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Mångsidigheten hos militära maktmedel
av Stefan Ring

Abstract

A state’s possession of military organisations is based on the need to defend its own popula-
tion and territory against armed aggression. besides being a main actor in war, the armed 
forces can be used as a political tool in peacetime as well, in order to gain political advan-
tages. This article is an overview of the research findings concerning the military power as a 
versatile tool for political purposes. the author argues that the use can be divided into four 
categories; to influence, as a support, to coerce and to conquer.

i varl von clausewitz bok Om kriget 
är det kriget som fenomen som behandlas. 
medelpunkten för Clausewitz analys är hur 
ett krig ska vinnas och vilka utmaningar en 
krigförande part står inför. Detta fokus på 
den militära organisationens roll under krig 
är helt naturlig. Anledningen till att militära 
maktmedel existerar är förekomsten av krig. 
Om immanuel Kants förhoppningar om den 
eviga freden hade infunnit sig skulle behovet 
av den militära förmågan avsevärt minska, 
eller till och med upphöra.

Även om den militära organisationen utgör 
en central aktör under krig, är Clausewitz 
tydlig när han påpekar att krig är en politisk 
handling. ”Vi ser alltså att kriget inte bara 
är en politisk akt utan ett verkligt politiskt 
instrument, en fortsättning av den politiska 
dialogen, ett genomförande av denna med 
andra medel”.1

under ett krig är det inte heller svårt att 
se vilken roll som militära maktmedel spelar. 
Samtidigt finns mycket som tyder på att den 
militära organisationen spelar en roll även 
under fred, inom ramen för politisk makt-
utövning. branislav slantchev menar att 
militära maktmedel ofta används indirekt 
vid till exempel förhandlingar.2 ett sådant in-
direkt utnyttjande är inte helt oproblematiskt 
att beskriva. Olika teoretiska inriktningar 

har kommit fram till skilda förklaringsmo-
deller. Det finns med andra ord inte någon 
konsensus kring militär maktutövning och 
dess funktioner i forskarsamfundet. Även 
inom en förhållandevis homogen disciplin 
som Internationella relationer ger ”realis-
terna” det militära maktmedlet en central roll, 
medan detta förhållande inte är lika tydligt 
hos till exempel den ”liberala” forsknings-
traditionen, där istället staternas ömsesidiga 
beroende spelar en central roll. inom den s k 
Köpenhamnsskolan tolkas dessutom säkerhet 
i ett vidare perspektiv, vilket också får kon-
sekvenser för hur det militära maktmedlet 
kan förstås.3

Dessa teorier har olika perspektiv på den 
militära organisationens roll för att skapa 
säkerhet. Däremot förnekas inte att militära 
maktmedel har en funktion som kan påverka 
säkerhetsläget. Det finns därför skäl att tro 
att den militära organisationen inte enbart är 
användbart som ett medel för att vinna krig 
eller skapa en tröskel som avskräcker från 
ett väpnat angrepp, men det är uppenbart 
att olika forskningsinriktningar begripliggör 
detta på olika sätt. Det verkar finnas andra 
aspekter som kan göra den militära organi-
sationen användbar för en stat i ett bredare 
perspektiv. en naturlig fråga blir därför: Hur 
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mångsidigt användbar är därför militära 
maktmedel som ett politiskt instrument?

syftet med denna text är inte att klarlägga 
vilken effekt som användningen av militära 
maktmedel har i olika situationer. istället är 
avsikten att presentera en forskningsöversikt 
som redovisar användbarheten av den mili-
tära organisationen som ett politiskt verktyg. 
Hur kan man då definiera begreppet mili-
tära maktmedel? Stephen Biddle definierar 
det militära maktmedlet som ”en förmåga 
att förstöra största möjliga försvarsstyrka i 
det största möjliga territorium med minsta 
möjliga egna förluster”.4 ett annat sätt är 
att utgå från konceptet strategi. Clausewitz 
argumenterar för att begreppet strategi om-
fattar stridens syfte5 vilket understöds av 
thomas mahnken som menar att strategi 
handlar om att vinna krig.6 med utgångs-
punkt från Clausewitz analys att krig är 
en politisk verksamhet blir strategi länken 
mellan de politiska målen och den militära 
verksamheten. samtidigt har begreppet stra-
tegi på senare år fått en utvidgad använd-
ning än enbart som en funktion under krig. 
lawrence freedman har analyserat utövandet 
av makt och kommer fram till att ”strategi 
är konsten att skapa makt”.7 men även i 
Freedmans bredare definition av strategi har 
den militära funktionen en central roll. i den 
här texten utgår definitionen av militär makt 
från freedmans analys och beskrivs som en 
komponent vid politisk maktutövning vid 
såväl fred som under krig.

Huvuddelen av den teoriutveckling som 
påverkat västvärldens försvars- och säker-
hetspolitiska forskning, har sitt ursprung i 
usA. utgångspunkten för analysen häm-
tas därför i den forskning som vuxit fram 
efter det andra världskriget i främst usA. 
samtidigt är det viktigt att analysera om 
denna forskning även är användbar för en 
mindre stat som sverige.

Antagandet att människor tar beslut ge-
nom en rationell analys har varit en genom-
gående tanke för många teoribildningar sär-
skilt inom forskningsområdet strategi, men 
även inom nationalekonomin. Grunden för 
de teorier som presenteras i denna text tar 
sin utgångspunkt i någon form av rationellt 
agerande hos de aktörer som ska fatta de av-
görande besluten. senare forskning har dock 
påvisat svagheter i teorin om ett rationellt 
agerande.8 Alltmer har vi kunnat se en ökad 
acceptans för att det rationella agerandet all-
tid är begränsat och att individers beteende 
kan förklaras utanför en social kontext.9 
trots denna ofullkomlighet är idén om ett 
strategiskt, rationellt agerande en central del 
av det vetenskapliga perspektivet. Det är dock 
nödvändigt att inse att en teori som utgår från 
ett rationellt agerande har begränsningar i 
möjligheterna att förutse hur de inblandade 
aktörerna kommer att handla.

Militära maktmedel som ett 
politiskt instrument
under det kalla kriget var avskräckning och 
uppdämning (containment) metoder som ha-
de en framskjuten roll i de säkerhets politiska 
relationerna mellan usA och sovjetunionen. 
Avskräckning, i första hand baserad på inne-
hav av kärnvapen, utgjorde i huvudsak det 
militära medel som de båda supermakterna 
använde för att balansera varandras makt 
och inflytande i det internationella syste-
met.10 innehavet av kärnvapen är dock inte 
problemfritt.11 Konsekvenserna att använda 
kärnvapen var redan från början av det kalla 
kriget svåra att överblicka och efterhand som 
antalet bomber och sprängkraften ökade, 
blev risken för en världskatastrof uppen-
bar, om ett kärnvapenkrig mellan usA och 
sovjetunionen skulle inträffa.

redan 1946 hävdade bernard brodie att 
medan den amerikanska militären alltid varit 
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inriktad mot att vinna krig, måste den efter 
införandet av kärnvapen istället fokusera 
mot att undvika krig.12 trots detta lanserade 
usA under president eisenhower en doktrin 
som i första hand byggde på hotet om att 
sovjetisk aggression skulle mötas med ameri-
kanska kärnvapen. Denna handlingslinje blev 
känd som ”massiv vedergällning” (massive 
retaliation). förhoppningarna var att höja 
tröskeln för användningen av kärnvapen, 
men även att öka antalet valmöjligheter då 
kärnvapen skulle kunna sättas in.13 skälen 
till att eisenhower valde denna metod var 
bland annat ekonomiska. en satsning på 
konventionella vapen skulle innebära större 
kostnader än vad den amerikanska ekono-
min tålde enligt eisenhower.14 enligt john 
lewis Gaddis fanns det även ett annat motiv. 
eisenhower hade noga läst Clausewitz och 
delade uppfattningen att ”...känslor, friktion 
och rädsla kan leda till att krig trappas upp till 
meningslöst våld”.15 eisenhowers förhopp-
ning var att hotet om kärnvapen skulle se till 
att inget krig överhuvudtaget bröt ut.

Doktrinen om ”massiv vedergällning” hin-
drade dock inte krig. Även om sovjetiska 
trupper inte var direkt involverade i krigs-
handlingar upplevde usA hotet att den kom-
munistiska ideologin skulle spridas. Den 
främsta faran upplevdes vara i indokina. Vid 
en konferens i seattle i augusti 1954 varnade 
eisenhower åhörarna för konsekvenserna om 
kriget i indokina förlorades: stora delar av 
sydostasien skulle falla i kommunisternas 
händer.16 Denna teori, om ett land faller, så 
kommer även andra länder dras med, kom 
att kallas för ”Dominoteorin” och präglade 
usA:s utrikespolitik även efter att eisenhower 
lämnat det Vita huset.17

en av de hårdaste kritikerna av ”massiv 
vedergällning var den amerikanske generalen 
maxwell taylor. i sin bok The Uncertain 
Trumpet, argumenterar han för behovet av 
en ny militär säkerhetsstrategi som han kallar 

”ett flexibelt gensvar” (Flexible Response).18 
taylors idéer hade en avgörande betydelse för 
john f Kennedy.19 Doktrinen infördes samma 
år som Kennedy blev president, 1961.20 en 
viktig orsak till övergången till en mer flexi-
bel doktrin var frågan om berlin. Kennedy 
upplevde att det fanns ett stort behov av 
att kunna möta utmaningar kring berlin 
på flera olika sätt, än att enbart hota med 
kärnvapen.21

Införandet av ”ett flexibelt gensvar” inne
bar inte en så drastisk förändring som Kenne-
dy administrationen hävdade. utveck lingen 
hade redan tvingat eisenhower att göra sats-
ningar på konventionella stridskrafter för 
att möta de utmaningar man stod inför.22 
utvecklingen under denna tidsperiod visade 
på behovet att den militära organisationen 
måste vara användbar på flera olika sätt för 
att kunna användas som ett effektivt poli-
tiskt instrument. i sin bok Nuclear Weapons 
and Foreign Policy, som publicerades 1957, 
kritiserar Henry Kissinger den amerikanska 
tendensen att skilja på fred och krig samt 
militära och diplomatiska insatser och argu-
menterade för en diplomati uppbackad med 
militär styrka.23 med andra ord en hand-
lingslinje som kräver en militär organisation 
som är både flexibel och mångsidig.

Övergången från ”massiv vedergällning” 
till ”ett flexibelt gensvar” ägde rum för att 
bättre anpassa den amerikanska försvars-
makten till de militära utmaningar som usA 
stod inför. Den stora satsningen på strategic 
Air Command (sAC)24 och dess strategiska 
bombflyg visade sig inte användbar, när ut-
vecklingen även krävde insatser av armé-
förband och ”boots on the ground”. när 
omvärlden inte längre trodde att usA skulle 
använda kärnvapen vid konflikter på lägre 
nivåer, upphörde doktrinen om ”massiv ve-
dergällning” att fungera som avskräckning 
för mindre krig. Detta innebar inte att kärn-
vapen upphörde att vara ett centralt instru-
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ment för avskräckning mellan stormakterna 
under det kalla kriget. Vetskapen om att båda 
sidor hade en förmåga att överleva ett kärn-
vapenangrepp med tillräcklig förmåga för att 
utplåna motståndaren, blev en tillbakahål-
lande faktor. under 1960-talet uppstod där-
för begreppet ”ömsesidig säker förstörelse” 
(mutual Assured Destruction, mAD) för att 
beskriva den rådande situationen.25

Förändringen mot ett mer flexibelt utnytt-
jande av det militära maktmedlet gjordes 
inte i första hand för att öka förmågan i 
olika militära operationer. med andra ord, 
försvarsmaktens förmåga att leverera militär 
effekt. istället var det den militära organi-
sationens roll som ett politiskt verktyg som 
tvingade fram förändringen. Detta synsätt 
utgår inte i första hand på förmågan i mili-
tära operationer utan kännetecknas istället 
av vilken påverkan som innehavet av mili-
tära maktmedel får på en stats förmåga att 
få ett politiskt inflytande. Dessa båda per-
spektiv är inte alltid enkla att skilja åt. De 
interagerar och är för det mesta beroende 
av varandra. men innehavet av en militär 
förmåga som av andra stater inte bedöms 

vara användbar eller trovärdig, har knappast 
någon politisk betydelse, annat än möjligen 
i negativ bemärkelse.

Olika perspektiv på militära 
maktmedel
i den vetenskapliga disciplinen ”internatio-
nella relationer” har teoribildningen ”rea-
lism” betonat betydelsen av förfogandet 
över militär styrka. i en anarkisk värld där 
varje stat agerar för att tillgodose sina egna 
intressen, blir innehavet av militära makt-
medel grundläggande för en stats intressen 
och dess maktposition, enligt realisternas 
analys.

Kjell Goldmann har i Det internationella 
systemet och dess begränsningar undersökt 
detta förhållningssätt. med stöd av en under-
sökning av Guy tegenbo redogör Goldmann 
för olika maktindikatorer som utgör makt-
basen för en stat. Han lyfter fram fem olika 
maktbaskomponenter; naturresurser, ekono-
mi, teknologi, politisk sammanhållning och 
militärstyrka. I den nedanstående figuren il-
lustreras de slutsatser som tegenbo gör.26

De heldragna linjerna anger de huvudsak-
liga sambanden, medan de streckade visar 
på mindre betydelsefulla, men ändå viktiga 
relationer. Av figuren framgår att den mi-
litära styrkan är direkt avgörande för en 
stats maktställning medan de övriga makt-
baskomponenterna är betydelsefulla främst 

genom att de utgör förutsättningar för mili-
tär styrka. Samtidigt visar figuren att även 
innehavet av naturresurser och ekonomisk 
styrka kan påverka maktinnehavet på ett 
direkt sätt. betydelsen av de icke-militära 
maktbaskomponenterna är enligt Goldmann, 
inte helt enkelt att förklara inom ramen för 
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den traditionella teori som han utgår från. 
ett sätt att hantera detta förhållande skulle, 
enligt Goldmann kunna vara att konstruera 
ett index som sammanväger militär och ”ci-
vil” makt enligt följande formel:

militärmakt + ”civilmakt” = total makt.27

ett sådant index innebär att brister i mili-
tärmakt kan kompenseras med ”civil makt”. 
med utgångspunkt från Goldmanns resone-
mang skulle den figur som redovisats ovan 
kunna ändras till följande bild:

I denna figur blir den militära organisatio-
nen en del av statens maktresurser, snarare 
än att vara den helt dominerande. Den tra-
ditionella teorin, ”realismen”, tycks enligt 
Goldmann betrakta de ”icke-militära makt-
baskomponenternas direkta effekter som 
tillräckligt oviktiga för att man ska kunna 
bortse från dem, då man försöker att iden-
tifiera den internationella maktstrukturens 
huvuddrag”.28

enligt den teoretiska modell som Goldmann 
redovisar finns det ingen skillnad på betydel-
sen av militär styrka i fred eller krig. Han är 
dock kritisk till den förklaringsmodell som 
används inom ”realismen” där den militära 
styrkan anses hel avgörande:

Denna maktbasteori är ofullständig, för 
att inte säga fantasilös. Det är inte svårt 
att räkna upp mängder av faktorer som 
kan förmodas påverka de internationella 
maktförhållandena utan att ha något att 
göra med de militära styrkeförhållandena, 
och en del av dem är sannolikt av sådan 
vikt att den traditionella teorins bild av 
maktstrukturen kan förmodas vara vilse-
ledande.29

Goldmann hävdar att de flesta mellanstatliga 
konflikter avgörs utan att militära maktme-
del spelar någon roll. istället har betydelsen 
av ekonomiska resurser ökat. Han menar 
också att den traditionella teorins analys 
saknar verktyg för att beskriva vilken roll 
icke-militära resurser kan spela.30

Denna inställning delas av David bald-
win.31 Balwin menar att det finns en ständigt 
återkommande tendens att överdriva effek-
tiviteten hos den militära förmågan som är 
både oklar och diskutabel.32 Han hävdar 
att det inte är självklart att en funktion av 
maktutövning som fungerar i en situation 
också gör det i en annan.33

Hos både Goldmann och Baldwin finns en 
samsyn avseende den roll som den militära 
organisationen spelar inom ramen för makt-
utövning inom det internationella systemet. 
medan den ”realistiska” forskningstraditio-
nen hävdar att det militära maktmedlet utgör 
grunden för den politiska maktutövningen 
hävdar Goldmann och baldwin att detta 
inte stämmer. Andra maktbaskomponenter 
är i olika situationer lika avgörande. i en 

NATUR-
RESURSER

TEKNOLOGISK
NIVÅ

POLITISK 
SAMMANHÅLLNING

EKONOMISK
STYRKA

MILITÄR
STYRKA

CIVIL MAKT
+

MILITÄR MAKT
TOTAL MAKT



17

tiDsKrift

värld där det finns olika former av krig; 
kärnvapenkrig, konventionella krig, begrän-
sade krig, gerillakrig och så vidare, menar 
baldwin att vi ska tala om olika former av 
militär makt.

både Goldmanns och baldwins analys är 
gjorda under det kalla kriget och i ett sam-
manhang då avskräckning och militära makt-
medel spelade en central roll. sovjetunionens 
upplösning förändrade det politiska systemet. 
Ändå verkar det finns grundläggande faktorer 
i deras resonemang som fortfarande gäller. 
Detta visas bland annat genom att robert j 
Art upplever att det finns ett behov att dis-
kutera baldwins analys, 30 år efter det att 
baldwin publicerade sin artikel.

robert j Art håller med om att det skulle 
vara absurt att hävda att alla olika former av 
makt kan användas i alla olika situationer. 
men han menar att det är lika absurt att 
hävda att olika funktioner av makt enbart 
är verkningsfulla vid ett litet antal specifika 
situationer.34 istället bör man utgå från att 
det finns en ”fungibility” – mångsidighet, 
hos militära maktmedel. Användbarheten av 
militära maktmedel ska inte enbart betraktas 
som ett fysiskt instrument. Art hävdar att 
innehavet av militära resurser påverkar den 
politiska maktutövningen i fredstid, även om 
det inte framgår på ett lika avgörande sätt 
som i krig. på samma sätt som hotet om en 
strejk utövar inflytande på en förhandling 
mellan fackförbund och näringsliv, påverkar 
förfogandet av militära maktmedel diplo-
matiska förhandlingar.35

En stat kan ha flera olika tillgångar på 
makt enligt Art. men de tre viktigaste an-
ser han vara; ekonomiskt välstånd, politisk 
skicklighet och militär förmåga. Om den 
militära organisationen ska spela någon 
roll vid politisk maktutövning måste den 
vara mångsidig. Den kan inte ha någon ge-
nomgripande politisk effekt om den inte är 
användbar. en stor militär organisation ger 

dessutom en större användbarhet än en liten. 
militärt starka stater har därför ett större 
internationellt inflytande än de som är mi-
litärt svaga. stater som har en stor militär 
förmåga kan också erbjuda skydd till svagare 
allierade och kan utgöra ett mer allvarligt 
hot mot sina fiender.36

samtidigt menar Art att militära maktme-
del på egen hand inte kan vara lösningen vid 
många konflikter. Här har han samma upp-
fattning som baldwin. Använt helt isolerat 
från andra förmågor som en stat förfogar 
över, kan inte mycket uppnås. Här finns det 
anledning att påminna om Goldmanns for-
mel: militär makt + civil makt = totalmakt. 
Det som skiljer Art från baldwin är upp-
fattningen om mångsidigheten hos militära 
maktmedel. Medan Art hävdar att det finns 
en stor mångsidighet hos den militära orga-
nisationen inom ramen för politisk maktut-
övning i det internationella systemet, menar 
baldwin att den är mycket begränsad.

I sina böcker om ”soft power” – mjuk 
makt, ger joseph nye ytterligare en dimen-
sion till innehavet och utövandet av makt.37 
första gången nye nämner soft power är i 
en artikel i Political Sience Quaterly 1990. 
Här argumenterar han att det i ett övergri-
pande perspektiv finns två olika former av 
makt, ”soft power” – mjuk makt och ”hard 
power” – hård makt. För att beskriva utö-
vandet av makt i olika dimensioner använder 
nye begreppen ”command power” vilket 
beskrivs som förmågan att ändra på andras 
beteenden – befallningsmakt och ”cooptive 
power” vilket är förmågan att påverka vad 
andra vill ha – attraktionsmakt.38

Ofta brukar man förknippa mjukt makt 
med ”attraktionsmakt” medan hård makt 
förknippas med ”befallningsmakt”. Denna 
förklaringsmodell är dock inte helt korrekt 
enligt nye. stater kan bli attraherade av 
andra stater som har stor förmåga att utöva 

”befallningsmakt”.39
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till skillnad från robert j Art argumenterar 
joseph nye för att den militära organisatio-
nens användbarhet har minskat. nye lyfter 
fram flera skäl till detta. Bland annat har 
kostnaderna för militära insatser ökat, både 
i form av monetära kostnader och i behovet 
på antalet soldater. under 1800-talet kunde 
frankrike kolonisera Algeriet med 34 000 
soldater. Hundra år senare kunde kolonin 
inte behållas trots en insats av 600 000 sol-
dater. ett annat skäl, enligt nye, är att det i 
västvärlden finns ett motstånd i den allmänna 
opinionen mot att använda militära maktme-
del. Detta innebär inte att militära insatser 
blir omöjliga. Däremot ökar kravet på att 
opinionerna ska uppfatta insatsen som nöd-
vändig.40 Detta motstånd mot användningen 
av militära maktmedel kan även påverkas av 
det internationella rättssystem som successivt 
vuxit fram. Detta behöver dock inte inne-
bära att mångsidigheten begränsats i samma 
omfattning. trots att det blivit alltmer kom-
plicerat att använda militära resurser som 
ett maktinstrument menar Nye att det finns 
ett brett användningsområde. Den militära 
organisationen kan användas för att:

• fysiskt strida och förstöra,

• stödja hot med tvångsdiplomati,

• utlova skydd och genomföra fredsbe-
varande insatser,

• genomföra flera olika typer av undsätt-
ning.41

Den mångsidighet som här förs fram beskrivs 
av Nye i nedanstående figur:42

behovet av att den militära organisationen 
är flexibel och allsidigt användbar verkar 
vara en samstämmig uppfattning bland flera 
forskare. usA:s erfarenheter av satsningen på 
kärnvapen inom ramen för ”massive veder-
gällning” visar också på problematiken med 
en alltför avgränsad militär förmåga.

En möjlig förklaringsmodell
i en rapport från rAnD 2002 beskrivs olika 
säkerhetspolitiska metoder där militär makt 
är det viktigaste instrumentet.43 Även i denna 
rapport framhålls att det finns ett behov av 
att använda det militära maktmedlet på 
flera olika sätt. Rapporten betonar även att 
militära resurser är en viktig resurs vid olika 
former av politisk maktutövning. men liksom 
Goldmann pekar man på att användbarheten 
inte är total. Det finns flera faktorer som 
påverkar möjligheterna att få framgång. i de 
flesta fall krävs en samordning av flera olika 
resurser för att nå de uppsatta målen.

i rapporten används tre övergripande 
metoder för att beskriva användningen av 
militära maktmedel – influera, tvinga och be-
segra. Modellen har flera likheter med Joseph 

Typ av insats Våldsmakt Hot om tvång Skydd Hjälp

Syfte Besegra Tvinga Allians Stöd

Kvaliteter Förmåga Kapacitet och  
trovärdighet

Kapacitet och för-
troende

Duglighet och väl-
vilja

Resurser Militära resurser 
och taktisk förmåga

Skicklig diplomati Militär förmåga och 
diplomati

Organisation och 
pengar

 Befallningsmakt Attraktionsmakt

Befallnings-
makt

Tvinga Locka Sätta dagordning Attrahera Attraktions-
makt
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nyes resonemang om attraktions- respektive 
befallningsmakt men saknar dimensionen att 
erhålla politiska fördelar genom stödjande 
åtgärder. Genom att man tillföra denna metod 
skulle modellen få detta utseende:

Influera
syftet med mjuk makt är att ge den egna 
makten legitimitet i andras ögon. Om en 
stats ideologi och kultur är attraktiv för 
andra, ökar chansen att omvärlden är be-
redd att följa efter. Det kan också leda till 
att internationella normer etableras som 
överensstämmer med det egna samhällets 
värderingar och normer.44 Det grundläggande 
agerandet vid utövandet av mjuk makt är 
inte att tvinga andra att dela mina åsikter, 
utan att uppträda på ett sätt som gör att 
andra attraheras av mina värderingar och 
förmågor och därför vill söka min vänskap. 
med andra ord att influera andra så att de 
delar mina värderingar och uppfattningar. 
mjuk makt är dock inte detsamma som 

”god makt”. Denna form av makt kan även 
användas i onda avsikter. Hitler och stalin 

utövade framgångsrikt mjuk makt för att få 
stöd från sina anhängare.45 framgångarna 
för islamiska staten vid rekrytering av både 
män och kvinnor, kan också ses som utöv-
ning av mjuk makt.

enligt nye vilar en stats förmåga till mjuk 
makt på tre grundläggande resurser:46 

• Kulturen.

• De politiska värderingarna.

• Utrikespolitiken.

Om de kulturella och politiska värderingarna 
uppskattas av omvärlden är de viktiga för 
att skapa relationer och bidra till en positiv 
influens. Men det är inte självklart att väster-
ländsk kultur uppskattas. i till exempel den 
muslimska värden finns det företrädare som 
betraktar denna kulturform som dekadent. 
Detta gäller även en utrikespolitik som tar 
en utgångspunkt i krav på demokratiska vär-
deringar och ett försvar av mänskliga rättig-
heter. för att dessa tre kapaciteter ska kunna 
fungera som attraktionskraft krävs därför en 
förståelse för omvärlden. utövandet av mjuk 
makt är ingen solodans. nye påpekar att även 

Influera:
Attrahera omvärlden  
så den ändrar sina 
värderingar till vår fördel

”Attraktionsmakt” ”Befallningsmakt”

Stödja:
Agera så att omvärlden 
påverkas till vår fördel

Besegra (våldsmakt):
Eliminera motpartens 
förmåga att själv välja 
handlingsväg

”VÄRNLÖS”

Tvångsmakt:
Tvinga motparten att agera 
enligt våra önskningar

”AKTIV”

Avskräckning:
Tvinga en motpart från att 
vidta skadliga åtgärder

”PASSIV”

Tvinga:
Tvinga en motpart att 
ändra sitt agerande eller 
planering
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om de här beskrivna funktionerna är centrala 
vid utövande av mjuk makt så är även eko-
nomiska och militära resurser vitala element. 
Vid utvidgningen av europeiska unionen 
användes ekonomiska dragningskrafter för 
att få stater att anpassa sig till regelverket i 
eu. Även en stark militär förmåga kan bidra 
till att skapa attraktion, särskilt en situation 
där en svagare part söker stöd.47

Attraktionskraften hos en militär förmåga 
kan exemplifieras med situationen efter det 
andra världskriget. Den brittiske utrikesmi-
nistern ernest bevin insåg att det behövdes 
en militär allians i europa för att balansera 
Sovjetunionens inflytande. Intresset från USA 
var dock inte självklart. Han var emellertid 
väl medveten om att en sådan allians inte 
skulle kunna fungera utan uppbackning från 
usA.48 för bevin var det naturligt att vända 
sig till usA eftersom storbritannien delade 
många politiska värderingar med usA, de 
kulturella sambanden var också djupa. men 
det går inte bortse från att usA:s stora inne-
hav av militära resurser hade en betydande 
del i bevins analys. Han var med andra ord 
influerad av USA att söka dess stöd.

ett annat perspektiv redovisar robert 
Art när han hävdar att ett ändamål med 
militära maktmedel är att ”skryta”. Genom 
att anskaffa viktiga militära förmågor kan 
omvärlden influeras till att acceptera brit-
ternas uppfattning om att vara en stormakt. 
storbritanniens förvärvande av kärnvapen 
faller inom denna kategori.49

Emile Simpson menar att det även finns 
en länk mellan utövandet av hård makt och 
möjligheterna att nå framgång med mjuk 
makt. i många fredsfrämjande insatser kan 
det krävas hård makt för att skapa säkerhet. 
samtidigt är en förutsättning för ett gott 
resultat att den hårda makten utövas på ett 
sätt som accepteras av den inhemska befolk-
ningen och att de uppfattar att deras vardag 
blir säkrare. Om insatserna genomförs på ett 

sätt som negativt influerar befolkningen, kan 
detta leda till ett ökat stöd för de grupper 
som motarbetar den fredsfrämjande verk-
samheten.50

Även en mindre stat kan ha nytta av en 
förhållandevis stark militär organisation. 
efter andra världskriget hade usA en negativ 
inställning till sveriges val att fortsätta sin 
neutralitetspolitik. man var inte heller beredd 
att stödja det skandinaviska försvarsförbund 
som förhandlades mellan sverige, norge 
och Danmark.51 med början i augusti 1949 
skedde en successiv förändring från usA:s 
sida. jerker Widén anger tre skäl till denna 
förändring; insikten om sveriges betydelse för 
försvaret av norge, medvetenheten om att 
den negativa publiciteten kring usA:s kritik 
av sverige var kontraproduktiv samt sveriges 
acceptans av usA:s krav på hanteringen av 
strategiskt känsliga varor.52 behovet att an-
vända svenskt luftrum för usA:s strategiska 
bombflyg krävde också bra relationer med 
sverige. usA accepterade en svensk alliansfri 
politik som ett politiskt faktum under över-
skådlig tid och insåg att ett starkt svenskt 
försvar gynnade amerikanska intressen.53

under Vietnamkriget försämrades re-
lationerna mellan usA och sveriges. 
Genomförandet av den så kallade russel-
tribunalen i stockholm 1967 som kritiserade 
kriget i Vietnam, det svenska erkännandet av 
nordvietnam 1969 och statsminister Olof 
palmes agerande innebar sämre relationer 
med usA.54 Ändå påverkades inte de mili-
tära relationerna mellan de båda länderna i 
någon större omfattning. flödet av materiel 
och teknik fortsatte och ett anmärkningsvärt 
stort antal besök i usA genomfördes på hög 
militär nivå. Den gamla vänskapen ansträng-
des dock till bristningsgränsen.55

Den svenska säkerhetspolitiken har tra-
ditionellt värnat om att bibehålla den na-
tionella handlingsfriheten.56 trots sveriges 
alliansfrihet och kritiska inställning till usA 
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under Vietnamkriget fortsatte usA att stödja 
den svenska försvarsförmågan. sveriges mi-
litärstrategiska läge och den förhållandevis 
starka svenska försvarsförmågan skapade 
förutsättningar för en bibehållen svensk 
politisk handlingsfrihet. försvarsmakten 
blev ett medel att influera den amerikanska 
administrationen så att den accepterade det 
svenska politiska agerandet.

efter det kalla kriget ökade det svenska 
militära samarbetet med omvärlden. Håkan 
syrén har i ett tal 2005 vid ett av folk och 
försvars seminarier lyft fram en av de roller 
som Försvarsmakten fick i den säkerhetspo-
litiska diskursen:57

För det första: bidrag är inte bara en fråga 
om ekonomisk ”burden-sharing” utan ock-
så en fråga om politisk ”burden-sharing”. 
Hänsyn gör att vi måste kunna erbjuda ef-
fektiva bidrag i alla typer av operationer 
och kunna vara med och dela risker med de 
övriga bidragsgivarna.

För det andra: Våra militära bidrag är inte 
bara del i ett militärt förhandlingsspel, utan 
är också hårdvaluta i ett bredare politiskt 
förhandlingsspel, där ”äpplen byts mot pä-
ron”. när vi kan ställa upp med efterfrågade 
bristresurser så kan det ge politisk utdelning 
på helt andra plan. ett aktuellt exempel 
är vår insats i Kongo med specialförband 
sommaren 2003 som stärkt vår trovärdig-
het i det fortsatta arbetet med att utveckla 
det säkerhetspolitiska och försvarspolitiska 
samarbetet i inom eu.

syrén redovisar här en uppfattning där 
försvarsmakten får en roll som ger ett posi-
tivt politiskt inflytande. Det går dock inte att 
bortse från att inflytandet i hög grad påverkas 
av vilken förmåga att leverera militär effekt 
som försvarsmakten har. Om det svenska 
deltagandet inte levt upp till omvärldens 
krav hade resultatet istället kunnat bli kon-
traproduktivt.

Stödja
en stat kan utveckla säkerhetsstrategier för 
att förverkliga övergripande säkerhetspoli-
tiska mål med hjälp av en kombination av 
politiska, ekonomiska och militära maktme-
del.58 Valet av säkerhetsstrategi kan påverka 
förhållandet till omvärlden. medan Danmark 
och norge har valt en strategi som bygger på 
ett medlemskap i nato, har sverige istället 
gjort ett säkerhetspolitiskt vägval baserat 
på alliansfrihet.

skälen för en stat att samarbeta med andra 
kan ha flera skäl. Kjell Goldmann menar att 
stater, från ett rationellt perspektiv, antas 
påverkas av två faktorer för att påbörja ett 
samarbete. Den första utgår från en stats 
uppfattning om motparten. Är den positiv 
ökar chansen för att ett samarbete väljs fram-
för konflikthöjande åtgärder. Som grund för 
den andra faktorn görs antagandet att en 
samverkan kommer att skapa värden som 
kan hotas av en konflikt, vilket skapar ett 
gemensamt intresse att bevara samarbetet.59 
Detta perspektiv utgår från ett rationellt be-
slut från makthavares analys om vad som är 
bäst för de nationella intressena.

i en analys av försvarsmaktens interna-
tionella insatser efter det kalla kriget utgår 
Jan Ångström från att det finns två olika 
sätt att betrakta bevekelsegrunderna för det 
svenska agerandet. Det ena är ett rationellt 
perspektiv där det nationella intresset är den 
främsta drivkraften. Det andra utgår från att 
det finns ett behov att leva upp till normer 
som utgör en svensk strategisk kultur, med 
andra ord ett konstruktivistiskt perspektiv.60 
Ångström menar att man får olika svar på 
den fråga som han ställer, beroende på om ett 
rationellt eller ett konstruktivistiskt perspek-
tiv används. men detta kan bero på att det 
faktiskt finns två historier att berätta, vilket 
kräver olika undersökningsmetoder.
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Ångström har sin analys fokuserat på det 
svenska direkta stödet vid internationella 
fredsfrämjande operationer. stödet med mi-
litära maktmedel ges även indirekt. Den 
indirekta hjälpen kan exempelvis bestå av 
politiska överenskommelser om militär hjälp 
vid en kris eller konflikt. En modell är artikel 
5 i ”nordatlantiska fördraget” inom nato. 
Denna typ av indirekt stöd kan förstärkas 
med en utplacering av mindre förbandsenhe-
ter vars uppgift är att vara en försäkring om 
att politiska överenskommelser kommer att 
genomföras. usA:s gruppering av soldater 
i de baltiska staterna är inte en avgörande 
militär förstärkning, men tjänar som en 

”snubbeltråd” för en presumtiv angripare. 
Om amerikanska soldater stupar i baltikum, 
kommer kravet på usA att ingripa enligt 
artikel 5 att öka. Det militära stödet får då 
två effekter, det ger de baltiska staterna en 
ökad trygghet, men det är också avsett att ha 
en avskräckande effekt på ryssland.61

ett annat alternativ är att utvecklingen 
skapar en situation där en mindre stat kan 
känna sig tvingad att förhålla sig positiv till 
en större aggressiv stat, för att undgå angrepp. 
Genom att sverige under det andra världs-
kriget godkände bland annat tysk transite-
ring av militär trupp på svenska järnvägar, 
stödde man indirekt tyska militära opera-
tioner. Viktiga faktorer bakom det svenska 
beslutat var den svaga militära förmågan 
och oron för ett tyskt angrepp.62

Det svenska stödet till fn:s fredsbevarande 
insatser under det kalla kriget var en tydlig del 
av det övergripande säkerhetspolitiska målet. 
riksdagens godkände 1968 en inriktning som 
angav att sveriges säkerhetspolitik skulle 
syfta till att ...”utåt verka för internationell 
avspänning och en fredlig utveckling”. Detta 
ställningstagande bekräftades av riksdagen 
1972, 1977 och 1982.63

Vid sidan om den nationellt inriktade för-
svarspolitiken under det kalla kriget fanns 

det därför i säkerhetspolitiken en mer inter-
nationell agenda. Den svenska inriktningen 
delades av de övriga nordiska länderna var-
för ett nära samarbete inleddes. peter Viggo 
jakobsen menar att det fanns fem olika fak-
torer som var avgörande för de nordiska 
länderna att stödja fn:s fredsfrämjande 
verksamhet:64 

• De nordiska länderna uppfyllde FN:s 
krav.

• Det fanns gemensamma intressen mel-
lan de nordiska länderna.

• Nationella intressen.

• FN:s ideal överensstämde med de na-
tionella intressena.

• Deltagandet upplevdes som en fram-
gång.

för sverige innebar uppslutningen kring fn:s 
fredsfrämjande verksamhet ett värdefullt 
sätt att öka den internationella respekten för 
svensk neutralitet, men också som ett medel 
för att minska den inhemska kritiken mot 
den förda neutralitetspolitiken.65

Detta agerande var dock inte helt pro-
blemfritt utan skapade en konflikt mellan 
det internationella engagemanget och det 
nationella försvaret. Den centrala uppgiften 
för försvarsmakten under det kalla kriget var 
det nationella territoriella försvaret. medan 
rekryteringen till försvarsmaktens nationella 
försvar byggde på lagen om totalförsvarsplikt, 
skedde rekryteringen till de internationella 
uppgifterna helt på frivillig väg. soldater och 
officerare anställdes av FN, vilket innebar att 
de som var försvarsanställda fick ta tjänstle-
digt från försvarsmakten. uppgiften att delta 
i fn:s fredsfrämjande verksamhet var därför 
inte en del av försvarsmaktens primära upp-
gifter. uppgifterna att delta i internationella 
operationer uppfattades istället kunna på-
verka den nationella försvarsförmågan:66 
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De militära bidragen till fn medför tyvärr 
vissa nackdelar för krigsmakten i övrigt. 
som exempel kan nämnas att antalet ak-
tiva armébefäl i utlandstjänst nu uppgår till 
ungefär 120, varav hälften officerare. Detta 
bör jämföras med medelantalet instruktö-
rer per infanteriregemente – i dagens läge 
80-90. Antalet i utlandet tjänstgörande 
motsvarar alltså instruktörstillgången för 
ungefär ett och ett halvt infanteriregemente. 
Den på så sätt uppkomna befälsbristen 
påverkar fredsutbildningen och därmed på 
längre sikt också fältförbandens kvalitet i 
negativ riktning. en annan avigsida med 
fn-åtagandena är att man måste tillgripa 
materiel ur mobiliseringsförråden, varige-
nom krigsorganisation och mobiliserings-
beredskap försvagas.

motsatsförhållandet mellan det nationella 
försvaret och ett internationellt deltagande 
kan beskrivas som en konflikt mellan möj-
ligheterna att åstadkomma maximal militär 
effekt vid försvaret av det svenska territo-
riet och behovet av ett politiskt inflytande 
på den internationella arenan, bland an-
nat för att få en acceptans för den svenska 
neutralitetspolitiken.

Tvinga
enligt den modell som redovisats tidigare 
finns det två metoder att tvinga en motpart. 
Antingen kan det ske genom ”tvångsmakt” 
– att få någon att agera enligt våra önske-
mål eller att genom ”avskräckning” – att 
tvinga en motpart att avstå från att vidta 
för oss skadliga åtgärder. i det första fallet 
tvingas motparten att bli aktiv. i det andra 
att förbli passiv.

Tvångsmakt

syftet med tvångsmakt är att lösa kriser och 
konflikter utan att dessa eskalerar till ett 
fullskaligt krig. Användningen förlitar sig 
på hot och användningen av en begränsad 

mängd av våld för att tvinga en motpart 
att upphöra med en aktivitet eller retirera 
från redan genomförda handlingar.67 Även 
om tvångsmakt alltid har varit en integre-
rad del av kris och konflikthantering finns 
det idag bara två centrala teoretiska verk: 
thomas schellings Arms and Influence68 
och Alexander L George med fleras The 
Limits of Coercive Diplomacy.69 schelling 
har använt en deduktiv metod, inspirerad av 
spelteorin, när han identifierat de faktorer 
som han menar är nödvändiga för att man 
ska nå framgång med tvångsmakt. George 
och hans medarbetare har däremot utnyttjat 
en induktiv forskningsstrategi för att skapa 
en politiskt användbar teori.70

en stor skillnad mellan dessa båda teo-
rier är förhållandet till utövandet av mi-
litär makt. George och simons menar att 
tvångsmakt främst är att betrakta som en 
defensiv åtgärd, ett sätt att reagera mot 
en påbörjad handling.71 De menar också 
att användningen av våld ska vara ”just 
enough” och av ”the appropriate kind”.72 
Om militärt våld ska användas ska det ta 
formen av ”...an exemplary or symbolic use 
of limited military action...to demonstrate 
resolution”.73 i praktiken innebär det att 
George och simons tar avstånd från mer 
omfattande militära insatser som en del av 
de diplomatiska förhandlingarna. De anser 
även att tvångsmakt enbart ska användas för 
att stoppa en påbörjad handling. Att tvinga 
någon att sätta igång en verksamhet betrak-
tas som en illegitim åtgärd.74 en konsekvens 
av det resonemang som George och simons 
gör, innebär att användningen av deras teori 
leder fram till en slutsats att användningen 
av tvångsmakt under Kosovokriget var ett 
misslyckande.75

lawrence freedman menar att George och 
simons förhållningssätt till användningen av 
militärt våld är problematiskt. Det skräddar-
sydda våld som föreslås är mycket svårt att 
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åstadkomma i verkligheten. Om en militär 
insats krävs, menar freedman att det mili-
tära våldet ofta måste vara väsentligt och 
tillräckligt för att åstadkomma en kännbar 
skada hos motparten.76 Denna uppfattning 
delas av branislav slantchev. för att påverka 
motparten kan det krävas att man mobilise-
rar en kraftfull militär förmåga, att skjuta 
mygg med elefantbössa kan vara en lämplig 
liknelse enligt slantchef.77

De begränsningar som framförs av Alexan-
der m fl finns inte hos Schelling. För att man 
ska lyckas i tvångsmakt måste motparten 
uppleva risken att bli utsatt för militärt våld. 
förmågan att använda våld för att skada, 
är en del av maktinnehavet vid en förhand-
ling.78 Detta innebär inte att militärt våld 
alltid används i samband med tvångsmakt. 
istället är förhoppningen att den diploma-
tiska förhandlingen ska nå framgång utan 
våld. motparten ska dock alltid veta att det 
finns en risk att bli utsatt för en militär in-
sats som kommer att åstadkomma allvarlig 
skada. en viktig idé hos schelling är att för-
flytta beslutet om fortsatt våldsanvändning 
till motparten i den förhandling som utgör 
grunden för utövandet av tvångsmakt.79 för 
detta krävs att motparten gör en analys av 
fördelar och nackdelar med att ge upp, res-
pektive fortsätta motståndet. robert pape 
har gjort en enkel ekvation för att beskriva 
enna analys:80

R =  B p(B) – C p(C).
R =  Värdet med motstånd.
B =  Möjliga fördelar med att göra motstånd.
p(B) =  Sannolikheten att uppnå fördelarna med att 

göra motstånd.
C =  Möjliga kostnader med att göra motstånd.
p(C) =  Sannolikheten att få utstå kostnaderna

Analysmetoden med kostnader och fördelar 
har kritiserats från flera olika håll. Några 
kritiker menar att empiriska studier visar att 
människor ofta avviker från ett rationellt 

beslutsfattande och menar att detta också 
gäller för stater. Kulturella skillnader, över-
skattning av den egna förmågan och förenk-
lingar av verkligheten är bara några exempel 
på faktorer som kan leda till beslut som kan 
upplevas som irrationella. i Security Studies 
för barry D Watts fram en kritik mot pape.81 
Watts menar att det är omöjligt att analysera 
något så komplext som krig med den metod 
som pape använt sig av och som enligt Watts 
tar sitt ursprung i en naturvetenskaplig in-
ställning till problemet.82 inte minst gäller det 
papes användning av en matematisk formel 
för att förklara sin tes. Watts resonemang 
påminner om det som elliot Cohen kallar 
för strategisk nihilism.83 ett genomgående 
tema hos strategiska nihilister är att dess 
förespråkare avfärdar förutsättningarna för 
rationalitet i krig.

ett annat problem med tvångsmakt blir 
att säkerställa att motparten erhåller våra 
hot, att denne tolkar dessa hot på det sätt 
som vi förväntar oss och agerar efter våra 
önskemål. freedman menar att kommunika-
tion med militära hot beror på två faktorer.84 
eftersom militära hot ofta är tvetydiga krävs 
även andra former av kommunikation. De 
militära hoten måste också vara trovärdiga 
och resultera i allvarliga kostnader för mot-
parten samt vara svåra att förhindra. men 
även om hoten är konkreta och uppfattas 
korrekt av motparten är detta bara en del 
av den analys som denne måste göra. Våra 
hot kommer bara att vara en variabel bland 
många andra faktorer. Vilka intressen står på 
spel? De underliggande politiska trenderna? 
Hur förhåller sig allierade o s v?85

för att komma över svårigheterna med 
användningen av tvångsmakt försöker peter 
Viggo jakobsen att operationalisera de fram-
gångsfaktorer som jakobsen anser vara cen-
trala genom att skapa en ”idealpolitik”. syftet 
är att identifiera de förhållanden som någon 
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som använder tvångsmakt måste bemästra 
för att kunna lyckas.86

Jakobsens idealpolitik

 1. Hot om användningen av militärt våld 
(piska).

Hotet måste vara trovärdigt och möjligt 
att genomföra snabbt utan stora insatser. 
Det är viktigt att övertyga motparten om 
att motstånd kommer att leda till oaccep-
tabla nackdelar (jämför papes resonemang 
om fördelar och kostnader).87 en central 
aspekt för trovärdigheten av militära hot 
är relationerna mellan de inblandade ak-
törerna. Om en av aktörerna vid tidigare 
utmaningar gett efter, kan det vara svårt att 
senare få motparten att förstå att förhållan-
dena förändrats. schelling jämför detta med 
ett ”chickenrace” – vem svänger först?88 
lawrence freedman är delvis kritisk mot 
detta resonemang. Han menar att det kan 
fungera på två individer, men är svårare 
att applicera på två regeringar där många 
olika personligheter kan vara inblandade.89 
samtidigt går det inte att bortse från att den 
person som innehar presidentämbetet i usA 
påverkar omvärldens syn på usA.

när john f. Kennedy för första gången 
skulle möta Chrusjtjov i Wien 1961, var 
hans strategi att uppträda resonabelt och 
även självkritiskt, med förhoppningen att 
undvika antagonism. Chrusjtjovs uppfatt-
ning om Kennedy var att han var en ung, 
oerfaren och beredd att backa om han ut-
sattes för press. Händelseutvecklingen vid 
Grisbukten på Kuba var ett bevis på det-
ta.90 under mötet möttes Kennedys försök 
till ett positivt samtal av en aggressiv och 
oresonlig Chrusjtjov. för Kennedy blev kon-
frontationen en plågsam upplevelse. Han var 
mer irriterad på sig själv än på Chrusjtjov 
eftersom hans uppträdande kunde förstärka 

uppfattningen att han var en svag ledare 
som skulle kunna skrämmas till eftergifter 
rörande tyskland och berlin.91

Vi vet inte hur mötet i Wien påverkade 
Chrusjtjovs beslut att placera kärnvapen-
missiler på Kuba 1962. Det är dock inte 
en orimlig tanke att Chrusjtjovs höga spel 
bland annat var influerat av vad han såg av 
Kennedy i Wien och räknade med att Kennedy 
skulle ”svänga först”. samtidigt går det inte 
heller att bortse från att Kennedy efter Wien, 
insåg att det var viktigt att visa styrka i re-
lationen med sovjet, vilket kan ha lett fram 
till beslutet om blockaden av Kuba.

Vid hot om militärt våld är det viktigt att 
framföra krav som är svåra för en motpart 
att acceptera. sådana fordringar kan leda 
till att motparten känner sig tvingad att 
eskalera konflikten på ett sätt som inte är 
önskvärt.92 

 2. en annan kritisk förmåga vid använd-
ningen av tvångsmakt är innehavet av 
eskalationsdominans.93 Denna tillgång 
innebär att motparten ska kunna för-
hindras att vidta åtgärder som leder 
till att initiativet övergår till denne. i 
praktiken innebär detta att den som 
använder tvångsmakt inte bara behöver 
inneha en överlägsen militär styrka utan 
även måste kunna förhindra motparten 
att vedergälla sina insatser. fn:s avsak-
nad av eskalationsdominans i kriget i 
bosnien mellan 1992–1995 skapade 
problem. Ett exempel är att Natos flyg-
angrepp vid flera fall neutraliserades ge-
nom att bosnienserber tog fn personal 
som gisslan.94 

 3. en tydlig tidpunkt då kraven ska vara 
uppfyllda.

för att man ska öka trovärdigheten vid 
användning av tvångsmakt krävs även en 
tidsgräns där de krav som ställs ska vara 
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uppfyllda. Enligt Jakobsen finns det en risk 
att beslutsfattare som upplever att de är i 
en svår situation ofta tolkar motpartens 
aktiviteter och kommunikation på ett sätt 
som gynnar dem själva. Om det inte sätts 
någon tydlig tidsgräns finns det en risk att 
det tolkas som att de krav som ställs inte är 
allvarligt menade.95 

 4. en försäkran om att eftergifter inte kom-
mer att följas av nya krav.

tvångsmakt är en förhandling. för att få 
motparten att ge efter är det viktigt att det 
inte finns en rädsla för att eftergifter kom-
mer att följas av nya krav.96 Om den aktör 
som utsätts för tvångsmakt inte har något 
förtroende för kontrahenten är det stor risk 
att förhandlingen misslyckas. ett exempel på 
detta är finlands vägran att ge efter för de 
sovjetiska kraven på öar i finska viken hösten 
1939. i finland fanns det en oro att eftergifter 
enbart skulle leda till nya krav som skulle 
hota den finländska självständigheten.97 

 5. ett erbjudande om fördelar (morötter).

för att lyckas med tvångsmakt räcker det 
inte med att enbart hota eller använda våld. 
för att man ska få motparten att ge efter 
kan det krävas en möjlighet för denna att 

”rädda ansiktet” och därmed minska den 
förödmjukelse som eftergifter kan föra med 
sig. Genom ett erbjudande av fördelar – ”mo-
rötter”, kan motparten lockas att göra de 
eftergifter som krävs.98 

Tvångsmakt i praktiken

tvångsmakt kan upplevas som en attraktiv 
strategi eftersom den erbjuder en möjlighet 
att nå de uppsatta målen med små kostna-
der och förhoppningsvis utan någon eller 
endast liten blodspillan, jämfört med en 
traditionell militär insats. En konflikt som 
löses med tvångsmakt leder antagligen till 

mindre långsiktiga problem med relatio-
nerna mellan de inblandande parterna än 
vid krig.99 Det praktiska genomförandet av 
tvångsmakt är dock komplicerat. en orsak är 
att förutsättningarna för framgång är mot-
sägelsefulla. för att lyckas måste den som 
använder tvångsmakt både skrämma och 
lugna samtidigt. Hot om militärt våld och 
eskalation måste ske samtidigt som motpar-
ten övertygas om att eftergifter inte kommer 
att följas av nya krav.100

Det finns dock två situationer där tvångs-
makt är särskilt komplicerad. Det ena fal-
let uppstår då de inblandade aktörernas 
intressen är fullständigt olika.101 Om det 
inte finns några områden där det kan upp-
stå någon from av kompromiss är det svårt 
att genomföra en förhandling. Det andra 
fallet kallar George och simons för ”asym-
metriska intressen”. Detta kan uppstå om 
våra vitala intressen, för den situation där 
vi avser att använda tvångsmakt, är mindre 
än motpartens. i ett sådant läge kan det 
vara svårt att satsa de resurser som krävs 
för framgång.102

ett exempel på dessa förhållanden 
är Vietnamkriget. usA försökte tvinga 
nordvietnam att avbryta försöken att störta 
regimen i sydvietnam och erkänna den gräns-
dragning som gjordes 1954. för nordvietnam 
var en sådan utveckling otänkbar. Ända sedan 
slutet på 1940-talet hade Ho Chi minh lett 
kampen mot frigörelse, först mot frankrike 
och därefter mot usA med stora uppoffringar 
för det vietnamesiska folket. trots att usA 
uppfattade att den amerikanska närvaron 
var nödvändig för att hindra kommunismens 
internationella utbredning blev man betrak-
tad som en kolonialmakt liksom frankrike. 
för vietnameserna blev det en kamp för 
nationell frigörelse och därmed av avsevärt 
större betydelse än den blev för usA.103 De 
helt motstridiga intressena och den starka 
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viljan hos vietnameserna var avgörande för 
att usA misslyckades med tvångsmakt.

ett modernt exempel är utvecklingen i 
ukraina. efter rysslands annektering av Krim 
och inblandning i konflikten i östra Ukraina 
har eu och usA med sanktioner försökt få 
ryssland att dra sig tillbaka. i rysslands geo-
strategiska perspektiv är ukraina en viktig 
del i den intressesfär som utgör grunden för 
rysk säkerhet. usA och eu utgår istället från 
ett liberalt synsätt där alla stater, med stöd 
i den internationella rätten, har rättigheten 
att själv få göra politiska vägval. intressena 
är därmed motstridiga. Antagligen uppfattar 
ryssland att ukraina är mer vitalt för den 
egna säkerheten, än vad medlemmarna i 
eu är beredda att offra för ukrainas själv-
ständighet. Dessutom har ryssland eskala-
tionsdominans om eu/nato skulle öka sitt 
engagemang. samtidighet har förmodligen 
eu:s tvångsmakt genom sanktioner, haft en 
tillbakahållande effekt på den ryska stats-
ledningen.

peter Viggo jakobsen har undersökt an-
vändningen av tvångsmakt under perioden 
1990–2005.104 Hans slutsats är att det endast 
är vid sex tillfällen, av de 36 han under-
sökte, där tvångsmakt har haft framgång. 
Han lyfter fram flera praktiska problem 
som uppstår när tvångsmakt ska genom-
föras. för att man ska lyckas krävs för det 
första en ingående kunskap och förståelse 
för motpartens tankevärld, intressen, sätt 
att agera och vilka beslutsprocesser som 
används. en dålig förståelse för kontrahen-
ten och bristande underrättelser har varit 
ett genomgående problem då västvärlden 
försökt att använda tvångsmakt särskilt då 
motparten tillhört en annan kultur och ba-
serat sin makt på andra grundvalar än vad 
som görs i en liberal demokrati.

men det är inte bara kulturskillnader som 
kan utgöra ett problem. icke-statliga aktörer 
som gerillagrupper eller terroristorganisatio-

ner har ofta få viktiga mål som är av sådan 
väsentlig betydelse att de är beredda att ge 
efter om målen hotas förstöras. Detta innebär 
att den grundläggande idén med tvångsmakt, 
hotet om kostnader, kan få liten verkan eller 
kräva en lång och omfattande operation. ett 
annat problem är om det finns flera olika 
aktörer med skilda intressen i en konflikt. Ett 
förhållande som inte är ovanligt vid inbördes-
krig. Ytterligare ett problem kan uppstå då 
det är en koalition av stater som tillsammans 
ska genomföra tvångsmakt. många gånger 
kan det bli svårt att enas om insatser med 
en hög risk. De kompromisser man enas om 
kan ge motparten uppfattningen att risken 
för att bli utsatt för kraftfulla insatser inte 
är så stora.105

schellings analys utgår från en situation 
där det är två kontrahenter som står mot 
varandra. Han diskuterar i liten utsträck-
ning i vilket sammanhang dessa två parter 
agerar. martin Hammarlund har undersökt 
användningen av tvångsmakt mot den li-
byske diktatorn Muammar Khadaffi som 
användes då ronald reagan var president, 
med agerandet under president Clinton 
och George W. bush. Hans slutsatser är att 
användningen av tvångsmakt var likartad, 
medan effekterna helt olika. under reagan 
fanns fortfarande sovjetunionen som gav stöd 
till libyen. Detta innebar att libyen kunde 
stå emot tvångsmaktansträngningarna. när 
sovjetunionen försvann, upphörde det ryska 
beskyddet och libyen gav till slut efter och 
upphörde med sina försök att skaffa kärn-
vapen. tvångsmaktsmetoderna förändrades 
inte, däremot blev politiska förhållanden 
som var viktiga för libyens agerande helt 
annorlunda. Hammarlund menar att det 
sistnämnda som var avgörande.106

för att man ska nå framgång krävs därför 
en bred analys. André beaufre argumenterar 
för att det finns två begrepp som är viktiga att 
ta hänsyn till vid en konflikt. Inom ramen för 
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det han benämner en indirekt strategi, finns 
det en yttre och en inre manöver. syftet med 
den yttre manövern är att erhålla maximal 
handlingsfrihet. för att nå detta mål an-
vänds politiska, ekonomiska, diplomatiska 
och militära åtgärder. Det gäller att skapa 
en internationell opinion som stödjer det 
egna agerandet, samtidigt som motparten 
ska fås att tvivla på de egna möjligheterna 
att nå framgång. Verksamheten i den yttre 
manövern äger rum utanför det egentliga 
konfliktområdet. Ett exempel på en lyckad 
yttre manöver är storbritanniens framgång 
med att få till stånd en resolution i fn:s sä-
kerhetsråd direkt efter Argentinas ockupation 
av falklandsöarna.107 resolutionen krävde 
bland annat ett omedelbart tillbakadragande 
av de argentinska styrkorna.108

Den inre manövern tillämpas inom det 
geografiska område där man vill uppnå resul-
tat. Detta handlingsmönster är enligt beaufre 
beroende av tre faktorer; materiella resurser, 
moraliska tillgångar och tidsfaktorn. Om de 
materiella resurserna är stora behöver de 
moraliska tillgångarna vara mindre eftersom 
tidsförloppet för operationen antagligen blir 
kort. Om däremot den materiella förmågan 
är mindre riskerar tidsförloppet bli längre, 
varför de moraliska tillgångarna, med andra 
ord, stödet för insatsen, vara större.109 Detta 
resonemang är också giltigt vid användningen 
av tvångsmakt.

svårigheterna att använda tvångsmakt i 
praktiken kan illustreras av att även schelling 
hade problem med att ge praktiska råd när 
han år 1964 blev tillfrågad av tjänstemän 
från Vita Huset. när han ställdes inför ett 
verkligt begränsat krig, hade han svårt att 
komma på någon lösning.110 möjligen bidrog 
denna händelse till att schelling skrev Arms 
and Influence som publicerades 1966 och var 
betydligt mer policyinriktad än hans tidigare 
bok, Strategy of Conflict från 1960.

trots problemen med användningen av 
tvångsmakt, används ändå denna metod. 
under perioden 1990–2005 har peter Viggo 
Jakobsen som nämnts identifierat 36 till-
fällen. Vid många konflikter under denna 
period har de ansvariga politikerna valt att 
använda tvångsmakt. Vilka drivkrafter kan 
ligga bakom? en viktig faktor är antagligen 
att man med tvångsmakt försöker att lösa 
konflikter utan att starta ett fullskaligt krig. I 
många fall finns helt enkelt inte det politiska 
handlingsutrymme som krävs militärt våld 
ska användas med full kraft. Ändå kan det av 
flera olika skäl, finnas krav på ett agerande. 
Antingen från den egna opinionen, men även 
för att hävda den egna maktställningen och 
trovärdigheten på den internationella arenan. 
ett exempel är när den brittiska regeringen 
1998 i en ”strategic review” uttryckte en 
vilja att vara ”a force for good”.

We do not want to stand idly by and watch 
humanitarian disasters or the aggression of 
dictators go unchecked. We want to give a 
lead, we want to be a force for good.111

efter detta tydliga tillkännagivande var 
det svårt för den brittiska regeringen att 
stå helt passiv vid de serbiska övergreppen 
mot den kosovoalbanska befolkningen 1999. 
tveksamheten från usA och motståndet mot 
krig hos många länder i nato, gav ett begrän-
sat handlingsutrymme som innebar att det 
enbart var möjligt att använda tvångsmakt, 
om något skulle göras.112

för mindre stater kan det vara svårt att 
med framgång använda tvångsmakt. särskilt 
begränsade är kravet på ett trovärdigt militärt 
hot. Däremot finns det en överhängande risk 
att bli utsatt för tvångsmakt från mer mili-
tärt kompetenta stater. i en sådan situation 
går det inte heller bortse från att hotet om 
kärnvapen kan ingå.
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Avskräckning

Avskräckning är en ”tvingande” strategi. 
Avsikten är att få en motpart att avstå från 
att vidta åtgärder på grund av rädsla för 
följderna.113 Därmed finns det likheter med 
tvångsmakt. Den avgörande skillnaden är 
att tvångsmakt ska tvinga motparten att 
göra något aktivt, medan syftet med av-
skräckning är att motparten ska vara passiv. 
Avskräckning kräver; viljan och förmågan 
att möta ett angrepp och möjligheten att 
kommunicera detta till en potentiell angri-
pare.114 på samma sätt som med tvångs-
makt är avskräckning en psykologisk process 
där det alltid finns en mänsklig dimension 
i beslutsprocessen. Även den mest skick-
ligt genomförda avskräckningsstrategi kan 
misslyckas för att den missförstås eller för 
att motparten har en annan uppfattning om 
rationaliteten i olika beslut och handlingar. 
en viktig aspekt blir därför förmågan att 
förmedla avskräckningen på ett sådant sätt 
att den uppfattas som trovärdig av motpar-
ten.115 en annan svårighet med avskräckning 
är att strategin fungerar om ingenting händer. 
Det blir därför problematiskt att analysera 
och förstå vilka åtgärder som gett avsedd 
effekt.116 Det finns också en kritik mot att 
avskräckning kan leda till en eskalering om 
hoten successivt ökas. Andra kritiker menar 
att avskräckning enbart med militära medel 
inte räcker. istället krävs en bred strategi där 
olika medel används.117

metoden att avskräcka har funnits i alla 
tider, men det var först med utvecklingen av 
kärnvapen som avskräckning blev en teori. 
efter användningen av kärnvapen i kriget mot 
japan började framförallt strategiska tänkare 
i usA att försöka förstå om och hur infö-
randet av kärnvapen hade påverkat krigets 
karaktär. en av de första att som menade att 
kärnvapen fått en avgörande betydelse för 
hur krig kan föras var bernard brodie.

brodie menade att den enda möjliga stra-
tegin i framtiden var avskräckning eftersom 
innehavet av kärnvapen gjorde framtida krig 
omöjliga.118 för amerikanska strateger blev 
avskräckning inte bara en fråga om död-
ligheten för detta vapensystem utan även 
problematiken med det framväxande hotet 
från sovjetunionen mot ett fritt europa. usA, 
tillsammans med sina allierade i Västeuropa, 
hade inte tillräckligt med konventionella 
styrkor för att kunna besegra en sovjetisk 
aggression. Washington var inte heller be-
redd att satsa de resurser som skulle krävas 
för att försvara demokratierna i europa 
med konventionella stridskrafter.119 Genom 
att hota sovjetunionen med kärnvapen vid 
en attack mot Västeuropa, satte amerika-
nerna det egna hemlandet som en pant för 
sina allierade genom en utvidgad avskräck-
ningsstrategi (”extended deterrence”).120 
Denna strategi har ofta beskrivits som att 
medlemsstaterna i nato kom under usA:s 

”kärnvapenparaply”.121 samtidigt som man 
med denna strategi strävade efter en ökad 
säkerhet i europa skapades en osäkerhet 
om usA verkligen var beredd att använda 
kärnvapen om sovjetunionen vid en invasion 
av Västeuropa avstod.122 för att öka trovär-
digheten skedde bland annat utplacering av 
amerikanska trupper, bland annat i berlin. 
soldaterna var för få för att försvara berlin, 
men visade på usA:s vilja att ingripa vid en 
sovjetisk aggression.123

trots denna osäkerhet levde kärnvapen-
avskräckningen kvar under hela det kalla 
kriget. eftersom konsekvenserna av ett krig 
med kärnvapen skulle bli katastrofala följ-
der skapades en politisk försiktighet som 
bidrog till att undvika ett krig mellan stor-
makterna.124

ett alternativ till en utvidgad avskräck-
ningsstrategi är en begränsad strategi (”ge-
neral deterrrence”). Genom att begränsa 
avskräckningen till att enbart omfatta det 
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egna territoriet, det mest vitala intresset, 
finns en chans att trovärdigheten för av-
skräckningen ökar.125

en strategi som bygger på avskräckning 
kan genomföras på olika nivåer. inom ra-
men för ett krig kan en begränsad form av 
avskräckning användas. syftet kan vara att 
förhindra användningen av specifika former 
av krigföring. ett exempel är det förbud mot 
nyttjandet mot kemiska stridsmedel som be-
slutades 1925, medan innehavet var tillåtet. 
en bredare avskräckningsstrategi har syftet 
att undvika alla krig.126

Vid sidan om avskräckningens territo-
riella utbredning och nivåuppdelning, kan 
avskräckning bedrivas med olika metoder. 
Detta visade Glenn snyder 1958, när han 
presenterade begreppen avskräckning genom 
förnekelse (”deterrence by denial”) och av-
skräckning genom bestraffning (”deterrence 
by punishment”).127 i den förstnämnda stra-
tegin är syftet att göra de initiala kostnaderna 
för ett anfall så höga att en angripare väljer 
att avstå. i det andra fallet är avsikten att 

”straffa” en angripare på ett sådant sätt att 
nackdelarna med ett angrepp blir för stora. 
usA:s hot om att använda kärnvapen under 
det kalla kriget är ett exempel på avskräck-
ning genom bestraffning.

Avskräckning genom bestraffning samman-
kopplas i regel med kärnvapen. effekterna 
av detta vapen är så förödande att det auto-
matiskt blir avskräckande. samtidigt skapar 
denna förödande verkan en osäkerhet om 
någon verkligen är beredd att använda kärn-
vapen. Särskilt om konflikten är på en nivå 
där den egna överlevnaden inte står på spel. 
Det är därför ofrånkomligt att även konven-
tionella vapen blir en del av en avskräck-
ningsstrategi i en situation där motparten 
fokuserar på begränsade krig.

I svenska officiella säkerhets och försvars-
politiska dokument används sällan ordet 
avskräckning. Wilhelm Agrell menar att 

sverige från senare hälften av 1950-talet 
använde ett slags avskräckningspolitik.128 
särskilt tydligt blev avskräckningsstrategin 
när ”marginaldoktrinen” lanserades under 
1960-talet. Doktrinen byggde på antagandet 
att Sovjetunionen vid en storkonflikt med 
nato skulle tvingas avdela sina huvudstyrkor 
till centrala europa. mot sverige skulle därför 
enbart marginella stridskrafter kunna sättas 
in. Om det svenska försvaret var tillräckligt 
starkt för att kunna avvärja ett sådant anfall 
skulle det få en avskräckande effekt.129

för att nå detta mål valde försvarsmakten 
att tillämpa två strategier. en strategi för tidigt 
avgörande, fienden skulle slås vid gräns och 
kust och en tidvinnande där fördröjnings-
operationer skulle genomföras på djupet av 
det svenska territoriet.130 Den sistnämnda 
strategin byggde på förhoppningen om att 
främst usA skulle komma till undsättning 
enligt det hemliga försvarssamarbetet som 
sverige hade med västvärlden under det 
kalla kriget.131 Den strategi som sverige 
skulle använda kan beskrivas som en kom-
bination av avskräckning med förnekelse 
och bestraffning. Kombinationen av två 
strategier, dels en tidigt avgörande, dels en 
tidvinnande, försökte man kommunicera 
så att det skulle kosta stora insatser för att 
betvinga Sverige. Även om en angripare fick 
inledande framgångar skulle detta inte leda 
till en seger.132 budskapet: ”Vi ger aldrig upp! 
Varje meddelande att motståndet ska uppges 
är falskt” som fanns i broschyren ”Om kri-
get kommer” var ett försökt att stärka den 
svenska försvarsviljan, men också att ge ett 
besked till omvärlden.133 freedman menar 
att hotet att drabbas av ett sådant motstånd 
att det inte går att få politisk kontroll över 
en annan stat är en form av avskräckning 
för att straffa en angripare genom att orsaka 
förluster.134

på senare år har begreppet avskräckning allt-
mer börjat användas av försvarsmakten. i den 
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politiska kontexten undviks dock begreppet. 
istället används ordet ”tröskelförmåga”.135 
Att sträva efter en tröskelförmåga, är dock 
detsamma som att använda en strategi där 
avskräckning ingår. Definitionen av begrep-
pet tröskeleffekt överensstämmer i hög grad 
med hur avskräckning beskrivs:136

en tröskeleffekt uppnås när en potentiell 
angripare uppfattar eller erfar att dess an-
grepp förnekas respektive straffas, d v s att 
kostnader för angreppet övergår nyttan. 
Kostnaderna kan ligga i att den potentielle 
angriparen genom att agera mot sverige t ex 
riskerar en stor resursåtgång, lång tidsåt-
gång, stor osäkerhet, prestigeförlust eller 
annan skada.

för mindre stater kan det vara svårt att skapa 
den militära förmåga som är nödvändig för 
att uppnå en trovärdig avskräckning. under 
det kalla kriget blev ”marginaldoktrinen” 
en lösning på detta problem. sovjetunionen 
skulle vid ett framtida krig enbart kunna av-
dela marginella resurser för sverige. samtidigt 
strävade den svenska regeringen att ha så 
goda förbindelser med bland annat usA 
att de egna försvarsansträngningarna skul-
le bli framgångsrika, men också med en 
förhoppning om att kunna få stöd vid ett 
angrepp.137

eftersom detta samarbete skedde dolt är 
det svårt att bedöma vilken avskräckande 
effekt detta samarbete kan ha haft även 
om sovjetunionen, bland annat genom stig 
Wennerströms spioneri fick en inblick i den 
svenska politiken. idag förs denna politik helt 
öppet och kan ge effekten att sverige hamnar 
inom ramen för usA:s och natos utvidgade 
avskräckning (extended deterrence).

en annan aspekt på mindre staters strävan 
efter avskräckning kan vara att de vill uppnå 
en tröskeleffekt där en angripare ska tvingas 
att tillgripa så kraftfulla insatser att det blir 
svårt för omvärlden att inte ingripa.

Besegra – våldsmakt
enligt Clausewitz är krigets natur konstant. 

”Kriget är en våldsakt och det finns inga 
gränser för användningen av våldet”.138 
medan kriget natur är konstant, innebär 
förändringar i den politiska och sociala kon-
texten att krigets karaktär påverkas, på vilket 
sätt som kriget genomförs, gestaltar sig.139 
enligt Clausewitz teori leder krigets natur 
till ett absolut krig och att denna insikt hela 
tiden måste ligga till grund för vår planering. 
Den yttersta formen av våldsmakt är att 
likna vid Clausewitz idé om det absoluta 
kriget. Att använda våldsmakt på en stra-
tegisk nivå, för att besegra en motståndare, 
eller att försvara sig mot våldsmakt, är den 
yttersta ansträngningen som en stat kan 
genomföra. samtidigt inser Clausewitz att 
det finns en yttre konkret inverkan på hur 
ett krig utvecklas:

Vi måste räkna med naturlig tröghet och 
splittring, med olika friktioner, inkonsek-
venser och oklarheter och med mänsklig 
modfälldhet. Vi måste acceptera att kriget 
och dess former präglas av idéer, känslor och 
förhållanden, som just är rådande.140

fram till slutet av 1800-talet fanns det bara 
två arenor för krigföring; land- och sjökrig-
föring. mellan dessa krigsformer fanns inte 
heller några tydliga länkar. De genomför-
des i huvudsak helt oberoende av varandra. 
Introduktionen av flygplan som ett strids-
medel under första världskriget innebar en 
omvälvande förändring. samtidigt tillfördes 
en ytterligare dimension i sjökrigföringen 
när förmågan att använda ubåtar utveck-
lades. Användningen av flygstridskrafter 
innebar att de fysiska gränserna inte längre 
blev lika avgörande. Krigföring mot en an-
nan stat kunde genomföras utan att stora 
arméer flyttades in på motståndarens ter-
ritorium. nästa domän som erövrades var 
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rymden. med hjälp av satelliter har möj-
ligheterna att kommunicera och övervaka 
blivit mycket bättre. Genom utvecklingen 
av datorer och introduktionen av internet 
uppstod en helt annan möjlighet att föra 
krig även i ”cyberrymden”. platserna där 
angrepp som kan åstadkomma stor skada 
hos en motståndare fick därmed ytterligare 
en dimension.

barry posen menar att militära operatio-
ner kan delas in i tre olika kategorier; of-
fensiva, defensiva och avskräckande.141 Den 
sistnämnda kategorin har redan behandlats, 
medan offensiva och defensiva operationer 
kan anses vara den operativa grunden för 
en våldsmaktsutövning.

före första världskriget fanns det en allmän 
konsensus att nästa stora krig skulle bli myck-
et kortvarigt och att segraren skulle uppnå 
ett avgörande slut på kriget.142 resultatet 
blev istället ett utnötningskrig som kom att 
pågå i flera år till enorma kostnader i män-
niskoliv och pengar. Krigföringen under det 
första världskriget innebar att många mili-
tära teoretiker ansåg att nya koncept och 
doktriner krävdes för att undvika att man 
på nytt hamnade i ett förödande utnötnings-
krig. särskilt basil liddell Harts resonemang 
om en indirekt metod med ett fokus på en 
rörlig manöverkrigföring stod i total kon-
trast till det fastlåsta skyttegravskriget.143 
utgångspunkten för liddell Harts analys 
var att det var landkrigföringen som var 
den avgörande faktorn för utgången av ett 
krig. Detta synsätt är vanligt förekommande 
bland många militära teoretiker.144

Vid sidan om denna inställning fanns det 
teoretiker som menade att det skulle gå att 
vinna ett krig med flygstridskrafter. En av de 
första att föra fram detta påstående var den 
italienske generalen Gulio Douhet. i boken 
The Command of the Air argumenterar han 
att kontrollen av luftrummet är nödvändigt 
och tillräckligt för att segra.145 medan före-

trädare för mark- och sjöstridskrafter insåg 
att överlägsenhet i luften var en väsentlig del 
av krigföringen, ville man att luftstridskraf-
terna skulle ges en understödjande roll.146 
Dessa skilda perspektiv på användningen av 
flygstridskrafter förekom även i Sverige där 
flygvapnet var förespråkare för strategin ”ett 
tidigt avgörande” medan armén hävdade att 

”en tidvinnande strategi” skulle vara styrande 
för den operativa planeringen.147

Våldsmakt utövas inte alltid som storskalig 
krigföring för att göra motståndaren värnlös 
på en strategisk nivå. metoden kan också 
användas i en begränsad form på ett sätt som 
kan påminna om tvångsmakt. Men det finns 
skillnader. medan tvångsmakt fokuserar på 
motpartens intressen, är användningen av 
våldsmakt koncentrerad mot dennes militära 
förmåga.148 Det är också en skillnad mellan 
att ta något med våld och att få någon att 
ge bort det. medan tvångsmakt bygger på 
tanken att få motparten att fatta beslut som 
gagnar oss, är syftet med våldsmakt att ta 
vad vi vill ha utan någon förhandling.

Detta betyder inte att våldsmakt alltid 
innebär att det används mer våld än vid 
tvångsmakt.149 ett exempel är skillnaden 
mellan den israeliska attacken mot kärn-
kraftsreaktorn vid Osirak i irak den 7 juni 
1981. Attacken genomfördes av åtta f-16 
understödda av sex f-15.150 Denna attack 
anses allmänt vara en våldsmaktshandling. 
saddam Hussein, iraks diktator, hade inga 
möjligheter att påverka anfallet utan ställ-
des inför fullbordat faktum. Kosovokriget 
däremot, brukar anses vara ett exempel på 
tvångsmakt, trots att antalet flygföretag vis-
sa dagar uppgick till nästan 900.151 under 
hela konflikten hade Slobodan Milosevic 
en möjlighet att ge efter för de krav som 
framfördes av nato och på detta sätt få slut 
på bombningarna av serbien.152 skillnaden 
mellan vålds- och tvångsmakt ligger därför 
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främst i hur relationen mellan kontrahen-
terna utvecklas.

tidigare i denna text har problematiken 
med att använda tvångsmakt redovisats. Det 
kan verka som att det skulle vara enklare att 
nå framgång med våldsmakt. möjligheterna 
att genom enbart kraft kunna driva genom 
sina krav, kräver visserligen stora militära 
resurser, men det fordras inte någon förståelse 
eller hänsyn till motståndarens behov eller 
intressen. Ändå är det inte oproblematiskt 
att använda våldsmakt. i vissa fall kan den 
politiska handlingsfriheten inte medge att 
våldsmakten kan utövas på ett sätt som leder 
till seger. i andra situationer kan motstån-
daren uppträda på ett sätt som innebär att 
det blir svårt att nå ett militärt avgörande. 
Den politiska kontexten och krigets beskaf-
fenhet kan se olika ut vilket skapar olika 
förutsättningar för att lyckas med våldsmakt. 
många gånger har det varit möjligt att uppnå 
en begränsad militär framgång, men utan 
att man löste de övergripande, strategiska 
problemen.153

en metod för att nå framgång har utgått 
från att angripa motståndarens kritiska sår-
barheter och att åstadkomma en systemkol-
laps utan att dennes militära förmåga helt 
nedkämpas. Denna uppfattning framfördes 
av john Warden i sitt resonemang om att 
betrakta motståndarens som ett system som 
delades upp i fem ringar som var för sig re-
presenterade olika funktioner. Genom paral-
lella attacker mot dessa funktioner skulle en 
systemkollaps snabbt kunna uppnås. john 
Wardens teori fick en stor betydelse vid pla-
neringen av flygoperationerna mot Irak under 
Kuwaitkriget 1991 och har fått en central 
betydelse för synen på användningen av 
flygstridskrafter i USA.154 liknande synsätt 
presenterades av Harlan ullman och james 
Wade 1996 under rubriken ”shock and Awe 
– achieving rapid dominance”.155 Genom att 
använda alla tillgängliga stridskrafter i en 

gemensam operation skulle motståndaren 
drabbas av en sådan chock att viljan att 
fortsätta strida skulle upphöra.

motsvarande tankar fanns även i den 
svenska militärstrategiska doktrinen 2002.156 
inspirationen till doktrinen kan bland annat 
återfinnas i den teknologiska utvecklingen 
där olika vapensystem fått ökad räckvidd 
och precision. Framgångarna med flygbe-
kämpningen av irak under Kuwaitkriget 
1991 skapade en känsla, även bland politiker, 
att det var möjligt att vinna krig enbart med 
precisionsbekämpning.157 möjligheterna att 
nå en snabb militär seger ger dock inte alltid 
politisk kontroll över utvecklingen. Detta 
har visat sig i både Afghanistan och irak. en 
framgångsrik våldsmaktsoperation behöver 
följas av en omfattande insats där civila och 
militära enheter samverkar för att skapa 
den politiska stabilitet som är nödvändig 
för att kunna betrakta en våldsmaktinsats 
som en seger.

Ytterligare ett perspektiv där användning-
en av militära maktmedel diskuterades upp-
stod i usA på 1980-talet. erfarenheterna 
från Vietnamkriget, men även i libanon 
1983, skapade en grogrund där det fanns 
aktörer som ville undvika en militär insats 
om det fanns osäkerhet om utgången och 
att det fanns en risk att målet för insatsen 
efterhand skulle förändras (”mission creep”). 
Denna inställning kom att manifesteras av 
Caspar Weinberger som var försvarsminis-
ter i reaganadministrationen 1981–1987. 
i november 1984 höll han ett tal där den 
så kallade Weinbergerdoktrinen lades fast. 
enligt Weinberger skulle en militär insats 
enbart göras om usA:s vitala intressen stod 
på spel och med full kraft i syfte att besegra 
en motståndare. Doktrinen kom att bli en 
ledstjärna även för Colin powell under hans 
tid som ordförande för den amerikanska 
militärledningen (joint Chiefs of staff) och 
påverkade hans syn på usA:s deltagande i 
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Kuwaitkriget 1991, men även i relation till 
fredsbevarande operationer, bland annat 
på balkan under första hälften av 1990-
talet.158

Vid en diskussion om en insats under kriget 
i bosnien utbrast den dåvarande amerikan-
ske utrikesministern madeleine Albright: 

”What’s the point of having this superb mi-
litary that you’re always talking about if 
we can’t use it?”.159 Detta kan ses som ett 
exempel på en politisk vilja att mångsidigt 
kunna använda det militära maktmedlet 
inom ramen för den tillgängliga politiska 
handlingsfriheten i relation till en strävan att 
enbart utnyttja den militära organisationen 
med stor kraft, med en tydlig tidsgräns och 
med avsikt att inte hamna i en situation där 
det framförallt finns oklarheter om vilka 
militära mål som ska uppnås. militära makt-
medel ska i detta perspektiv enbart användas 
då det finns ett politiskt handlingsutrymme 
för våldsmakt.

Användningen av våldsmakt kräver i regel 
en stor och intensiv insats av militära makt-
medel. effekterna är ofta av en sådan art att 
beslutet fordrar en stor politisk handlings-
frihet och stöd av en inhemsk opinion. Det 
kan därför vara lockande för den politiska 
ledningen att använda tvångsmakt, om det 
inte finns ett tillräckligt handlingsutrymme, 
vare sig hos den egna opinionen eller inter-
nationellt, för att motivera en våldsmakt.

En värld i förändring
Världen är under ständig förändring och 
det militära maktmedlets roll inom den po-
litiska maktutövningen påverkas av detta. 
ett exempel är vår förändrade syn på sä-
kerhet. i samband med introduktionen av 
det vidgade säkerhetsbegreppet i mitten på 
1990-talet skedde en förskjutning av synen 
på vad som hotar vår säkerhet. med försvars-
beslutet 1996 skedde en tydlig övergång till 

ett vidgat säkerhetsbegrepp, med en bredare 
definition av hot och risker. Konsekvenserna 
blev att försvarsbudgeten minskades med 4 
miljarder per år.160 Hotet från ett militärt 
angrepp dominerade inte längre den poli-
tiska agendan.

Denna syn på hoten framgår även i för-
svarsbeslutet 2004. ”sedan det kalla krigets 
slut har mellanstatliga spänningar mins-
kat såväl i sveriges närområde som globalt. 
samtidigt har andra hot och utmaningar vuxit 
sig starkare. De är ofta mer komplexa och 
mer svårförutsägbara än gårdagens hot om 
väpnade angrepp”.161 Den säkerhetspolitiska 
bedömningen av utvecklingen innebar även 
att försvarsmaktens första uppgift blev att 
delta i internationell konflikthantering: ”Den 
internationella säkerhetspolitiska utveck-
lingen bekräftar och befäster att sveriges 
säkerhet har på ett avgörande sätt stärkts i 
och med den ökande europeiska integratio-
nen. samtidigt med denna positiva utveckling 
finns allvarliga, gränsöverskridande hot mot 
vår säkerhet. Dessa hot måste bedömas i ett 
vidare perspektiv än det nationella, och kan 
bäst mötas genom internationell samverkan 
och multilaterala lösningar”.162 med ett fo-
kus på andra säkerhetshot än de som tradi-
tionellt betraktats som militära, förändrades 
också prioriteringen av försvarsmakten vilket 
ledde till lägre försvarsanslag.

under senare år har utvecklingen i ryssland 
och annekteringen av Krim på nytt ökat 
uppfattningen att det finns ett behov av ett 
militärt försvar med en nationell inriktning. 
med försvarsbeslutet 2014 sattes det svenska 
territoriet på nytt i centrum: ”mot bakgrund 
av försämringen av det säkerhetspolitiska 
läget konstaterar regeringen att den svenska 
försvarsförmågan bör stärkas. Vidare menar 
regeringen att utformningen av försvaret i 
första hand bör bygga på förmågan att kunna 
möta ett väpnat angrepp”.163
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från början av 1990-talet till 2014, gick 
den politiska inriktningen till försvarsmakten 
från invasionsförsvar till ett vidgat säkerhets-
begrepp och internationell konflikthantering 
för att sedan återvända till ett nationellt 
fokus. Den förändring som ägde rum kan 
förklaras på olika sätt. jan Ångström har 
lyft fram två förklaringsmodeller, den ena 
rationalistisk, den andra konstruktivistisk. ur 
ett rationalistiskt perspektiv var det naturligt 
att minska försvarskostnaderna när hotet 
från sovjetunionen upphörde och resten av 
europa också rustade ner. när sedan hotet 
från ryssland uppstod fanns det ett behov att 
återgå till den traditionella försvarspolitiken, 
men samtidigt betonades att denna politik 
skulle genomföras tillsammans med andra.164 
inom ramen för den konstruktivistiska för-
klaringsmodellen ville sverige genom sitt 
medlemskap i eu fortsätta leva upp till sina 
traditioner att samarbeta med andra inom 
ramen för internationell konflikthantering. 
ur ett rationellt perspektiv kan förändringen 
förklaras med förändringar i omvärlden och 
att den svenska försvarsförmågan inte var 
tillräcklig för att kunna hanteras på egen 
hand utan krävde samarbete.

Det militära maktmedlets roll som ett po-
litiskt instrument påverkas av förändringar i 
den säkerhetspolitiska miljön. behovet av ett 
politiskt inflytande i ett bredare perspektiv 
än inom det försvarspolitiska området, kan 
påverka den politiska beslutsfattningen om 
vilka uppgifter som ges till den militära or-
ganisationen och hur den ska ordnas. Den 
politiska handlingsfriheten, både vad gäller 
stödet från den egna opinionen, risken för 
kraftfulla motåtgärder från andra stater eller 
en bristande förmåga att använda maktme-
del på samma sätt som motparten, har gjort 
att begreppet ”hybridkrigföring” har börjat 
användas. Användningen av denna typ av 

krigföring är inte ny och har flera olika för-
klaringsmodeller.165

på ett övergripande plan har det tillkom-
mit flera arenor där angrepp kan genomföras. 
Det ökade beroendet av teknik för olika 
vitala samhällsfunktioner har också skapat 
fler säkerhetsutmaningar. Kampen mellan 
viljor har därför förändrats. tidigare ut-
fördes krig enbart som en fysisk prestation, 
av män, beväpnade med vapen. idag kan 
ett angrepp utföras utan att man ser vem 
som är ansvarig. ibland även utan att veta 
att det verkligen var ett angrepp. ju mer 
teknologiskt utvecklat ett samhälle är, ju 
mer sårbart för denna typ av angrepp blir 
det. möjligheterna att besegra eller tvinga 
en motståndare kan ske på många olika 
sätt och det fysiska våldet är inte längre den 
enda och självklara metoden. Ändå kvarstår 
det traditionella militära hotet, men i ett 
mycket mer komplext sammanhang och som 
kräver ett nära samarbete både nationellt 
och internationellt, såväl med militära som 
civila aktörer.

Den förklaringsmodell som används i 
denna text kommer även i denna nya kontext 
att ha ett berättigande. De olika formerna 
av maktutövning kommer dock troligen att 
många gånger vävas samman och bli svårare 
att särskilja. Den centrala uppgiften för den 
militära organisationen kommer dock alltid 
att vara att säkerställa nationens överlevnad 
och självständighet vid ett väpnat angrepp. 
en annan viktig funktion kommer även att 
vara förmågan att skapa politiskt inflytande 
och stöd hos vänligt sinnade stater och or-
ganisationer.

författaren är överstelöjtnant, säkerhets- 
och försvarspolitisk analytiker och ledamot 
av KKrVA.
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