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TIDSKRIFT
Debatt

I KKrVAHT 4. häftet 2005 försvarar 
generalmajor Kurt Blixt de omfattande 
köp av materiel som försvaret band sig 

för i FB 92. Han bortser ifrån att dessa in-
köp band upp handlingsfriheten i omkring 
tjugo år framöver. De var den främsta an-
ledningen till den serie av nedläggningar 
av förband och avveckling av verksamhet 
som fortsatte i FB 96, i ”stålbadet” 2000, 
i halveringen av återstoden 2004 och som 
ser ut att utmynna i nya reduceringar i 
kommande försvarsbeslut. FB 92 var ett 
ödesdigert steg på en väg som ser ut att leda 
till en fullständig ödeläggelse av förmågan 
att försvara territoriet och, dessutom, alla 
prioriteringar till trots, en mycket ringa 
förmåga att delta i internationella insat-
ser.                          .                                                

Syftet 1992 var uppenbarligen att genom 
ett engångslyft modernisera hela försvaret. 
Armén skulle mekaniseras, marinen få nya 
kustkorvetter, ubåt 2000 utvecklas, amfi-
bieförband organiseras samt flygvapnet 
få 110 JAS-plan. Allt detta och de ökade 
driftkostnaderna skulle inrymmas i en för-
svarsbudget om knappt 35 miljarder kro-

FB 92. Beslut med oförutsedda konsekvenser?

nor. Mekaniseringen innebar kraftigt ökade 
driftskostnader, som inom en oförändrad 
driftsbudget motsvarade en avveckling av 
minst tio infanteriregementen. FB 92 var 
grovt underfinansierat, vilket Blixt inte 
berör. Det fattades omkring 12 miljarder 
kronor per år för att finansiera det försvar 
som beslutades då. 

Kunskapen om försvarets finansiella 
situation borde ha varit känd då. I sitt tal 
vid Folk och Försvars Storlienkonferens 
1989-02-01 meddelade försvarsminister 
Roine Carlsson att 1987 års försvarsbeslut 
inte kunde få det innehåll som riksdagen 
avsåg utan en höjning av anslagsramen 
med 12-13 miljarder kronor. Det förefal-
ler osannolikt att Anders Björck inte hade 
kännedom om detta när han tog på sig 
ansvaret som försvarsminister på hösten 
1991. Enligt Peter Lagerblad, som var 
statssekreterare i försvarsdepartementet 
1995, har dessutom ÖB Owe Wiktorin i 
maj 1995 bekräftat att det skulle ha behövts 
ett årligt tillskott om 12 miljarder för att 
finansiera FB 92 (Svenska Dagbladet 
1995-10-02). Till saken hör att de långsik-
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tiga bindningarna ökades ytterligare 1997 
genom beställningen av JAS delserie 3, 
utan att ÖB protesterade.

 Blixt anser att de vidlyftiga köpen 
motiverades av det säkerhetspolitiska läget 
1992. Få torde dela denna uppfattning. Den 
ryske presidenten Gorbatjov hade i december 
1988, i FN i New York, tillkännagivit en 
drastisk nedskärning av den ryska krigs-
makten, bl a att sex pansardivisioner 
skulle dras tillbaka från Östtyskland. Det 
visade sig att han menade allvar. Berlin-
muren föll. Sovjet/Ryssland brottades 
med uppenbara interna problem. En 
materiell upprustning av den omfattning 
och uppbindning som beslutades i FB 92 
var i detta läge en anmärkningsvärd åtgärd 
Blixt kan möjligen hävda att invasionshotet 
– grunden för FB 92 – officiellt fanns kvar 
och avfördes först efter FB 96. Före FB 
96 varnade ÖB Wiktorin för att Ryssland 
”inom några år” kunde bygga upp förmåga 
till invasion (Svenska Dagbladet 1996-09-
22). Bara ett år senare förvisade högkvarteret 
invasionshotet till mellan 50 år framöver och 
oändligheten (KKrVA:s seminarium 1997-
10-22). Utspelet i Akademien var en signal 
om att ”stålbadet” stod för dörren.

Den tekniska utvecklingen motiverade 
inte heller de långsiktiga bindningar som 

FB 92 innebar. Teknikutvecklingen under 
1980-talet indikerade att nya och lättare 
vapensystem redan omkring år 2000 i stor 
utsträckning skulle ersätta dåvarande ”fa-
voritplattformar”, d v s tunga stridsvagnar, 
stridsfartyg och stridsflygplan (Admiral 
W Owens i KKrVA:s seminarium 1996-
09-16). I den nya vapenarsenalen skulle 
dessutom precisionsvapen med varierande 
räckvidder, i kombination med underrät-
telsesystem i realtid, spela en viktig roll. 
Exempel på ”framtida” armésystem var 
Stridsfordon 90, Strix, Bonus och artil-
lerilokaliseringsradar Arthur. I FB 92 och 
96 beställdes för mycket av föråldrade 
system, och detta förhindrade en succes-
siv förnyelse i takt med tiden. Armén har 
t ex anledning att ångra köpen av tunga 
stridsvagnar, som förhindrade uppsättning 
av lättrörliga markstridsförband, som nu 
skulle behövas, inte minst för internatio-
nella insatser. 

FB 92 fattades utan en rimlig analys 
av det säkerhetspolitiska läget i dåtid och 
överblickbar framtid, utan beaktande av 
den pågående tekniska utvecklingen och 
utan hänsyn till det verkliga ekonomiska 
läget. Det samlade långsiktiga resultatet 
blev förlamande för försvarsmakten.

 

 


