna som finns i nätverket bidrar till uppdatering på målet. 

 

4.1.3. Ballistiskt missilförsvar i Europa 

Det ballistiska missilförsvaret i Europa beskrivs nedan då USA tillsammans med NATO 

utvecklar förmågan i Europa och alla tre nationerna påverkas av detta. USA för att 

skydda sina allierade och intressen, Storbritannien som en del i förmågan och Sverige 

som befinner sig inom NATOs ballistiska missilförsvarsförmåga. 

 

Enligt dåvarande generalsekreteraren i NATO, Anders Fogh Rasmussen, var syftet med 

att skaffa ett gemensamt ballistiskt missilförsvar att en nation i Europa inte skulle 

hamna som gisslan vid ett hot om ett angrepp”.65  

Det ballistiska missilförsvaret kan avskräcka en motståndare att utveckla egna 

ballistiska missiler då de vet att det redan finns ett väl utvecklat försvar mot dessa.66 

Konventionella militära hot kommer dessutom att vara mer trovärdiga om 

markförbanden är skyddade från inkommande missiler.67 

Idén om att en framtida motståndare skulle bli avskräckt från att skaffa egna ballistiska 

missiler kom till under Bushadministrationens. Med begränsade resurser skulle då en 

motståndare välja att lägga sina resurser på andra förmåger och inte utveckla ballistiska 

missiler. Det främsta argumentet för utvecklandet av ett ballistiskt missilförsvar är dock 

fortfarande att en ”rough nation” oprovocerat skulle kunna avfyra ett kärnvapen eller 

biologiskt bestyckad ballistisk missil mot USA eller dess allierade. En oprovocerad 

attack är dock inte trolig, däremot skapar ett hot om en sådan gärning ett 

tvångsscenario.68  

                                                        
65 Michael Mayer. Ballistic Missile defense. IFS Insights 3/2011 SEP, INSTITUTT FOR FORSVARSSTUDIER 
OG IFS INSIGHTS. 2011. s.6 
66 NATO. “Ballistic missile defence”. 2016. 
67 Ibid 
68 Mayer. Ballistic Missile defense. 2011. s.6 
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Behovet av att kunna försvara sig mot ett flertal missiler diskuteras bland förespråkare 

för ”worst case scenario” teorier. Detta scenario är dock inte troligt då en sådan attack 

skulle vedergällas och orsaka en total katastrof i angriparnationen.69  

 

NATOs missilförsvar i Europa, Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence70 

(ALTBMD) har funnits sedan 2005 och skapades främst för att försvara NATOs 

utgrupperade styrkor. En vidareutveckling 2010 och sedan 2012 gav att programmet 

utökades till att innefatta befolkningen och territoriet för NATO Europa.71 (EPAA, 

European Phased Adaptive Approach ) 

EPAA Fas 1-472 

Fas 1 i EPAA är intagen sedan 2011 genom gruppering av framskjuten radar i Israel och 

Aegis-fartyg med SM-3 (1A) i östra Medelhavet. Detta bedöms ge en förmåga att skydda 

Östra Balkan och Turkiet mot enstaka eller få ballistiska kort- och medeldistansmissiler 

avskjutna från Iran.  

Fas 2 planeras vara klar 2015 med modifierade verkanssystem SM-3 (1B) och sensorer 

på fartyg samt system i Rumänien för täckning av ett större område. Balkan och östra 

Centraleuropa kan då förväntas ha skydd mot några kort- eller medeldistansmissiler 

från Iran.  

Fas 3 med ytterligare modifierade verkanssystem SM-3 (2A) och sensorer på fartyg 

samt i Polen planeras vara färdig 2018 och skall då kunna skydda huvuddelen av Europa 

mot de flesta typer av ballistiska missiler som skjuts från Iran. 

Fas 4 kan slutligen intas ca 2020 med nya SM-3 (2B) även på land i Polen och ska då 

kunna skydda såväl Nordamerika som Europa mot alla typer av ballistiska missiler, även 

om de kommer i salvor om 30-40 st. 

Fas 4 har dock reducerats så att delarna som skulle försvara USAs hemland är strukna. 

Ballistiska missilförsvaret som skulle försvara USA och dess allierade, försvarar nu 

endast Europa.73 

                                                        
69 Mayer. Ballistic Missile defense. 2011. S.6 
70 Roberts. UK ballistic-missile defence. 2015. s.10 
71 Ibid 
72 MDAA. ”EPAA”.2016. 
 http://missiledefenseadvocacy.org/missile-defense-systems/european-phased-adaptive-approach-
epaa/. (Hämtad: 2016-06-09) 
73 JAPCC. AIR & SPACE POWER IN NATO FUTURE VECTOR PART I. Kalkar: JAPCC, 2014. s.146 

http://missiledefenseadvocacy.org/missile-defense-systems/european-phased-adaptive-approach-epaa/
http://missiledefenseadvocacy.org/missile-defense-systems/european-phased-adaptive-approach-epaa/
http://missiledefenseadvocacy.org/missile-defense-systems/european-phased-adaptive-approach-epaa/
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”Rasmussen and other officials discuss NATO’s ALTBMD program as 

“plugging into” the US system, while US officials talk about how elements of 

the PAA signifies a US “contribution” to the NATO system.”74 

 

NATO och USA ser olika på det ballistiska missilförvaret i Europa, för USA är försvaret av 

Europa en del i skyddet av sina allierade dess intressen. 

 

4.1.4. USAs ballistiska missilförsvar 

Nedan genomförs en beskrivning utifrån avskräckningsindikatorerna, vilja, förmåga 

samt trovärdig kommunikation. 

USAs vilja att försvara sig mot ett ballistiskt missilangrepp 

Ryssland och USA slöt avtal efter kallakriget där de bestämde att de skulle nedrusta, (the 

Anti-Ballistic Missile treaty–1972), inledningsvis fick de ha kärnvapen på två 

geografiska platser vardera vilket sedan minskades till endast en plats vardera. Båda 

länderna valde sina respektive huvudstäder.75 1960 påbörjades utvecklingen av 

ballistiskt missilförsvar för att skydda USA från Sovjetunionens interkontinentala 

ballistiska missiler.  

På 80- talet fortsatte utvecklingen och president Ronald Reagan höll stjärnornas krig-

talet.76 

Efter terrorattacken mot USA den 11 september 2001 avstannade utvecklingen av det 

ballistiska missilförsvaret och USA riktade in sina resurser på att jaga de skyldiga till 

terrorattacken. 

2007 påbörjade Bushadministrationen en utbyggnad av NATOs ballistiska missilförsvar 

i Europa, vilket senare modifierades av Obama administrationen. 

 

Under 2000-talet har USA byggt upp ett ballistiskt missilförsvar, nu senast genom att få 

med sig Europa uppbyggnaden. I Lissabon 2010 beslutades att NATO Europa behövde 

ett skydd mot ballistiska missiler. Flera av NATO-medlemmarna har bidragit med olika 

                                                        
74 Mayer. Ballistic Missile defense. 2011. s.10 
75 MDA. “The first Seventy Years”. 2013. 
http://www.mda.mil/global/documents/pdf/first70.pdf. (Hämtad 2016-05-19) 
76 Mayer. US Missile Defense Strategy. 2014. s.4 

http://www.mda.mil/global/documents/pdf/first70.pdf
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delar i det stora nätverket av system. Sveriges grannländer har varit med och bidragit, 

Danmark77 har utrustat fartyg med sensorer och Norge78 har meddelat att de kommer 

att bidra till NATOs ballistiska missilförsvar. Tyskland har anslutit verkanssystem och 

en ledningscentral har etablerats i Tyskland79. Även ledningssystemet ACCS80 har 

kopplats in vilket ger att NATO har ett gemensamt ledningssystem. 

Ryssland var inledningsvis med i denna utbyggnad, dock avslutades samarbetet 2014 till 

följd av Rysslands annektering av Krim81. 

USA har fått mycket kritik för uppbyggnaden av systemet från Ryssland82 vilka tycker att 

det är ett system som påverkar deras militära förmågor. Syftet med systemen är att 

skydda USA och sina allierade mot ”Rough Nations” såsom Iran och Nordkorea men även 

mot andra organisationer som i framtiden kan få tillgång till ballistiska missiler.83  

USAs vilja att försvara sig visar sig genom dess historik i utvecklingen av denna förmåga. 

 

USAs ballistisk missilförsvarsförmåga  

USAs ballistiska missilförsvarssystemet är uppbyggt utifrån ett nätverk av sensorer, 

både rymd, land- och sjö-baserade för målupptäckt och målföljning.84 Land- och sjö-

baserade verkanssystem för att skjuta ned ballistiska missiler. Systemet består även av 

ett ledningssystem som möjliggör ledning av sensorer och verkansheter samt nätverk 

för länkning mellan enheter i systemet.  

                                                        
77 NATO. “Ballistic missile defence”. 2016. 
78 Atlantic council. “Norway to participate in nato missile defence system”. 2015. 
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/norway-to-participate-in-nato-missile-defense-
system. (Hämtad 2016-05-18) 
79 NATO. “Ballistic missile defence”. 2016. 
80 TalesRaytheonSystems. “ACCS Insight”. issue 2, June 2013. 
http://www.pmi-media.com/wp-content/uploads/2014/03/accs-insight.pdf,  
(Hämtad 2016-05-16) 
81 NATO. “Ballistic missile defence”. 2016. 
82 Agnes Katona. NATO Territoral Missile Defence and its Implicationes for Arms Control. The 
nonproliferation Review 22:2, 2015. s.261 
83 MDA. “Threat”. 2016. 
84 MDA. “The ballistic missile defense system”. 2016. 
www.mda.mil/system/system.html. (hämtad: 2016-04-29) 

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/norway-to-participate-in-nato-missile-defense-system
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/natosource/norway-to-participate-in-nato-missile-defense-system
http://www.pmi-media.com/wp-content/uploads/2014/03/accs-insight.pdf
http://www.mda.mil/system/system.html
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Sensorer:85 USA har byggt ut ett nätverk av sensorer, rymdbaserade övervaknings och 

målföljnings satteliter, frambaserade radarstationer med olika inriktning på upptäckt 

och målföljning. Sensorerna finns på fartyg, plattformar och på land. Syftet är att ha 

överlappande täckning med sensorer. 

 

Verkanssystem:86 Olika system är skapade för att kunna möta olika typer av ballistiska 

missiler i olika faser av dess ballistiska bana. För sitt nationella försvar har USA 

möjlighet att bekämpa ballistiska missiler utanför atmosfären. Dessa system, GMD87 ( 

Ground Based Midcourse Defence Interceptors), ger att den ballistiska missilens 

vapenlast hamnar utanför atmosfären eller brinner upp när den tar sig genom 

atmosfären. Möjligheten till att bekämpa missiler på hög höjd minskar skadan av 

massförstörelsevapens verkan. 2016 finns 38 GMD system i USA till skydd mot 

interkontinentala ballistiska missiler.  

För att få information förlitar man sig på de fartyg som är utrustade med Aegis-

systemet88, dessa ska följa och lämna över sina data till andra sensorer för att kunna 

skickas vidare ytterligare till THAAD89 (Therminal High Altitude Area Defence) systemet 

och GMD systemet.  

Regionalt fanns 2015 33 Aegis utrustade fartyg. Av dessa var 16 stycken tillhörande 

Stillahavs-flottan och 17 stycken tillhörande Atlant-flottan. Det finns även Aegis Ashore-

system90 placerade i Europa, dvs. land-baserade Aegis-system vilka är del av EPAA. 

Verkanssystem till terminal-fasen, THAAD är ett mobilt system som kan bekämpa 

ballistiska missiler både i atmosfären och utanför atmosfären. Detta är ett system som 

anses vara väldigt effektivt mot hot från terrorist organisationer. Tillsammans med PAC-

391 (PATRIOT Advanced Capability-3) -systemet, vilket är ett äldre luftvärnssystem, 

samverkar dessa två system till att skydda USA och dess allierades trupper från 

ballistiska missiler. PAC-3-systemet används även i det nationella försvaret för 

bekämpning i terminal-fasen.  

 

                                                        
85 MDA. “The ballistic missile defense system”. 2016. 
86 Ibid 
87 Ibid 
88 Ibid 
89 Ibid 
90 Ibid 
91 MDA. “The ballistic missile defense system”. 2016. 
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Hur ser den trovärdiga kommunikationen ut av viljan och förmågan för USA att möta ett 

ballistiskt missilangrepp 

USA visar på både vilja och förmåga att möta ett angrepp, beskriver tydligt vad som 

avses med förmågan ballistiskt missilförsvar, där det är ett skydd mot Iran, Nordkorea 

och andra ”rough states”. USA vill inte hamna i ett utpressningsscenario, där någon 

hotar USA, dess allierade eller deras intressen.92 

 

Framtid USA 

Hur ser USAs vilja att försvara sig mot ett ballistiskt missilangrepp ut i framtiden 

USA har en stor uttalad vilja att försvara nationen och allierade mot ett ballistiskt 

missilangrepp, därav USAs stora intresse i Europa. Genom att fortsätta utvecklingen av 

det ballistiska missilförsvaret möjliggör USA att fortsätta använda sina andra militära 

förmågor utan att hindras av hotande nationers eller organisationers ballistiska 

missilangrepp.93  

 

“"As long as Iran continues to develop and deploy ballistic missiles,” he added, “the 

United States will work with our allies and partners to defend against this threat."94 

 

Under byggstarten av ytterligera ett Aegis-system meddelade Deputy Defense Secretary 

Bob Work att USA kommer att fortsätta försvara sig mot hotet från ballistiska missiler. 

USAs framtida vilja skiljer sig inte från idag. Sedan 2001 har stort fokus legat på att 

bekämpa terrorism. Om man ser till den ekonomiska satsningen under senare år på det 

ballistiska missilförsvaret visar de en hög vilja till att försvara sig mot ett ballistiskt 

missilangrepp i framtiden. En ambitionssänkning i EPAA Fas 4 har dock genomförts.  

 

Hur ser USAs ballistiska missilförsvarsförmåga ut i framtiden 

Under de närstående åren pågår fortsatt utveckling av den redan välutvecklade 

förmågan. Verkanssystem får missiler med längre räckvidd samt system som kan 

                                                        
92 Mayer. US Missile Defense Strategy. 2014. s.3 
93 Ibid 
94 DoD. ”News Articel View”. 2016.  
http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/759662. (Hämtad:2016-05-19) 

http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/759662
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bekämpa ballistiska missiler redan i boost-fasen i form av rymdbaserade system och 

UAV: er.95 Fler verkanssystem mot IRBM kommer att placeras både på fartyg som på 

land.96 USA fortsätter utbyggandet av nationella verkanssystem mot ICBM, vilka 2018 

ska vara 44 stycken, har Secretary of Defense Chuck Hagel meddelat.97 En fortsatt 

utveckling och tillförsel av verkanssystemet THAAD sker, för att en levererans om 205 

system i slutet av 2017 ska vara genomförd.98 

 

 

Figur 6, ballistiskt missilförsvarssystem99 

 

Hur ser den trovärdiga kommunikationen i framtiden ut av viljan och förmågan för USA att 

möta ett ballistiskt missilangrepp 

USA fortsätter kommunicera ut sina förmågor med hög ambition och trovärdighet. Detta 

genom att visa på bl.a. provskjutningar som lyckats100. Förmågan fanns sedan tidigare 

men utvecklas i framtiden i både omfattning och i prestanda. 

 

                                                        
95 MDA. “The ballistic missile defense system”. 2016. 
96 Ibid 
97 MDA. “The first Seventy Years”. 2013. 
98 MDA. “The ballistic missile defense system”. 2016. 
99 MDA. “bmd system overview”. 2016. 
http://www.mda.mil/global/images/bmds_sys_overview.jpg. (Hämtad 2016-06-03) 
100MDA. ”SM-3 Block IB in Successful Flight Tests”. 2016. 
http://www.mda.mil/global/documents/pdf/FY17_Written_Statement_SASC_SFS_MDA_VADM_Syring_13
042016.pdf. (Hämtad 2016-05-18 

http://www.mda.mil/global/images/bmds_sys_overview.jpg
http://www.mda.mil/global/documents/pdf/FY17_Written_Statement_SASC_SFS_MDA_VADM_Syring_13042016.pdf
http://www.mda.mil/global/documents/pdf/FY17_Written_Statement_SASC_SFS_MDA_VADM_Syring_13042016.pdf
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4.1.5. Storbritanniens ballistiska missilförsvar 

Storbritannien har stor erfarenhet av ballistiska missilangrepp. Under 2:a världskriget 

besköts Storbritannien av 1000-1500 V-2 missiler från Tyskland101.  

Sedan dess har Storbritannien geografiskt varit utanför hotande nationers ballistiska 

missilers räckvidd. Utvecklingen och tillgängligheten på ballistiska missiler har under 

senare tid bidragit till att nya stater och även icke stater har möjlighet att hota 

Storbritannien från långa avstånd.102 

Brittiska trupper opererar allt oftare under ballistiskt missilhot under sina insatser 

utomlands, där ett skydd mot ballistiska missiler skulle behövas.103 Framöver ser 

Storbritannien ett ökande ballistiskt missilhot mot sin expeditionära förmåga, t.ex. de 

två nya hangarfartyg de nyligen sjösatts.104 Diskussioner förs även hur de ska kunna 

skydda sin befolkning på Falklandsöarna och i Gibraltar.  

Sedan 60-talet har Storbritannien en fast sensor som används av USAs ballistiska 

missilförsvar. 

Storbritanniens vilja att försvara sig mot ett ballistiskt missilangrepp 

”So over the course of this Parliament our priorities are to deter state-based 

threats, tackle terrorism, remain a world leader in cyber security and ensure 

we have the capability to respond rapidly to crises as they emerge”.105 

 

Detta är inledande ord av premier minister David Cameron om hur Storbritannien ser 

på att de måste kunna möta både nationers och terroristers framtida hot. I inledningen i 

samma dokument konstaterar premiärministern att världen är en farligare plats idag än 

vad den var för fem år sedan. Detta gör att Storbritannien satsar på sina 

försvarsförmågor och utstrålar en stark vilja att försvara sig mot ett angrepp. 

 

“Everything we do in the UK and around the world is driven by our 

determination to protect our people and our values, and ensure that our 

country prospers.”106
 

                                                        
101 Roberts. UK ballistic-missile defence. 2015. s.4 
102 Ibid 
103 Ibid, s.1 
104 Ibid, s.3 
105 HM Government. National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. London: 
Williams Lea Group, 2015. s.6 
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Viljan som uttrycks i Storbritanniens vision visar på att de sätter högt värde på att 

befolkningen ska skyddas samt att nationen ska må bra. 

 

Hur ser Storbritanniens ballistiska missilförsvarsförmåga ut 

Storbritannien har sedan 60-talet en fast radarstation som är en del i USAs och NATOs 

ballistiska missilförsvar. Storbritanniens utveckling av ballistiskt missilförsvar har 

under de senare åren mestadels varit i ett utvecklingsskede där fartyg utrustats med 

sensorer som kan upptäcka och följa ballistiska missiler. Den Brittiska marinen är de 

som är mest inblandade i den ballistiska missilförsvarsutvecklingen då sensorerna är 

placeras på fartyg. 

I ”British Air and Space Power Doctrine, (AP 3000)107” beskrivs ballistiskt missilförsvar 

som en del i det Brittiska flygvapnets uppgift att kontrollera luftrummet.  

Hur ser den trovärdiga kommunikationen ut av viljan och förmågan för Storbritannien att 

möta ett ballistiskt missilangrepp 

Viljan att försvara Storbritannien visar sig vara stor, det ballistiska missilförsvaret har 

dock inte varit prioriterat och Storbritannien har därför inga verkansenheter eller andra 

system förutom en sensor kopplad till NATO. NATOs ballistiska missilförsvar finns i 

dagsläget och ger Storbritannien skydd. 

 

Framtid Storbritannien (UK) 

Storbritanniens vilja att försvara sig mot ett ballistiskt missilangrepp i framtiden 

Storbritanniens vilja i framtiden skiljer sig inte speciellt från idag, National Security 

Strategy sträcker sig fram till 2020 och Storbritannien uttalar att de vill fortsätta stärka 

sin position i världen som en mjuk makts nation. 

 

”… further enhance our position as the world’s leading soft power promoting 

our values and interests globally…”108 

                                                                                                                                                                             
106National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. s.9 
107 RAF. British Air and Space Power Doctrine (AP 3000) FOURTH EDITION. MOD, 2009. s.39 
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Storbritannien bygger stora delar av sin avskräckningspolitik trots detta på sin 

kärnvapenförmåga. 

 

“We will maintain our ultimate insurance policy as a nation – our Continuous At 

Sea Nuclear Deterrent – and replace our four ballistic missile submarines.”109 

 

Storbritannien väljer att byta ut sina ubåtar som varit en del i deras kärnvapenförmåga, vilket 

avskräcker med andra medel än med ett ballistiskt missilförsvar. 

 

“We will invest more in our current alliances including NATO,…”110 

 

Storbritannien beskriver att de kommer att möta de hot som finns genom att investera mer i 

sina redan ingångna allianser inkluderat NATO. Visionen är tydlig och viljan att försvara 

Storbritannien stark. Försvaret kommer att genomföras med mjuk makt när det är möjligt.  

Diskussioner förs om ett nationellt ballistiskt missilförsvar behövs eller om det utlovade 

skyddet genom NATO är tillräckligt
111

. 

Hur ser Storbritanniens ballistiska missilförsvarsförmåga ut i framtiden 

“And the UK has committed to investing in ground-based radars. So this is really 

many different NATO Allies contributing to the same system.”112   

 

Storbritannien har beslutat att anskaffa ny markbaserad sensor till NATOs ballistiska 

missilförsvar.  

 

“The proliferation of long-range ballistic missiles (armed with either conventional, 

or potentially, chemical, biological, radiation or nuclear warheads) will also pose 

an increasing threat.”113 

 

                                                                                                                                                                             
108 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. s.9 
109 Ibid, s.6 
110 Ibid, s.9 
111 Roberts. UK ballistic-missile defence. 2015. s.4 
112 NATO. “Remarks”. 2016. 
113 MOD. Strategic Trends Programme, Future Operating Environment 2035. 20. s.1-5 
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Medvetenhet i Storbritannien finns om att hotet från ballistiska missiler med olika 

stridsspetsar kommer att öka i framtiden. 

 

” … But states outside the Euro-Atlantic area and non-state actors are now 

acquiring ballistic missile technology. The threat faced by the UK, our Overseas 

Territories and our military bases has evolved. We will continue to commit 

significant funds to the NATO Ballistic Missile Defence (BMD) network, as well as 

supporting research and development initiatives and multinational engagement 

through the UK’s Missile Defence Centre. We will invest in a ground-based BMD 

radar, which will enhance the coverage and effectiveness of the NATO BMD system. 

We will also investigate further the potential of the Type 45 Destroyers to operate 

in a BMD role.”114 

 

I syfte att försvara befolkningen både i Storbritannien och i andra områden där 

Storbritanniens har intressen, anskaffas ny radar för att möjliggöra upptäckt av 

ballistiska missiler. Utvecklingen av sensorsystem på fartyg fortsätter så att sensorerna 

kan ingå i NATOs kedja av sensorer mot ballistiska missiler. Som medlemmar i NATO 

finns verkansenheter i området som kan verka för att försvara Storbritannien med 

NATOs ballistiska missilförsvar.115  

Diskussioner förs dock i Storbritannien huruvida de behöver ett nationellt ballistiskt 

missilförsvar men även ett för sina expeditionära förmågor.116 

 

Hur ser den trovärdiga kommunikationen i framtiden ut av viljan och förmågan för 

Storbritannien att möta ett ballistiskt missilangrepp 

Den uttalade viljan att försvara Storbritannien från hot om ballistiska missiler ökar 

något i framtiden. Ser man på Storbritanniens förmågeutveckling avseende ballistiskt 

missilförsvar riktar den in sig på att utveckla sensorer som kan bidra till att upptäcka 

och följa ballistiska missiler. Både en markbaserad fast sensor samt sensorer på fartyg. 

Det är tydligt att Storbritannien prioriterar andra förmågor i den närmaste framtiden 

samt förlitar sig på sitt NATO-medlemskap avseende försvar mot ballistiska missiler. 

                                                        
114 National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. s.25 
115 NATO. “Ballistic missile defence”. 2016. 
116 Roberts. UK ballistic-missile defence. 2015. s.4 
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4.1.6. Sveriges ballistiska missilförsvar 

Sveriges vilja att försvara sig mot ett ballistiskt missilangrepp 

I Regeringens deklaration beskrivs att Sverige inte ingår i någon militär allians samt att 

Sverige inte kommer att förhålla sig passivt vid en katastrof eller angrepp mot ett EU-

medlemsland eller nordiskt land. Sverige förväntar sig att andra länder agerar på samma 

sätt om Sverige drabbas. 117 Deklarationen beskriver vidare att Sverige vidareutvecklar 

militära samarbeten.  

 

”Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik bygger på sammanhållning i EU och på 

ökat samarbete på bred front: I Norden och Östersjöområdet, tillsammans 

med Finland, i FN och i OSSE, med Nato och genom en förstärkt transatlantisk 

länk.”118 

 

Sverige skyddar sig således genom samarbeten med andra nationer, utan militära 

allianser. 

 

”Behovet av skydd mot konventionella ballistiska robotar och kryssningsrobotar 

finns, förutom inom luftstridskrafterna, i Försvarsmakten i övrigt och i samhället 

som helhet. Dessa utgör redan i dag, men i allt högre utsträckning 2040, ett så pass 

allvarligt hot att det måste beaktas. Sverige kommer att behöva samverka med 

andra stater för att skapa ett rimligt skydd mot detta hot. Ett försvar mot 

konventionella ballistiska robotar och avancerade kryssningsrobotar kan bara ske 

genom samarbete med andra nationer. Detta utifrån såväl kostnadsskäl som 

utifrån behovet att gruppera sensorer och verkansdelar över stora ytor.” 119 

 

I Luftförsvarsutredningen visar Sverige på att det finns en vilja att försvara sig mot 

dessa allvarliga hot mot Färsvarsmakten och samhället. Genom sammarbeten med 

andra nationer och organisationer behöver detta skyddet skapas. Detta för att systemen 

behöver stora geografiska ytor för att kunna verka samt av kostnadsskäl. 

 

                                                        
117 Regeringens deklaration 2016. Wallström, Margot. Utrikesminister, 2016. s.1 
118 Ibid 
119 Luftförsvarsutredningen 2040. s.308 
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”Tillsammans med övriga totalförsvaret ska det militära försvaret först och främst 

utgöra en tröskel för den som vill angripa eller utöva påtryckningar på Sverige. 

Detta ska åstadkommas genom trovärdighet i krigföringsförmågan och vidare 

förstärkas genom tillgänglighet av dugliga krigsförband och vårt nära samarbete 

tillsammans med andra myndigheter, företag, stater och organisationer. Målet är 

att tydliggöra att angrepp på Sverige medför orimliga kostnader för en angripare 

och därmed verka krigsavhållande.”120 

 

I Militärstrategisk doktrin visar Sverige på att Försvarsmakten skall utgöra en tröskel 

mot en angripare. Att ett angrepp kommer att kosta mer än vad det kan tänkas ge 

förmedlas genom trovärdighet i krigsförmåga. Citatet visar generellt hur Sverige ser på 

viljan att försvara sig, inte specifikt mot ett ballistiskt missilangrepp. 

Hur ser Sveriges ballistiska missilförsvarsförmåga ut? 

Idag har Sverige inget ballistiskt missilförsvar. Sensorer finns utplacerade i Sverige för 

luftbevakning och stridsledning. Dessa sensorer är av äldre modell och inte anpassade 

för följning av ballistiska missiler. 

Hur ser den trovärdiga kommunikationen ut av viljan och förmågan för Sverige att möta 

ett ballistiskt missilangrepp 

Sverige beskriver i flera dokument hur nationen ska försvars med förväntad hjälp från 

andra nationer. Det finns en hög ambition med dessa skrivningar men med avsaknad av 

förmågan och inga tydliga samarbeten med andra nationer eller organisationer får 

Sverige hoppas på andra nationers eller organisationers vilja att hjälpa till.  

 

”Vårt samarbete med Nato ger oss möjlighet att utveckla vår militära 

förmåga och att bidra till kvalificerade internationella 

krishanteringsinsatser.”121  

 

Samarbeten med NATO finns avseende internationella krishanteringsinsatser men mer 

ingående beskrivning saknas eller omfattas av sekretess. 

                                                        
120 Militärstrategisk doktrin 2016. s.5 
121 DS 2014:20. Försvarsberedningen. Försvaret av Sverige, Ett starkare försvar i en osäker tid. 2014. s.25 



Patrik Perers 2016-07-146  
Självständigt arbete 2016 
 

40 
 

Framtid Sverige (SWE) 

Sveriges vilja att försvara sig mot ett ballistiskt missilangrepp i framtiden? 

Utifrån Militärstrategis doktrin ska Sveriges försvar utgöra en tröskel för ett angrepp, 

vilket visar på att viljan till försvar finns. Beskrivning av kommande anskaffningar av 

luftvärnssystem med möjlig framtida ballistiskt missilförsvarsförmåga kommer att 

möjliggöra en avskräckande effekt. Sverige beskriver även att detta ska åstadkommas 

genom trovärdighet och samarbeten med andra stater och organisationer. Sammarbeten 

kommer att behövas för att möjliggöra en förmåga mot ballistiska missiler. Även 

begreppet påtryckningar nämns,122 där en mer omfattande förmåga begränsar 

möjligheten för en angripare att utöva påtryckningar mot Sverige. 

 

Hur ser Sveriges ballistiska missilförsvarsförmåga ut i framtiden? 

“från 2018,…medellångräckviddigt luftvärn samt sensorkedjan ska vara inplanerad 

och införande påbörjat. Prioriterade delar av ledningssystemen ska förbättras.”123 

 

”Ballistiska missiler utgör ett kvalificerat hot som svenskt luftvärn hittills inte haft 

krav på sig att kunna bekämpa. Framtida krav på verkanssystem kommer att 

variera beroende på de ballistiska missilernas räckvidd.”124 

 

Utifrån Försvarsmaktens strategiska inriktning och därav utifrån Regeringens direktiv 

till Försvarsmakten ska ett medellångräckviddigt luftvärnssystem anskaffas. Huruvida 

den ballistiska missilförsvarsförmågan innefattas i detta system beskrivs inte.  

 

”Efter 2020... Omkring 2025 ska delar av sensorkedjan ha förnyats och vara 

operativa. Anskaffning av medellångräckviddigt luftvärn ska vara slutförd…”125 

 

”Andra aktörer än stater bedöms i framtiden kunna förfoga över långräckviddiga 

precisionsvapen. 

                                                        
122 Militärstrategisk doktrin 2016. s.54 
123 Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 201., s.15 
124 Luftförsvarsutredningen 2040. s.79 
125 Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2015. s.15 
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Sverige kommer att behöva samverka med andra stater för att skapa ett skydd mot 

konventionella ballistiska robotar och avancerade kryssningsrobotar. Ett aktivt 

skydd kan endast uppnås genom internationellt samarbete, till exempel för att 

kunna upptäcka och bekämpa inkommande robotar.”126  

 

För att möjliggöra skydd mot ballistiska missiler beskriver Luftförsvarsutredningen 

också att tillgång till långräckviddiga sensorer samt vapensystem kommer att behövas. 

Detta kan endast göras genom samarbeten med andra stater och organisationer.127 

 

 

 ”Aktivt skydd kan endast uppnås med samarbete med andra stater, t.ex. för att 

upptäcka och bekämpa inkommande robotar. Ett sådant samarbete kan exempelvis 

innebära placering eller inköp av sensorer för tidig upptäckt respektive skjutande 

enheter”128 

 

För att ha möjlighet att upptäcka och bekämpa ballistiska missiler behöver system 

placeras ut över stora geografiska ytor. Sverige behöver samarbeten för att skapa en 

ballistisk missilförsvarsförmåga både ekonomiskt som geografiskt. 

 

”Omkring 2025 ska delar av sensorkedjan ha förnyats och vara operativa. 

Under perioden ska förberedelser vidtas för att omhänderta kommande 

förändringar i sensorkedjan och införande av nya sensorer.”129 

 

Nya sensorer för att upptäcka ballistiska missiler är av annat slag och behöver ha lång 

räckvidd för att kunna möjliggöra för verkanssystemen att verka. Sensorerna behöver 

även ha prestanda till att följa mål i atmosfären där de ballistiska missilerna har sin 

kastbana. 

 

                                                        
126 Luftförsvarsutredningen 2040. s.287 
127 Ibid 
128 Luftförsvarsutredningen 2040. s.287 
129 Försvarsmakten. Flygvapnets utvecklingsplan 2016-2025. FM2016-10414:1, Stockholm: 
Försvarsmakten, 2016. s.36 
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”Ett långräckviddigt luftvärn utvecklas till ett integrerat luft- och 

sjöstridskoncept för strid med system i samverkan.”130
 

 

Under framtida koncept och operativa idéer i Perspektivstudien beskrivs ett 

integrerande av ett långräckviddigt luftvärnssystem vilket ger Sverige möjlighet till ett 

proaktivt koncept, med möjlighet till operationellt djup. 

 

”Ett långräckviddigt luftvärn kommer att krävas för att kunna bekämpa 

dagens och framtidens motståndare.”131 

 

”… med långräckviddigt luftvärn kunna försvara flygbaserna, 

Stockholm och Gotland.”132 

 

I Försvarsberedningens rapport samt i Luftförsvarsutredningen finns uttryck för att 

långräckviddigt luftvärn behövs i framtiden, dock beskrivs inte den ballistiska 

missilförsvarsförmågan. 

Hur ser den trovärdiga kommunikationen i framtiden ut av viljan och förmågan för Sverige 

att möta ett ballistiskt missilangrepp 

Viljan att möta ett angrepp mot Sverige är tydlig utifrån den Militärstrategiska 

doktrinen, Sverige ska försvaras. Även regeringens deklaration klargör att Sverige inte 

kommer att stå passiv vid en konflikt mot ett EU-medlemsland eller nordiskt land. Samt 

att försvarsförmågan ska vidareutvecklas med samarbeten.133  

 

”Upplevd relevans och förtroende har även betydelse för utvecklingen av goda 

samarbeten med andra aktörer, nationellt och internationellt.”134 

 

För att utveckla goda samarbeten beskriver Försvarsmakten i sin strategiska inriktning 

att kommunikationen behöver bli bättre både utanför Försvarsmakten samt 

internationellt. 

                                                        
130 Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013. s.44 
131 Luftförsvarsutredningen 2040. s.79 
132 Försvaret av Sverige, Ett starkare försvar i en osäker tid. s.128 
133 Regeringens deklaration 2016. s.1 
134 Försvarsmaktens Strategiska Inriktning 2015. s.9 
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”Det är av kostnadsskäl inte realistiskt för en enskild mindre stat att ensam 

utveckla skydd mot ballistiska robotar. Därför bör Sverige utveckla denna 

förmåga tillsammans med andra.”135 

 

Tydligt redovisas och kommuniceras att framtida samarbeten måste utvecklas till att 

innefatta ballistiskt missilförsvar då de ekonomiska medlen inte finns för en så stor 

förmågeutveckling. 

 

4.2. ANALYS 

I kapitlet sammanställs och analyseras den empiriredovisning som genomförts i kap 4.1 

där indikatorer från avskräckningsteorierna mött empirin för de tre nationernas 

ballistiska missilförsvar. 

4.2.1. AVSKRÄCKNINGSFÖRMÅGA MOT BALLISTISKA MISSILER I NUTID 

Analys USA (USA) 

USAs vilja att försvara nationen, sina allierade och intressen visar sig tydligt i flertalet 

dokument. Det engagemang och de stora ekonomiska resurserna som USA satsar på 

denna förmåga visar på att de ser hotet som stort och genom sin tydliga, trovärdiga 

kommunikation avskräcker andra från angrepp. 

 

Analys Storbritannien (UK) 

Storbritannien har förmåga att försvara sig mot ballistiska missiler i och med sitt 

medlemskap i NATO, till vilka de bidrar med en sensor till det ballistiska missilförsvaret.  

Storbritannien har dock inga egna verkansenheter. Diskussioner förs i Storbritannien 

om NATO skyddet är tillräckligt eller om  en nationell förmåga behöver utvecklas i 

framtiden. 

Analys Sverige (SWE) 

Sverige har i dagsläget ingen möjlighet att försvara sig mot ett ballistiskt missilangrepp. 

Viljan finns att motstå ett angrepp och planer på hur förmågan ska anskaffas är relativt 

                                                        
135Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013. s.54 
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tydliga. I flera av dokumenten beskriver Sverige att försvaret ska utgöra en tröskel för 

att sedan få hjälp av andra nationer eller organisationer. Vilka dessa nationer och 

organisationer är går inte att utläsa. 

 

Sammanfattning av analys 

För att erhålla en avskräckningsförmåga inom det ballistiska missilförsvarsområdet 

behöver de tre komponenterna för avskräckning samverka. Möjligheten att kunna möta 

ett angrepp med en förmåga är dock den största påverkande delkomponenten. 

De tre nationerna har helt olika ekonomiska förutsättningar och historik för att kunna 

avskräcka sin angripare. Utifrån undersökningen visar att nationerna är tydliga i sin vilja 

att försvara sin befolkning mot ett ballistiskt missilangrepp. Förmågorna varierar från 

USAs omfattande till Storbritanniens NATO skydd, vidare till Sverige som i nutid står 

utan försvarsförmåga mot ballistiska missiler.  

 

 

Figur 7, Analys avskräckning ballistiskt missilförsvar 

 

 

4.2.2. AVSKRÄCKNINGSFÖRMÅGA MOT BALLISTISKA MISSILER I FRAMTID 

Analys USA (US) i framtiden. 

USAs vilja i framtiden skiljer sig inte från nutid. Sedan 2001 har stort fokus legat på att 

bekämpa terrorismen men om man ser till den ekonomiska satsningen på det ballistiska 
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missilförsvaret under nästkommande år visar det att den framtida viljan är hög. En viss 

ambitionssänkning i det ballistiska missilförsvaret i Europa, Fas 4, är dock genomförd. 

USA är det enda av de tre nationerna som kan bekämpa interkontinentala missiler 

(ICBM) i atmosfären med sina 44, i framtiden, markbaserade nationella verkansenheter. 

Som en del i sin nationella försvarsförmåga har USA kompletterat NATOs ballistiska 

missilförsvar i Europa. Framtida system utvecklas både i antal och i prestanda samt med 

utveckling av bl.a. elektromagnetiska kanoner och laservapen136. 

 

Analys Storbritannien (UK) i framtiden. 

Storbritannien visar att nationen vill upplevas som att de använder mjuk makt, trots att 

de har ballistiska kärnvapen. Utvecklingen och tillgängligheten på ballistiska missiler 

har under senare tid bidragit till att nya stater och även icke stater har möjlighet att hota 

Storbritannien från långa avstånd. 

Nationens egna förmågor är begränsade avseende verkanssystem, men även sensorer i 

rymden. Som medlem i NATO, till vilka de bidrar med sina sensorer, har de förmågan 

inom organisationen. Avskräckningsförmågan genom NATO-medlemskapet torde vara 

tillräcklig för att undvika hot om angrepp i framtiden. 

En fråga som diskuteras i Storbritannien är huruvida de behöver en egen ballistisk 

missilförsvarsförmåga eller om skyddet som NATO ger är tillräckligt. 

Då framtiden visar på att nationer utvecklar IRBMs vilka kan hota Storbritannien samt 

att ickestatliga aktörer kan ha tillgång till MRBMs medför att Storbritannien behöver 

försvarsförmågor mot dessa ballistiska missiler, genom NATO eller genom egen 

förmåga. Beroende på det geografiska läget är SRBM det minst troliga behovet. Dock är 

detta i allra högsta grad ett hot för Storbritanniens expeditionära förmågor.  

 

Analys Sverige (SWE) i framtiden. 

Ett framtida svenskt ballistiskt missilförsvar kommer att vara ett gemensamt försvar 

tillsammans med andra nationer eller organisationer då Sverige av kostnadsskäl inte har 

möjligheten att skaffa samtliga ingående delkomponenter. Med den tydliga vilja till 

samarbeten som Sverige visar antas att sammarbeten kommer att göras i framtiden. För 

                                                        
136 MDA. ”budget fy17”. 2016. 



Patrik Perers 2016-07-146  
Självständigt arbete 2016 
 

46 
 

att Sverige ska kunna anse sig ha en begränsad förmåga till ballistiskt missilförsvar 

behövs sensorer, ledningssystem, samt verkansystem. När i framtiden detta kan vara 

implementerat och fullt utrustat är inte tydligt, dock är det tydligt att behovet finns. Det 

ska göras gemensamt med annan organisation eller nation och skälen som beskrivs är 

kostnadsskäl samt grupperingsskäl. Den svenska avskräckningsförmågan ökar avsevärt 

när en ballistisk missilförsvarförmåga införs. Avskräckningsförmågan beskrivs mer 

ingående längre fram i uppsatsen under svensk tröskeleffekt. 

 

Sammanfattning analys framtid 

Det som tydligt framkommer utifrån ovanstående analys är att viljan hos nationerna att 

möta ett angrepp är stor hos alla tre nationer. USA har genom sina ekonomiska 

engagemang visat att ballistiskt missilförsvar är viktigt. De vidareutvecklar sina system 

till att bli fler samt att kunna täcka in större delar av dess allierade och sina 

intresseområden. Med de utbyggnationer och den framtida planerade utvecklingen visar 

de med all tydlighet att detta är en prioriterad förmåga.  

Storbritannien anskaffar ny sensor samt utvecklar sina fartygssensorer för att kunna 

delta i NATOs ballistiska missilförsvar, från vilka de får sin förmåga och skydd av.  

Sveriges uttalade vilja att möta ett ballistiskt missilangrepp i framtiden visas vara stor 

med anskaffande av system och en vilja till att sammarbeta med andra nationer och 

organisationer. Förmågeambitionen ökar avsevärt från nutid till framtid och vidare till 

lång framtid. Ser man till möjligheten att avskräcka från ett ballistiskt missilangrepp 

kommer USA och Storbritannien att förmå detta genom stora nationella förmågor och 

NATO-medlemskap. Sverige kommer att behöva förverkliga de planerade samarbeten 

som aviserats. Med den visade viljan till samarbeten kommer dessa bedömt att 

genomföras i en snar framtid. 
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Figur 8, Analys avskräckning ballistiskt missilförsvar i framtiden 

 

Sammanfattning av analyser nutid till framtid 

Utifrån de indikatorer som tagits fram ur avskräckningsteorierna visar det att viljan att 

försvara sig mot ballistiska missiler är stor hos alla tre nationer i nutid och i framtiden. 

För USA som stormakt med ett arv av kallakriget har viljan och förmågan byggds upp 

under flera år till den förmåga de har idag.  

Storbritannien, vilka sedan 60-talet, endast haft en radarstation designerad för USAs 

ballistiska missilförsvar har börjat engagera sig mer i NATOs ballistiska missilförsvar. 

De kommer i framtiden att bidra med fler sensorer till NATOs ballistiska missilförsvar.  

Med ballistiska missiler hos Nordkorea, Iran och icke statliga organisationer har 

Storbritannien börjat diskutera huruvida de behöver en nationell förmåga samt en 

förmåga för att skydda sin befolkning på andra geografiska platser. 

Sverige som inte har något försvar mot ballistiska missiler, har planer på att anskaffa ett 

medellångräckviddigt luftvärnssystem med möjlig ballistisk missilförsvarsförmåga. 

Sveriges sensorer kommer att ersättas till 2025 vilket kan ge en förmåga till upptäckt 

samt följning av ballistiska missiler. Trots det och fram till dess behövs ett djupare 

samarbete inom ballistiskt missilförsvar med en nation eller organisation. I stort visar 

det sig att avskräckningsförmågan hos de tre nationerna skiljer sig stort. För ett land 

som Sverige finns inte möjligheten att inneha en heltäckande förmåga mot ballistiska 

missiler då en sådan innehåller, sensorer, både rymd-, mark- och sjö-baserade, 

verkansenheter av olika typ för att kunna bekämpa olika typer av ballistiska missiler, 
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ledningssystem och nätverk. Men med den tydligt uttalade viljan till sammarbeten i 

frågan kommer en avskräckande förmåga i framtiden att uppnås. Av analyserna visas att 

avskräckningsförmågan för en nation främst påverkas av hur stor möjlighet nationen 

har att möta ett ballistiskt missilangrepp i form av försvar med verkanssystem, egna 

eller en samarbetspartners. 

 

4.2.3. SVENSK TRÖSKELEFFEKT AVSEENDE BALLISTISKT MISSILFÖRSVAR 

Från ovanstående analys kan konstateras att Sverige i dagsläget inte har möjlighet till att 

försvara sig mot ett ballistiskt missilangrepp. Viljan är stor att försvara Sverige men 

förmågan saknas. Den svenska ballistiska missilförsvarsförmågan kommer att behöva 

utvecklas i framtiden, vilket beskrivits i flera redovisade dokument. Hur mycket den 

kommer att utvecklas beror på vilka ekonomiska förutsättningar förmågan kommer att 

tilldelas samt vilka samarbeten som skapas. Det planeras för ett införande av ett 

medellångräckviddigt luftvärnssystem till 2020, samt att flertalet sensorer kommer att 

behöva ersättas innan 2025. I ”lång framtid” finns beskrivet att ett långräckviddigt 

luftvärnssystem behövs för att kunna möte de framtida hoten.  

För att Sveriges tröskelutveckling ska kunna beskrivas ställs empirin mot teorin utifrån 

FOIs Tröskelschema.137 (se Figur 1, sid.18) Nedanstående FASer beskrivs utifrån 

analysdelen om Sverige i nutid, framtid och lång framtid. 

 

Avskräcka från beslut om angrepp  (general deterrence) FAS 1 

Avskräcka vid angreppsbeslut   (immediate deterrence) FAS 2 

Avvärja angrepp och avskräcka fortsatt angrepp  (coercion) FAS 3 

 

 

 

                                                        
137 Lindström & Lindvall. Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. 2008. s.41 
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Tröskeleffekt nutid 

I nutid och i dess närtid har Sverige ingen förmåga att försvara sig mot ett ballistiskt 

missilangrepp, oberoende av vilket typ av ballistisk missil som hotar nationen. Med de 

tre tidigare indikatorerna för att uppnå avskräckning finns viljan till att motstå ett 

angrepp, men när förmågan inte finns uteblir avskräckningen. Viljan behöver förmågan 

för att den ska bli trovärdig och realiserbar.  

Sverige har ingen möjlighet att avskräcka en motståndare från beslut om ett ballistiskt 

missilangrepp (FAS 1).  

Således har Sverige inte heller någon möjlighet att avskräcka vid angreppsbeslut (FAS 2) 

Sverige har inte heller möjligheten att avvärja ett angrepp och avskräcka fortsatt 

angrepp (FAS 3). 

 

Tröskeleffekt framtid 

Det är orimligt att tro att den svenska viljan till att försvara sig mot ett ballistiskt 

missilangrepp ska ha minskat i framtiden och så har inte heller beskrivits i de utgivna 

dokumenten. Då stridsspetsen på en ballistisk missil inte går att förutspå, vilket ger att 

det kan vara en konventionell, biologisk, kemisk eller nukleär stridsspets som avfyrats, 

kommer stor del av befolkningen att kunna påverkas av ett angrepp. Sverige har planer 

på att i framtiden anskaffa och implementera en medellångräckviddig luftvärnsförmåga, 

dessutom ska sensorer omsättas vilket ger att det finns möjlighet att dessa kan upptäcka 

och följa ballistiska missiler. Vad avser ledningssystem så har prioriterade delar 

förbättrats. Sverige beskriver att förmågan ska skapas genom sammarbeten, vilka dessa 

samarbeten är finns inte specificerade. 

Sverige har begränsad möjlighet att avskräcka en motståndare från beslut om ett 

ballistiskt missilangrepp (FAS 1).  

Sverige har möjlighet att avskräcka vid angreppsbeslut (FAS 2)  

Samt möjligheten att avvärja ett angrepp och avskräcka fortsatt angrepp (FAS 3). 
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Tröskeleffekt lång framtid 

Sveriges förmåga i lång framtid uttrycks på flera ställen med en förmåga till ett 

integrerat luftförsvarssystem med långräckviddigt luftvärnsförmåga. Det beskrivs dock 

inte som en ballistisk missilförsvarsförmåga, men som utvecklingen inom dessa system 

ser ut går det att anta att förmågan kommer att finnas i och med ett långräckviddigt 

luftvärnssystem. Här finns då även möjligheten att försvara Sverige mot flera typer av 

ballistiska missiler. En mer trovärdig ballistisk missilförsvarsförmåga ger en större och 

mer trovärdig avskräckningsförmåga i form av en högre tröskeleffekt. Detta tillsammans 

med vidareutvecklade samarbeten. 

Sverige har möjlighet att avskräcka en motståndare från beslut om ett ballistiskt 

missilangrepp (FAS 1).  

Sverige har möjlighet att avskräcka vid angreppsbeslut (FAS 2)  

Samt möjligheten att avvärja ett angrepp och avskräcka fortsatt angrepp (FAS 3). 

 

 

Figur 9, Analys Svensk avskräckningsutveckling 

 

Hur höjs den svenska tröskeleffekten med en utveckling av ett ballistiskt missilförsvar? 

Den svenska tröskeleffekten kan höjas både genom anskaffande av egna förmågor eller 

genom tydliga militära sammarbeten med nationer eller organisationer, mest troligt 

genom båda. I en jämförelse med Storbritannien, som inte har förmågan att själv avvärja 

ett hot, har de ett medlemskap i NATO som skapar en avskräckande effekt hos en 

angripare. Tröskeleffekten påverkas av vilka förmågor Sverige har utvecklat, 

samarbeten som skapats och hur dessa trovärdigt kommunicerats. Som visas i Figur 9 

kommer tröskeleffekten att höjas avsevärt med införandet av en förmåga och ytterligare 
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vid ett införande av en långräckviddig förmåga tillsammans med utvecklade 

samarbeten. 

För att avskräckningen ska fungera behöver det ballistiska missilförsvaret Sverige 

utvecklar passa ihop med det hot angriparen tänkt använda, dvs. försvarssystem 

behöver passa mot hoten. 

 

4.2.4. SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGOR  

Svaret på den första forskningsfrågan ger att det skiljer sig stort i de olika nationernas 

förmåga till avskräckning. Främst i form av vilka ballistiska missilförsvarsförmåger 

nationerna innehar men även vilka samarbeten de är anslutna till. (Utförligare svar 

kapitel 4.2.1 och 4.2.2) 

Den andra forskningsfrågan visar att, genom samarbeten och en svensk utvecklad 

ballistisk missilförsvarsförmåga ökar Sveriges tröskeleffekt.  

I framtiden med en begränsad ballistisk missilförsvarsförmåga och utvecklade 

samarbeten kan Sverige avskräcka vid beslut om angrepp. (FAS 2)  

I en längre framtid finns möjlighet att tröskeleffekten ökar ytterligare till att kunna 

avskräcka från beslut om angrepp. (FAS 1) 

Delfrågan i denna uppsats angående avskräckningsteorier och hur dessa kan utvecklas 

till att belysa Sveriges tröskeleffekt besvaras under teorikapitlet i uppsatsen. 
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5. SLUTSATSER 

Utifrån analyserna tidigare i uppsatsen visar det att Sverige är i behov av en ballistisk 

missilförsvarsförmåga. Att som nation helt vara utan förmågan till ballistiskt 

missilförsvar och inte ha samarbeten som kan möjliggöra ett sådant skydd ger att 

tröskeleffekten blir väldigt låg för Sverige. 

Hur kan då en framtida utveckling av en ballistisk missilförsvarsförmåga höja Sveriges 

tröskeleffekt? Och vad är det som påverkar hur hög tröskeln blir? 

För att möjliggöra en ökad avskräckning/tröskeleffekt inom det ballistiska 

missilförsvarsområdet behövs samtliga tre komponenter, Vilja, Förmåga och Trovärdig 

kommunikation. Sverige har viljan men analyserna visar att 

avskräckning/tröskeleffekten för en nation främst påverkas av hur stor förmåga 

nationen har att möta ett ballistiskt missilangrepp i form av själva försvarsförmågan. 

Viljan nationen har betyder lite om förmågan saknas, vilket ger att den trovärdiga 

kommunikationen uteblir och avskräckningen likaså. 

I fallet med ballistiska missiler och Sveriges avsaknad av förmåga kan detta bli 

bekymmersamt. Då vi i nutid inte har någon förmåga ger det att vi inte har möjligheten 

att avskräcka mot ett ballistiskt missilangrepp eller hot om ett sådant. Ett tydligt 

samarbete med försäkran om skydd hade höjt denna tröskel avsevärt. 

En framtida utveckling pekar på att en förmåga är under införande. Detta kan vara i 

form av de medellångräckvidds luftvärnssystem med möjlig ballistisk 

missilförsvarsförmåga och därefter införande av ett långräckviddigt luftvärnssystem i 

en längre framtid. Samt utvecklingen av sensorer och ledningssystem. 

Förmågan behöver inledningsvis skapas genom samarbete med andra nationer eller 

organisationer som kan erbjuda skydd för Sverige mot ballistiska missiler. En 

vidareutveckling av samarbeten kan efter 2020 göras då Sverige delvis utvecklat egna 

begränsade förmågor. 

Efter att ha analyserat avskräckningsteorierna i form av tröskelschemat går det att 

bevisa att möjligheten till att avstyra ett angrepp blir betydligt större med en Svensk 

ballistisk missilförsvarsförmåga. 

 



Patrik Perers 2016-07-146  
Självständigt arbete 2016 
 

53 
 

Då nationerna i Europa ser sig som delkomponenter i NATOs ballistiska missilförsvar 

finns inte många val för samarbetspartners till Sverige. Olika nationer har olika system 

som bidrar till att förmågan skapas i NATO.  

För att utveckla förmågan i framtiden behövs fler sensorer och verkansenheter 

utspridda över Europa. Sverige med dess geografiska läge kan vara ett bidrag i de luckor 

som kan tänkas finnas. 

 

Om de hot som bedöms finnas i en snar framtid förverkligas behöver utvecklingen av 

denna förmåga accelereras för att kunna minimera hotens konsekvenser. 

6. AVSLUTNING 

I kapitlet diskuteras den valda metoden och avslutas med förslag på vidare forskning.  

6.1. DISKUSSION OCH METODKRITIK  

 

Ämnet ballistiskt missilförsvar är under ständig utveckling. Att belysa ämnet genom att 

använda avskräckningsteorier har varit ett bra sätt att undersöka ämnet på då syftet 

med ett ballistiskt missilförsvar är att avskräcka en motståndare från att angrepp. 

Metoden som använts har varit en kvalitativ jämförande undersökning av tre nationers 

avskräckningsförmåga vilket i slutändan gav att Sveriges tröskeleffektsutveckling kunde 

påvisas. Denna tröskelhöjning är i undersökningen enbart för det ballistiska 

missilförsvarsvaret och inte inräknat Sveriges totala avskräckningsförmåga vilken har 

flera andra ingående komponenter. 

Att göra en fallstudie och analys av en förmåga som utvecklas från att tidigare inte ha 

funnits, ger givetvis en ökad förmåga. Frågan i denna undersökning har dock varit hur 

utveckling av en ballistisk missilförsvarsförmåga kan höja Sveriges tröskeleffekt? Och 

vad är det som påverkar hur hög tröskeln blir? 

 

6.2. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Sverige har en begränsad möjlighet att upptäcka, följa och bekämpa inkommande 

kryssningsrobotar. Vilka förmågor behövs och hur kan Sverige skydda sig från dessa? 
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I framtiden kommer luftförsvarssystemen att behöva integreras mer än vad de är idag. 

När dessa system diskuteras finns även offensiva system med, hur kan Sveriges 

utveckling se ut i framtiden?  

Vilka skulle de tänkbara framtida sammarbetsparterna vara för ett ballistiskt 

missilförsvar över Sverige?  

6.3. FÖRKORTNINGAR 

 

BMD Ballistic Missile Defence 

GBI Ground Based Interceptor 

PAC-3 PATRIOT Advanced Capability-3 

SM3 Standard Missile 

THAAD Therminal High Altitude Area Defence 

ACCS Air Command and Control System 

THAAD Therminal High Altitude Area Defence 

GMD Ground Based Midcourse Defence Interceptors 

IAMD Integrated Air and Missile Defense 

EPAA European Phased Adaptive Approach  
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