
44

N r 4 oktober/december  2016

säkerhetspolitikens yttersta syfte är 
och bör vara att värna medborgarna och 
landets suveränitet, frihet och oberoende. 
För detta nyttjar landet flera maktmedel, 
däribland det militära. För att stödja det-
ta säkerhetspolitiska syfte behöver därför 
försvarsmakten inneha ett antal förmågor. 
Dessa kan övergripande formuleras som 
förmåga att hävda, tvinga, påverka och beseg
ra. Metoder som kan användas är offensiva 
eller defensiva, direkta eller indirekta samt 
ibland stabiliserande och/eller stödjande. 
Ofta i olika kombinationer beroende på 
typ av operation och fas i denna. Medlen är 
Försvarsmaktens personal, materiel, förnö-
denheter, infrastruktur med mera, d v s de 
fysiska faktorer som, tillsammans med de 
konceptuella och moraliska, bygger upp vår 
krigsföringsförmåga.1

Med det syftet som grund är en lämplig 
utvecklingsstrategi att låta närområdet di-
mensionera försvarsmakten i syfte att vara 
krigsavhållande och avskräckande, med ro-
bust förmåga att hävda territoriell integri-

tet och motstå påtryckningar med militära 
maktmedel i fred och kris, samt förmåga 
att påverka en angripare i krig tillräckligt 
mycket, för att på så sätt tvinga denne till 
för oss fördelaktiga vägval.

Liksom under det kalla kriget behöver 
Sveriges försvarspolitiska mål även nu for-
muleras i termer av en situationsanpassad 
avhållandedoktrin. I sin tur byggd på en tro-
värdig förmåga att möta militär aggression 
på olika nivåer, vilket får en motståndares 
potentiella nettovinster att te sig alltför små 
i sitt vidare strategiska sammanhang. 

En tillräcklig tröskelförmåga2

Tröskelförmåga och tröskeleffekt är begrepp 
som använts flitigt på senare tid. I exempel-
vis Försvarsmaktens perspektivstudie 2013 
tjugotvå gånger, och i Försvarsberedningens 
säkerhets och försvarspolitiska rapporter 
från 2013 och 2014 fyra respektive fem 
gånger.3 

Men vad avses egentligen? En mer precis 
definition kan vara på sin plats. Och vad 
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innebär tröskeleffekt för utvecklingen av 
Försvarsmakten i allmänhet och luftstrids-
krafterna i synnerhet?

Syftet med denna årsberättelse från KKrVA 
avd III är att beskriva hur luftstridskrafter-
nas förmågor kan nyttjas och utvecklas uti-
från ett tröskeleffektsresonemang. I avsnitt 
1 definieras begreppet, därefter genomförs 
en betraktelse av andra länder. Avsnitt 3 re-
sonerar kring Sveriges och Försvarsmaktens 
handlingsalternativ, vilket därefter leder till 
studiens kärnpunkt; konsekvenser för luft-
stridskrafterna och dess utveckling. Till sist 
sammanfattas studien.

Definition
Flera har skrivit om begreppet tröskeleffekt 
på senare år. Mikael Beck föreslår exem-
pelvis i sin uppsats från Försvarshögskolan 

”Luftvärn, defensiv luftmakt och tröskelef-
fekt” att tröskeleffekt kan förstås som ”...
åtgärder i form av anskaffning och använ-
dande av militära förmågor samt byggan-
de av allianser i syfte att höja kostnaderna 
för en potentiell utmanare att fullfölja hot. 
Ytterst syftar denna kostnadsökning till att 
avskräcka utmanaren och (sic) att avstå från 
angrepp.”4 Jörgen Axelsson likställer vidare 
i sin motsvarande uppsats ”Avskräckning 
inom svensk försvars och säkerhetspolitik” 
tröskeleffekt med avskräckningsbegreppet. 
Axelsson ger begreppet en egen definition i 

”...de kostnader som en potentiell angripare 
måste vara beredd att betala för att fullfölja 
sina avsikter.”5 

Försvarsmaktens perspektivstudie från 
2013 behandlar tröskeleffekt relativt utförligt. 
Det närmaste en definition man kan komma 
skulle kunna sägas vara stycket: ”En egen 
militär förmåga att föra väpnad strid, inom 
ramen för ett trovärdigt internationellt sam-
arbete, avskräcker en potentiell motståndare 
från att vidta oönskade åtgärder. Ytterst 

definieras tröskeleffekten av förmågan att 
förebygga att ett allvarligt hot övergår till 
ett väpnat angrepp på Sverige eller i närom-
rådet. Försvarsmaktens bidrag till en hög 
tröskeleffekt bedöms vara central för Sveriges 
säkerhetspolitik.”6 Denna definition bygger 
på förmåga och utgår från den försvarande 
parten. Begreppet förmåga är bra då det kan 
ses som heltäckande. Det tar inte bara upp 
vapensystem, plattformar, antal soldater, 
utan det kan anses täcka hela den svenska 
förmågan med alla tillgängliga instrument 
och då inte minst det politiska. Att man 
ser tröskeleffekten enbart som en koppling 
till det väpnade angreppet kan vara en be-
gränsning. Det kan ju vara bra att skapa en 
tröskeleffekt även mot lägre konfliktnivåer, 
exempelvis systematiska kränkningar av det 
egna territoriet.

Vidare kan man enligt Krister Andréns 
FOIrapport Krigsavhållande tröskelförmåga. 
Det svenska försvarets glömda huvudupp-
gift? dela upp begreppet tröskelförmåga i 
en defensivt avhållande dito (deterrence by 
denial) samt en tröskelförmåga som kan 
ge en angripare strategiskt kännbara upp-
offringar (deterrence by punishment). det 
senare handlar både om att militärt tillfoga 
en angripande motståndare förluster och 
att bädda för snabbt och effektivt stöd från 
omvärlden, men även om en lång rad icke
militära dimensioner. Tröskeln påverkas av 
karaktären på landets löpande säkerhetspoli-
tiska relationer med omvärlden, integrationen 
inom eU med mera. Ytterst ledande till en 
förmåga att aktivt kunna lyfta en konflikt 
till en nivå så att ett direkt yttre stöd ter sig 
sannolikt.7 

Det senaste, och bredaste, helhetsgreppet 
avseende definition tas i en annan rapport 
från FOI under våren 2015, ”Vill du ha fred, 
rusta för krig” – Perspektiv på en svensk 
tröskel. Studien ser tröskel som en begrän-
sad del av avskräckning och redogör för 
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avskräckningsteorins utveckling. Samtidigt 
konstateras att teoribildningen ofta utgått 
från ett stormaktsperspektiv, varför även 
ett svenskt historiskt perspektiv från kalla 
krigets början ges. Efter att ha analyserat 
olika perspektiv på ett svenskt tröskelbegrepp, 
bland annat tredje parts potentiellt avhål-
lande effekt på angriparen, landar studien i 
en ansats till definition. Kortfattat kan den 
beskrivas som tre samverkande delar:

• Vilja att möta ett väpnat angrepp.

• Förmåga att möta ett väpnat angrepp.

• Trovärdig kommunikation av denna vilja 
och förmåga,

Tröskelförmåga anses innefatta de kapacite-
ter en aktör disponerar, vilka en angripare 
väger in i sin kalkyl när denne överväger 
ett angrepp.

Vidare delas tröskeleffekten, den avskräck-
ning eller påverkan försvararen har på an-
griparen, upp i olika faser:

• Före beslut om angrepp (general deter-
rence)

• Vid angreppsbeslut (immediate deter-
rence)

• Under angrepp, avvärjning och avskräck-
ning från fortsättning (coercion)8 

Med utgångspunkt i dessa tidigare arbeten 
har en definition för denna studie tagits fram. 
Först konstateras att tröskeleffekt påverkas i 
högsta grad även av andra maktmedel än de 
militära. Politiska, diplomatiska och ekono-
miska faktorer är minst lika viktiga. Likaså 
samhällets civila robusthet. Men efter detta 
konstaterade avgränsas dock dessa aspekter 
i huvudsak bort i den vidare framställning-
en, analogt med dess syfte att studera vad 
en analys utifrån tröskeleffektsbegreppet 
ger vid handen avseende luftstridskrafterna. 
Dessutom är det militära maktmedlet ett av 

få dito som Sverige disponerar självständigt. 
Som en handelsberoende småstat är ekono-
miska och politiska maktmedel ofta svåra 
att använda ensamt, utan är normalt knutna 
till andra aktörer, t ex EU och FN. 

Avgränsningen gäller även frågan om vad 
ett medlemskap i Nato skulle tillföra avseende 
tröskeleffekt. Denna avgränsning är gjord 
främst utifrån två skäl. Det första utgörs 
av det faktum att Sverige inte är medlem i 
Nato. För denna studies relevans krävs att 
den utgår från nuläget. Det andra skälet 
utgörs av att man som medlem i och med 
det kollektiva skyddet som ges i traktatets 
artikel V ges hantera förmågan att skapa en 
tröskeleffekt på ett helt annat sätt än den som 
inte är medlem. Slutsatserna utifrån en sådan 
studie skulle således inte vara relevanta för 
nuläget. Sammantaget skulle denna studie 
behöva belysa två parallella spår, ett som 
medlem och ett som icke medlem, vilket 
inte har rymts inom ramarna. 

Ett par grundläggande utgångspunkter för 
vidare resonemang behöver också faststäl-
las. Ett är att Sverige är strategiskt defensivt, 
och t ex inte preemptivt angriper hotande 
grannländer. ett annat att Sverige inte själv 
förfogar över massförstörelsevapen, vilket 
ju har en koppling till begreppet deterrence 
by punishment. 

Ur ovanstående resonemang skulle en 
definition av tröskeleffekt kunna formuleras 
som viljan att möta en väpnad aggression, 
förmågan att göra det, samt trovärdig kom-
munikation av denna vilja och förmåga. om 
vi antar att viljan finns, och hur som helst 
ligger viljan i denna mening mer på andra 
maktmedel än det militära, finns skäl att 
vidare definiera tröskelförmågebegreppet. 
Vi ser det som en förmåga att förebygga att 
allvarliga hot övergår till militärt våld och 
ytterst väpnat angrepp mot Sverige, att kost-
naderna för en potentiell angripare överstiger 
den bedömda nyttan. Här skiljer sig vår defi-
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nition från en del som redovisats ovan, som 
utgår explicit från det väpnade angreppet. Det 
väpnade angreppet kan med fog anses vara 
det mest krävande av militära utmaningar, 
men då vårt syfte är att diskutera försvars-
maktsutveckling, med fokus på luftstrids-
krafterna, utifrån tröskeleffektsbegreppet 
anser vi det riskabelt att förenkla och bara 
se på det väpnade angreppet.9 ett bredare 
perspektiv på militärt våld behövs, inklude-
rande bland annat hot, territoriell integritet, 
hybridkrigföring och väpnat angrepp.

Studien ansluter sig vidare till synen att 
tröskelförmåga kan delas upp i:

• defensivt avhållande tröskelförmåga (de-
terrence by denial), samt 

• tröskelförmåga kapabel till strategiskt 
kännbara uppoffringar (deterrence by 
punishment).

Båda bedöms kunna inordnas under en i 
grunden strategiskt defensiv hållning. Det 
senare handlar som sagt för Sveriges del 
mångt och mycket om säkerhetspolitiska 
relationer till omvärlden, men även rent 
militära förmågor kan vara relevanta. Och 
en defensivt avhållande tröskelförmåga kan 
mer konkret innebära allt från ett försvar 
uteslutande byggt på hemvärnsliknande för-
band som bedriver gerillakrigföring mot en 
angripare efter ockupation till en högtekno-
logisk försvarsmakt med utvecklad förmåga 
till precisionsbekämpning av mål på, över 
och omkring Östersjön.

I denna definition ligger en utmaning som 
förtjänar att utvecklas något. Vad som är till-
räcklig tröskeleffekt, eller i detta fall snarare 
tröskelförmåga, avgörs ju för den strategiskt 
defensiva staten alltid av den potentiella 
motståndaren. Sanningen ligger så att säga 
i betraktarens ögon. Samtidigt kan vi aldrig 
antas ha full insyn i dennes processer. För våra 
bedömningar av tillräcklig förmåga måste 

vi därför utgå från våra egna professionella 
uppfattningar parat med bedömningar av 
motståndarens värdering av oss. Tilläggas 
bör även bedömningar av potentiella allie-
rades uppfattning om vår förmåga, vilket 
kan spela stor roll för dessas beslut att vid 
behov komma till vårt stöd. Och häri spe-
lar självfallet kommunikation en viktig roll. 
Trovärdig extern kommunikation av både 
vilja och förmåga att möta ett eventuellt an-
grepp. Samt även internt, i syfte att befästa 
den egna viljan. 

Den uppdelning i faser som FOIrapporten 
”Vill du ha fred, rusta för krig” – Perspektiv 
på en svensk tröskel10 företräder finner vi 
vara intressant och kan vara bra om man ska 
analysera beslut. Till exempel övningsutbyte 
väl före beslut om angrepp, höjd beredskap 
inför ett angreppsbeslut och operativa mål-
valsbeslut under ett pågående angrepp. Men 
fasindelningen tillför mindre vid diskussion 
av förmågeutveckling, och kommer inte att 
tillämpas i den vidare framställningen.

Internationell betraktelse
Syftet med detta avsnitt är att ge en överskåd-
lig bild över hur andra länder har hanterat 
det vi menar med tröskeleffekt. Avsnittet 
börjar med ett kort resonemang om varför 
en betraktelse är relevant. Därefter diskuteras 
vilka länder som kan ses som betydelsefulla 
att studera. Detta fortsätter med en kort 
beskrivning av respektive land, varvid ett 
svenskt perspektiv vävs in, och avslutnings-
vis beskrivs hur dessa länder valt att skapa 
sin tröskeleffekt. 

En betraktelse av andra länder ger per-
spektiv oavsett om olikheter eller likheter 
mellan de utvalda länderna identifieras. Det 
är viktigt att studera huruvida tröskelef-
fektsanalys är en unik svensk företeelse, eller 
om den går att hitta hos andra länder. Om 
likheter identifieras kan det ge en förstärkt 
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trygghet. Identifieras olikheter är det av vikt 
att studera vad dessa olikheter består av, för 
att kanske också kunna förklara en eventuell 
logik i dessa olikheter. Denna logik kan då 
återfinnas i ett antal olika parametrar, såsom 
geostrategisk situation, ekonomi och allians-
bindningar, bara för att nämna några. 

Egentligen skulle man vilja studera många 
länder, men av utrymmesskäl har vi fått be-
gränsa oss till två och då valt att betrakta 
Finland och Israel.

Finland utgör, precis som Sverige, ett al-
liansfritt land med en stormakt som nära 
granne. Vi befinner oss också inom samma 
geostrategiska område. Finland och Sverige 
har en gemensam historik och vi har lik
artade värderingar. 

Israel utgör istället något helt annat, där 
historik, värderingar och inte minst risken 
för att bli angripen skiljer sig markant från 
den svenska situationen. Relevansen i denna 
betraktelse ligger istället i alliansfriheten, i de 
relativt begränsade resurserna, ett begränsat 
militärstrategiskt djup, samt att det finns 
närliggande hot att hantera. Det går att argu-
mentera för fler olikheter än likheter i denna 
betraktelse, vilket vi är fullt medvetna om. 
Valet av Israel görs också, och kanske främst, 
för att få ett annat perspektiv än det nordiska 
med avseende på hur en nation kan skapa 
tröskeleffekt. En betraktelse av ett land som 
de facto har blivit, och ständigt riskerar att 
bli, angripet torde vara intressant. Man kan 
utifrån en sådan analys pröva egna vägval, 
utan att för den skull bortse från relevanta 
skillnader. Detta för att undvika att hamna 
i introverta slutsatser. 

För att ytterligare öka förståelsen för valet 
av dessa två länder är det också relevant att 
ge en förklaring till varför andra, och kanske 
i vissa läsares ögon mer tänkbara länder inte 
tagits med. Exempel på sådana är Norge 
och Danmark. Länder som ingår i en allians, 
Nato i det här fallet, erhåller en tröskelef-

fekt i och med sitt medlemskap. Inom ramen 
för Nato finns två avgörande tröskeleffekter 
som inte är aktuella för ett alliansfritt land 
som Sverige. De utgörs av artikel fem, d v s 
den ömsesidiga försvarsgarantin, och det 
amerikanska kärnvapenparaplyet. Att med 
dessa medel erhålla en tröskeleffekt medför 
att respektive medlemsland kan hantera den 
egna nationens medel på ett sätt som inte ett 
alliansfritt land kan göra. Det senare måste 
på ett mer tvingade sätt skapa trovärdigheten 
inom ramen för egna förmågor. 

Innan en analys görs gällande hur Finland 
och Israel har valt att skapa tröskeleffekt är 
det relevant att betrakta den militärstrate-
giska situationen som länderna befinner sig 
i. Det finns naturligtvis ett stort antal para-
metrar som kan vara föremål för en sådan 
jämförelse. Då länderna är valda utifrån att 
det finns likheter har följande parametrar 
valts; alliansfriheten, de relativt begränsade 
resurserna, ett relativt begränsat militärstra-
tegiskt djup, samt att det finns närliggande 
potentiellt hot att hantera.

Alliansfriheten har vi pekat på ovan som 
en viktig faktor bakom hur ett land väljer 
att bygga upp en tröskeleffekt. I Finlands 
säkerhets och försvarspolitik, publicerat 
2012, framstår detta faktum tydligt. ”Det 
primära målet för upprätthållandet av 
försvarsförmågan är att bilda en förebyggande 
tröskel för användningen av militära makt-
medel och för hot om sådana. Finland, som 
inte hör till någon militär allians, förbereder 
sig på att avvärja militära hot utan stöd 
från utomstående och upprätthåller därför 
samtliga kapacitetsområden inom sitt 
försvarssystem.”11 

När det kommer till resurser menar vi att 
detta är en viktig parameter att ta hänsyn till 
då den militärstrategiska strukturen ska tas 
fram. Resurser är ett vitt begrepp och här 
fokuserar vi främst på de ekonomiska och 
de personella. Detta då dessa sammantaget 
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på ett avgörande sätt sätter ramarna för hur 
en struktur kan se ut. Den militärstrategiska 
geografin har en avgörande påverkan på 
hur tröskeleffekt skapas. Medger geogra-
fin förvarning? Finns det möjligheter att 
backa tillbaka, d v s är djupet tillräckligt? 
Är man i en situation där motståndaren kan 
nå strategiskt viktiga mål från fredsmässiga 
utgångsgrupperingar? Är man i en situation 
där man kan nå motståndarens dito? Detta 
är bara några frågor som påvisar geografins 
vikt och påverkan. 

Avslutningsvis utgörs den fjärde parame-
tern av en som kan ses som självklar och 
det är att det måste finnas ett närliggande 
potentiellt hot att hantera. Om detta inte 
finns kan man naturligtvis hantera behovet av 
tröskeleffekt helt annorlunda. Utifrån dessa 
fyra parametrar är det möjligt att göra en 
kort beskrivning av Finland respektive Israel 
där en jämförelse även görs med de svenska 
för att erhålla ett perspektiv på frågan.

Alliansfrihet

Som ett alliansfritt land har Finland genom-
gående efter det kalla kriget bibehållit ett 
fokus på försvaret av nationen. Man genom-
gick inte motsvarande strategiska ”timeout” 
som i Sverige. Finland är dock, precis som 
Sverige, engagerade i diverse internationella 
samarbeten. Man är bland annat delaktig 
i EU BG, NRF och NORDEFCO, för att 
nämna några. 

För Israels del är det väl känt att USA ger 
ett omfattande ekonomiskt stöd. Men det är 
samtidigt uppenbart att man från israelisk 
sida måste stå på egna ben då det kommer 
till försvaret av den egna nationen. detta 
gäller åtminstone till dess att en konflikt 
eventuellt övergår till storpolitik, med ett 
flertal länder inblandade. Även om hotbil-
den mellan Israel och Sverige inte går att 
jämföra och att en konfliktsituation med 

stor sannolikhet skulle utvecklas helt olika 
kvarstår det faktum att det hos båda måste 
finnas en egen förmåga att hantera konflikter, 
åtminstone inledningsvis.

Ekonomiska resurser

Finland lägger ca 1,4 % av BNP på sin för-
svarsmakt under 2014, vilket motsvarar 26,1 
mdr Skr. Motsvarande siffra är för Israel ca 
5,2 %, vilket motsvarar ca 114 mdr Skr. Detta 
kan jämföras med Sveriges och några därtill 
närliggande länders motsvarande siffror: 
Sverige (1,2 % – 47,0 mdr Skr), Norge (1,4 
% – 48,5 mdr Skr), Danmark (1,3 % – 31,9 
mdr Skr), Tyskland (1,2 % – 333 mdr Skr), 
Estland (2,0 % – 3,6 mdr Skr) och Ryssland 
(4,5 % – 605 mdr Skr).12

Personella resurser

Med ett invånarantal på ca 9,7, 5,2 respek-
tive 7,8 miljoner, framstår Sverige, Finland 
och Israel som förhållandevis lika, och kan i 
relation till stora delar av världen betraktas 
som små länder.13

Den geostrategiska situationen

En viktig skillnad mellan Sverige och Finland 
och är att Finland har en direkt och ca 100 
mil lång landgräns mot Ryssland. Därmed 
saknas också den buffert och förvarning som 
Sverige kan åtnjuta. Gällande geografiskt 
djup är det endast ca 150 km från landgränsen 
mot ryssland till Helsingfors och det totala 
djupet varierar mellan som mest ca 500 km 
till som minst ca 200 km. På mind re än tio 
minuter kan man därmed flyga tvärs över 
det finska territoriet. För svenskt vidkom-
mande är motsvarande avstånd från ryska 
gränsen (Kaliningrad) till Stockholm ca 500 
km och djupet är vid Stockholm ca 450 km. 
För svensk del ger detta därför en helt annan 
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möjlighet att erhålla förvarning än vad som 
gäller för Finland. 

Israel har ett synnerligen begränsat mili-
tärstrategiskt djup, då det endast är 75 km 
mellan landsgränserna mätt vid TelAviv i öst
västlig riktning. Liksom vad gäller Finland 
förvärras situation ytterligare då Israel saknar 
ett avstånd till en potentiell angripare som 
kan ge förvarning och buffert. 

Potentiell hotbild

Som en direkt konsekvens av att Finland 
och Sverige ligger i samma geostrategiska 
område, är den potentiella hotbilden likar-
tad länderna emellan, med en angränsande 
stormakt i öster och Nato som aktör i deras 
omedelbara närhet.

Det råder ingen tvekan om att Israel lever 
med en högst påtaglig hotbild. Denna hotbild 
skiljer sig avsevärt från den som Sverige be-
finner sig i. Samtidigt finns det några likheter 
i att de militära hoten i allt väsentligt bygger 
på ickevästlig militärteknologi, att tröskeln 
hos en potentiell angripare avseende synen på 
när det militära maktmedlet nyttjas generellt 
är lägre än i den västerländska hemisfären 
och att det generellt råder en osäkerhet gäl-
lande den framtida utvecklingen. 

Med denna korta beskrivning av respek-
tive lands situation följer avslutningsvis en 
beskrivning över hur Finland och Israel har 
valt att skapa sin tröskeleffekt.

Finland och tröskeleffekt

Sammanfattningsvis är den finska försvars-
makten i grunden defensiv. Man försöker 
kombinera ett mobiliseringsförsvar med 
nyttjandet av avancerade vapensystem, där 
de senare skall möjliggöra ett mer offen-
sivt uppträdande om man blir utsatt för ett 
angrepp.

I grunden står Finland inför samma utma-
ningar som Sverige, med en åldrande befolk

ning, vilket påverkar personalresursen, och 
allt dyrare försvarsmateriel, vilket tvingar 
fram svåra prioriteringar mellan mängd och 
spets.14 Tröskeleffekten utgör en central upp-
gift för den finska försvarsmakten att lösa. 
Man pekar på den viktigaste målsättningen 
i att ”...bibehålla en trovärdig försvarsför-
måga genom att den förebyggande tröskeln 
för användning av militära maktmedel mot 
Finland bibehålls på så hög nivå att ett anfall 
inte är lönsamt.”15 

Finland har en försvarsmaktsdesign som 
till del liknar den Sverige hade under det 
kalla kriget och bygger på en mobiliserings-
bar krigsorganisation med värnplikt som ett 
viktigt fundament. Finland ska kunna mo-
bilisera drygt 200 000 personer, vilket skall 
jämföras med den svenska motsvarigheten 
på drygt 50 000. En strategi som bygger på 
en omfattande mobilisering med mycket 
personal kan ses som en defensivt avhål-
lande tröskelförmåga. Detta koncept har 
dock, åtminstone avseende beslut, komplet-
terats med moderna vapensystem som kan 
anses ge en mer offensiv inriktning, såsom 
raketartillerisystemet MLRS och långräck-
viddigt attackrobotsystem, ATACMS, för 
markstridskrafterna samt långräckviddig 
kryssningsrobot, JASSM, som bärs av F18, 
samt ett modernare LVsystem i det norska 
NASAMS, för flygstridskrafterna.16 Såväl 
ATACMS som JASSM har räckvidder som 
överstiger 300 km. 

Med dessa räckvidder erhålls en tröskelför-
måga som kan tvinga en potentiell angripare 
till strategiskt kännbara uppoffringar. Att 
man genom detta vill eftersträva en tröskel-
effekt ges det tydligt uttryck för i skriften 
Finlands säkerhets- och försvarspolitik 2012, 
där det anges att ”I synnerhet med de av 
försvarsmaktens trupper och vapensystem 
som har den största kapaciteten och kan 
användas snabbt och flexibelt kan man höja 
tröskeln för användning av maktmedel samt 
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vid behov inleda avvärjning av ett anfall.”17 
Finland har med denna design därmed gjort 
det möjligt att nyttja båda formerna av trös-
kelförmåga, där såväl möjligheten till denial 
som punishment erhålls, vilket kan anses 
öka flexibiliteten. 

Israel och tröskeleffekt

Israel har en historia som ger en direkt kopp-
ling till valet av strategi, från skapandet av 
staten genom självständighetskriget 1948–49, 
via ett flertal krig, såsom 1956 (Egypten), 
1967 (sexdagarskriget), 1973 (Yom Kippur), 
2006 (kriget mot Libanon), till idag med 
under senare år konflikter i Gaza. Det in-
tressanta här är att se hur man utifrån den 
situation man befinner sig i skapar det vi 
kallar tröskeleffekt. 

Sammantaget nyttjar Israel, liksom Fin
land, en kombination av de två tidigare 
definierade sätten att skapa tröskeleffekt, 
nämligen genom denial och punishment. 
Utifrån tidigare beskrivning av inte minst 
folkmängd och geostrategi är det lätt att 
förstå att Israel utifrån ett eget perspektiv, 
ser sig självt som väldigt utsatt. Man har 
också erfarenhet av tidigare krig där man 
1967 själv överraskade men 1973 blev utsatt 
för överraskande angrepp.

Om man studerar huvudpunkterna i den 
israeliska försvarsmaktens doktrin står det 
tämligen klart vad man vill åstadkomma. 
Man menar här att man inte har råd att 
förlora ett enskilt krig, vilket kan kopplas 
till nationens litenhet i förhållande till sin 
omgivning, där en förlust snabbt kan eska-
lera till att omfatta hela nationen. Vidare 
beskriver man att Israel i grunden är defen-
sivt, att man vill inneha en avskräckande 
förmåga som gör att krig undviks och att 
man om krig uppstår vill ha förmågan att 
avsluta fort. Man pekar också på att man 

snabbt vill föra över striden till motstånda-
rens territorium.18 

Vikten av att kombinera denial och pu-
nishment uttrycks också i en tidigare studie 
som RAND genomfört. Man menar här 
att...”deterrence is difficult if not impossible 
to ensure and they can seldom feel confident 
about their security.”19 Vidare att ”They 
(Israel, förf anm) must, in their view, project 
both the capability to deny, by defensive and 
disarming operations, and the capability to 
punish, by substantial destruction of Arab 
armies and occasional infliction of strategic 
damage beyond the battlefield.”20 Grunden 
är defensiv, där man hoppas på att avskräck-
ning skall hjälpa, men man är beredd att 
slå tillbaka hårt om man trots allt blir an-
gripen. Detta uttrycks i att man vill ha en 
defensiv strategi, som genomförs offensivt.21 
RANDstudien tar också upp förmågan till 
att genomföra förebyggande attacker, s k 
preemptive attacks, som något som är viktigt 
för att hindra en angripares styrketillväxt. 
Samtidigt tar man upp svårigheten att erhålla 
ett sådant politiskt beslut.22 

Inom ramen för vad som kan klassas som 
denial ligger ett starkt fortifikatoriskt skydd, 
avancerat självförsvarssystem (Iron Dome) 
och värnplikt för såväl män (36 månader) 
och kvinnor (22 månader) samt styrkor 
med korta till mycket korta beredskaps-
tider. Inom ramen för punishment utgör 
olika långräckviddiga vapen de mest centrala 
verktygen. Nämnas kan Delilah (luftburen 
kryssningsrobot med en räckvidd på ca 250 
km) och Jericho (surfacetosurface robot 
med räckvidd på ca 300 km). 

Det kan samtidigt argumenteras för att 
Israel också innehar kärnvapen, vilket i ett 
sådant fall utgör en central del i avskräck-
ningen. Detta är dock inte officiellt dekla-
rerat av Israel. Det är också vår bedömning 
att Israel är tvingat att hanterar sin militära 
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design utifrån ett konventionellt perspektiv i 
många av de mest tänkbara scenarierna. 

Sveriges försvarsmakts
utveckling
I detta avsnitt diskuteras förmågeutveck-
lingen på gemensam försvarsmaktsnivå uti-
från tröskelbegreppet och tidigare kapitels 
definitioner och internationella jämförelser. 
Till sist dras ett antal slutsatser på försvars-
maktsnivå, som sedan utnyttjas i nästa avsnitt 
om luftstridskrafternas utveckling.

En defensivt avhållande tröskelförmåga 
kan förenklat ses i två nivåer. Dels mot hot 
och värnandet av Sveriges territoriella inte-
gritet, dels mot högre konfliktnivå, d v s ett 
väpnat angrepp. Ett väpnat angrepp isolerat 
mot endast Sverige, utan spridning till grann-
länder, synes dock ytterst osannolikt, och 
studien ansluter sig härvidlag till försvarsbe-
redningens uppfattning.23 Östersjön är idag 
omgiven av stater med Natomedlemskap. 
Men Sverige behöver likafullt en egen för-
svarsförmåga mot väpnat angrepp, en egen 
förmåga att föra väpnad strid. Det ger en 
tröskeleffekt mot militärt våld och minskar 
risken för att ett överraskande angrepp le-
der till ett omedelbart avgörande.24 en egen 
förmåga tillsammans med ett utvecklat in-
ternationellt militärt samarbete kan vidare 
sägas vara en förutsättning för en trovärdig 
solidaritetsdeklaration.25 

Mycket är egentligen ganska tidlöst och 
kan förleda till slutsatser från invasions-
försvarets och det kalla krigets tid. Men 
stora förändringar har ägt rum sedan dess. 
Teknikutvecklingen har gått snabbt, kan-
ske mest tydligt inom ITområdet. På det 
specifikt militärtekniska området är kanske 
förmågan till precisionsbekämpning den 
största förändringen, vilket både ger ökad 
egen förmåga samtidigt som den egna sår-
barheten ökar. Men på ett mer övergripande 

plan har det hänt än mer. Världen blir allt-
mer globaliserad och Sverige är som ett litet 
export och importberoende land extremt 
globaliserat. Flödessäkerhet i vid mening 
blir allt viktigare.26

detta, tillsammans med Sveriges begrän-
sade militärstrategiska djup leder oss till 
slutsatserna att Försvarsmakten behöver 
dels utveckla förmågan till långräckvid-
dig bekämpning, på marken, till sjöss och i 
luften, dels öka den egna skyddsförmågan. 
Både genom aktiva åtgärder såsom luftvärn 
och stridsflyg, samt genom mer passiva dito, 
såsom mer redundanta basområden och 
verkanssystem. I detta sammanhang behö-
ver också ickekinetiska angreppsformer 
beaktas, t ex både i form av egen förmåga 
till elektronisk attack samt egna skyddsåt-
gärder avseende ITsäkerhet. 

Utifrån Sveriges strategiskt defensiva 
hållning och definitionerna i det inledand 
avsnittet bör denna långräckviddiga be-
kämpningsförmåga utgå från en defensivt 
avhållande tröskelförmåga (deterrence by 
denial), en förmåga att skada ett angrepp. 
Men därmed inte sagt att Sverige ska avstå 
från viss förmåga att framtvinga strategiskt 
kännbara uppoffringar (deterrence by pu-
nishment), förmåga att skada angriparen. 
Dels främjar teknologiutvecklingen denna 
förmågeutbyggnad, dels bedöms en förmåga 
att sprida striden till motståndaren ge ett 
signifikant bidrag till tröskeleffekten. Det 
finns ofta en överlappning mellan de båda 
typerna på vapensystemnivå. Och likaså 
mellan vapensystemens överlevnadsförmåga 
och det mer övergripande skyddet av sam-
hället, förmågan att upprätthålla och återta 
funktioner.

Förmåga att skada angriparen kan för-
tjäna en vidare diskussion. Sverige står för 
demokratiska värderingar och internationell 
rätt. Både medlen och hur medlen används 
måste vara legitima. En hållning där lan-
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dets säkerhet överstiger alla andra värden, 
som exempelvis ligger underförstått i kalla 
krigets MADdoktrin och även förfäktas av 
Israel idag, ser vi som politisk svår för det 
moderna Sverige att ha. Vapnen måste gå 
att utnyttja inom ramen för den politiska 
kontext vi befinner oss.

Figur 1. Illustration av överlapp mellan olika för-
mågor.27

Men allt handlar inte om långräckviddiga 
och högteknologiska system. Både konven-
tionella och ickekonventionella skeenden 
måste kunna hanteras, inklusive den mix 
som ofta kallas hybridkrigföring. Det ryska 
övertagandet av Krim våren 2014 bör stämma 
till eftertanke.

Och alla dessa olika skeenden behöver 
kunna observeras och tolkas, vilket ställer 
höga krav på förmåga och motståndskraft 
avseende lednings- och underrättelsesystem. 
För att man sedan ska kunna möta ett hot, 
oavsett med vilket verkanssystem, krävs 
också en förmåga att leda militära förband. 
Denna förmåga behöver vara robust och 
kapabel i olika konfliktnivåer, under både 
konventionella och ickekonventionella ske-
enden.

Man skulle också utifrån resonemangen 
om en defensivt avhållande tröskelförmåga 
kunna landa i slutsatser om en mer lågtek-
nologisk försvarsmakt. Den bakomliggande 

idén är då att frigöra resurser genom att 
inte satsa på högteknologiska verkans och 
sensorsystem. Istället läggs dessa resurser 
på större och billigare förbandsmassor med 
lägre tekniknivå. I dess mest extrema form 
ger detta en försvarsmakt uteslutande byggd 
på stora markstridskrafter av lokalförsvars-
typ med begränsad utbildningstid. Om upp-
levd hotbild är invasion och ockupation är 
den försvarsmodellen i högsta grad relevant 
utifrån ett tröskeleffektsresonemang. Men 
bara då. 

Konflikttyper som präglas av hot, utpress-
ning, territoriell integritet, kriser i närområdet 
med mera kan inte hanteras av detta koncept. 
Dessutom behöver militärgeografin beaktas 
analogt med tidigare resonemang. Östersjön 
ger Sverige ett relativt stort operativt djup i 
luften och till sjöss, och kan sägas tjäna som 
en vallgrav. De baltiska länderna är medlem-
mar i både Nato och EU. Vidare är Sverige 
ett stort land i förhållande till sin befolk-
ning. Befolkningsmässiga och ekonomiska 
realiteter innebär att det i en relativ mening 
alltid kommer vara glest med förband. Att 
utifrån detta ha en strategi som går ut på 
att med personellt stora markstridskrafter 
bekämpa motståndaren på eget territorium, 
med de förväntat höga förlustsiffror för såväl 
civil som militär personal som detta skulle 
innebära, känns inte adekvat. Utifrån detta 
samt de ovan beskrivna två stora tekniska 
förändringarna som skett under de senaste 
decennierna, ITutvecklingen och förmågan 
till precisionsbekämpning även på långa av-
stånd och i mörker, förordar vi en utveckling 
mot mer lättrörliga ISTARenheter,28 där 
verkan till stor del utförs av olika plattformar 
som bär vapen med lång räckvidd och hög 
precision. Utifrån svenska förutsättningar 
och det synnerligen utmanande förhållandet 
mellan tid, rum och tillgängliga styrkor är 
det en logisk utveckling.29
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Det kan inte betonas nog att dessa enheter 
och plattformar av olika slag behöver ha till-
räcklig skyddsnivå och redundans, både mot 
kinetiska och ickekinetiska hot. En potentiell 
motståndare har, och fortsätter att utveckla, 
långräckviddiga precisionssystem samt medel 
och metoder för cyberattacker och sabotage. 
Tröskeleffekten blir ringa om våra förband 
och system kan slås ut tidigt. Högre krav än 
i dag behöver ställas på Försvarsmaktens 
fredstida skyddsnivå. Strävan efter ekono-
misk rationalitet i fredsverksamheten behöver 
paras med tydliga operativa skyddskrav. 

Denna redundanta och skyddade förmåga 
till långräckviddig precisionsbekämpning, 
landets strategiska klubba om man så vill, 
behöver dels primärt kunna hota vitala för-
mågor och funktioner som en angripare vill 
upprätta nära eller på svenskt territorium, 
dels även kunna hota en angripares strate-
giska förmågor på större bredd och djup. 
Vidare behöver systemen kunna utnyttjas 
decentraliserat i små enheter med hög pro-
fessionalitet och med tillgång till underrät-
telsestöd i realtid. Metoder likväl som system 
vilka möjliggör nödvändig kommunikation 
behöver vara interoperabla med partner i 
EU och Nato i syfte att säkerställa att stöd 
kan lämnas och tas emot.30 I sig en viktig 
tröskeleffekt.

oavsett dess utformning, och även om 
den anses vara låg eller hög, behöver vidare 
denna verkansförmåga vara balanserad. En 
konsekvens av att vara strategiskt defensiv, 
som så att säga ligger i sakens natur, är att 
den potentiella motståndaren väljer tid, plats 
och metod vid ett angrepp. Och denne har 
frihet att välja angreppssätt utifrån en analys 
av våra styrkor och svagheter. Precis som på 
taktisk nivå avseende exempelvis luftförsvar, 
där ett förträffligt stridsflygplan inte förslår 
långt om inte också adekvata vapen och 
basresurser finns, råder liknande förhållan-
den på högre operativ och strategisk nivå. 

Balans behöver råda inom både mark, sjö, 
luft och informationsarenorna. Annars är 
risken stor att angriparen utnyttjar vår svaga 
punkt och att våra styrkor inte kan komma 
till sin rätt.31 

Visserligen är militär verksamhet alltid 
omgärdad av stor sekretess. Men det som i 
ett öppet och demokratiskt land som vårt 
är möjligt att hemlighålla är främst detal-
jer på taktisk och stridsteknisk nivå, samt 
givetvis operationsplaner där moment av 
överraskning och vilseledning alltid bör fin-
nas. Förmågor och förmågeutveckling på 
högre operativ och militärstrategisk nivå är 
normalt öppet. Häri ligger också en viktig 
koppling till den för tröskeleffekten så vik-
tiga trovärdiga kommunikationen. Givetvis 
bör vår förmågeutveckling även utgå från en 
underrättelseanalys av en potentiell angripa-
res förmågeutveckling, men då en stormakt 
per definition har en stor verktygslåda kan 
man förenklat utgå från att även vi behöver 
behålla en balanserad förmågebredd. Ett 
förhållande som blivit allt mer utmanande 
de senaste decennierna i ljuset av relativt 
minskande försvarsanslag. 

Förmågebredd kostar. Och dagens för-
svarsmakt kan inom många områden och 
funktioner anses ha nått en kritisk massa, 
där kompetens och förmågor inte längre går 
att säkerställa på sikt om ytterligare redu-
ceringar genomförs. Det lär alltså framgent 
vara ovanligt att nya system, förbandstyper 
och förmågor kan finansieras genom att man 
reducerar andra. betydelsen av internationellt 
samarbete ska även ses i detta ljus. Både 
övningar, olika bilaterala samarbeten och 
initiativ som exempelvis Smart Defence och 
Pooling and Sharing är viktiga för Sverige 
också ur detta perspektiv.

Med närområdet som dimensionerings-
grund och utifrån tröskeleffekt som analys-
verktyg, enligt definition och resonemang 
ovan, leder det oss till ett antal sammanfat-
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tande slutsatser avseende Försvarsmaktens 
förmågeutveckling, där vi finner följande 
fyra områden vara av central vikt:

Underrättelse- och 
ledningsförmåga

Försvarsmakten behöver förmåga att ob-
servera och tolka både konventionella och 
ickekonventionella skeenden, samt förmåga 
att leda förband i olika konfliktnivåer. Stora 
krav ställs på förmåga och motståndskraft av-
seende lednings- och underrättelsesystem.

Robusthet

Försvarsmaktens förband och plattformar av 
olika slag behöver ha tillräcklig skyddsnivå 
och redundans, både mot kinetiska och icke
kinetiska hot. En förmåga att säkra och återta 
egen funktionalitet. En potentiell motståndare 
har, och fortsätter utveckla, långräckviddiga 
precisionssystem samt medel och metoder 
för cyberattacker. Tröskeleffekten blir ringa 
om våra förband och system kan slås ut 
tidigt. Högre krav än i dag behöver ställas 
på Försvarsmaktens fredstida skyddsnivå. 
Strävan efter ekonomisk rationalitet i freds-
verksamheten behöver paras med tydliga 
operativa skyddskrav. 

Tydliga kopplingar finns även till sam-
hällets generella robusthet, som även den 
behöver förstärkas.

Verkansförmåga

a) Sveriges verkansförmåga bör i huvud-
sak bygga på högteknologiska lösningar. 
Utifrån hur vårt land och samhälle ser 
ut, med stor yta, relativt liten befolkning, 
hög utbildnings och tekniknivå, ser vi det 
som en logisk slutsats.

b) Sveriges verkansförmåga behöver vara 
långräckviddig. I ostvästlig riktning är det 
operativa djupet relativt litet. Men samti-

digt finns Östersjön. Hela detta operativa 
djup behöver kunna utnyttjas effektivt, 
vilket kräver luft och sjöstridskrafter 
med långräckviddiga vapensystem.

c) Tätt sammankopplad med räckvidden är 
frågan om defensiva eller offensiva för-
mågor. För Sverige är, och bör enligt oss 
så förbli, en defensivt avhållande tröskel-
förmåga, att skada själva angreppet, över-
ordnat tröskelförmåga kapabel till strate-
giskt kännbara uppoffringar, d v s skada 
angriparen. Men det innebär inte att vi bör 
avstå från det senare. Teknikutvecklingen 
främjar framgent en dylik räckvidd och 
precision, och en överlappning kan iden-
tifieras på vapensystemnivå mellan dessa 
båda förmågor (samt förmågan att säkra 
och återta egen funktionalitet, d v s robust-
het enligt ovan). Det kan utgöra ett vik-
tigt komplement, och förmåga att sprida 
striden till motståndaren bedöms ge ett 
signifikant bidrag till tröskeleffekten.

d) Sveriges verkansförmåga, oavsett hur den 
utformas och om den anses vara hög el-
ler låg, behöver vara balanserad. Utifrån 
Sveriges strategiskt defensiva hållning 
ligger det i sakens natur att den potenti-
ella motståndaren förutom tid och plats 
även väljer metod vid ett angrepp och kan 
förväntas försöka utnyttja våra eventuella 
svagheter.

Interoperabel förmåga

Nationellt fokus och nationell dimensione-
ringsgrund till trots krävs ökat internationellt 
militärt samarbete och interoperabilitet syf-
tande till att kunna ta emot och ge militärt 
stöd. Både som en förutsättning för mer 
effektiv tröskelförmåga, och som ett bidrag 
i sig till ökad tröskeleffekt. Och detta helt 
oberoende av Natomedlemskapsfrågan (som 
ju avgränsats bort i denna analys).
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Men vad utgör då en tillräcklig tröskelför-
måga? Analogt med resonemangen i tidigare 
kapitel ligger sanningen i betraktarens ögon. 
Trovärdig kommunikation, både extern och 
intern, är en central del av tröskeleffekt. Men 
förenklat kan det kanske formuleras unge-
fär som våra norska grannar tidigare gjort; 
tillräckligt för att säkerställa att det inte 
finns scenarier som är för stora för Sverige, 
men samtidigt för små för att engagera våra 
partners i EU, Nato och västvärlden generellt. 
Samtidigt finns den internationella dimensio-
nen längre bort kvar. Både och måste gälla. 
Det skulle också kunna uttryckas som att 
Sverige bör försvaras så långt borta som 
möjligt, men närområdet måste vara dimen-
sionerande för våra militära förmågor. En 
tillräcklig tröskelförmåga i förhållande till 
en potentiell motståndares förmågor behöver 
alltså utgöra långsiktig dimensioneringsgrund 
för det svenska försvaret. Viljor är betydligt 
svårare att bedöma och kan ändras fort. 

Utan att analysera vad det innebär i eko-
nomiska termer, vilket ligger utanför syftet 
med denna studie, kan vi konstatera att till-
räcklig förmåga enligt detta synsätt skulle 
innebära väsentligt högre försvarsanslag än 
idag. Här behöver också vikten av balans 
för den strategiskt defensive beaktas, och 
att en kritisk massa behöver upprätthållas 
inom Försvarsmaktens alla behövda för-
mågor och funktioner i syfte att långsiktigt 
säkerställa dem.

Luftstridskrafterna
Med utgångspunkt i föregående avsnitt är 
syftet här att föra ett resonemang kring på 
vilket sätt luftstridskrafterna bäst kan bi-
dra till skapandet av den tröskeleffekt som 
efterfrågas. Detta leder avslutningsvis till 
det i inledningen deklarerade syftet med 
denna studie, nämligen att beskriva hur luft-
stridskrafternas förmågor kan nyttjas och 

utvecklas utifrån ett tröskeleffektsresone-
mang. Resonemanget tar sin utgångspunkt 
i de fyra förmågeområden som identifierats 
som centrala för skapandet av tröskeleffekt. 
Inledningsvis, och med avsikt att ge en grund 
för denna diskussion, ges en kort beskrivning 
av luftstridskrafternas karakteristika.

Genom att behärska förmågan att färdas 
i luften och således nyttja luftens egenskaper 
(främst dess transparens, låga motstånd, hin-
derfrihet och tredimensionella utbredning) 
ges luftstridskrafterna sammantaget möj-
ligheten att agera över stora ytor, med stor 
rörlighet och hög hastighet. tillsammans 
skapar detta en stor flexibilitet i dess nytt-
jande, vilket i sin tur möjliggör bidrag till flera 
förmågor. Flygstridskrafterna och luftvärnet, 
vilka utgör de två delarna i luftstridskraf-
terna, kompletterar varandras styrkor och 
svagheter. Flygets fördelar består främst 
av dess räckvidd, hastighet och rörlighet 
emedan den primära svagheten utgörs av 
dess begränsade uthållighet och behovet av 
markbaserat underhåll. Luftvärnets fördelar 
återfinns främst i dess förmåga att påverka 
motståndaren genom sin närvaro tillsam-
mans med dess goda uthållighet. Då man 
är bunden till marken för dess rörlighet är 
denna förmåga också begränsad, vilket ut-
gör luftvärnets största nackdel. Luftvärnet 
nyttjas därför med fördel i uppgifter som 
består i att över tiden skapa kontroll över 
ett luftområde och att utgöra punktskydd 
vid exempelvis våra flygplatser. 

Luftstridskrafternas huvudsakliga upp-
gifter utgörs av:

• kontroll av luftrummet, d v s den klas-
siska uppgiften för jaktflyg, stridsledning, 
luftbevakning och luftvärn, 

• luftoperativ rörlighet, 

• underrättelseinhämtning, spaning och 
övervakning samt
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• attack, mot mål på marken eller havet, i 
alla väder och ljusförhållanden, på stora 
avstånd och med hög precision. 

Underrättelse- och 
ledningsförmåga

Avseende underrättelseförmågan så är det av 
central betydelse att man vet vad som händer, 
när det händer och vad det betyder, d v s 
att man kan observera och tolka vad som 
sker. Detta för att beslutsfattare skall kunna 
fatta rätt beslut och vidta de mest optimala 
åtgärderna för att om möjligt styra händel-
seförloppet dit man önskar. Företrädelsevis 
i ett högre tempo än motståndaren.

Luftstridskrafterna kan inom ramen för 
underrättelseförmågan främst bidra med 
att observera. Med hjälp av sensorer, såväl 
passiva som aktiva, kan inhämtning ske av 
underrättelser. För att öka sensorernas räck-
vidd och skapa ett mer flexibelt nyttjande 
placeras ofta dessa sensorer på flygande 
farkoster, såsom satelliter, flygplan, helikop-
trar och/eller ballonger. Valet av sensorer 
och plattformar bör härvid återspegla den 
geostrategiska situationen, där behovet av 
förvarningstid utgör en central parameter. 
Helst bör man kunna observera på minst 
samma avstånd som utgörs av räckvidden 
på en potentiell angripares vapensystem. 
Moderna vapen ställer således också krav på 
långa sensorräckvidder. Med vapensystem 
som har räckvidder på hundratals kilometer 
är det i regel endast med hjälp av satelliter 
som radarsensorer ger tillräcklig förvarning. 
Ett annat alternativ, dock med betydligt 
sämre räckvidd, är flygburen radar. Passiva 
sensorer ger naturligt en längre räckvidd 
då den elektromagnetiska energin endast 
behöver färdas enkel väg. Detta möjliggör 
inhämtning av underrättelser från flygplan 
på förhållandevis långa avstånd, d v s med 
hjälp av signalspaning. 

Underrättelseinhämtning består i mångt 
och mycket av att skapa sig en bild över nor-
malläget. Detta utgör en tydlig och viktig upp-
gift för flygstridskrafterna. Signalspaningen 
tillsammans med incidentberedskapen och 
bevakningen av luftrummet utgör här vik-
tiga källor. Det är dock viktigt att förstå att 
en potentiell angripare är väl medveten om 
att sådan underrättelseinhämtning sker. Det 
finns således en medvetenhet i det som visas 
upp. Medvetet uppvisande av förmågor utgör 
en viktig del i skapandet av tröskeleffekten, 
vilket kommer att diskuteras vidare under 
rubriken verkansförmåga. 

Det står utom allt tvivel att underrät-
telseinhämtningen är väsentlig för att 
skapa en bra grund för beslutsfattandet. 
Luftstridskrafterna måste här kunna bidra 
med en bra luftlägesbild, bestående av såväl 
fasta som rörliga sensorer. Sensorkedjan 
måste täcka alla höjder av hela vårt luftrum 
eftersom det är enkelt, genom exempelvis 
signalspaning och medvetna aktioner med 
eget flyg, för en motståndare att räkna ut 
var eventuella svagheter i en sådan kedja 
finns. På samma sätt som flyg och luftvärn 
kompletterar varandras styrkor och svagheter 
måste vår sensorkedja bestå av såväl fasta 
markbundna system som flygande platt-
formar. De senare skall skapa den nödvän-
diga flexibiliteten och redundansen. Vi ser 
det också som naturligt att dessa flygande 
plattformar har en viktig roll att lösa även 
i högre konfliktnivåer, vilket ställer krav på 
plattformarnas hastighet och skydd. 

De svenska flygstridskrafterna har idag 
två radarspaningsflygplan, S 100 D och två 
signalspaningsflygplan, S 102 B. Även JAS 
39 kan nyttjas i denna roll. Vår bedömning 
är att vikten av underrättelseförmågan kom-
mer att öka framöver. Vi bedömer också att 
denna typ av plattformar utgör prioriterade 
mål för en angripare och att sådana angrepp 
kan tänkas ske tidigt under en konflikt, fö-
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reträdesvis på marken. Utifrån detta anser 
vi att man bör överse antalet flygplan med 
denna förmåga och också dessa plattformars 
flexibilitet och överlevnadsförmåga i form 
av fart, höjd, motmedelssystem och dylikt. 
Vidare bör vi också öka förmågan till att 
integrera passiva sensorer, såväl inom som 
utom luftstridskrafterna.

Den andra delen i förmågan underrät-
telse och ledning består i luftstridskrafternas 
förmåga till ledning. Vi behöver veta var och 
när vi skall sätta in våra resurser för att få 
ut så mycket effekt som möjligt. Detta stäl-
ler krav på oss att kunna sammanställa en 
ändamålsenlig bild, med data från de källor 
som finns tillgängliga, på ett sätt som gör 
det möjligt att fatta rätt beslut. I ett väl
designat system och för att skapa redundans 
bör källorna utgöras av flera och de bör inte 
heller endast utgöras av luftstridskrafternas 
egna. Vidare bör denna bild finnas på flera 
platser för att skapa erforderlig redundans. 
Möjligheten att leda ska också kunna ske från 
flera platser. Dessa platser, med dess kom-
munikations och försörjningskrav, måste ha 
en mycket hög överlevnadsförmåga, då de 
för en motståndare alltid kan antas utgöra 
en av våra identifierade kritiska förmågor 
och därmed är de också tänkbara mål för 
deras stridskrafter.

Tekniken och infrastrukturen är således 
viktig, men lika viktig är den personella re-
sursen för ledning och beslutsfattande. Vi 
menar att ledningsresursen måste vara di-
mensionerad för en förhållandevis lång insats. 
Detta då vi kan förvänta oss ett utdraget 
förlopp som håller sig på en förhållandevis 
låg konfliktnivå, där ett av syftena för en 
motståndare kan vara att nöta ut en sådan 
alltför snålt tilltagen resurs. Detta utgör ett 
bra exempel på hur slutsatsen som ibland 
dras, att om Försvarsmakten behärskar det 
väpnade angreppet, så behärskar man per 
automatik också lägre konfliktnivåer, inte 

är korrekt. Konflikter på en låg nivå, ex-
empelvis hävdande av territoriell integritet, 
ställer delvis andra krav på Försvarsmaktens 
förmågor än vad det väpnade angreppet 
gör. Det ena ger således inte per automatik 
det andra. 

Med begränsade resurser är det väsent-
ligt att denna ledningsförmåga i en mot-
ståndares operativa design inte övergår till 
att vara en kritisk sårbarhet, då den utgör 
en central del i vår möjlighet till att skapa 
tröskeleffekt. Detta är av stor vikt inte bara 
för ledningssystem, utan för alla delar som 
krävs för att lösa uppgifterna inom ramen 
för territoriell integritet, såsom stridsflyg, 
basfunktion, strilfunktion och inte minst 
personal, där det är den tillgängliga voly-
men kontinuerligt anställda som utgör den 
dimensionerande faktorn. 

Redundansen, förmågan att nyttja och 
sammanlänka flera sensorer, förmågan att 
ta fram och distribuera ändamålsenliga be-
slutsunderlag samt den personella uthållig-
heten är några av de områden som vi därför 
anser bör överses. 

Robusthet

Då försvarsmaktens olika delar, och i synner-
het luftstridskrafternas, utgörs av ett alltmer 
integrerat system av system, riskerar den 
svagaste länken helheten på ett allt tydligare 
sätt. Detta kräver robusthet på bredden. 

Gällande skydd kan det skapas på flera 
sätt. Under kalla kriget var filosofin främst 
spridning med ett stort antal start och land-
ningsmöjligheter och ett flexibelt klargörings-
system. För ledningsfunktionen utgjordes 
skyddet i regel av fortifikatoriskt skyddade 
anläggningar och vårt sensorsystem var väl 
spritt, hade möjlighet till skydd och en viss 
inbyggd rörlighet. Att nyttja bekämpande 
system i form av luftvärn är också en möj-
lighet som nyttjades vid våra krigsbaser. 
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Ser vi till den svenska kontexten måste 
den svagaste länken vara så stark att det 
krävs förhållandevis stora och i tid utdragna 
insatser för att slå ut den. Systemen bör 
också klara sig förhållandevis oberoende 
av varandra i någon form av reservmod. 
Underrättelse- och ledningssystem har till del 
berörts ovan. Det är vitalt att dessa förmågor 
inte kan slås ut med enkelhet. Våra flygande 
system skall i så stor utsträckning som det 
är möjligt förhindras att slås ut på marken. 
Dilemmat är att vi agerar i en skyddsnivå i 
fredstid för att vid krig inta en högre dito. 
Ett sådant koncept bygger i allt väsentligt på 
tidig förvarning, för att på så vis ge tid till 
omgruppering. Just detta dilemma utgör tro-
ligtvis den svagaste länken i systemet, vilket 
en angripare med stor sannolikhet kommer 
att utnyttja. Vi måste utgå från att en angri-
pare inte vill ge oss någon förvarning och 
att ett anfall, när väl beslutet är fattat, sker 
med stort inslag av såväl överraskning som 
vilseledning. Åtgärden som krävs är tydlig. 
Skyddsnivån måste höjas i den fredsmässiga 
verksamheten. 

Ledningen bör dagligen verka i skyddade 
anläggningar. Alternativt bör tiden för om-
ställning från freds till krigsdrift vara mycket 
kort, läs timmar. Våra flygplan bör på daglig 
basis antingen befinna sig i fortifikatoriskt 
skyddade anläggningar alternativt grupperas 
spritt, för att på så sätt minska risken för 
utslagning. Ett alternativ eller komplement 
till dessa åtgärder är att luftvärn grupperas 
över tiden vid dessa anläggningar. detta 
kräver i så fall att det också finns personal 
tillgänglig med bara några timmars förvar-
ning. Våra flottiljflygplatser bör tydligare 
konstrueras utifrån krigets krav, då det med 
stor sannolikhet kommer att krävas att vi 
verkar från dessa under ett inledande skede 
men kanske mer troligt under hela händel-
seförloppet. I ett modernt scenario, med ett 
händelseförlopp som förutspås gå i ett högt 

tempo, och de precisionsvapen som finns 
att tillgå, är denna senare åtgärd minst lika 
viktig som att öka förmågan till spridning 
till andra baser. Med få banor att nyttja är 
förmågan att genomföra banreparationer 
viktigare än någonsin. Detta är en förmåga 
som vi ser som nödvändig att återta. 

Vidare ser vi att det nya personalförsörj-
ningssystemet och en generellt minskad 
personalvolym sammantaget ger en mind
re personell resurs att tillgå. Det är ytterst 
viktigt att personalvolymen är robust, d v s 
inte för liten. Luftstridskrafternas personal-
volym bör i huvudsak bestå av kontinuer-
ligt tjänstgörande personal, då den dagliga 
uppgiften territoriell integritet ställer i stort 
sett samma krav på volymer som de högre 
konfliktnivåerna gör. Det finns således litet 
utrymme för tidvis tjänstgörande personal 
inom luftstridskrafterna. 

Robustheten kan också skapas med hjälp 
av rörlighet, dels för att undvika bekämpning 
och dels för att öka effekten i underhålls och 
reparationskedjan. Här bidrar det taktiska 
transportflyget och medeltunga helikoptrar 
med en viktig förmåga. Som nämnts tidigare 
har Försvarsmakten färre förband per yt-
enhet, vilket gör att behovet av att taktiskt 
förflytta materiel och personal rimligen har 
ökat. Den svenska försvarsmakten behöver 
således ha en egen och robust taktisk trans-
portförmåga.

Verkansförmåga

I förra avsnittet slog vi fast att verkansförmå-
gan bör bygga på högteknologiska lösningar, 
vara långräckviddig, ha sin tyngdpunkt i en 
defensiv strategi samt vara välbalanserad. 

Med tanke på de faktorer såsom exem-
pelvis population och utbildningsnivå, som 
tidigare lyftes fram, har det länge varit en 
strategi för Sverige att satsa på högteknolo-
giska lösningar före volym. Bakgrunden till 
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detta är enkel. Med få resurser har vi inte råd 
att förlora i en duellsituation, där förlusten 
beror på att vår tekniska nivå är underlägsen. 
Vi menar att de svenska flygstridskrafterna 
förhållandevis väl anammat denna filosofi, 
vilket inte minst är tydligt i utvecklingen av 
våra flygande vapenplattformar. Det gäller 
dock att hela tiden flytta fram positionerna 
för att inte hamna efter i en internationell 
kontext. Detta görs tydligt med satsningar 
såsom JAS 39E, METEOR, IRIST och SDB 
(Small Diameter Bomb) för att nämna några 
exempel. Om vi ser till luftvärnssystem har 
här en tydlig satsning gjorts i och med an-
skaffningsbeslutet om IRIST. Återstår dock 
att överse utvecklingen för lvsystem med 
längre räckvidder. 

Det är svårt att klassa vilken parameter 
som kan anses som viktigast i skapandet av 
tröskeleffekt med koppling till verkanssystem. 
Då det finns ett ömsesidigt beroende av olika 
parametrar i en systemavsystemdesign 
är det kanske inte heller nödvändigt. Trots 
detta framstår nog den operativa räckvidden 
som den parameter som utgör den kanske 
viktigaste. Som tidigare beskrivits om Israel 
och Finland innehar och/eller anskaffar man 
vapensystem med långa räckvidder. Vi anser 
att även Sverige behöver denna förmåga. 
Bortsett från förmågan att bekämpa luftmål 
från flygplan, i och med anskaffningen av 
METEOR, kan det konstateras att någon 
sådan förmåga inte finns idag. 

I förra avsnittet konstaterade vi att Sverige 
bör hålla den defensivt avhållande tröskel-
förmågan högre än tröskelförmågan kapa-
bel till strategiskt kännbara uppoffringar. 
Med långräckviddiga vapen är det valet av 
måltyp som konstituerar vilken typ av trös-
kelförmåga det är frågan om. Det uppstår 
med stor sannolikhet också en gråzon dem 
emellan, där konsekvenserna av att ett mål 
slås ut ibland kan antas ge andra effekter än 
vad som var tänkt. Återigen är det viktigt att 

konstatera att effekten ligger i betraktarens 
tolkning av vår förmåga, varför ett innehav 
av en långräckviddig slagförmåga explicit inte 
tydliggör vårt val av tröskelförmåga. Detta 
är en osäkerhet som också bör nyttjas i vårt 
agerande. Om vi för tydlighets skull delar 
upp vad en långräckviddig förmåga skulle 
innebära för respektive funktion, där vi väljer 
lednings och underrättelse, stridsflyg och 
luftvärnsfunktionerna finner vi följande.

För lednings och underrättelsefunktionen 
kommer denna förmåga främst att ställa 
högre krav på underrättelser och insikter 
om en angripares sätt att operera. Vi måste 
förstå länken mellan mål och effekt så att 
rätt målval kan göras, inom ramen för den 
så kallade targetingprocessen. I den defensivt 
avhållande tröskelförmågan kan man med 
långa räckvidder påverka motståndarens of-
fensiva verkansförmåga, såsom radaranlägg
ningar, noder i sambandssystem, lv-system 
och även flygplan som befinner sig på marken. 
Med avsikt att ge mer strategiskt kännbara 
uppoffringar är det analysen av en motstån-
dares förmågor och funktioner som ska ge 
vid handen vilka mål som ger bäst strategisk 
effekt, vilken den nu är. 

En dylik analysbeskrivning har exempelvis 
gjorts av John Warden med sin ringteori, där 
hans idé om decapitation utgör kärnan.32 en 
annan och också annorlunda beskrivning 
har gjorts av Robert A. Pape som istället 
lyfter fram motståndarens stridskrafter som 
det målval som ger bäst strategisk effekt.33 
Pape menar kortfattat att man genom att ta 
bort det främsta verktyget som en angripares 
ledning har för att uppnå sina mål också får 
denne att avbryta sina aktioner.

Som en liten nation med få resurser ska vi 
dock inte förledas att tro att vi har möjlighet 
att på egen hand utföra det som krävs för att 
ovanstående teorier till fullo kan följas. Ska 
något vägval göras med stöd i dessa teorier, 
anser vi att det är av större fördel och också 
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mer lämpligt att applicera de teorier som Pape 
anför i det att vi bör söka mål som utgörs 
av en motståndares stridskraft. Målvalet bör 
här utgöras av något som påverkar motstån-
darens förmåga att inte bara verka mot vår 
nation, utan också och kanske än viktigare, 
förmågan att fullfölja ambitionerna vid en 
eventuell eskalering av konflikten. Vi måste 
med andra ord se bredare då vi analyserar de 
mål som vi skall angripa och inte bara se till 
de förmågor som kan nyttjas mot oss, utan 
också mot de förmågor som en motståndare 
håller som viktiga i en större kontext. 

För stridsflygsystemet kommer det vara 
väsentligt att det finns en förmåga att nå 
den punkt som krävs för att vapensystemet 
skall kunna levereras mot ett tänkt mål. Då 
motståndaren med stor sannolikhet skyddar 
de mål som vi anser vara av värde att slå ut, 
kommer det att uppstå någon form av duell-
situation där tekniken spelar stor roll. Detta 
kräver en hög förmåga till överlevnad. Våra 
stridsflygplan kommer med stor sannolikhet 
behöva agera inom motståndarens luftvärns-
porté. De kommer att utsättas för angrepp 
från jaktflygplan och såväl radio som ra-
darstörning kan förväntas. Specifikationen 
för JAS 39E är framtagen utifrån dessa krav, 
och betydelsen av att hålla tillräcklig för-
måga relativt motståndaren inom ramen för 
stridsflygsystemet kan inte nog understrykas. 
Detta då tröskeleffekten i princip står och 
faller med förmågan att kunna leverera de 
vapen som efterfrågas. 

Ett viktigt område att behärska för att 
överleva i denna hotmiljö är det elektromag-
netiska spektrat. Vi behöver härvid kunna 
spana, mäta, analysera och agera i form av 
såväl passiva som aktiva telekrigsåtgärder. 
Detta kräver inte bara tekniska lösningar som 
ligger i den absoluta framkanten av vad som 
är tekniskt möjligt, utan också en gedigen 
kunskap och organisation för att omhänderta 
det som tekniken förmedlar och kräver. Vi 

ser här ett behov av att ytterligare utveckla 
luftstridskrafternas förmåga att verka inom 
detta elektromagnetiska område. 

På vapensidan ser vi behov av väsentligt 
längre räckvidder. Vapnen bör ha hög överlev-
nad under flygfasen, starkt störskydd och en 
intelligent målhantering, för att sammantaget 
öka sannolikheten för träff. Detta är inte 
minst viktigt då varje insats med ett sådant 
vapen troligen kommer att innebära relativt 
hög risk, varför ett lyckat utfall blir mycket 
angeläget. Flygstridskrafterna behöver inom 
några år ersätta sjömålsroboten Rb 15F. Vi 
behöver således anskaffa vapensystem som 
kan verka mot såväl mark som sjömål. 

För respektive nackdelar med att anskaffa 
en robot som klarar flera måltyper tillsam-
mans med möjligheterna att samutnyttja så-
dana system med mark och sjöstridskrafter 
måste härvid utvärderas. Att inneha denna 
typ av verkanssystem på mobila enheter 
inom båda mark, sjö och luftarenan ger 
ökad flexibilitet och ökad osäkerhet hos en 
angripare. I detta sammanhang måste man 
också nogsamt värdera om ett försvarsgemen-
samt robotsystem, med de fördelar som detta 
ger inom delat underhåll och logistik, ska 
värderas högre än de operativa fördelar som 
uppstår om olika robotsystem nyttjas inom 
respektive vapengren. Med bättre sensorer, 
informationsbehandling och kommunika-
tionssystem blir det med en väl genomtänkt 
strategi för ett sådant anskaffande möjligt att 
genomföra strid med system i samverkan. 

En huvudsaklig uppgift för vårt luftvärns-
system är att skydda viktiga objekt, såsom 
flygbaser, viktiga anläggningar och befolk-
ningscentra. Med dagens två bataljoner, varav 
en i huvudsak bemannas av deltidspersonal, 
överskrider antalet sådana objekt det antal 
som är möjligt att skydda. Till detta kommer 
att hotbilden har blivit mer komplex från 
att ha utgjorts främst av kryssningsmissiler, 
antiradarmissiler och stridsflygplan med 
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bomber till att också utgöras av långräckvid-
digt artilleri, granatkastarammunition, bal
listiska missiler och obemannade system med 
vapenverkansmöjligheter. Till detta kommer 
att fällavstånden för dessa hotsystem ökat 
markant, för att nu ofta ligga på avstånd 
av 40–100 km eller därutöver. En annan 
uppgift är att mer offensivt medverka ak-
tivt i samverkan med vårt stridsflyg i upp-
giften att skapa kontroll över luftrummet. 
Sammantaget ställer dessa uppgifter krav 
på att kunna skjuta varvet runt (vertikal 
start), skjuta flera robotar samtidigt mot 
olika mål, längre räckvidder och ett kva-
lificerat ledningssystem som kan integrera 
luftvärnsförbandens egen luftlägesbild med 
resten av luftförsvaret. 

I luftförsvarskommitténs slutbetänkan-
de ser man olika lösningar för luftvärnet 
beroende på hotscenario.34 I de operativa 
förslagen finns olika förslag på vilka sys-
temförmågor som efterfrågas utifrån given 
hotbild. En trovärdig förmåga kan beroende 
av hotbilden lämpligen kompletteras med 
korträckviddigt mängdluftvärn då detta är 
svårt att fullständigt slå ut trots stora insatser. 
Förenklat kan man säga att det för luftvärnets 
del handlar om systemens förmåga och antal 
förband. Dessa måste vara tillräckligt höga 
inom givna förutsättningar för att bidra till 
tröskeleffekten. För luftvärnets del kommer 
förmågan att möta morgondagens hotbild 
att öka i stor omfattning de närmaste åren 
men för att kunna bidra med tillräcklig ut-
hållighet behöver antalet system och batal-
joner diskuteras ytterligare. Dessutom bör 
en analys genomföras som svarar på de krav 
som lyfts fram ovan gällande tidigt gripbara 
förband på våra flottiljflygplatser. 

I förra avsnittet lyftes behovet fram av 
att verkansförmågan skall vara balanserad. 
Balansen ska medge att det inte uppstår en 
försvagning i den länk som binder ihop de 
olika delarna i ett system. Luftstridskrafterna 

skall här kunna verka mot flera måltyper på 
land, sjön och i luften, enskilt eller i samver-
kan med mark och sjöstridskrafter. Detta är 
inte minst viktigt för att skapa en osäkerhet 
hos motståndaren. I JAS 39 finns dessutom 
denna förmåga inbyggd i och med att man 
under ett och samma pass kan byta roll mel-
lan jakt, attack och spaning, s k swingrole 
förmåga. Förmågan finns också att verka i 
flera roller samtidigt, s k omnirole förmåga. 
Detta gör att en motståndare inte vet vilken 
roll flygplanet verkar i och då inte heller vil-
ken uppgift som den är tänkt att lösa. 

Utmaningen med att ha en balanserad 
förmåga är oftast kostnaden. Ska principen 
med minsta gemensamma nämnare gälla 
ska den del som har lägst förmåga tillåtas 
dimensionera även de övriga delarna. det är 
sannolikt så att en sådan princip på grund 
av ekonomisk hänsyn kommer att leda till 
en för låg sammantagen förmågenivå. Vi 
menar därför att vi tvingas acceptera en 
viss obalans. Denna utmaning kan till del 
väljas att hanteras med hjälp av internatio-
nell samverkan, vilket ställer krav på den 
avslutande förmågan som vi valt att lyfta 
fram, nämligen den interoperabla.

Avslutningsvis vill vi understryka vikten av 
att påvisa viljan och förmågan att nyttja de 
verkanssystem som vi innehar, då detta utgör 
en viktig del i skapande av tröskel effekten. 
Utifrån detta bör vi nogsamt analysera i 
vilka sammanhang vi bör bära vapen på 
våra flygplan och på vilket sätt vi agerar då 
vi övar. Vi skall här vara tydliga, utan att 
provo cera så att vårt agerande ligger i linje 
med hur vi kommunicerar politiskt. 

Interoperabel förmåga

Kraven på interoperabel förmåga har gällt un-
der en lägre tid inom Försvarsmakten. Detta 
inte minst som en konsekvens av vårt inter-
nationella engagemang. När vi nu fokuserar 
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på den nationella kontexten är det tydligt 
att denna interoperabilitet även gagnar vår 
förmåga att verka nationellt och på så sätt 
bidra till ökad tröskeleffekt. Det finns flera 
anledningar till att vi ska kunna ha denna 
interoperabla förmåga, där solidaritetsför-
klaringen med kraven att vi ska kunna ge 
och ta emot stöd från andra kanske utgör 
den tydligaste politiska styrningen. Oaktat 
detta så finns det en grundläggande orsak 
och den utgörs av det faktum att det blir allt 
svårare att ha råd med det som krävs för att 
hålla adekvat balans i vår förmåga. Till detta 
kommer att moderna system har räckvidder 
som gör att det är svårt att se att endast en 
nation kommer att bli angripen.

I vår definition av tröskeleffekt nämnde vi 
inledningsvis vikten av trovärdig kommuni-
kation. En viktig del i detta är att vi påvisar 
vår förmåga och vilja att verka tillsammans, 
vilket ställer krav på metoder, terminologi, 
taktik och även stridsteknik. Naturligtvis 
skall man tillåta sig att ta fram egna meto-
der, men man måste oaktat detta alltid ha en 
grundläggande förmåga att samverka med 
andra. Det vore t ex förödande att nu sluta 
nyttja engelsk terminologi inom stridsflyg-
systemet, eftersom det tar lång tid att återta 
en sådan förmåga som vid en första anblick 
kan tyckas som basal. Våra sambandssystem 
som radio, datalänkar och igenkänningssys-
tem, inkluderande de kryptofunktioner som 
krävs, bör i möjligaste mån vara interopera-
bla. Samverkan och vapensystem med lång 
räckvidd kan kräva utbyte av gemensamma 
mållägen, varför vi måste vara interopera-
bla då det gäller hur ett målläge skall anges. 
När det kommer till anskaffning av nya va-
pen bör vi ta hänsyn till vad övriga länder 
valt att anskaffa. Utifrån detta perspektiv 
kan det t ex vara relevant att inte anskaffa 
samma typ av långräckviddigt vapen som 
Finland, utan istället se till att vi komplet-
terar de förmågor som redan finns för att 

hitta en bättre förmågebalans sett utifrån 
ett helhetsperspektiv. 

Avslutningsvis vill vi understryka vikten 
av att de svenska luftstridskrafterna fortsät-
ter att använda den internationella standard 
som gäller för de länder vi samverkar med. 
denna standard är Nato-standard, formu-
lerad i en mängd olika STANAG. Att bruka 
och behärska dessa är en central del i den 
trovärdiga kommunikationen. Precis som 
för verkanssystem är det av stor vikt att vi 
uppvisar vår vilja och förmåga och inom 
ramen för interoperabilitet utgör övnings-
verksamheten med andra nationer troligtvis 
den bästa metoden.

Sammanfattning
Syftet med denna studie har varit att beskriva 
hur luftstridskrafternas förmågor kan nyttjas 
och utvecklas utifrån ett tröskeleffektsresone-
mang. För att nå detta syfte inleddes studien 
med ett resonemang om vad tröskeleffekt är 
och hur detta begrepp kan definieras. För att 
inte endast hamna i en nationell och alltför 
introvert slutsats gjordes en kort internatio-
nell betraktelse följd av ett resonemang kring 
Sveriges och Försvarsmaktens handlingsal-
ternativ. Studien avslutades sedan med dess 
kärnpunkt; konsekvenser för luftstridskraf-
terna och deras utveckling.

Definitionen bygger på tre samverkande 
delar i viljan, förmågan och en trovärdig 
kommunikation. Utifrån vikten av att täcka 
hela konfliktspektrat definierades begreppet 
tröskeleffekt, eller snarare vad som definierar 
det som krävs för att skapa den, som viljan 
att möta en väpnad aggression, förmågan att 
göra det, samt trovärdig kommunikation av 
denna vilja och förmåga. Den internationella 
jämförelsen med Finland och Israel påvisar 
att tröskeleffektsresonemang även återfinns 
i deras strategier. kärnan utgörs av ett inne-
hav av förmågor till skapandet av såväl en 
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defensivt avhållande tröskel (deterrence by 
denial), som en mer offensiv dito, kapabel 
till strategiskt kännbara uppoffringar (deter-
rence by punishment).

Med närområdet som dimensionerings-
grund och utifrån den definierade tröskelef-
fekten som analysverktyg har fyra förmåge-
områden som centrala för försvarsmakten 
identifierats. Dessa är underrättelse och led-
ning, robusthet, verkan samt förmågan till 
att verka med andra, d v s interoperabilitet. 
Försvarsmakten behöver förmåga att ob-
servera och tolka både konventionella och 
ickekonventionella skeenden, samt förmåga 
att leda förband i olika konfliktnivåer. Stora 
krav ställs på förmåga och motståndskraft 
avseende lednings- och underrättelsesystem. 
Förband och plattformar av olika slag be-
höver ha tillräcklig skyddsnivå och redun-
dans mot både kinetiska och ickekinetiska 
hot samt en förmåga att säkra och återta 
egen funktionalitet. Utifrån hur vårt land 
och samhälle ser ut, med stor yta, relativt 
liten befolkning, hög utbildnings och tek-
niknivå, bör verkansförmågan i huvudsak 
bygga på högteknologiska lösningar. Inom 
ramen för detta bör verkansförmågan va-
ra långräckviddig, ha sin tyngdpunkt i en 
defensiv strategi samt vara välbalanserad. 
Både som en förutsättning för mer effektiv 
tröskelförmåga, och som ett bidrag i sig till 
ökad tröskeleffekt måste den interoperabla 
förmågan dessutom vara hög.

Som en konsekvens för luftstridskrafterna 
och dess utveckling kopplat till förmågan till 
underrättelse och ledning bör man överse 
antalet flygplan med dessa förmågor och 
också dessa plattformars flexibilitet och 
överlevnadsförmåga i form av fart, höjd, 
motmedelssystem och dylikt. Vi bör också 
öka förmågan till att integrera passiva sen-
sorer, såväl inom som utom luftstridskraf-
terna. Robusthetskravet medför behov av 
ett antal åtgärder. Ledningen bör dagligen 
verka i skyddade anläggningar, alternativt 

bör tiden för omställning från freds till 
krigsdrift vara mycket kort. Våra flygplan bör 
på daglig basis antingen befinna sig i fortifi-
katoriskt skyddade anläggningar, alternativt 
grupperas spritt. Våra flottiljflygplatser bör 
tydligare konstrueras utifrån krigets krav. 
Förmågan att genomföra banreparationer 
måste återtas. Personalvolymen måsta vara 
robust och i huvudsak utgöras av kontinu-
erligt tjänstgörande personal. Förmågan till 
verkan är central och ett antal åtgärder har 
identifierats. 

Anskaffning av mer långräckviddiga vapen 
krävs, med såväl mark som sjömålsförmåga, 
vilket också ger ökad flexibilitet avseende 
nyttjandet. En sådan anskaffning ska ses i 
ett helhetsperspektiv, nationellt och inter-
nationellt. Luftvärnssystemet kräver kom-
plettering av ett bekämpningssystem med 
medellång räckvidd, och antalet bataljoner 
bedöms också behöva ökas för att efterfrå-
gad täckning skall uppnås. Vår förmåga att 
agera inom det elektromagnetiska området 
behöver utvecklas ytterligare. Avslutningsvis 
och helt oaktat ett nationellt eller internatio-
nellt fokus utgör den interoperabla förmågan 
grunden i våra sambandssystem och metoder. 
Detta för att möjliggöra att vår tröskeleffekt 
inte enbart ska ses i en nationell kontext. 
Förutom den strikt materiella aspekten av 
detta utgör ett fortsatt engagemang i inter-
nationella övningar en viktig del i att tydligt 
kommunicera vår vilja och förmåga.

Förmågan till skapandet av en tillräcklig 
tröskeleffekt är central. Som ett första steg 
måste denna förmåga därför säkerställas. 
Med denna förmåga ska vi också påvisa vår 
vilja att nyttja den om så kommer att krävas. 
Och denna förmåga och vilja skall tydligt 
kommuniceras. Sammantaget skapar det 
den eftersträvade tröskeleffekten.

Magnus Liljegren är överste och ledamot av 
KKrVA. Tommy Petersson är överstelöjtnant 
och ledamot av KKrVA.
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