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Abstract 

According to Sweden’s military strategic doctrine, Swedish defense capabilities should be 

deterrent based upon deterrence. The ambition to deter potential aggressors is also expressed in 

guiding and executive political documents. 

There are a few defining expressions within the theories of deterrence of which credibility is 

considered as vital. However, over the recent years the credibility of the Swedish defense forces 

has been exposed to criticism. Among the critics is the supreme commander who has publicly 

stated that Swedish defense doesn´t reach the decided capability. Since credibility is considered 

a corner stone in deterrence, is it possible for Sweden to apply a deterrent strategy despite its 

credibility issues? 

The purpose of this single case study is to examine Swedish efforts to act deterrent when 

applying the theoretical definitions of deterrence. Current political documents and the Swedish 

military strategic doctrine constitutes the material that has been reviewed through qualitative 

text analysis. As an instrument for analyzing the material, three fundamental criteria within 

deterrence theories has been used as indicators. These criteria are credibility, ability and 

communication. 

The result shows that both political and military documents share a common direction. Swedish 

defense capability is currently undergoing a change towards a national defense built on a 

credible security strategy. This strategy contains both active and passive measures grounded in 

the theories of deterrence. 

 

Key words: deterrence, Freedman, strategy, small states, credibility, ability, communication.  
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- EN STUDIE OM SVENSK AVSKRÄCKNINGSSTRATEGI - 

1 Inledning 
Avskräckning handlar om åtgärder för att förmå en motpart att avstå från en viss handling1 och 

kan således sägas utgöra en krigsavhållande militär strategi. Att vara krigsavhållande i 

närområdet är ett mål som uttrycks i svensk militärstrategisk doktrin från 2016 (MSD16). I 

MSD 16 uttrycks detta sålunda:  

[F]ör att nå detta mål (krigsavhållande) är avskräckning en central del av Försvarsmaktens 
tröskeleffekt. […] Med avskräckning menas att Försvarsmakten genom sitt uppträdande 
och förmågor ska få en eventuell motståndare att undvika angrepp, exempelvis genom att 
ändra sina planer och/eller avbryta fientliga eller provocerande handlingar.2 

För att en avskräckningsstrategi skall lyckas ställer teoribildningen om avskräckning upp tre 

grundkriterier som skall uppfyllas. Dessa grundkriterier är trovärdighet, förmåga och 

kommunikation.3 

1.1 Problemformulering 
I regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar slår man 

fast att ”Försvarsmaktens förmåga att verka som en krigsavhållande tröskel bör stärkas”4 och i 

Försvarsmaktens strategiska doktrin framgår det att svensk försvarsförmåga skall verka 

krigsavhållande genom avskräckning.5  

Sveriges militärstrategiska doktrin beskriver alltså, liksom i den styrande propositionen, att 

försvarsmakten i första hand skall verka krigsavhållande.6 Genom att upprätthålla en trovärdig 

försvarsförmåga skall en potentiell angripare anse att ett angrepp på Sverige är för kostsamt och 

således avstå. Inom avskräckningsteorin beskrivs begreppet trovärdighet som ”så central att 

utan den är det diskutabelt om det går att tala om avskräckning i egentlig mening.”7 

 

                                                
1 Axelsson, Sörenson, Ångström, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, 
artikel/Statsvetenskaplig tidskrift 2016/4, s 448 
2 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin: MSD 16, FSV Grafisk produktion 2016, s 33 
3 Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik,  s 449 ff 
4 Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, s 64 
5 Försvarsmakten, MSD 16, s 33  
6 Ibid, s 6  
7 Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, s 453  
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Dock har Sveriges överbefälhavare (ÖB) har öppet deklarerat att Försvarsmakten (FM) är 

underfinansierad8 och inte når upp till de åtaganden som är beslutade av Sveriges riksdag. ÖB:s 

uttalanden kan således sägas gå stick i stäv med det som uttrycks som kärnan i Sveriges 

strategiska doktrin. 

Går det trots detta motsatsförhållande att påstå att svensk försvarsförmåga är krigsavhållande 

genom avskräckning? 

1.2 Syfte 
Studiens bidrag är att undersöka om Sverige kan sägas vara krigsavhållande baserat på valda 

teorier bakom avskräckning. 

Vid en första anblick kan Sveriges förmåga att avskräcka en motståndare som Ryssland verka 

utsiktslös. Denna undersökning syftar dock inte till att undersöka om Ryssland faktiskt ser 

Sveriges försvarsförmåga som avskräckande eller inte utan huruvida Sverige kan verka 

krigsavhållande genom avskräckning och teorierna bakom denna strategi. 

Att undersöka hur ett litet alliansfritt land utan kärnvapen kan anses vara krigsavhållande 

genom avskräckning mot en stormakt bidrar inomvetenskapligt till teoribildningen om 

avskräckning oaktat om Sverige visar sig vara avskräckande eller inte. Om Sverige visar sig 

besitta en avskräckande förmåga kan de visa på hur små stater med endast konventionella 

metoder kan verka krigsavhållande genom avskräckning.  

Ur ett utomvetenskapligt eller samhälleligt relevant perspektiv finns ett intresse av att förklara 

hur statsmakten avser att värna svensk suveränitet och säkerhet. 

1.3 Frågeställningar 
Studiens övergripande syfte, om svensk försvarsförmåga har en krigsavhållande effekt baserat 

på valda teorier bakom avskräckning, uppfylls genom att besvara följande frågeställningar: 

● Är Sveriges vilja att försvara landet trovärdig? 

● Vilka militära förmågor anser Sverige är viktiga för avskräckning? 

● Kan Sverige sägas kommunicera sin förmåga och vilja till avskräckning på ett tydligt 

sätt? 

                                                
8 TT/Sveriges Radio, Försvaret begär tio miljarder extra till 2021, 2018-05-01  
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1.4 Tidigare forskning 
På grund av dess intuitiva karaktär har avskräckning förekommit under lång tid och återfinns i 

flera historiska epoker.9 Den nu normativa synen på avskräckning med kärnvapen utvecklades 

under 1960 talet och har beskrivits väl av professor Lawrence Freedman i boken Deterrence. 

Han utgår från Kalla krigets ömsesidiga terrorbalans och utvecklade framförallt en betydande 

begreppsapparat inom avskräckning, vilken återkommer nedan. Freedman uppmanar till fortsatt 

och djupare forskning inom området, då särskilt inom policys och konceptuella ramverk, för att 

se hur vi i verkligheten bemöter och strukturerar säkerhetspolitiska hot.10 Det stämmer väl in 

på den ansats vi har med denna studie. 

När det kommer till konventionell avskräckning har John Harveys bok “Conventional 

deterrence and national security” erhållit stort anseende. Harvey menar att mycket är skrivet 

om avskräckning men förhållandevis lite om avskräckning med konventionella metoder och 

hans ansats i boken är att utforska denna och applicera resultatet på den Australienska 

säkerhetsstrategin.11  

Jörgen Axelsson m.fl. bidrar till förståelsen av svensk avskräckning ”genom att utveckla en 

typologi över olika avskräckningsstrategier och analysera svensk säkerhetspolitik under två 

perioder” [---].12 De konstaterar att synen på vilka förmågor som krävs för att generera 

avskräckning samt att behovet av avskräckning har förändrats sedan kalla kriget. 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har de senaste åren utkommit med ett antal 

forskningsrapporter som berör ämnet: 

Fem dimensioner av tröskelförsvar undersöker relationen mellan begreppen tröskeleffekt och 

avskräckning medan rapporten Vill du ha fred, rusta för krig visar olika perspektiv på en svensk 

tröskel syftande till att avskräcka militära angrepp och påtryckningar. 

I Krigsavhållande tröskelförmåga kommer författaren fram till en idé om hur Försvarsmaktens 

avhållande tröskelförmåga skulle kunna stärkas. Idén grundas i att den tekniska utvecklingen 

nu även ger mindre stater möjligheter att genom flexibilitet och offensivt agerande kunna 

tillfoga en angripare strategiska förluster.  

                                                
9 Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, s 448 
10 Lawrence Freedman, Deterrence, Polity Press, Cambridge 2004, s 5 
11 John Harvey, Conventional deterrence and national security, Air Power Studies Centre, Fairbairn 1997, s iv 
12 Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, s 447 
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Även författarna till artikeln Att säkra ytterligare hundra år av fred tar, efter ett historiskt 

avstamp i svenskt avskräckningstänkande, upp mer konkreta förslag på hur Sverige kan höja 

sin avskräckande tröskelförmåga. 

I boken Svenska säkerhetsstrategier presenterar Westberg en sammanhållen analys av de olika 

säkerhetsstrategier som Sverige tillämpat de senaste 200 åren och tydliggör skillnader och 

likheter genom att analysera mål, medel och metoder i den förda strategin. 

En mer detaljerad analys görs i svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget av Edström & 

Gyllensporre där författarna förklarar utvecklingen av svensk försvarsdoktrin efter kalla krigets 

slut. 

Då både svenska säkerhetsstrategier och svensk försvarsdoktrin efter kalla kriget kan sägas 

hålla sig på en mer allmän nivå finns det anledning att titta närmare på uppsatser och rapporter 

som mer specifikt avhandlar begreppet avskräckning. I de uppsatser på kandidat-och 

magisternivå som skrivits vid framförallt Försvarshögskolan kan man konstatera två generella 

huvuddrag, där vissa uppsatser behandlar svensk avskräckning ur ett jämförande perspektiv 

såsom mellan nationer eller med Sverige som utgångspunkt vid olika tidpunkter. Andra 

uppsatser har ett tydligare fokus mot att undersöka vilka krigsavhållande effekter vissa 

förmågor kan ha eller historiskt har haft. 

Sammantaget kan det konstateras att det finns betydande forskning avseende jämförande av 

avskräckningsteorier och metoder från kalla kriget och dess slut till modern tid. Vi har dock 

inte funnit någon studie eller rapport som analyserar Sveriges nuvarande förmåga att verka 

krigsavhållande genom avskräckning ur ett teoretiskt perspektiv - det är denna lucka som avses 

fyllas med studien. 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att undersöka dagens svenska försvarsförmåga så som den är beslutad, 

studien kommer inte att bedöma till exempel uppfyllnaden i Försvarsmakten med de eventuella 

brister som kan finnas.  Förutom att det, i en uppsats på grundnivå, är för omfattande arbete att 

ta reda på materiell och personell status på krigsförbanden så är det ur sekretessynpunkt 

olämpligt och förmodligen inte tillåtet. Studien riskerar också att hamna i ett läge där vi tvingas 

bedöma reducerade förmågor och system vilket blir mycket svårt. Då Sverige inte innehar 

kärnvapen kommer studien enbart att förhålla sig till konventionella vapen och metoder. 
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Vidare kommer studien enkom belysa det militära och civila försvaret inom säkerhetsstrategi 

och inte övriga säkerhetsstrategiska åtgärder så som politiska-, ekonomiska-, sociala-, 

infrastrukturella- och informationsmaktmedel.  

Studien undersöker Sveriges förmåga till avskräckning, mot bakgrund av de teorier som finns 

på området, vilket innebär att motståndarperspektivet inte prövas. Inte heller skall studien 

utgöra en önskelista på system och förmågor som författarna anser borde anskaffas.  

1.6 Disposition 
Studien består av 5 kapitel. Inledningsvis redogörs för studiens forskningsproblem, syfte, 

forskningsfrågor, avgränsningar och tidigare forskning. Kapitel två redogör för den teoretiska 

grund som studien vilar på samt viktigare begrepp. I tredje kapitlet redogörs för det metodiska 

tillvägagångssättet, forskningsdesignen och vilket material som används för studien. I detta 

kapitel beskriver vi även vår operationalisering samt vilka analysfrågor vi använder i studien. 

Fjärde kapitlet utgör analysen av det empiriska materialet uppdelat i trovärdighet, förmåga och 

kommunikation. I femte kapitlet presenteras resultaten genom att inledningsvis besvara 

respektive forskningsfråga för att sedan dra slutsatser kopplat mot studiens syfte och 

forskningsproblemet. Kapitlet avslutas med reflektioner avseende studien samt förslag på 

fortsatt forskning som inte rymdes i denna studie.  

2 Teori 
I detta kapitlet kommer vi inledningsvis att allmänt beskriva avskräckning och teorierna bakom 

detta. Därefter utvecklas de viktigaste begreppen som också ligger till grund för analysen. 

Slutligen avslutas kapitlet med en diskussion om teorin. 

 

Denna undersökning vilar på teorin om avskräckning, deterrence, som lanserades av Lawrence 

Freedman 2004 i boken med samma namn. Begreppsapparaten nedan kompletteras med John 

Harveys syn på trovärdighet, förmåga och kommunikation. För att få en nationell och modern 

syn på avskräckning kommer Freedman att kompletteras med en artikel från Jörgen Axelsson, 

Karl Sörensson och Jan Ångström. 

Freedman menar att avskräckning (Deterrence) är en del i det övergripande begreppet strategisk 

tvångsmakt (strategic coercion) tillsammans med begreppet tvång13 (Compellence).  

                                                
13 Tvång kan även översättas som tvångsframbringande men vi förhåller oss till ordet tvång i denna studie 
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Med tvång avses avskräckning i syfte att förändra ett beteende hos utmanaren och sker efter det 

att motståndaren har agerat medans avskräckning sker innan.14 Avskräckning delas ofta upp i 

avvärjande och vedergällande avskräckning vilket förklaras utförligare nedan.  

Avskräckning har beskrivits som att försvararen drar en linje i sanden och endast agerar om en 

angripare korsar den, medan tvång tvingar angriparen att göra något eller att avbryta/ få en 

angripare att ta tillbaka något denne redan gjort.15 

Figur 1. (Strategisk tvångsmakt delas upp i Tvång resp. avskräckning) 
 

2.1 Avskräckning - Allmänt 
Avskräckning syftar till att förmå en motpart att avstå från en viss handling. Inte bara innan 

krigshandlingar bryter ut för att förmå motparten att inte välja att angripa utan även under kriget 

i syfte att hindra motparten att eskalera konflikten på ett för en själv ofördelaktigt sätt.16  

Avskräckning förknippas inte sällan med den bipolära världen mellan öst och väst, Ryssland 

och USA, under kalla kriget. Deras tillgång till kärnvapen utvecklade den strategiska tanken 

om avskräckning där omfattande vedergällning från den ena parten skulle avskräcka den andra 

att vidta åtgärder i första hand.17 

I samband med att det utvecklades en andraslagsförmåga, dvs en förmåga att hämnas ett 

eventuellt kärnvapenanfall, uppstod begreppet MAD, mutually assured destruction. MAD är 

en slags terrorbalans som rådde mellan öst och väst och byggde på att båda sidor förfogade över 

tillräckligt många vapen för att kunna slå tillbaka efter ett kärnvapenanfall, vilket ledde till att 

det slutligen uppstod en situation med ömsesidigt garanterad förstörelse.18 

                                                
14 Freedman, Deterrence, s 111 
15 Lindström & Lindvall, Vill du ha fred, rusta för krig - perspektiv på en svensk tröskel, FOI-R-4047-SE 2015, s 
54–55 
16  Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, s 449 
17 Ibid s 448 
18 Freedman, Deterrence, s 16 
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Detta födde tankar om att avskräckning är ett sekventiellt spel där jämvikten mellan öst och 

väst måste utvecklas för att uppnå balans där försvararen19 alltid vill behålla status quo. Om 

utmanaren20 upplever försvararens avskräckning så stor att denne inte anfaller bibehålls status 

quo.  Men om utmanaren väljer att anfalla har försvararen att välja mellan att slåss eller ge upp. 

Ger försvararen upp har utmanaren ett övertag eller har vunnit, om försvararen väljer att slåss 

uppstår krig. För att försvaren skall verka trovärdig, en av grundstenarna i 

avskräckningsteorierna, måste denne välja att slåss, annars är det bara tomma hot och 

utmanaren kan enkelt vinna.21  

 

Figur 2 (Sekventiellt spel inom avskräckning) 

Oaktat vilka teorier som används för att definiera avskräckning återkommer alltid trovärdighet, 

förmåga samt kommunikation som grundkriterierna i avskräckning. Dessa återfinns mer 

utförligt beskriva senare i texten.  

2.2 Lyckad avskräckning 
Som tidigare beskrevs är trovärdighet hos försvararen att verkställa hoten om utmanaren 

anfaller, den militära förmåga som försvaren besitter för att kunna verkställa dessa hot samt 

förmågan att kunna kommunicera dessa hot utan att de misstolkas grundstenarna i de moderna 

avskräckningsteorierna. 

Utmanaren kan sätta försvararens trovärdighet och förmåga på prov genom att begå 

gränsöverträdelser eller mindre angrepp i syfte att testa försvararen om ett angrepp kan löna sig 

eller ej. Alla förändringar av status quo måste tidigt och bestämt mötas av försvararen. 

                                                
19 Försvararen är den som önskar avskräcka en annan part genom att presentera ett avskräckningsbudskap 
20 Utmanaren är den tänkta mottagaren av avskräckningsbudskapet. Denne väljer att utmana eller behålla status 
quo efter att ha blivit presenterad för hotet 
21 Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, s 449 
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Trots att faktorerna för lyckad avskräckning uppnås bryter krig likväl ut vilket utgör en av de 

stora utmaningarna med avskräckningsteori; det är hur utmanaren uppfattar våra åtgärder som 

ger svar på om vi har lyckats eller ej med vår avskräckning. Att anfallet uteblev berodde kanske 

inte på att avskräckningsstrategin lyckades utan på att utmanaren helt enkelt inte ville anfalla 

oss.22 

2.2.1 Trovärdighet 
Trovärdighet är ett av avskräckningsteorins mest centrala kriterier och det råder en generell 

samsyn på att en övergripande trovärdighet är avgörande för att uppnå avskräckning,23 denna 

trovärdighet tar sin utgångspunkt i statens vilja att försvara sitt land. Försvaret av landet kan 

ske aktivt med militära förmågor eller passivt med civila förmågor, det senare skapar snarare 

en uthållighet i landet än ett försvar.24 

Trovärdighet utgår från utmanarens uppfattning om försvararens vilja att bruka det hot som 

presenterats. Hoten måste vara proportionerliga och genomförbara för att kunna uppfattas som 

trovärdiga hos utmanaren, detta har tydliga kopplingar till politisk psykologi. Det förutsätter att 

parterna delar normen om vad som kan uppfattas som proportionerligt och att hoten framställs 

rationellt så att utmanaren uppfattar att försvararen har mer att vinna på att utföra hotet än att 

inte göra det för att säkerställa avskräckning eller status quo.25  

Ett trovärdigt hot är alltså ett proportionerligt hot som utan tvivel kommer att verkställas ifall 

utmanaren utför en oönskad handling.26 Detta ger att trovärdigheten är central men kan inte 

ensamt avskräcka en utmanare. 

2.2.2 Förmåga 
Det räcker inte med att ha en trovärdighet att vilja försvara sig, hoten måste vara tekniskt 

genomförbara och tillräckligt stora för att avskräcka en utmanare. Genom den militära 

förmågan måste försvararen förmå utmanaren att inse att status quo är att föredra framför ett 

krig.27 Denna förmåga uppnås genom att det finns tillräckliga fysiska förutsättningar för att 

fullfölja hotet som skall upplevas så smärtsamt att en utmanare ej anfaller.28 Hur stor och vilken 

typ av förmåga avgörs av den valda strategin (avvärjande eller vedergällande), motståndaren 

och vilka intressen som hotas.29 

                                                
22 Ibid, s 453 
23 Ibid, s 453 
24 Freedman, Deterrence, s 37 
25 Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, s 453 
26 Ibid, s 453 
27 Ibid, s 453 
28 Zagare, & Kilgour, Perfect deterrence, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, s 66ff  
29 John Harvey, Conventional Deterrence and National Security, Air Power Studies Centre, Australia 1997, s 28 
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Försvararen kan ha en obestridd vilja att försvara sig, men utmanaren anfaller ändå på grund av 

att den militära förmågan att försvara intressena är för låg.30 

2.2.3 Kommunikation 
Kommunikation avser förmågan att kommunicera med utmanaren på ett sätt där försvararens 

avsikter inte kan missuppfattas och är därför en betydelsefull del av att göra hot trovärdiga. 

Kommunikationen behöver inte nödvändigtvis vara verbal (direkt kommunikation) utan kan 

bestå utav åtgärder och åtaganden där försvararen visar sig beredd att fullfölja de hot som 

uttalats. Hit räknas mobilisering, utgruppering av stridskrafter, genomföra militärövningar, 

deltaga i internationella insatser med mera (indirekt kommunikation) som signalerar att man är 

beredd att vidta kostsamma åtgärder som i sig förmedlar att man är villig att riskera krig för att 

försvara sitt land.31 

Figur 3 (Grunden i avskräckning utgörs av trovärdighet, förmåga och kommunikation) 

2.3 Begrepp 
Här redovisas de begrepp ur teorierna som är viktiga för den fortsatta studien och som, i den 

mån de kan återfinnas i materialet, kommer att tillämpas i analysdelen. 

2.3.1 Avskräckning eller tröskeleffekt 
Avskräckning som begrepp nämns inte i Regeringens proposition 2014/15:109, 

Försvarsberedningens rapport Försvaret av Sverige eller Nationell säkerhetsstrategi utan man 

använder uttrycket ”krigsavhållande tröskel” under beskrivningen av det militära försvarets 

utformning och dess förmåga att kunna möta och hantera ett väpnat angrepp.32  

                                                
30 Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, s 453 
31 Ibid, s 453 och Harvey, Conventional Deterrence and National Security, s 27 
32 Regeringens proposition 2014/15:109, s 64 
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Militärstrategisk doktrin 2016 (MSD) säger att ”Tröskel skapas genom att kostnaderna för 

angrepp är orimliga för angriparen.”33  MSD beskriver att målsättningen för Försvarsmakten är 

att vara krigsavhållande och för att nå målet är ”[…] avskräckning en central del av 

försvarsmaktens tröskeleffekt.”34 Vidare säger MSD ”Med avskräckning menas att 

Försvarsmakten genom sitt uppträdande och förmågor ska få en eventuell motståndare att 

undvika angrepp, exempelvis genom att ändra sina planer och/eller avbryta fientliga eller 

provocerande handlingar”35 vilket stämmer bra överens med tidigare resonemang avseende 

avskräckning.  

För att undvika begreppsförvirring kommer avskräckning att användas som begrepp i denna 

studie för dels tröskeleffekt och avskräckning då effekten som de skall leda till är densamma. 

Oaktat huruvida avskräckning leder till tröskeleffekt eller vise versa, är målet att utmanaren 

tvingas ta hänsyn till de kostnader denna måste vara beredd att betala för att fullfölja sina 

avsikter. 

2.3.2 Avvärjning 
Avskräckning genom avvärjning (denial) – defensiv avskräckning – syftar till att avskräcka en 

utmanare från att angripa eller från att fortsätta ett påbörjat angrepp. Utmanaren skall övertygas 

om att denne kommer att misslyckas på grund av att sannolikheten för att snabbt nå framgång 

är låg eller genom att visa att kostnaderna i form av förluster, politiskt anseende med mera är 

för höga i förhållande till de eventuella vinster som utmanaren hoppas få.36 Avvärjning kan 

åstadkommas genom passiva åtgärder såsom civilförsvar eller andra åtgärder som ökar 

samhällets robusthet vid ett angrepp37 eller genom aktiva åtgärder i form av ett territoriellt 

försvar med en i huvudsak defensiv inriktning. 

Även offensiva inslag kan förekomma i avskräckning genom avvärjning. Offensiva insatser 

syftar här till att slå mot utmanarens offensiva kapacitet och tvinga denne att avdela resurser för 

eget skydd eller återta förlorat territorium.38 Målen för dessa offensiva insatser är dock alltid 

militära med målsättning att bryta motståndarens förmåga till fortsatta stridigheter och syftar 

inte till att slå mot motståndarens politiska eller folkliga vilja till att fortsätta striden genom att 

till exempel angripa civilbefolkningen.39 

                                                
33 Försvarsmakten, MSD 16, s 6 
34 Ibid, s 33 
35 Ibid, s 33 
36 Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, s 455 
37 Freedman, Deterrence, s 37 
38 Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, s 454 
39 Harvey, Conventional Deterrence and National Security, s 25 
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Avvärjning är således starkt försvarsbetonat och handlar om att skapa kontroll över situationen 

och förneka motståndaren strategiska valmöjligheter. Det enda val som återstår för 

motståndaren är att avgöra huruvida kostnaderna för att inleda, alternativt fortsätta, ett angrepp 

är värt det eller inte.40 

2.3.3 Vedergällning 
Avskräckning genom vedergällning (punishment) – offensiv avskräckning – syftar till att få 

utmanaren att avbryta sitt angrepp genom att utfärda hot om att slå direkt mot dennes 

kärnvärden och politiska vilja som är så stora att kostnaderna för att fullfölja angreppet är för 

höga.41 Noterbart är att vid avvärjning slår man mot den anfallande styrkan medan 

vedergällning syftar till att slå tillbaka mot utmanarens politiska vilja eller ledning i hemlandet. 

Under det kalla kriget utgjorde kärnvapenhotet denna form av avskräckning, men samma effekt 

kan idag till viss mån även åstadkommas med moderna, långräckviddiga precisionsvapen.42 

Freedman menar att konventionell avskräckning bygger i större utsträckning på förmåga medan 

avskräckning med kärnvapen mer är en fråga om vilja. Detta skapar större utmaningar i 

kommunikationen för den som inte har kärnvapen att förmedla sin förmåga att försvara landet.43 

2.3.4 Övriga begrepp 
Avskräckning kan delas in fler former än avvärjning och vedergällning. Bland annat utifrån 

tempus, närheten till hot (allmän- eller omedelbar avskräckning), vems intressen som avses 

(nationell- eller utökad avskräckning) eller antalet aktörer (kollektiv avskräckning). 

Nedanstående begrepp definieras här i syfte att skapa förståelse för dess innebörd. Begreppen 

kommer att användas i studiens resultat och slutsatser  

                                                
40 Freedman, Deterrence, s 37 
41 Ibid, s 37 
42 Axelsson et al, Strategisk teoris bidrag till förståelse av svensk säkerhets – och försvarspolitik, s 454 
43 Freedman, Deterrence, s 39 
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Typ av 
avskräckning 

Översättning Definition 

General44 Generell  Avskräckning i fredstid som kännetecknas av rutinmässiga, 
implicita och icke-specifika eller vaga hot  

Immediate45 Omedelbar När utmanaren överväger att genomföra någon form av angrepp 
och försvararen utfärdar ett hot i syfte att avskräcka. Ett sådant hot 
kan utgöras av till exempel allmän mobilisering eller utplacering 
av militära styrkor för att kunna möta ett eventuellt angrepp.  

Extended46 Utökad  Är en slags kontrakterad avskräckning där någon utöver 
beredskapen att avskräcka från angrepp mot sig själv, även åtar 
sig att avskräcka angrepp riktade mot en allierad. Till exempel 
USAs-kärnvapenparaply över NATO. 

Central47 Nationell Är avskräckning av angrepp riktade mot den egna staten eller 
dess intressen. Ses i regel med större trovärdighet då inga andra 
avtal behöver slutas och motivationen för att försvara sitt 
hemland är hög. 

Collective48 Kollektiv Avskräckning genom allianser och/eller bi- och multilateral 
samverkan mellan stater och internationella organisationer. Till 
exempel FN, EU och det svensk-finska försvarssamarbetet. Det 
kan också ske genom en militär försvarsallians som NATO. 

 

Figur 4 (Utvisar centrala begrepp kopplat till avskräckning) 

                                                
44 Ibid, s 40 
45 Ibid, s 40 
46 Ibid, s 35 
47 Ibid, s 35 
48 Harvey, Conventional Deterrence and National Security, s 19-20 
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2.4 Diskussion om teorin 
Freedmans teori bygger på ett rationellt agerande hos aktörerna där handlingarna utgår från 

förnuft, logik och att de förstår konsekvenserna av sitt handlande. För att strikt kunna tillämpa 

teorin rationellt förutsätter det att besluten fattas på ett rationellt sätt där omvärlden uppfattas 

på samma sätt med samma beteenden, målsättningar och värderingar för både utmanaren och 

försvararen. Detta har föranlett viss kritik mot teorin om avskräckning. Freedman är medveten 

om denna kritik och bemöter det med att det är klokare att bygga teorier som utgår från att 

aktörer är intelligenta och rationella istället för att utgå från att aktörer är ointelligenta och fattar 

ogenomtänkta beslut.49 

För att istället beskriva vilka konsekvenser ett irrationellt beteende skulle innebära används 

samma grundläggande teoretiska orsakssammanhang om rationalitet som utvecklats inom 

kriminologin för kopplingen mellan brott och straff.50 

Som tidigare beskrivet är det svårt att bevisa om avskräckningen faktiskt har lyckats. Huruvida 

utmanare valde att inte agera pga. dennes uppfattning om försvararen eller om utmanaren helt 

enkelt inte hade den avsikten är svar som är svåra att få fram då utmanaren förmodligen inte 

vill avslöja sin syn på försvararen och dennes kapacitet. 

3 Metod och material 
Kapitlet inleds med en beskrivning av forskningsdesign, analysmetod och vilket material som 

har använts. Därefter kopplas den teoretiska grunden ihop med metoden i en operationalisering 

där teorin skall göras applicerbar på det material som skall analyseras. 

3.1 Forskningsdesign 
Studien är designad som en teorikonsumerande fallstudie51 där fallet som definieras i studien 

skall undersökas enligt en för frågeställningen relevant teori. Det definierade fallet skall 

undersökas grundligt och resultatet skall kunna vara generaliserbart till liknande fall. Fallet i 

undersökningen definieras som små staters förmåga till avskräckning med konventionella 

medel. Fallet skall inte studeras ur ett historiskt perspektiv utan det är det aktuella 

säkerhetspolitiska läget som studeras. Sveriges förmåga att verka avskräckande står i centrum 

och Försvarsmakten utgör grunden i denna förmåga. 

                                                
49 Freedman, Deterrence, s 29 
50 Ibid, s 60 ff 
51 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängerud, Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, upplaga 5, Wolters Kluwer, Stockholm 2017, s 89 
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Fallstudien som forskningsmetod syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker 

genom att ett eller ett fåtal fall undersöks grundligt och få en stor mängd data genererad från få 

analysenheter. Enligt Robert K. Yin rymmer fallstudien uppenbara fördelar då “man ställer 

frågor om hur eller varför i samband med ett aktuellt skeende, där forskaren har ringa eller 

ingen kontroll alls.”52 Med det aktuella skeendet menas att det finns flera metoder än 

exempelvis historiska dokument att undersöka det definierade fallet. Avseende avsaknaden av 

kontroll innebär det att forskaren inte har möjlighet att påverka forskningsmaterialet som vore 

fallet i ett experiment. 

För att kunna besvara syftet med studien, dvs huruvida Sverige kan sägas ha en krigsavhållande 

effekt genom avskräckning, kommer styrdokument samt forskningsrapporter som behandlar 

bland annat Försvarsmakten inom temat avskräckning att granskas. Dessa dokument granskas 

enligt vald metod utifrån tre teman som är baserade på teorier om avskräckning som har 

redovisats i teorikapitlet. 

3.2 Kvalitativ textanalys 
Studien tillämpar en kvalitativ textanalys som syftar till att genom noggrann och systematisk 

genomläsning av textens helhet och sammanhang få fram den väsentliga informationen53. I 

Metodpraktikan lyfts ett viktigt skäl till analysmetoden som “[...] att helheten i texten, det 

centrala som forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något annat än summan av delarna”.54 

Den kvalitativa analysmetoden lyfts fram som lämpligt metodval när det gäller att undersöka 

skriftliga dokument och texter såsom dagstidningar, partiprogram och formella handlingar.55 

Widén skriver angående den kvalitativa textanalysens bakgrund och funktion56 om tre 

dimensioner för kvalitativ textanalys där de olika dimensionerna beskriver vad som skall stå i 

fokus för analysen. I den här studien, där vi vill analysera materialet för att få en förståelse för 

om en viss strategi som uttrycks som önskvärd verkligen tillämpas i en politiskt styrd 

organisation, passar den beskrivna “tredje dimensionen” bäst in. I den tredje dimensionen skall 

fokus enligt Widén vara att [...] “skapa förståelse för någon del av det omgivande samhället, 

dess kulturella värderingar, historia eller liknande.”57 

                                                
52 Robert K. Yin, Fallstudier: design och genomförande, upplaga 1:1, Liber, Slovenien 2007, s 27 
53 Esaiasson, et al, Metodpraktikan, s 211 
54 Ibid, s 211 
55 Fejes & Thornberg (red), Handbok i kvalitativ analys, upplaga 1, Liber, Kina 2009, s 136 
56 Ibid, s 139–140 
57 Ibid, s 140 
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3.3 Material 
För att få fram ett lämpligt empiriskt textmaterial inleddes arbetet med att gå igenom tidigare 

forskning på området. Inledningsvis studerades etablerade forskare och författare, därefter 

lästes flertalet studentuppsatser igenom. Som tidigare nämnts kommer materialet som 

analyseras inte att vara belagt med sekretess. Att granska arbetshandlingar och underlag som 

lett fram till propositioner och rapporter är intressant då man vill undersöka bakomliggande 

faktorer till besluten men ur den här studiens synpunkt är det mer intressant att analysera de 

officiella dokument som faktiskt signalerar en avsikt, dvs kan sägas kommunicera ett budskap. 

Som tidigare redogjorts i teorikapitlet är det av största vikt att de budskap som förmedlas av 

försvararen uppfattas på det sättet det är menat av utmanaren varför latenta budskap inte torde 

vara önskvärda i de officiella dokument som studien analyserar. Således skall det manifesta58 

budskapet i dokumenten analyseras. 

De dokument som kommer att analyseras är: 

● Departementsserien 2014:20 Försvaret av Sverige - ett starkare försvar för en osäker 
tid 

● Regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 
2016–2020 

● Militärstrategisk doktrin 2016 
● Nationell säkerhetsstrategi 

 
Dessa dokument bedöms relevanta då de kommunicerar Sveriges officiella vilja och ambition 

inom det valda området försvarsstrategi. MSD och försvarsberedningens underlag antas även 

kunna indikera viktiga förmågor kopplade till svensk tröskeleffekt. Den nationella 

säkerhetsstrategin anger en samlad strategi för svensk säkerhet och kan beskrivas som ett 

ramverk för svensk säkerhetsstrategi. 

De avvikande uppfattningar som presenteras i såväl Försvarsberedningens rapport som 

Regeringens proposition av enskilda ledamöter och partier kommer inte analyseras då de inte 

ger uttryck för en samlad parlamentarisk syn. 

Material som har övervägts i studien men inte medtagits utgörs av Utrikesdeklarationen 2018 

då våra analysfrågor ej återfanns i texterna och Perspektivstudien 2017 som avhandlar en annan 

tidsperiod än vår studie som avhandlar nu beslutad förmåga. 

                                                
58 Esaiasson, et al, Metodpraktikan, s 227 
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3.4 Kritik 
En del av kritiken som framförts mot fallstudien som forskningsstrategi har rört bristen på 

stringens som metoden uppvisar. Detta kan vara resultatet av att man inte följt systematiska 

procedurer, varit slarvig eller anfört tvivelaktiga belägg och låtit skevheter påverka resultat och 

slutsatser.59 Genom att följa och grundligt redovisa en god struktur i operationaliseringen skall 

detta undvikas i den här studien. 

Problematik som förknippas med den kvalitativa textanalysen är att de dokument som 

analyseras behandlas genom en tolkningsprocess där forskarens förförståelse och subjektiva 

uppfattning kan påverka slutsatserna.60 Detta skall undvikas genom att grundprinciperna för 

god forskning skall vara vägledande i den konkreta analysen där tolkningen görs på ett 

transparent sätt och att “empiriska belägg i form av referat och citat från texten skall presenteras 

för att stödja forskarens tolkningar och anspråk.61 

Några svagheter med det valda materialet är att det inte nödvändigtvis ger en korrekt bild av 

den verkliga situationen, dvs svagheter och brister kanske inte nödvändigtvis redovisas. I vissa 

fall är materialet bara inriktande eller ger förslag på åtgärder som bör vidtas. Även om till 

exempel Regeringspropositionen är beslutande så är det inte säkert att besluten genomförs fullt 

ut eller når den effekt som avses. 

3.5 Operationalisering 
Operationaliseringen syftar till att redogöra för hur vald metod skall användas på materialet och 

på vilket sätt relationen mellan dessa skall undersökas. Genom en tydlig operationalisering där 

tillvägagångssättet är väl dokumenterat ökas reliabiliteten i studien.62 

För att analysera huruvida Sverige kan verka avskräckande baserat på valda teorier bakom 

avskräckning har följande teman identifierats ur ovanstående redovisning och tolkning av 

teorierna: 

● Trovärdighet 
● Förmåga  
● Kommunikation 

För att detaljerat kunna undersöka respektive tema appliceras undersökningsbara analysfrågor 

på varje tema för att öka noggrannheten i analysen.  

                                                
59 Robert K. Yin, Fallstudier: design och genomförande, s 27 
60 Esaiasson et al, Metodpraktikan, s 228 
61 Ibid, s 228 
62 Robert K. Yin, Fallstudier: design och genomförande, s 59 
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Dessa analysfrågor redovisas i analysen där citat och utdrag ur dokumenten görs för respektive 

analysfråga. Läsaren har då möjlighet att följa med i analysen där varje dokument sakligt 

analyseras efter respektive tema vilket bidrar till att skapa trovärdiga slutsatser.  

Följande analysfrågor kommer att användas i texten avseende trovärdighet förmåga och 

kommunikation. 

3.5.1 Trovärdighet 

T1. Hur uttrycker texterna en vilja till att försvara Sverige och landets intressen? 

T2. Uttrycker texterna hur Sverige kan bygga sin trovärdighet genom passiva civila åtgärder 

eller internationella samarbeten? 

3.5.2 Förmåga 

F1. Uttrycker texterna avvärjande militära förmågor som anses viktiga för att avskräcka en 

motståndare. 

F2. Uttrycker texterna vedergällande militära förmågor som anses viktiga för att avskräcka 

en motståndare. 

F3.Uttrycker texterna några andra förmågor som anses viktiga för Sverige att avskräcka en 

motståndare som till exempel passiva civila åtgärder eller internationella samarbeten. 

3.5.3 Kommunikation 

K1.  Hur kan texterna sägas kommunicera Sveriges vilja och förmåga till avskräckning 

genom direkt kommunikation? 

K2. Hur kan texterna sägas kommunicera Sveriges vilja och förmåga till avskräckning 

genom indirekt kommunikation? 

 

Figur 5 (Utvisar hur analysfrågorna appliceras på våra teman för att kunna svara på FF) 
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4 Analys 
Kapitlet kommer tillämpa de teman och analysfrågor som vi tagit fram på det empiriska 

materialet. Detta sker temavis där respektive tema och analysfråga ställs mot de olika texterna 

i ordningen trovärdighet, förmåga och kommunikation. 

4.1 Trovärdighet 

4.1.1 T1. Hur uttrycker texterna en vilja till att försvara Sverige och landets intressen? 

4.1.1.1 DS 2014:20, Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid 
Det framgår att målen för rikets säkerhet är föreslagna av Försvarsberedningen och beslutade 

av riksdagen. Dessa mål är fortsatt giltiga och är att värna befolkningens liv och hälsa, att värna 

samhällets funktionalitet och Sveriges grundläggande värden. Dokumentet konstaterar att 

“hävdandet av vårt lands suveränitet är en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målen 

för vår säkerhet.”63 

Viljan att försvara Sverige uttrycks sedan mer i praktiska termer där det mer ingående ges 

förslag på hur detta skall låta sig göras. Det militära maktmedlet står i centrum och 

[Försvarsmakten] “ska vara utformad och dimensionerad för att kunna försvara Sverige och 

främja svenska intressen [---] kunna försvara Sverige mot väpnat angrepp från statliga och icke-

statliga aktörer var det än kommer ifrån.”64 Påtryckningar som syftar till att begränsa rikets 

handlingsfrihet och självbestämmande skall alltså inte kunna genomföras. Genom att ha en 

modern försvarsmakt som är anpassad för uppgifter i Sverige och dess närområde skapas 

dessutom en stabiliserande faktor i Östersjöområdet. 

Försvarsberedningen konstaterar att en trovärdig försvarsförmåga är kostsam men nödvändig, 

och i den mån det är nödvändigt med exempelvis en beredskapshöjning kan en kredit i 

Riksgäldskontoret65 användas. Vidare uttrycks viljan till försvar genom att 

Försvarsberedningen anmodar att försvarsanslagen successivt skall höjas66 i aktuell 

försvarsinriktningsperiod. 

4.1.1.2 Regeringens proposition 2014/15:109 
Viljan att försvara Sverige genomlyser Regeringens proposition för den försvarspolitiska 

inriktningen 2016–2020 där regeringen betonar att Sverige måste öka den militära förmågan till 

nationellt försvar och att den svenska försvarsförmågan ytterst syftar till att försvara det egna 

                                                
63  Departementsserien 2014:20, Försvaret av Sverige - ett starkare försvar för en osäker tid, Regeringskansliet 
2014, s 35 
64 Ibid, s 36 
65 Ibid, s 50 
66 Ibid, s 99 
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territoriet67 genom att gå från ett insatsförsvar till ett försvar som tydligare inriktas mot den 

nationella försvarsdimensionen.68 

Vidare beskrivs att försvarsmakten skall utgöra en tröskel mot angrepp, hot och påtryckningar 

genom sin förmåga och beredskap att lösa uppgifter vid beredskapshöjning och ytterst i krig.69  

 
Om Sverige trots detta utsätts för angrepp, hot eller påtryckning ska det militära försvaret 
försvara riket med alla till buds stående medel. [---] Sverige ska försvaras.70 

Texten uttrycker här en tydlighet i viljan att försvara Sverige och att främmande makt skall 

tvingas att ta till vapenmakt, dvs en väpnad krigshandling för att utnyttja svenskt territorium 

för egna syften.71 

Propositionen uttrycker en tydlig ambitionsökning av den militära förmågan där vissa 

ekonomiska medel tillförs72 men proklamerar även att “Omställningen till ett försvar med en 

större nationell tyngdpunkt ska genomföras med tillgängliga resurser.”73  

4.1.1.3 Militärstrategisk doktrin 2016 (MSD) 
MSD uttrycker sig tydligt när det gäller viljan att försvara Sverige genom att inleda doktrinen 

med “Sverige ska försvaras”.74 Doktrinen klargör att “Kärnan i Försvarsmaktens uppdrag är 

att försvara Sverige samt främja svensk säkerhet och svenska intressen genom operationer i 

Sverige och utomlands” där hävdandet av Sveriges suveränitet och territoriella integritet är 

nödvändig för att nå målen för den svenska säkerheten.75 Att aktivt upprätthålla den territoriella 

integriteten signalerar vilja och förmåga vilket skapar trovärdighet.76 

Genom skrivningen “Väpnat angrepp ska mötas snabbt i syfte att vinna tid och skapa 

handlingsfrihet” deklarerar MSD tydligt att Sverige inte kommer stå passiv om en motståndare 

angriper Sverige vilket han förtydligar med “under fred och kris skall Försvarsmaktens 

agerande vara offensivt i syfte att skapa en tröskeleffekt.77 

 

 

                                                
67 Regeringens proposition 2014/15:109, s 1 
68 Ibid, s 50 
69 Ibid, s 55 
70 Ibid, s 55 
71 Ibid, s 55 
72 Ibid, s 9 
73 Ibid, s 51 
74 Försvarsmakten, MSD 16, s 6 
75 Ibid, s 39 ff 
76 Ibid, s 50 
77 Ibid, s 54 
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MSD är tydlig med att även om säkerhet byggs bäst med andra skall försvarsmakten 

självständigt kunna värna Sveriges suveränitet, avvisa kränkningar samt förebygga och hantera 

konflikter och krig nationellt som internationellt78 vilket MSD deklarerar på följande sätt: “[...] 

om vi står själva ska vi uppbåda utdraget och uthålligt motstånd med syfte att undvika att förlora 

kriget.”79 

4.1.1.4 Nationell Säkerhetsstrategi 
Dokumentet slår fast att statens viktigaste uppgift är att värna Sveriges frihet, fred och säkerhet 

och att “ett fundamentalt mål för arbetet med Sveriges säkerhet är att värna invånarnas liv och 

hälsa.”80  För att lösa denna uppgift måste Sverige självt kunna bestämma över hur landet skall 

styras, alltså undvika påverkan och tvång från andra aktörer. På det nationella planet är det 

ytterst försvarsmakten som har att hantera yttre hot och hävda nationell suveränitet. Försvarets 

förmåga skall grundas i medborgarnas försvarsvilja och samhällets krisberedskap, dvs alla 

måste bidra för att kunna möta hot mot nationens självbestämmande. Att den försvarspolitiska 

inriktningen för innevarande period har ett brett stöd i riksdagen kan också signalera att det 

finns en samsyn på viljan att försvara Sverige. 

4.1.2 T2. Uttrycker texterna hur Sverige kan bygga sin trovärdighet genom passiva 
civila åtgärder eller internationella samarbeten? 

4.1.2.1 DS 2014:20, Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid 
Försvarsberedningen skriver att det är internationella samarbeten av olika slag som är det 

främsta medlet för Sveriges säkerhet. Genom att stödja Förenta Nationerna skall global fred, 

säkerhet och utveckling skapas.81 För den regionala säkerhetsutvecklingen i Sveriges 

närområde pekas två huvudaktörer ut; Europeiska Unionen och USA. Försvarsberedningen 

anser att “många globala och regionala utmaningar kan endast bemötas om Europa och USA 

agerar tillsammans. En väl fungerande transatlantisk relation är viktig för säkerheten i Sveriges 

närområde.”82 Inom EU ska Sverige arbeta för att EU:s förda utrikes-och säkerhetspolitik förs 

med gemensamma mål och är tydlig och principfast. USA å sin sida står för den militära styrkan 

genom en fungerande transatlantisk länk. 

                                                
78 Ibid, s 41 
79 Ibid, s 5 
80 Statsrådsberedningen, Nationell säkerhetsstrategi, Gullers Grupp 2017, s 6 
81 DS2014:20, Försvaret av Sverige - ett starkare försvar för en osäker tid, s 23 
82 Ibid, s 27 
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I det nationella perspektivet skall samhällets förmåga att stå emot ett väpnat angrepp stärkas,83 

bland annat genom att planeringen för det civila försvaret ska återupptas och att förmågan att 

leda och samverka i kris bör fortsätta att utvecklas.84  

Försvarsberedningen anmodar även regeringen att “värdlandsstöd beaktas i försvarsplaneringen 

och att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder inklusive avtalsregleringar för att berörda 

myndigheter ska kunna skapa tillräckliga förutsättningar för att Sverige ska kunna ge och ta 

emot militärt stöd.”85 

Sammantaget visar Försvarsberedningen på en sammanhängande strategi där Sverige skall 

arbeta förebyggande och proaktivt genom bi-och multilaterala avtal. Samhällets förmåga att 

uthärda en konflikt i Sverige stärks genom att planering för det civila försvaret återupptas,86 

därigenom ökar Försvarsmaktens möjlighet att bjuda effektivare motstånd vilket kan skapa tid 

att kunna mottaga värdlandsstöd. Trovärdigheten uttrycks således genom att strategin är uttalad 

och att arbete med att få till relevanta avtal föreslås påbörjas. 

4.1.2.2 Regeringens proposition 2014/15:109 
Propositionen uttrycker att bi- och multilaterala samarbeten bör fördjupas, särskilt med 

Finland.87 Texten beskriver även att Sverige skall fortsätta att engagera sig i FN samt EU:s 

krishantering men även fortsätta sitt nära samarbete med Nato. Dessa samarbeten och 

engagemang ger Sverige möjlighet att utveckla sin militära förmåga och bidra till säkerhet i 

omvärlden vilket höjer Sveriges trovärdighet bland sina samarbetspartner. Att Sverige frekvent 

deltagit i internationella krishanteringsinsatser har visat på solidaritet från Sveriges sida och har 

lett till fördjupade samarbeten med länder och organisationer som är viktiga för säkerheten i 

norra Europa.88 

 Under 2014 undertecknades värdlandsavtalet som “syftar till att säkerställa att värdlandet kan 

lämna effektivt stöd för militär verksamhet på sitt territorium” och de lagändringar och 

lagstiftningsprocess som följde denna visar på hög trovärdighet i samarbetet med Nato.89 

 

 

                                                
83 Ibid, s 105 
84 Ibid, s 103ff 
85 Ibid, s 39 
86 Ibid, s 103 
87 Regeringens proposition 2014/15:109, s 1 
88 Ibid, s 48 
89 Ibid, s 38 
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Propositionen deklarerar att “Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda 

Sverige för krig” 90, totalförsvaret består av både militärt och civilt försvar där regeringen säger 

att planeringen för detta skall påbörjas snarast vilket är ett första steg i återupptagandet av ett 

vilande civilförsvar. 91  

Propositionen betonar att det är av “särskild betydelse att planeringen av det civila försvarets 

bidrag till Försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd beredskap och då ytterst i krig 

omhändertas”. Detta för att skapa en robusthet i samhället samt att kunna skydda sina 

medborgare, säkerställande av samhällsviktiga funktioner och övriga samhällets stöd till 

Försvarsmakten.92 

4.1.2.3 Militärstrategisk doktrin 2016 (MSD) 
MSD är tydlig med att det civila och militära försvaret måste verka gemensamt i ett totalförsvar 

att utgöra en tröskel för den som vill angripa Sverige, totalförsvaret skapar handlingsfrihet på 

ett politiskt plan och uthållighet åt det militära försvaret.93 Försvarsviljan är kärnan i 

totalförsvaret, enligt MSD, och den måste tydliggöras i det offentliga sammanhanget, inte tas 

för givet.94  

Även MSD betonar vikten av internationella samarbeten och gemenskap i syfte att skapa en 

trovärdig lojalitet till Sverige. MSD beskriver dessa på följande sätt: 

 
Detta är en bred samling av aktiviteter med det gemensamma syftet att främja goda 
relationer och fred, förebygga konflikter och skapa nätverk för produktivt samarbete med 
internationella aktörer. I förlängningen ska vår solidaritet med andra skapa solidaritet 
med oss, ytterst så att det internationella intresset för vår säkerhet och vårt försvar 
främjas.95 

 

MSD menar med detta att internationell förankring och samarbete ger vår tröskel större 

strategisk tyngd.96  

 

 

                                                
90 Ibid, s 2 
91 Ibid, s 51 
92 Ibid, s104 
93 Försvarsmakten, MSD 16, s 6 och 45 ff 
94 Ibid, s 44 
95 Ibid, s 48 
96 Ibid, s 51 
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4.1.2.4 Nationell Säkerhetsstrategi 
Den övergripande synen på hur Sverige försvaras enligt nationell säkerhetsstrategi 

sammanfattas väl i meningen “den nationella säkerhetsstrategin utgår från ett brett 

förhållningssätt och använder sig av ett vidgat säkerhetsbegrepp.”97 Dokumentet uttrycker 

tydligt att Sveriges säkerhet inte främst garanteras av en stark försvarsmakt. Visserligen skall 

Försvarsmakten ha en trovärdig förmåga och ytterst stå som garant för att hävda landets 

suveränitet, men “Tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel skapar 

försvaret en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige eller utöva påtryckningar med 

militära maktmedel.”98 Sverige skall uppfattas som en trovärdig och förtroendeskapande aktör 

“bland annat genom handel, kontakter mellan människor och samverkan i internationella 

organisationer.”99 

På det nationella planet skall samhällets robusthet öka genom utveckling av civilförsvar och 

totalförsvar. Sveriges känslighet mot kriser kan således minska och det blir svårare att påverka 

landet i viss riktning genom hot eller sanktioner. Dokumentet framhäver att Sveriges 

alliansfrihet bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa men även att Sverige skall verka 

för att öka EU:s förmåga till civil och militär krishantering,100 dvs att trovärdigheten stärks 

genom samarbete. 

4.2 Förmåga 

4.2.1 F1. Uttrycker texterna avvärjande militära förmågor som anses viktiga för att 
avskräcka en motståndare. 

4.2.1.1 DS 2014:20, Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid 
Försvarsberedningens rapport går igenom förmågor som anses ha betydelse för Sveriges försvar 

idag och i framtiden. Beredningen anger hotbilden som att “karaktären på de medel som bedöms 

dominera militär förmågeutveckling inom överskådlig tid får som effekt att de kan nyttjas utan 

att konventionella styrkor behöver verka direkt på motståndarens territorium.”101 För att möta 

dessa hot anger Försvarsberedningen fem huvudområden för ökad operativ förmåga i 

krigsförbanden; försvarsunderrättelser, luftförsvarsförmåga, tillgänglighet, ubåtsförmåga och 

brigadförmåga. 

 

                                                
97 Nationell säkerhetsstrategi, s 6 
98 Ibid, s 17 
99 Ibid, s 5 
100 Ibid, s 16 
101 DS2014:20, Försvaret av Sverige - ett starkare försvar för en osäker tid, s 25 
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Försvarsunderättelseförmågan anges som “avgörande för att kunna använda stridskrafterna på 

ett ändamålsenligt sätt. Det är av vikt att försvarsunderättelseförmågan har tillräckligt hög 

beredskap för att kunna ge nödvändig förvarning och att den har sådan uthållighet att den över 

betydande tid förmår följa ett krisförlopp.”102 

Med luftvärnets modernisering “ökar förmågan att skydda marin- och flygstridskrafternas 

basområden samt mobilisering och utgångsgruppering av stridskrafterna.”103 

Tillgängligheten skall säkerställas genom att “huvuddelen av de stående förbanden och 

kontraktsförbanden inom några dagar efter beslut om höjd beredskap ska kunna påbörja lösande 

av uppgift vid mobiliseringsplats [...].”104 

Ubåtsförmågan omnämns i form av deras unika underrättelse- och bekämpningsförmåga,105 och 

Försvarsberedningen föreslår att ytterligare ubåtar anskaffas. 

Brigadförmågan anses som vital “för att vidmakthålla förmågan att kraftsamla vid en allvarlig 

konflikt.”106 Med denna förmåga (brigad) stärks den samlade förmågan att möta en kvalificerad 

motståndare.107 

4.2.1.2 Regeringens proposition 2014/15:109 
Propositionen redovisar en anvisning “för att stärka den svenska försvarsförmågan och öka den 

operativa förmågan i krigsförbanden”108 vilket är grundläggande för att kunna avvärja en 

motståndare. 

Propositionen konstaterar särskilt fem områden som är viktiga för att kunna avvärja en 

motståndare; ubåtsjaktförmåga, stridsflygförmåga, försvarsunderrättelsetjänst, tillgänglighet 

samt att arméns förband organiseras i brigader.109 

Ubåtsjaktförmågan och stridsflygsförmågan är bland annat viktiga förmågor för att upprätthålla 

den territoriella integriteten.110 Försvarsunderrättelseverksamheten bidrar till att tidigt 

identifiera hot men även att för att kunna använda och utveckla stridskrafternas förmågor på 

rätt sätt samt inrikta verksamheten för försvarsmakten och övriga myndigheter.111  
  

                                                
102 Ibid, s 63 
103 Ibid, s 62 
104 Ibid, s 50 
105 Ibid, s 58 
106 Ibid, s 60 
107 Ibid, s 60f 
108 Regeringens proposition 2014/15:109, s 1 
109 Ibid, s 2 och 111 
110 Ibid, s 14 och 79 
111 Ibid, s 111 
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Tillgängligheten på krigsförbanden, i fred, kris och krig, är central för en relevant operativ 

förmåga i dagens snabba, komplexa och svårförutsägbara säkerhetspolitiska miljö.112 Att samla 

huvuddelen av Arméns förband i två brigader syftar till att med kombinerade vapen kunna möta 

en avancerad motståndare.113 

4.2.1.3 Militärstrategisk doktrin 2016 (MSD) 
MSD deklarerar att för att utgöra en tröskel mot en angripare krävs en trovärdig 

krigföringsförmåga med tillgängliga, dugliga krigsförband där “Förmågan till väpnad strid är 

grunden för försvarsmaktens avskräckningseffekt”.114 MSD talar inte mycket om vilka fysiska 

förmågor som skulle ha en avvärjande effekt utan beskriver det mer i termer om konceptuella 

förmågor som bland annat aktiverings-, mobiliserings- och beredskapssystem, 

försvarsunderrättelsetjänst och tillgänglighet.115 

Dock framställer MSD ett resonemang avseende utveckling inom lednings-, information-, 

underrättelse- och sensorområdet samt utveckling av lämpliga fjärrstridsmedel i syfte att 

förhindra en angripare att förneka Sverige tillträde till grupperings och manöverområden, dels 

fysiskt men även elektromagnetiskt.116 

4.2.1.4 Nationell Säkerhetsstrategi 
Ökade krav på svensk försvarsförmåga uttrycks. Främst skall krigsförbandens operativa 

förmåga höjas och den samlade förmågan i totalförsvaret säkerställas. Tre förmågor uttrycks i 

klartext. 

För det första betonas vikten av att kunna detektera och kartlägga förestående eller möjliga hot. 

En god försvarsunderättelseförmågan pekas ut som en förutsättning för att ge nödvändig 

förvarning mot yttre hot.117 

För det andra och tredje betonas militära förmågor avseende stridsflyg och på 

undervattensområdet som väsentliga säkerhetsintressen.118 

  

                                                
112 Ibid, s 67 
113 Ibid, s 73 
114 Försvarsmakten, MSD16, s 6 och 33 
115 Ibid, s 39, 54 och 56 
116 Ibid, s 29 
117 Nationell säkerhetsstrategi, s 17 
118 Ibid, s 18 
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4.2.2 F2. Uttrycker texterna vedergällande militära förmågor som anses viktiga för att 
avskräcka en motståndare. 

4.2.2.1 DS 2014:20, Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid 
Två förmågor omnämns i rapporten som förmågor som skulle kunna syfta till att vara 

vedergällande, även om förmågorna likväl kan användas i Sverige eller i internationella 

operationer. 

I tröskelhöjande syfte anger Försvarsberedningen att “JAS 39E bör utrustas med ett robotsystem 

som på långa avstånd och med hög precision kan bekämpa prioriterade markmål.”119 

Långräckviddiga robotar kan naturligtvis användas nationellt, men beredningen lyfter även 

fram specialförbandens förmågor att uppnå “direkta effekter genom raider av strids- och 

underrättelsekaraktär på stort djup.”120  

4.2.2.2 Regeringens proposition 2014/15:109 
Det ges inga direkta uttryck för några vedergällande förmågor i propositionen. Dock så föreslår 

Försvarsmakten i dokumentet att de bör “utveckla en offensiv cyberförmåga för att kunna möta 

angrepp mot egna system samtidigt som det ger möjlighet att möta hot och angrepp i andra 

arenor”.121 Regeringen ställer sig positivt till detta och “menar att Sverige bör utveckla en 

förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön”.122  

4.2.2.3 Militärstrategisk doktrin 2016 (MSD) 
Inget uttryck för vedergällande förmågor har hittats i dokumentet. Dock skriver MSD att 

“Försvarsmaktens resurser ska stödja defensiva och offensiva operationer i syfte att stärka 

skyddet av Sverige i cyberrymden”123 vilket kan, med cyberrymdens miljö som grund för 

antagandet, definieras som en möjlighet till vedergällande förmåga. 

4.2.2.4 Nationell Säkerhetsstrategi 
Inget uttryck för vedergällande förmågor har hittats i dokumentet. 

4.2.3 F3.Uttrycker texterna några andra förmågor som anses viktiga för Sverige att 
avskräcka en motståndare som till exempel passiva civila åtgärder eller 
internationella samarbeten. 

4.2.3.1 DS 2014:20, Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid 

Försvarsberedningens rapport präglas genomgående av att den bästa avskräckande effekten 

uppnås tillsammans med andra nationer och organisationer.  

                                                
119 DS2014:20, Försvaret av Sverige - ett starkare försvar för en osäker tid, s 56 
120 Ibid, s 63 
121 Regeringens proposition 2014/15:109, s 112 
122 Ibid, s 113 
123 Försvarsmakten, MSD16, s 30 
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Samarbetet med Nato anses öka svensk förmåga genom att “utveckla en relevant, modern, 

flexibel, interoperabel och användbar försvarsmakt.”124 

Regionalt skall den säkerhetspolitiska stabiliteten kring Östersjön stärkas genom ökad 

integration politiskt, ekonomiskt och militärt mellan de nordiska och baltiska länderna samt 

Tyskland och Polen.125 Försvaret skall kunna möta ett begränsat väpnat angrepp, men det är 

tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel en verklig tröskel skapas för 

en potentiell angripare.126 

Vid angrepp eller försämrat säkerhetspolitiskt läge anges att Sverige skall “kunna ge och ta 

emot civilt och militärt stöd,”127 en möjlighet som ökar om Sveriges försvarsmakt är 

interoperabel med Nato. 

Försvarsberedningen konstaterar att Sverige, likt andra länder, bör satsa på en samordnad 

strategisk underrättelseförmåga. Denna förmåga bedöms som viktig för “regeringens 

möjligheter att göra en korrekt samlad bedömning.”128 

För att stödja försvarets ansträngningar under kris och krig betonas samhällets förmåga att ha 

en uthållighet över tid och att kunna ställa om till försämrade förhållanden. Beredningen skriver 

att “förmågan att prioritera och allokera samhällets samlade resurser vid höjd beredskap måste 

utvecklas”129 och anger att det civila försvaret initialt bör kunna lösa uppgifter med befintliga 

resurser upp till tio dagar men att denna period skall kunna utsträckas ytterligare efter 

regeringsbeslut. För att nå bättre effekt i en krissituation föreslår beredningen även att ett 

centralt ansvar tas för att samordna myndigheternas krisarbete och kunna prioritera 

försvarsansträngningarna.130 

4.2.3.1 Regeringens proposition 2014/15:109 
Genomgående i propositionen är att försvarsmakten skall kunna möta ett väpnat angrepp men 

att tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel skapar en tröskel för den 

som skulle vilja angripa Sverige.131 Försvarsmakten med den militära förmågan ses således inte 

som en solitär i försvaret av nationen.  
  

                                                
124 DS2014:20, Försvaret av Sverige - ett starkare försvar för en osäker tid, s 41 
125 Ibid, s 19 
126 Ibid, s 44 
127 Ibid, s 23 
128 Ibid, s 101 
129 Ibid, s 105 
130 Ibis, s 106 
131 Regeringens proposition 2014/15:109, s 1 
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Detta förstärks under regeringens beskrivning av den svenska säkerhetspolitiken genom “Den 

svenska säkerhetspolitiken är en del av samhällets samlade resurser för att möta hot och 

utmaningar mot vår säkerhet.”132 

En tydlig inriktning från regeringen är återupptagandet av totalförsvaret och då särskilt det 

civila försvaret stöd till försvarsmakten. Syftet med ett totalförsvar är att uppnå robusthet i 

samhället och skapa uthållighet men även att nationellt kunna prioritera och avväga kritiska 

resursers nyttjande som vid höjd beredskap samt kris behövs både i försvarsmakten och det 

civila samhället.133  

Genomgående i propositionen är att “hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap 

och samverkan med andra länder” där en av grundförutsättningarna är att kunna ta emot och ge 

militärt och civilt stöd.134 Sverige höjde sin förmåga avseende detta avsevärt genom att ingå ett 

värdlandsavtal med Nato syftandes till att Sverige skall kunna lämna effektivt stöd för militär 

verksamhet på sitt territorium.135 

Förmågan att samverka med andra har ökat genom Sveriges deltagande i fredsbevarande 

insatser där Sverige har ökat sin interoperabilitet med partnerskapsländer samt erhållit större 

insyn och inflytande i bland annat Nato.136 

Särskilt vikt läggs vid det Svensk-finska samarbetet där man “genom att skapa en 

handlingsfrihet att agera tillsammans höjer tröskeln för incidenter och angrepp vilket i sin tur 

bidrar till ökad stabilitet”.137  

 

Trots att samarbete med andra nationer och organisationer genomsyrar propositionen deklarerar 

regeringen att “Sverige är inte med i någon militär allians”.138 Även det så tydliga Svensk-

finska samarbetet sammanfattas med att det “innebär en möjlighet till gemensamt agerande, 

men inte några utfästelser”.139 

                                                
132 Ibid, s 20 
133 Ibid, s 107 ff 
134 Ibid, s 21 ff 
135 Ibid, s 37 
136 Ibid, s 37 
137 Ibid, s 24 
138 Ibid, s 21  
139 Ibid, s 24 
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4.2.3.2 Militärstrategisk doktrin 2016 (MSD) 
Totalförsvarsförmågan, det civila och militära försvarets samlade förmåga, beskrivs som en av 

tre konceptuella utgångspunkter för den svenska försvarsförmågan att klara utmaningar under 

fred, kris, höjd beredskap och krig.140 

 
Totalförsvar grundas på samfällda civila och militära krigsförberedelser, vilka ska ge en 
struktur som å ena sidan möjliggör och understödjer militära operationer, å den andra 
sidan värnar samhällets funktionalitet samt befolkningens liv och hälsa. Inom 
totalförsvarets ram ska det vara möjligt att kunna ge och ta emot internationellt civilt och 
militärt stöd.141 

 

Samarbete med andra stater och internationella organisationer skall bidra till utvecklingen av 

den militära förmågan. Särskilt nämns samarbetet med Nato, inklusive värdlandsavtalet, som 

bidrar till möjligheten att utveckla förmågor inom krishantering och byggandet av säkerhet.142  

4.2.3.3  Nationell Säkerhetsstrategi 
Kriser och hot kan uppstå snabbt, men oberoende av tidsperspektiv skall det finnas en 

grundberedskap i samhället att möta dessa. En grundläggande förmåga till samverkan lyfts fram 

som särskilt angelägen,143 dock utan att precisera klart vem som skall samverka med vem. 

Tydligare exempel som lyfts fram är en stark polisiär och militär underrättelseförmåga 

tillsammans med ett starkare psykologiskt försvar och en robust cyberförsvarsförmåga. 

Ytterligare prioriterade nationella områden som pekas ut som angelägna är det civila försvaret 

som skall bidra till att öka samhällets robusthet och motståndskraft och bidra till “att Sverige 

kan styras och ledas även under omfattande påfrestningar som kan följa av kris eller krig.”144 

På den internationella arenan ska Sverige fortsätta sitt aktiva engagemang genom övningar, 

deltagande i partnerskap och internationella insatser. 

Det Svensk-finska försvarssamarbetet lyfts tillsammans med partnerskapet med NATO fram 

som en viktig del i svensk försvarsförmåga som skall utvecklas.  

Sammantaget skall försvaret tillsammans med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel 

“skapa en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige eller utöva påtryckningar med 

militära maktmedel”.145 En medvetenhet om de egna begränsade resurserna och förmågorna 

kan skönjas i den frekvent använda formuleringen om samverkan.  

                                                
140 Försvarsmakten, MSD16, s 44 ff 
141 Ibid, s 45 
142 Ibid, s 40 
143 Nationell säkerhetsstrategi, s 9 
144 Ibid, s 15 
145 Ibid, s 17 
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Men även om en utvecklad och fungerande samverkan naturligtvis underlättar 

myndigheternas förmåga att prioritera och fördela resurser på alla nivåer så konstateras även 

att “en stark transatlantisk länk är avgörande för Europas säkerhet.”146 

4.3 Kommunikation 

4.3.1  K1. Hur kan texterna sägas kommunicera Sveriges vilja och förmåga till 
avskräckning genom direkt kommunikation? 

4.3.1.1 DS 2014:20, Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid 
Förmågan till avskräckning kommuniceras på flera sätt i Försvarsberedningens rapport. 

Försvarsmakten åläggs att upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och [...] 

värna suveräna rättigheter och nationella intressen147 vilket innebär att främmande makt inte 

opåverkat ska kunna kränka svenskt territorium. 

Ytterligare en reell förmåga som kommuniceras är tillgängligheten till arméstridskrafterna. 

Beredningen föreslår att armén över tiden ska ha “delar av en brigadstridsgrupp, inklusive en 

manöverbataljon, i hög tillgänglighet.”148 Beredningen skriver att samtliga krigsförband skall 

ges ett tillgänglighetskrav och, i det fall regeringen beslutar om höjd beredskap, ett 

beredskapskrav.149 

Dokumentet anger att “Försvarsmakten skall upprätthålla tillgänglighet i fred och beredskap för 

den händelse det beslutas om höjd beredskap, för att kunna förebygga och hantera konflikter 

och krig.”150 

Sveriges unilaterala solidaritetsförklaring som omfattar EU-medlemmar, Norge och Island 

beskrivs i beredningens rapport151 och kommunicerar en avsikt som omfattar en reaktion från 

Sverige om något av de nämnda länderna skulle bli utsatta för ett angrepp. 

4.3.1.2 Regeringens proposition 2014/15:109 
Propositionen kommunicerar förmågan till avskräckning genom att tydligt klargöra att 

försvarsmaktens krigsförband skall vara anpassade för uppgifter i Sverige och närområdet, de 

skall ha ett krav på tillgänglighet i fredstid samt beredskapskrav på maximalt en vecka vid krig 

eller krigsfara.152 Vidare skall alla ingående delar i försvarsmakten som har en uppgift att lösa 

vid höjd beredskap ha ett krigsduglighetskrav för att kunna bedömas och värderas. 

                                                
146 Ibid, s 12 
147 DS2014:20, Försvaret av Sverige - ett starkare försvar för en osäker tid, s 44 
148 Ibid, s 48 
149 Ibid, s 47 
150 Ibid, s 44 
151 Ibid, s 23 
152 Regeringens proposition 2014/15:109, s 2 
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Dokumentet deklarerar att beredskapskrav, mobiliseringsplaner och mobiliseringsövningar153 

tillsammans med avancerade övningar154 för krigsförbanden skapar en tillgänglighet som är 

efterfrågad.  

Att tidigt kunna möta hot och kränkningar är en viktig del i den direkta kommunikationen, detta 

formulerar regeringen på följande sätt: 

 

Tillgängligheten i fredstid bör möjliggöra att kränkningar av det svenska territoriet 
upptäcks och avvisas, att det finns militär förmåga att möta politisk, militär eller annan 
påtryckning och att Sveriges säkerhet kan främjas genom operationer på vårt eget 
territorium, i närområdet och utanför närområdet. 

 

Den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen, “Sverige kommer inte att förhålla sig passivt 

om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. 

Vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför 

kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd”155  kommunicerar att Sverige inte kommer att stå 

passivt om ett land i närområdet blir attackerat vilket indikerar att Sverige har en vilja till 

avskräckning även utanför nationens gränser. Det under 2014 ingångna värdlandsavtalet med 

Nato förstärker trovärdigheten i detta då Sverige visar allvar med att vilja och kunna ta emot 

militärt stöd från Nato på ett adekvat sätt.  

För att kunna möta dagens hot på de olika arenorna anbefaller regeringen att 

försvarsunderättelseförmågan skall förstärkas och cyberförsvarsförmågan skall utökas till att 

även omfatta offensiva aktioner samt förmåga att identifiera och möta påverkansoperationer.156  

4.3.1.3 Militärstrategisk doktrin 2016 (MSD) 
MSD deklarerar förmågan till avskräckning genom att tydliggöra att försvarsmaktens förband 

har hög tillgänglighet och beredskap. Alla Försvarsmaktens resurser är krigsorganiserade och 

har uppgifter vid höjd beredskap samt krig. Försvarsmakten har genom krigsplaceringen av 

personal och materiel samt beredskapssättningen en sådan tillgänglighet att alla krigsförband, 

efter mobilisering, kan användas för att möta ett militärt angrepp.157 Mötandet av detta angrepp 

skall kunna föras enskilt och över lång tid.158 

                                                
153 Ibid, s 13 
154 Ibid, s 70 
155 Ibid, s 21 
156 Ibid, s 111 ff 
157 Försvarsmakten, MSD16, s 40 ff 
158 Ibid, s 54 
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Viljan att genomföra avskräckning kommuniceras genom att beskriva den höga tillgänglighet 

Försvarsmakten har på sina krigsförband och att deklarera att Sverige inte skall förlora ett 

eventuellt angrepp. 

 
Väpnat angrepp ska mötas snabbt i syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet. Därefter 
ska försvarsoperationer syfta till; att tillsammans med andra vinna kriget alternativt 
enskilt undvika att förlora. 

 

MSD deklarerar även att “en angripare ska tvingas använda vapenmakt för att nyttja eller 

besätta svenskt territorium” vilket understryker viljan om att avskräcka en angripare.159 

 

Vidare förklarar MSD att Försvarsmakten skall agera offensivt i syfte att skapa en tröskeleffekt 

genom att tidigt möta och avvisa kränkningar av vår territoriella integritet. “Vår vilja och 

förmåga att ge militärt stöd ska användas för att avskräcka en motståndare att angripa oss” 

fortsätter MSD.160 Det taktar bra med den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen, 

beskriven ovan. 

4.3.1.4 Nationell Säkerhetsstrategi 
Dokumentet citerar den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen där det framgår att  

 
Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle 

drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder 

agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige behöver därför kunna ge och ta emot 

civilt och militärt stöd.161 

 

Innebörden i citatet ger uttryck för en direkt kommunikation där Sverige markerar att ett 

angrepp kommer att föranleda en svensk reaktion och eventuella motåtgärder. 

  

                                                
159 Ibid, s 55 
160 Ibid, s 55 ff 
161 Nationell säkerhetsstrategi, s 17 



  35 

4.3.2 K2. Hur kan texterna sägas kommunicera Sveriges vilja och förmåga till 
avskräckning genom indirekt kommunikation? 

4.3.2.1 DS 2014:20, Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid 
I syfte att utveckla och vidmakthålla krigsförbandens operativa förmåga skall 

övningsverksamhet prioriteras och “större kvalificerade stridskraftsgemensamma 

försvarsmaktsövningar genomföras regelbundet.”162 En mer omfattande övningsverksamhet 

med samtliga stridskrafter skall etablera en normalbild med en ökad närvaro i Östersjön och på 

Gotland.163 Försvarsberedningen kommunicerar också specifikt Gotlands militära betydelse 

genom att föreslå att logistik och incidentberedskap skall stärkas på Gotland. Men även 

övningsverksamheten skall öka på Gotland och Försvarsberedningen skriver att 

övningsverksamheten bör omfatta manöverförband, luftvärnsförband och tillfällig basering av 

flyg- och marinstridskrafter.164 

4.3.2.2 Regeringens proposition 2014/15:109 
Propositionen i sin helhet kommunicerar viljan att försvara Sverige på ett tydligt sätt där den 

krigsavhållande tröskeln, avskräckningen, är central.165 Detta förstärks av regeringens ambition 

att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och totalförsvaret.166  

Regeringens tydligaste kommunikativa åtgärd är återupprättandet av ett militärt försvar på 

Gotland: 

 

Det är ett svenskt strategiskt intresse att ha en militär närvaro på Gotland. En svensk 
militär närvaro på och runt Gotland har också en stabiliserande effekt på den 
militärstrategiska situationen i Östersjöområdet. En ny mekaniserad stridsgrupp 
organiseras på Gotland.167 

 

Propositionen fastslår att då krigsförbanden inte har kunnat repetitionsutbilda sin tidigare 

krigsplacerade personal kan inte krigsförbanden verka utan mobilisering vilket begränsar dess 

användbarhet. Propositionen fastslår att: 

 
Då krigsförbanden i fredstid saknar en stor del av sin personal har begränsningar funnits 
i möjligheterna att genomföra övningar på högre taktiska nivåer. Det påverkar i sin tur 
förmågan att kraftsamla mot en kvalificerad motståndare.168 

                                                
162 DS2014:20, Försvaret av Sverige - ett starkare försvar för en osäker tid, s 52 
163 Ibid, s 52 
164 Ibid, s 52 
165 Regeringens proposition 2014/15:109, s 1 och s 64 
166 Ibid, s 12 
167 Ibid, s 74 
168 Ibid, s 57 
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Detta åtgärdade regeringen genom att besluta om att repetitionsövning av krigsplacerad 

personal åter skall kunna genomföras vilket kommunicerar en vilja att förmågehöja 

krigsförbanden.169 

4.3.2.3 Militärstrategisk doktrin 2016 (MSD) 
Inget uttryck för indirekt kommunikation har hittats i dokumentet. 

4.3.2.4 Nationell Säkerhetsstrategi 
Inget uttryck för indirekt kommunikation har hittats i dokumentet. 

5 Resultat  
Kapitlet inleds med att resultatet på respektive forskningsfråga redovisas. Därefter redovisas de 

slutsatser som dragits av denna studie mot forskningsproblemet. Slutligen genomförs en kort 

reflektion av denna studie i sin helhet och förslag på vidare forskning presenteras. 

5.1 Resultat av forskningsfrågorna 
Forskningsfrågorna utgår från studiens övergripande syfte, om den svenska försvarsförmågan 

kan sägas ha en krigsavhållande effekt baserat på valda teorier bakom avskräckning, och 

redovisas separat i syfte att skapa en överskådlighet av avskräckningens grundkriterier; 

trovärdighet, förmåga samt kommunikation. 

5.1.1 Är Sveriges vilja att försvara landet trovärdig? 
Trovärdigheten i ett lands avskräckning är kanske det svåraste att uttrycka inom avskräckning 

då den ligger i betraktarens ögon.  

Det råder inga tvivel i texterna om att Sverige skall försvaras. Viljan att göra detta understryks 

med retorik som att Sverige skall försvaras “med alla till buds stående medel”,170 detta skall 

göras bland annat genom en omställning till nationellt försvar. I det nationella försvaret finns 

även en tydlig plats för det civila försvaret som tillsammans med det militära försvaret bildar 

totalförsvaret, ett försvar som texterna tydligt uttrycker skall återupptas efter flera års vilande. 

Totalförsvarets civila del skapar en trovärdig passiv avskräckning enligt teorierna om 

avskräckning.  Även om texterna uttrycker att säkerhet byggs bäst med andra är det tydligt att 

om Sverige inte kan påräkna hjälp utifrån ska vi utdraget och uthålligt kunna göra motstånd i 

syfte att inte förlora kriget. Främmande makt skall tvingas begå en krigshandling för att kunna 

nyttja svenskt territorium för egna syften.  

                                                
169 Ibid, s 57 
170 Regeringens proposition 2014/15:109, s55 
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Inom ramen för utökad avskräckning skall Sveriges solidaritet med andra genom till exempel 

internationella åtaganden skapa en solidaritet med oss vilket ger en större tyngd och 

trovärdighet i att vilja och kunna ta emot militär hjälp. Värdlandsstödet med Nato ger ännu mer 

tyngd i möjligheten och förmågan att kunna ta emot militär och civil hjälp från andra stater eller 

organisationer. 

 

För att den proklamerade ambitionsökningen, med bland annat högre beredskap och 

tillgänglighet, skall vara trovärdig tillför regeringen ekonomiska medel under perioden för 

beslutet men skriver även att omställningen till ett försvar med nationell tyngdpunkt ska 

genomföras med tillgängliga resurser. Denna skrivning kan tolkas som att man inte är villig att 

genomföra de satsningar som beskrivs i texten eller att regeringen rent av vet att de tillförda 

medlen är för få i förhållande till ambitionen.  

Vidare så ingår Sverige fortfarande inte i några försvarsallianser vilket skulle inneburit 

möjlighet till en kollektiv avskräckning. Att Sverige deklarerar att solidaritet bygger solidaritet 

är inget man kan förlita sig på förrän denna solidaritet har testats ordentligt vid till exempel en 

kris eller krig. De ekonomiska förhållandena och avsaknad av försvarsallianser ger 

ovillkorligen en lägre trovärdighet till de uppsatta målen och den ambition som tidigare 

beskrivits. 

 

Då Sverige fortfarande är alliansfritt hamnar den nationella avskräckningen i fokus vilket i sig 

innebär en högre grad av trovärdighet eftersom försvaret av det egna territoriet och 

självständigheten är existentiellt. 

 

Sammanfattningsvis så uttrycker texterna en, baserat på teorierna, hög trovärdighet till att vilja 

försvara Sverige och dess intressen inom den nationella avskräckningen. Utvecklingen av 

Sveriges förmåga till avskräckning bör ligga i den kollektiva och utökade förmågan. 

5.1.2 Vilka militära förmågor anser Sverige är viktiga för avskräckning? 
Den operativa effekten i krigsförbanden är den övergripande förmågan för den svenska 

försvarsförmågan och är den förmåga som tydligt framhävs i de olika texterna. Texterna 

uttrycker fem huvudområden som är särskilt viktiga för Sveriges försvar; tillgänglighet, 

försvarsunderättelseförmågan, luftstridsförmåga, undervattensförmåga samt brigadförmåga. 
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Tillgänglighet är inte en militär förmåga i dess klassiska benämning men tillgänglighet innebär 

i denna kontexten möjligheten att genomföra omedelbar avskräckning genom att snabbt kunna 

utgruppera förband eller genomföra mobiliseringsövningar. För att kunna göra detta krävs hög 

tillgänglighet med korta beredskaps- och mobiliseringstider vilka man kravställer tydligt i 

texterna. 

Försvarsunderrättelseverksamheten, med en hög beredskap, bidrar till att tidigt identifiera hot 

och ge förvarning mot yttre hot men även att för att kunna använda och utveckla stridskrafternas 

förmågor på rätt sätt mot kommande hot samt inrikta verksamheten för försvarsmakten och 

övriga myndigheter. Försvarsunderrättelseverksamheten levererar även en normalbild av hotet 

i vårt närområde vilket bidrar till att vi kan identifiera när hoten går från allmänna till specifika. 

Luftstridsförmågan och undervattensförmågan ökar förmågan till skydd av basområden vid 

mobilisering och utgångsgruppering men är även viktiga förmågor i upprätthållandet av den 

territoriella integriteten. Luftstridsförmågan är stridsflyg kombinerat med luftvärn samt ledning 

som skapar en avskräckande förmåga i vårt luftrum. Undervattensförmågan är inte bara ubåtar 

utan även fasta och rörliga sensorer och mineringar för att kunna identifiera och hindra ett 

angrepp under men även på ytan. 

Att samla huvuddelen av Arméns förband i brigader skapar förmågan att kunna kriga med 

kombinerade vapensystem och kunna kraftsamla resurserna bättre för att kunna möta en 

kvalificerad motståndare. 

Ovanstående förmågor är avvärjande förmågor som slår mot angriparens styrkor vid ett 

eventuellt anfall och har ingen möjlighet att verka vedergällande mot angriparens ledning eller 

politiska ledning. Texterna uttrycker bara en förmåga som kan verka vedergällande och det är 

cyberförmågan som skall kunna verka offensivt. Om Sverige har för avsikt att använda denna 

för att slå mot ledningen i hemlandet eller dess politiska vilja framgår inte men skulle kunna 

utgöra ett alternativ. 

För att stärka den generella avskräckningen framhäver texterna totalförsvarets vikt i syfte att 

skapa uthållighet och robusthet men även för att kunna prioritera användningen av de kritiska 

resursernas användning i Sverige. Denna förmåga skall återupptas och planeringen av 

civilförsvaret är det första steget enligt texterna. 
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För att kunna ta emot militärt och civilt stöd som Sverige deklarerar framgår det att det är av 

stor vikt att Sverige skall deltaga i internationella insatser och övningar för att skapa 

interoperabilitet med andra vilket skapar en förmåga att kunna genomföra gemensamma 

operationer i Sverige eller internationellt vilket resulterar i en stärkt utökad avskräckning. 

Sammanfattningsvis identifierar texterna de avvärjande förmågorna tydligt medans 

vedergällande förmågor omnämns i obetydlig utsträckning. Förmågan och viljan att kunna 

växla från generell till omedelbar avskräckning är tydlig i texterna då tillgängligheten tillskrivs 

en betydande vikt. 

5.1.3 Kan Sverige sägas kommunicera sin förmåga och vilja till avskräckning på ett 
tydligt sätt? 

Den direkta kommunikationen i texterna uttrycker en tydlig vilja att försvara Sverige och dess 

intressen. Detta tydliggörs med att förklara att det krävs vapenmakt för att kunna besätta svenskt 

territorium och att ett angrepp skall mötas snabbt för att kriget sedan skall vinnas tillsammans 

med andra eller undvikas att förloras enskilt.  

Förmågan till avskräckning kommuniceras i texterna med tydliggjord och hög beredskap på de 

förband med idag anställda soldater men även på förbanden som måste mobiliseras. Den höga 

beredskapen skall även möjliggöra att svenska förband kan identifiera och avvisa kränkningar 

av det svenska territoriet i fredstid. Texterna förmedlar även att försvarsmaktens alla 

krigsförband har krigsplacerad personal och materiel med färdiga mobiliseringsplaner vilket 

underbygger den generella avskräckningen. 

 

Den tydligaste indirekta kommunikativa åtgärden avseende omedelbar avskräckning är 

uppsättandet av förband på Gotland. Här har texterna identifierat att militär närvaro på och runt 

Gotland har en stabiliserande effekt i Östersjöområdet och för att råda bot på detta upprättas ett 

nytt förband på Gotland i syfte att ha militär närvaro så att man inte kan besätta svenskt 

territorium utan vapenmakt.   

Större och mer avancerade övningar med alla stridskrafter samlade, försvarsmaktsövningar, 

skall genomföras mer frekvent i syfte att visa förmåga. För att kunna öva med större förband 

under mer avancerade former krävs att vi övar med andra nationer där värdlandsstödet med 

Nato är en tydlig markering till vår vilja och förmåga att genomföra dessa större övningar. 

Värdlandsstödet bidrar även till den generella och utökade avskräckningen då vi kommunicerar 

direkt och indirekt vår vilja och förmåga att ta emot hjälp och öva med andra. 
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Den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen taktar väl med texterna om att Sverige skall 

kunna ta och ge militärt samt civilt stöd från andra länder eller organisationer och 

kommunicerar en vilja att bidra till utökad avskräckning utanför Sveriges gränser. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att texterna kommunicerar tydligt en vilja och förmåga till 

nationell och utökad avskräckning enskilt eller med andra. Det återfinns både direkta och 

indirekta kommunikativa åtgärder för att verka avskräckande omedelbart eller generellt. 

5.2 Slutsatser 
Syftet med studien är att svara på huruvida svensk försvarsförmåga har en krigsavhållande 

effekt baserat på valda teorier bakom avskräckning. Författarna anser att resultatet av studien, 

med den tidigare redovisade begreppsapparaten, skapar en förklarande bild av vad som krävs 

för att verka krigsavhållande genom avskräckning samt Sveriges åtgärder för att verka så. 

Resultatet av denna studie visar att Sverige skapar trovärdighet i sin vilja att försvara sig genom 

att direkt kommunicera sin vilja och förmåga att försvara landet och dess intressen. Retoriken i 

texterna är tydliga med att Sverige inte kommer att ge sig vid ett hot eller väpnat angrepp vilket 

förstärks genom den tydliga kravställningen internt på den svenska försvarsförmågan. Dels 

kraven på det civila försvaret att bygga robusthet och att stödja försvarsmakten i de militära 

försvarsoperationerna men kanske ännu tydligare i kravställningen på försvarsmaktens förband 

avseende beredskap och duglighet vilket skapar tillgänglighet. Den ambitionsökning som 

texterna uttrycker stärks i sin trovärdighet med de ekonomiska anslagen som följer beslutet för 

att kunna utveckla de identifierade förmågorna som Sverige behöver för att anses avskräckande. 

Dock uttrycker texterna en ambivalens då de även menar att omställningen till den nationella 

försvarsdimensionen skall ske med nuvarande resurser vilket kan tolkas som att den politiska 

nivån är medvetna om att tillförda resurser inte är tillräckliga. 

Studien visar även på att statsmakten vidtar åtgärder för att dels bygga trovärdighet men även 

den militära och civila försvarsförmågan. Utgrupperingen av förband på Gotland tillsammans 

med de återkommande försvarsmaktsövningarna är tydliga omedelbara handlingar som skapar 

en avskräckande effekt. Det under 2014 avtalade värdlandsstödet med Nato bidrar i stor 

utsträckning till Sveriges avskräckning då detta visar på att man är trovärdig i sin retorik med 

att kunna ta emot militär och civil hjälp i och med att avtalet skapar förutsättningar för att lättare 

kunna öva tillsammans med andra som bygger inte bara interoperabilitet utan även solidaritet.  
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Den svenska unilaterala solidaritetsbeskrivningen tydliggör framförallt att Sverige bidrar till 

utökad avskräckning genom att kunna ge hjälp till andra länder, huruvida denna solidaritet är 

ömsesidig kommer bara att tydliggöras när den sätts på prov. Texternas tydliga uttryck för 

samarbete med andra kan tolkas dels som ovan, att det bygger förmåga och trovärdighet,  men 

även att Sverige inte är villiga att betala det pris som det kostar att vara krigsavhållande genom 

avskräckning, som man deklarerar, utan vill dela på bördan med andra. 

Internationella erkända försvarsallianser måste ses som mer trovärdiga än ett enskilts lands 

solidaritetsförklaring utan förpliktelser. Sveriges motvilja att ingå i dessa allianser gör att 

Sverige inte kan sägas ha en kollektiv avskräckning och trovärdigheten i att kunna ta emot och 

ge hjälp kommer endast att kunna utvärderas ordentligt när den satts på prov. 

Även om ÖB´s uttalande om Försvarsmaktens underfinansiering måste tas på allvar konstaterar 

vi att texterna på såväl politisk som myndighetsnivå har en gemensam riktning mot en samlad 

trovärdig säkerhetsstrategi där Sverige skall verka krigsavhållande. Strategin grundar sig i 

teorierna om avskräckning, en avskräckning som innehåller både aktiva och passiva åtgärder 

med ett tydligt fokus på den nationella avskräckningen med avvärjande metoder. Då studien 

har genomförts ur ett teoretiskt perspektiv där motståndaren och faktiska förmågor ej har 

analyserats, kan Sverige sägas ha en krigsavhållande förmåga genom avskräckning. Huruvida 

denna avskräckning är tillfyllest mot en presumtiv motståndare återstår att se. Slutligen 

konstaterar författarna att den lucka i forskningen som identifierades således har kunnat fyllas. 

5.3 Reflektion 
Under arbetets gång har förståelsen för den kvalitativa metoden, som den här studien bygger 

på, ökat. Metoden har visat sig väl lämpad för att extrahera stora mängder information ur det 

material som valdes för studien. 

En större utmaning var att få analysfrågorna och forskningsfrågorna att takta mot 

problemformuleringen. Analysfrågorna omarbetades efter hand för att bättre svara mot 

forskningsfrågorna, något som uppfattas ha fallit väl ut under analysarbetet - analysfrågorna 

har bevisligen bidragit till att en stor mängd relevant data har kunnat utläsas ur materialet. 

Det valda materialet har bidragit med överraskande mycket data som stärkt kopplingen till 

teorierna om avskräckning och haft ett med varandra överensstämmande budskap. Denna 

koherens har dock inte enbart varit positiv, frågan huruvida annat material skulle ha valts har 

väckts vid några tillfällen.  
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Det hade kanske räckt med att studera Regeringens proposition och i stället för 

Försvarsberedningens rapport ha analyserat exempelvis Perspektivstudien. Det kan även 

ifrågasättas huruvida forskningsproblemet kan besvaras utan att ta hänsyn till praktiska 

faktorer såsom finansiering och materielförsörjning. Men eftersom forskningsproblemet 

faktiskt ställs ur ett rent teoretiskt perspektiv med tydliga avgränsningar medvetandegörs detta 

för läsaren.  

Ett potentiellt problemområde identifierades under studiens gång kopplat till det dubbla 

författarskapet. En uppdelning av arbetet är naturlig men kan få som konsekvens att data tolkas 

på olika sätt eller att förståelsen för olika delar i studien divergerar. Detta hanterades genom att 

författarna gemensamt gick igenom det material som analyserades och i praktiken har det 

dubbla författarskapet faktiskt ökat reliabiliteten då båda författarna har dragit snarlika 

slutsatser av det analyserade materialet. Under arbetets gång har det funnits anledning att vara 

självkritiska och genom kritisk granskning skilja på insamlade data, dvs det som uttrycks i 

texterna, och på vad författarna själva känner till. Vi upplever dock att vårat yrkeskunnande och 

förförståelse i ämnet bidragit till att lyfta uppsatsen. 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 
Som studien har visat vidtar Sverige, åtminstone i teorin, en rad åtgärder för att utveckla sin 

avskräckningsstrategi. Författarna har, med denna studie som utgångspunkt, identifierat två 

områden som skulle vara ett naturligt steg för fortsatt forskning. 

Som studien konstaterar har Sverige synnerligen begränsad tillgång till vedergällande 

förmågor. Men vad innebär det för svensk avskräckningsstrategi om vedergällande förmågor 

skulle tillföras? En vetenskaplig studie skulle kunna undersöka hur en småstats förmåga till 

avskräckning förändras med en omfattande vedergällande förmåga. 

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att med den här studien som utgångspunkt applicera 

ett motståndarperspektiv. Genom att utgå från den forskning som finns angående hur Ryssland 

ser på andra nationers avskräckning skulle en intressant jämförelse kunna göras huruvida 

Sveriges avskräckning är relevant ur en motståndares synvinkel. 
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