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I samband  med det senaste försvarsbe-
slutet har det skrivits en hel del om de 
materielanskaffningar till Försvars-

makten som genomfördes i början av 1990-
talet. Inte minst försvarsministern under 
den borgerliga regeringen 1991-1994, 
Anders Björck, har i tidningar som Expres-
sen fått klä skott för ”shoppingresor” ut i 
Europa för att köpa stridsvagnar m m.

Underförstått i dessa skriverier ligger 
att Anders Björck och andra politiker tyd-
ligen redan i början av 1990-talet borde 
ha förstått att Försvarsmakten 10 år senare 
skulle bantas drastiskt och att materiel-
anskaffningarna därmed var onödiga, för 
att inte säga rent ut rena slöseriet. Detta 
resonemang faller på sin orimlighet och är 
närmast absurt och vittnar bara om skriben-
ternas okunskap om de säkerhetspolitiska 
förhållandena i vår omgivning i början av 
1990-talet. Glömt är uppenbarligen det  
sovjetiska väldets dödsryckningar och 
den instabila säkerhetspolitiska situation 
detta medförde.

Skribenterna visar också med önskvärd 

Några reflexioner kring 1992 års 
Försvarsbeslut

tydlighet sin oförmåga eller ovilja att 
förstå långsiktig planering, vilket är ett 
absolut måste när det gäller anskaffning 
av materiel till försvaret. Billiga och lätt-
köpta poäng, vunna genom att framställa 
politiker som oansvariga och slösaktiga, 
går uppenbarligen före kravet på att hålla 
sig  till en ens någorlunda sanningsenlig 
beskrivning av det verkliga skeendet.

Kvalificerade materielsystem som 
stridsflygplan och stridsvagnar har ofta en 
livscykel på 50 år. D v s från studiefas över 
utveckling, produktion, operativdrift och 
till den tidpunkt ett system utfasas/skrotas 
går det ofta 50 år. Kostnaderna fördelas 
också därefter. Utvecklingskostnader och 
produktion betalas enlig en betalningsplan, 
som naturligtvis är fördelad över den 
tidsperiod som leveranser sker, vilket för 
större system kan röra sig om ett flertal 
år. Därefter tillkommer kostnaderna för 
den operativa driften av systemet, d v s 
underhåll, reparationer, uppgraderingar/
moderniseringar. Dessa kvarstår tills 
systemet tas ur drift. Den enda skillnaden 
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mellan ett utvecklingsprojekt – d v s att 
beställa utveckling av ett system som sedan 
produceras och tas i drift – och ett köp av 
ett redan utvecklat och befintligt system, 
är att utvecklingsfasen utgår. I övrigt kvar-
står de långsiktiga åtagandena som gjorts 
i kontraktet under produktionen och den 
operativa driften av systemet.

Utvecklingen av JAS-systemet beställ-
des 1982 och idag – 23 år senare – pågår 
fortfarande leveranser och därmed också 
betalningar av delserie 3. Tidsperioden 
omfattar ett stort antal allmänna val och 
därmed mandatperioder i riksdagen, lik-
som flera försvarsbeslut och även reger-
ingsskiften. Stora materielbeslut binder 
således staten och försvarsmakten ekono-
miskt under lång tid och begränsar det s k 
”fria utrymmet”– d v s möjligheten att föra 
in objekt som inte finns i planeringen – till 
i princip noll. 

Till ovanstående kommer att när ett 
kontrakt med industrin har undertecknats, 
är det av naturliga skäl mycket kostsamt att 
omförhandla eller avbryta detta, eftersom 
industrin i sin tur ”knyter” sina underlever-
antörer till sig med långsiktiga bindande 
kontrakt. När Thage G Peterson tillträdde 
som försvarsminister hösten 1994 gav han 
FMV i uppdrag att utreda möjligheterna att 
avbryta stridsvagnskontraktet på Leopard 2 
med Krauss Maffiei i Tyskland. Svaret blev 
att om kontraktet sades upp kunde Krauss 
Maffei kräva att 75 % av kontraktssumman 
ändå skulle utbetalas utan att någonting 
levererades.

Våren  1999 inbjöd  dåvarande försvars-
ministern Björn von Sydow industrin till 

överläggningar för att diskutera omför-
handlingar av löpande kontrakt i syfte 
att tillfälligt ”lätta på betalningstrycket” 
på materielsidan. Lärdomen av denna 
”övning” blev att omförhandlingar av 
kontrakt för komplexa system tar mycket 
lång tid eftersom tusentals positioner 
– samlade i hyllmetrar av pärmar – skall 
omförhandlas mellan kunden FMV och 
huvudleverantören. Detta samtidigt som 
huvudleverantören i sin tur måste omför-
handla leveranserna av komponenter och 
delsystem med sina underleverantörer.

Nästa  ”sura” lärdom för Björn von 
Sydow var att produktion och leveranser 
av materiel inte kan avbrytas ”över en 
natt”. Liksom i all likartad industriell 
verksamhet slutar ”kranen att droppa” upp 
till 18 månader efter det att den stängts 
av. Att omförhandlingar dessutom skulle 
ge några besparingar är naturligtvis en 
utopi. Senareläggning av eller utebliven 
produktion och därmed leveranser, innebär  
ekonomiska avbräck för industrin som den 
måste kompensera sig för, vilket i slutän-
dan automatiskt innebär fördyringar för 
kunden. Vi talar trots allt om verksamhet 
på kommersiella villkor och ingen ideell 
verksamhet. 

Till bilden hör också att behoven all-
tid överstiger tillgången på ekonomiska 
medel. Livslängden, moderniteten och 
därmed omsättningsbehovet på befintlig 
materiel är känd sedan länge, men det 
ekonomiska utrymmet medger normalt att 
endast det absolut högst prioriterade kan 
realiseras. Av detta skäl finns därför alltid 
en lista på högt prioriterad materiel som 
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när ekonomiskt utrymme föreligger skall 
anskaffas, men som t v hamnar utanför 
listan för den materiel som kan anskaf-
fas i närtid. Detta kallas ”överplanering”. 
Ett kvitto på att denna form av planering 
existerar är att beställningsbemyndigan-
dena från statsmakterna alltid är högre än 
betalningsbemyndigandena, d v s i förväg 
godkända beställningar kan göras så länge 
utnyttjade betalningsmedel inte överstiger 
ramen för vad som årligen framkommer 
av regeringens budgetproposition till 
riksdagen, riksdagens beslut och därefter 
regeringens regleringsbrev samt ramen 
för under perioden gällande försvarsbeslut 
(FB). Budgetåret 1990/91 var t ex beställ-
ningsbemyndigandena  för anskaffning av 
materiel till armén drygt 8,2 miljarder kro-
nor, medan anslagsmedlen (= betalnings-
medlen ) stannade vid 3,6 miljarder kronor. 
D v s 3,6 miljarder kronor behövdes detta 
år för att betala ingångna kontrakt/avtal 
och planerade nyanskaffningar med betal-
ningsutfall under aktuellt år.

Bemyndigandet på 8,2 miljarder avser 
dels fullgörandet av redan ingångna kon-
trakt/avtal med betalningsutfall bortom 
det aktuella budgetåret, dels planerade 
nyanskaffningar samt drift av befintliga 
system enligt FM:s långsiktiga planering, 
också här med betalningsutfall bortom det 
aktuella budgetåret.

Av ovanstående framgår att en tillträ-
dande försvarsminister har föga utrymme 
att agera utifrån ”eget huvud” när det gäller 
materielbeställningar.

”Arvet” och redan tidigare av regering 
och riksdag beslutad omsättning/anskaff-

ning av materiel – inklusive den s k över-
planeringen – binder i högsta grad upp 
honom eller henne. 

Läget inför Försvarsbeslutet 1992 
När Anders Björck tillträdde som försvars-
minister hösten 1991 hade den dåvarande 
socialdemokratiska regeringen – med Ro-
ine Carlsson som försvarsminister – sedan 
lång tid förberett 1992 års försvarsbeslut 
(FB 92). 

Inriktningen i direktiven till ÖB var 
att Försvarsmaktens freds- och krigsor-
ganisation skulle minska, samtidigt som 
en omfattande materiell  förnyelse och 
modernisering planerades. 

Armén skulle bl a mekaniseras genom 
tillförsel av nya samt modernisering av 
gamla stridsvagnar. Nya stridsfordon i 
form av Stridsfordon 90 skulle också 
tillföras. Flygvapnet skulle ersätta sina 
35 Draken och 37 Viggen-system med 
JAS 39 Gripen. Marinen å sin sida skulle 
fullfölja införandet av de nya kustkorvet-
terna typ Göteborg, nya minjaktfartyg och 
beställa nya ubåtar av Gotlandsklassen. 
Ubåtar av Västergötlandklassen hade just 
levererats.

Andra större materielprojekt som fanns 
med i planeringen var t ex beväpning till 
JAS, artillerilokaliseringsradarn ARTHUR, 
flygspaningsradarn PS 890 (ERIEYE), 
luftvärnsroboten BAMSE m m.

I det av regeringen begärda underlaget 
(ÖB 92) som överbefälhavaren lämnade till 
regeringen den 27 juni 1991 – nästan  4 må-
nader före regeringsskiftet och 2 ½ månad 
före valet 1991 – uppgav överbefälhavaren 
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ett behov av beställningsbemyndiganden 
för anskaffning av materiel till FM (armén, 
marinen och flygvapnet) på 92 miljarder 
kronor för perioden 1991/97. Äskandet 
för betalningsmedel (=anslagsmedel) låg 
på 82 miljarder kronor.

Detta  var läget när Anders Björck i okto-
ber 1991 tillträdde som försvarsminister. 

Inför FB 92 rådde, trots en ibland när-
mast hätsk polemik, ganska stor politisk 
enighet om försvarets framtida utformning, 
vilket inte minst visas av att utfallet av 
den nytillträdda regeringens försvarspro-
position och det försvarsbeslut (FB 92) 
som riksdagen därefter fattade beslut om 
i så hög grad överensstämmer med den 
avgångna regeringens förarbete. Journa-
listen Sune Olofsson i Svenska Dagbladet 
skrev t o m att den borgerliga regeringen 
i Anders Björcks skepnad var snålare mot 
försvaret än företrädaren Roine Carlsson. 
Olofson skrev att Roine Carlsson under 
FB-perioden 1987/91 höjt försvarsansla-
gen med 10,6 miljarder kronor. Anders 
Björck däremot föreslog bara en höjning 
med 7,8 miljarder för perioden 1992/97. 

Eftersom nutida skriverier om påstått 
ogenomtänkta materielinköp under Anders 
Björcks ministertid för mer än 10 år sedan 
i hög grad kommit att handla om tillförsel 
av stridsfordon till armén, förtjänar dessa 
påståenden en särskild kommentar.

Inför FB 92 befann sig armén i en 
hopplöst omodern situation. Numerären 
var närmast enorm, samtidigt som de 
mekaniserade förbanden var för få och 
dessutom utrustade med gammal, försliten 
och omodern materiel. Brist på reservdelar 

till stridsfordonen rådde, och i princip alla 
fältarméns brigader bedömdes av överbe-
fälhavaren behöva åtminstone två veckors 
kompletterande utbildning för att kunna 
lösa sina krigsuppgifter.

Den kände försvarspolitikern Hans 
Lindblad (fp) beskrev 1992 armén ”Likt 
ett jättelikt föråldrat slagskepp förtöjt 
vid kaj ligger Sveriges armé skyddslös i 
den nya militära verkligheten. Storleken 
har effektivt förhindrat den materiella 
förnyelse som skulle ha gjort armén till 
en slagkraftig och högeffektiv del av det 
moderna svenska försvaret”.

I 1992 års försvarsbeslut avdelades enligt 
den tidigare gjorda inriktningen resurser 
för anskaffning av nya stridsvagnar under 
femårsperioden till ett par pansarbrigader. 
Samtidigt skulle Stridsfordon 90 anskaffas 
och en del av det äldre stridsvagnsbestån-
det (Centurion) genomgå REMO, d v s  
renoveras och modifieras och därmed 
livstidsförlängas. REMO:n var kostnads-
beräknad till 1,2 miljarder kronor.

I samband med beslutet 1994 att anskaffa 
120 stycken Leopard 2S från Tyskland, 
erbjöds Sverige att till det låga priset av 
0,5 miljoner D-mark per vagn överta 161 
begagnade Leopard 2 från Bundeswehr. 
Vagnarna var inte lika moderna som de 
nybeställda, men ändå avsevärt modernare 
och slagkraftigare än de stridsvagnar som 
svenska armén då förfogade över.

Beslutet att acceptera det tyska erbju-
dandet och att inte genomföra REMO av 
äldre stridsvagnar, frigjorde ”i ett slag” 
733 miljoner kronor för andra ändamål. 
161 vagnar à 0,5 miljoner D-mark blir 80,5 
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miljoner D-mark och med en kurs på 5,80 
kronor för D-marken blir det 467 miljoner 
kronor att dra från de 1,2 miljarder kronor 
som avsatts i planeringen för REMO. 
Detta samtidigt som armén skulle få en 
enhetlig stridsvagnsflotta med vad detta 
skulle innebära i besparingar på drifts- och 
underhållssidan. Därutöver tillkommer den 
högre stridseffekten vid pansarförbanden. 
De gamla omoderna stridsvagnarna skulle 
därmed kunna skrotas.

De genom stridsvagnsbesluten frigjorda 
medlen kunde sedan bl a användas för en 
annan mycket angelägen åtgärd, nämligen 
att höja skyddsnivån på våra återstående 
infanteribrigader genom att till del meka-

nisera dessa. Detta möjliggjordes genom 
inköp av bättre begagnade stridsfordon 
av typ MTLB och BMP från den då ny-
ligen i Bundeswehr integrerade östtyska 
Volksarmee.

Trots att 1992-års FB medförde en 
reducering av antalet brigader i den mobi-
liserade fältarmén från 21 till 16, innebar 
de kloka stridsfordonsbesluten ändå att 
grunden lades för en modern och avsevärt 
slagkraftigare armé än vad vi haft tidigare. 
Att denna armé aldrig kom att realiseras 
och att det idag bara återstår fragment 
av den ”gamla” armén kan knappast 
belasta beslutsfattarna från 1990-talets 
första del.


