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TIDSKRIFT

Seminariet genomfördes som en del 
av projektet Styrning av det militära 
försvaret och syftade till att ta fram 

historiska erfarenheter som kan vara av 
värde för att förstå de problem som finns i 
sammanhanget. Detta eftersom statsmak-
ternas styrning av försvaret innehåller 
problem som bedöms vara generella till 
sin natur och inte är beroende av aktuella 
säkerhetspolitiska förutsättningar. Många 
av de problem som kan observeras i styr-
ningen av försvaret i dag har ofta historiska 
motsvarigheter.

Ett ytterligare syfte med seminariet var 
att ta fram några av de erfarenheter som 
finns från arbete med värdering av operativ 
förmåga under den situation som rådde 
under det kalla kriget. Tanken är att sådana 
erfarenheter kan bli värdefulla i en osäker 
framtid om det nationella försvaret skulle 
tillmätas större intresse. Seminariet är i 
detta avseende inspirerat av forsknings-
projektet Försvaret och det kalla kriget 
(FOKK) som drivs av Försvarshögskolan, 

Värderingar av operativ förmåga som underlag 
för försvarsbeslut under kalla kriget*

av överingenjör Helge Löfstedt, FOI

  
* Dokumentation från seminarium vid FOI i mars 2005

Kungl Krigsvetenskapsakademien och 
Kungl Örlogsmannasällskapet. 

I det följande ges först en samman-
fattning av de viktigaste intrycken från 
seminariet. Därefter följer korta referat 
av det viktigaste som kom fram under 
seminariet enligt min bedömning.  I FOI 
Memo 1399 redovisas i bilagor OH-bilder 
och föredragningsunderlag från inbjudna 
talare liksom några kompletteringar som 
utarbetats med anledning av det som sades 
under seminariet.  

Sammanfattning
De viktigaste intrycken av seminariet 
bedöms vara:

Under kalla kriget fanns tydliga 
svårigheter att etablera ett informa-
tionsutbyte mellan statsmakterna 
och försvarsmaktens företrädare 
när det gäller operativa värderingar. 
Intresset fokuserades på fredsför-
band, industrifrågor och budget-

•
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förhandlingar. Detta trots att hotet 
upplevdes som aktuellt och att det 
fanns en allmän förståelse för be-
hovet av operativ förmåga. 
De värderingsuttalanden av ope-
rativ förmåga under kalla kriget 
som nu görs i efterhand brister 
i helhetsbild, visar tendenser att 
lyfta fram svagheter utan bak-
grundsinformation och att ej beakta 
positiva fakta som kan nyansera 
slutomdömet. 
I olika sammanhang förekommer 
att det svenska förvaret under det 
kalla kriget beskrivs som en ned-
rustning från och med 1960-talet. 
Denna beskrivning beaktar då inte 
ett antal drag i den internationella 
politiska och militära utvecklingen. 
Om dessa beaktas ligger en annan 
bedömning lika nära till hands.  
Bland annat har man inte beaktat 
i vad mån antalsminskningar i det 
svenska försvaret kompenserades 
av ökad kvalitet och förmåga till 
ökad operativ effekt av nya genera-
tioner av system och förband.
Ambitionen att systematiskt be-
handla och dokumentera eko-
nomiska avvägningsfrågor hade 
behövt utvecklas ytterligare för 
att åstadkomma bättre operativ 
förmåga. 
Statsmakternas styrning av myn-
digheter utgör ett komplext pro-
blem där snabba framsteg efter-
strävats, men i stor utsträckning 
uteblivit. Statsmakternas styrning 
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av försvaret under det kalla kriget 
var inte mera framgångsrikt än 
motsvarande försök inom den of-
fentliga sektorn i sin helhet.   
Inom de flesta delar av offentlig 
förvaltning behöver verksam-
hetslogiken, d v s förståelsen för 
samband mellan det som preste-
ras i verksamheten och effekten 
ur användarsynpunkt förbättras. 
Motsvarande behov fanns avseende 
försvaret under det kalla kriget. 
Systematisk forskning hade be-
hövts för att utveckla försvarets 
verksamhetslogik.  
I försöken att utveckla statsmak-
ternas styrning fanns tendenser att 
försumma riksdagen. 
En realistisk syn på försvarets 
förmåga under det kalla kriget 
fordrar därutöver en realistisk 
och nyanserad bedömning av det 
svenska infanteriets förmåga. Detta 
eftersom infanteriförband utgjorde 
en stor andel av de svenska mark-
stridskrafterna.

 

Statsmaktsperspektivet

Politikers förväntningar på uttalanden om 
försvarets förmåga 
Under första programpunkten kåserade 
Hans Lindblad från sina erfarenheter som 
före detta riksdagsman från folkpartiet och 
som ledamot av försvarsutskottet under 
flera decennier.  

Lindblads erfarenhet kan sammanfattas 

•

•

•
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i att hotbilder och rationalitet hade ringa 
roll för synen på försvarets utveckling. 
Olika organiserade intressen bevakade 
svartsjukt varandra, varför alla förslag om 
förändring och förnyelse mötte motstånd. 
Det han lärde sig om försvarseffekt fick 
han i stor utsträckning genom litteratur 
och personliga samtal utomlands och här 
hemma, i liten utsträckning genom offici-
ella kanaler. Vad han lärde sig i kontakterna 
med försvarets myndigheter låg mest på 
ett annat plan, nämligen erfarenhet av hur 
byråkratier blir självgående.  

Lindblad gav exempel på fall där han 
upplevde att kraftiga förändringar i hotet 
mot Sverige fick märkligt små genomslag i 
försvarsmaktens planer. Försvarsledningen 
uppehöll sig vid kamerala betraktelser i si-
tuationer, när Lindblad förväntade sig ope-
rativa bedömningar. Han anser också att 
generellt bör politiker se upp med myndig-
heters egenintresse. Det är viktigt att utgå 
från internationell statistik, revisionsorgan, 
forskning och den internationella debatten 
och med fokusering på avnämarnas syn i 
stället för producenternas. Ett besvärande 
faktum när det gäller försvaret är att så 
mycket hemlighålls även för försvarspo-
litiker. Hemligstämpeln har i för hög grad 
använts för att förhindra försvarspolitikers 
insyn i vad försvaret kan prestera. Hans 
intryck blev att man bedrev ett dubbelspel 
där försvarets planeringsdokument gav 
sken av att organisationsförslagen var grun-
dade på operativa bedömningar, medan de 
verkliga skälen var helt andra.   

Bland Lindblads saksynpunkter är åsik-
ten att armén skulle reformeras välkänd. 

Han var också tveksam om man i full 
utsträckning hade identifierat en möjlig 
angripares kritiska resurser som flygtrans-
port- och landstigningsresurser samt våra 
hamnar.  Lindblad anser att en starkare 
koncentration mot kritiska resurser skulle 
ha ökat försvarets effektivitet.  

Här måste den kommentaren ges att det 
inom försvarsmakten fanns en medveten-
het om det väsentliga i t ex att försvåra 
eller hindra en angripare från att utnyttja 
hamnar. Man vidtog också ett stort antal 
åtgärder med detta syfte.  Ett annat exem-
pel är att försvar mot luftlandsättning var 
ett viktigt inslag i utbildning och övning. 
Lindblads kritik förtjänar trots detta att 
tas på allvar. Man kunde kanske i ännu 
högre grad ha identifierat en angripares 
svaga punkter och prioriterat åtgärder 
mot dessa. 

Lindblad anser att grundprinciperna i det 
så kallade FPE-systemet var ganska bra. 
Med FPE-systemet förstås det planerings- 
och ekonomisystem som infördes 1970 
och som syftade till att ersätta anslags-
styrningen med mål- och resultatstyrning. 
Han delade dess principiellt vetenskapliga 
synsätt, men var kritisk till hur det kom att 
användas. FPE-systemet blev en metod 
att vilseleda. Att så kunde ske är natur-
ligtvis ett underbetyg åt departement, revi-
sionsorgan och riksdagens fackutskott.     

Statsmakternas styrning av myndigheter 
– teoriutveckling efter andra världskriget
Denna programpunkt presenterades av 
Göran Sundström som doktorerat på 
avhandlingen ”Stat på villovägar – Re-
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sultatstyrningens framväxt i ett historiskt-
institutionellt perspektiv”. Han är verksam 
vid Stockholm Center for Organizational 
Research (SCORE), en institution som 
drivs gemensamt av Stockholms universi-
tet och Handelshögskolan och som arbetar 
med offentliga sektorns utveckling och 
förändring där bl a perspektiven byråkrati 
och demokrati beaktas. 

Bakgrunden är att värdering och angi-
vande av vad statsmakterna kan förvänta 
sig av myndigheter utgör ett generellt 
problemområde som varit föremål för 
forskning och utveckling under lång tid 
– större delen av 1900-talet. Detta både 
i omvärlden och i Sverige. Central fråge-
ställning i sammanhanget är vilken roll 
politiker skall spela.  

Efter andra världskriget gjordes större 
framsteg under 1950-talet. Man ville 
lämna den klassiska styrformen som kallas 
för regel- och anslagsstyrning eller bara 
anslagsstyrning. Analysföretaget RAND 
utvecklade programbudgetering, främst 
för styrning av USA:s försvarsmyndig-
heter. Programbudgeteringen blev sedan 
en modell för statsmakternas styrning av 
myndigheter som diskuterades och fick 
efterföljd i många sammanhang även ut-
anför försvaret. 

Mera allmänt har terminologin ut-
vecklats från programbudgetering över 
”mål- och resultatstyrning” till det kortare 
”resultatstyrning”.    

Av Sundströms redovisning framgick att 
man inom statsförvaltningen även utanför 
försvaret har genomfört ett flertal refor-
mer som syftat till införande av mål- och 

resultatstyrning. Inget av dessa försök kan 
betraktas som fullgånget. Karakteristiskt är 
att de olika reformerna införs med snarlika 
ambitioner och utan att man seriöst utvär-
derat erfarenheter från tidigare försök. De 
utvärderingar som görs har mera karaktä-
ren av attitydundersökning och medför inte 
lösning på problem. De lösningar man i ett 
nytt steg inför är bristfälligt relaterade till 
de problem som visat sig i tidigare steg.  
En viktig observation som Sundström 
framhöll är att man inte beaktar ett antal 
viktiga aspekter, framför allt lärande.

För att målstyrningen skall få avsedd 
verkan förutsättes också att politiker för-
mår formulera tydliga och mätbara mål 
som på ett fruktbärande sätt kan brytas 
ned i mer avgränsade mål i en hierarkisk 
kedja som går långt ned i enskilda förvalt-
ningsorgan.

Andra förutsättningar som behöver vara 
uppfyllda i rimlig grad är att enskilda 
förvaltningsenheter på ett överblickbart 
sätt kan kartlägga orsakssamband mellan 
deras egna prestationer och prestationer-
nas effekter samt på ett meningsfullt sätt 
kostnadsberäkna dessa prestationer och 
effekter. Jag vill här också utan vidare 
utveckling nämna ordet verksamhetslogik 
som använts i andra sammanhang.

En förutsättning är också att myn-
digheterna har vilja att ange något som de 
befarar kommer att vara dem till nackdel 
eller gå dem emot och eljest ställer upp på 
förnyelse och förändring. 

En generell iakttagelse är att fastän resul-
tatstyrningen syftar till att ge den politiska 
nivån ökad förmåga att styra verksamheten 
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blir resultatet att myndigheterna får ett 
ännu tydligare informationsövertag och 
får större möjligheter att påverka politiker 
till sin förmån. 

Försvarsdepartementet och uttalanden 
om försvarets förmåga 
Nils Gyldén föredrog erfarenheter från sin 
tid som departementsråd och chef för Sekre-
tariatet för Säkerhetspolitik och Långsiktig 
Planering vid försvarsdepartementet under 
hela 1980-talet och några år därefter. 

Gyldén avslutade med ett hårt omdöme: 
Försvaret förbrukade under efterkrigstiden 
omkring 2 000 miljarder SEK i dagens 
penningvärde. En så gigantisk summa 
förtjänar god hushållning. Man borde 
åtminstone ha kunnat följa hur den opera-
tiva effekten utvecklades över tiden, detta 
i perspektivet av förändringar i hotbilden 
och de egna färdigheterna. Man var aldrig 
nära det målet. 

Gyldén inledde med att granska olika 
aktörer i sammanhanget. Han finner att det 
i Försvarsmakten på det hela taget fanns 
ett svagt intresse för operativa frågor. Detta 
trots att där förekom enskilda individer 
med starkt engagemang. Han betecknar 
detta ointresse som ett systemfel. En 
förklaring till detta är att intressena kring 
fredsförband och försvarsindustrin samt 
budgetförhandlingar dominerade. 

Vidare var försvarsdepartementet inte 
organiserat för att skapa helhetsbilder av 
den operativa situationen. Diskussioner av 
totalförsvarets samlade planeringsproblem 
och operativa förhållanden uppmuntrades 
aldrig och detta var oberoende av ledning-

ens partifärg. Trots det togs på tjänsteman-
nanivå upp ett antal frågor där man kunde 
konstatera stora obalanser och brister, men 
utan reaktion.  

I försvarsutskottet fanns åtminstone 
under 80-talet ett massivt ointresse för 
operativa frågor. Undantaget utgjordes av 
Hans Lindblad som lyckades åstadkomma 
några förändringar, främst mera balanserad 
uthållighet inom totalförsvaret. 

Gyldén lämnade således en ganska 
dyster bild. Kompetensen för att hantera 
de komplexa operativa frågorna var otill-
räcklig inom alla instanser. Här vill jag 
återknyta till de förutsättningar som Göran 
Sundström nämnde. Varken politiker eller 
myndighet hade förmåga att bryta ner en 
överordnad målsättning och kartlägga 
orsakssamband mellan försvarets presta-
tioner och säkerhetspolitiska effekter. Här 
finns således ett generellt problem, där 
försvaret visserligen inte framstår som 
sämre än andra samhällssektorer men inte 
heller som bättre. Samtidigt måste behoven 
anses som större för försvaret, eftersom 
man i fred inte har en pågående verksamhet 
med tydligt observerbart resultat.  

Statsmakternas styrning av försvaret, 
främst från diskussion den 17 mars
Den dystra bild som lämnades av de föregå-
ende redovisningarna färgade naturligtvis 
de diskussioner som avslutade den första 
dagen av seminariet. Sundströms redovis-
ning visade att de flesta av de problem som 
finns när det gäller statsmakternas styrning 
av försvaret också finns inom många andra 
politikområden. 
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Införandet av programbudgeteringen 
inom försvaret i slutet av 1960-talet och 
början av 1970-talet innebar ett införande 
av ett språkbruk och ett tankesätt som 
präglades av ekonomiska begrepp förutom 
höjda anspråk på rationalitet. Både Lind-
blad och Gyldén pekar på oklarheter eller 
brister i tydlighet och behov av rationel-
lare tankemodell för att redovisa vilken 
den säkerhetspolitiska effekten blev av 
satsningarna på försvaret under det kalla 
kriget.  Sundströms kritik är att i hela stats-
förvaltningen har man visat svårigheter att 
förstå den ekonomiska språkdräkten samt 
att utveckla de orsakssamband som finns 
mellan resurstilldelning, prestationer och 
effekter av dessa vid införande av resultat-
styrning. Både Lindblads och Gyldéns 
redovisning tyder också på att försvars-
ledningen inte under 1980-talet förmådde 
visa vilja till förnyelse och förändring eller 
vilja att redovisa underlag som avvek från 
myndighetsinterna mål. 

Här kan jag dock lägga till att en genom-
gång av ÖB-underlag för försvarsbeslut 
visar att under 70-talet, det vill säga under 
programbudgeteringens första decennium, 
redovisade man nya utformningsalternativ. 
Statsmakterna reagerade dock inte på 
dessa, vilket kan förklara försvarsledning-
ens avtagande vilja att redovisa sådana 
alternativ.   

Min slutsats när jag skriver detta blir 
också att man får ställa rimliga förvänt-
ningar på försvarsområdet och att resultatet 
beror på den politiska styrningen i aktuell 
situation. Det är vidare angeläget att man 
inom försvarssektorn tar del av erfarenhe-

ter från andra samhällssektorer om man 
vill förbättra statsmakternas styrning av 
försvaret. 

En reflektion som framfördes under 
diskussionen är att det brittiska systemet 
visar fördelar i sammanhanget. Det vä-
sentliga synes där vara att organisationen 
närmast den politiska nivån är tillräckligt 
stor och kompetent för att förmå utöva 
reell styrning. En väsentlig förutsättning 
för detta är att det i ledningen ingår en 
tjänstemannamässigt tillsatt permanent 
statssekreterare, vilket medför kontinuitet 
och kompetensuppbyggnad beträffande 
de sakförhållande som gäller. Detta inne-
bär dock en förändring jämfört med det 
konstitutionella system som råder i Sverige 
sedan lång tid med små departement och 
självständiga myndigheter. 

Lindblad anförde också att de försök till 
mål- och resultatstyrning som program-
budgeteringen representerade i stort sett 
negligerade riksdagens roll när det gäller 
statsmakternas styrning. Av Lindblads 
redovisning framgick att åtminstone under 
hela senare halvan av det kalla kriget fanns 
stora svårigheter att från försvarsutskottet 
bedriva en aktiv granskning av verksam-
heten.   

Jag noterar också när jag skriver detta att 
inte heller Sundström i sin, för övrigt fyl-
liga granskning, ägnade riksdagens roll nå-
gon uppmärksamhet. Här finns en kontrast 
till USA där kongressens försvarsutskott 
visar betydande aktivitet i försvarsfrågor. 
Även inom andra samhällssektorer i 
Sverige är riksdagen mera aktiv.  Kanske 
finns också en rivalitet där regeringen och 
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dess tjänstemän vill begränsa riksdagens 
inflytande och roll i statsmakternas styr-
ning av myndigheter. Här finns kanske en 
potential att utnyttja när det gäller styrning 
av den numera mycket omfattande stats-
förvaltningen.

Utnyttjande av angreppsfall eller sce-
narier berördes både av Gyldén och i dis-
kussionen vid slutet av den första dagen.  
Statsmakterna förringade i flera steg den 
roll som angreppsfallen tilldelades under 
det kalla kriget. Min kommentar är att 
här finns det en tydlig motsägelse mellan 
olika iakttagelser och negativa värderingar 
å ena sidan och den tydliga rekommen-
dation till arbete med scenarion som 
internationellt framförs av fackmän inom 
området försvarsanalys. Det finns därför 
anledning att fördjupa granskningen av 
scenarioutnyttjande och tydliggöra både de 
fördelar och de svagheter som är förenade 
med utnyttjande av sådana. 

En svårighet i sammanhanget är för-
mågan att skilja mellan å ena sidan modell 
och å andra sidan specifika modelltillämp-
ningar. Tillämpningar kan vara diskutabla 
även om modellen generellt sett är lämplig. 
I försvars- och finansdepartementen häv-
das ibland att angreppsfall eller scenarier 
ger försvarsmakten starka argument för 
mera medel och att man därför inte vill 
sanktionera analys med hjälp av sådana. 
Detta är enligt min mening korttänkt.  Ett 
sätt att stå emot förväntade överbud från 
Försvarsmakten vore att öka statsmak-
ternas kunskap och förmåga att granska 
det som Försvarsmakten lämnar in. Vidare 
skulle exempelvis scenarier kunna ge en 

ökad kunskap om betydelsen av känsliga 
resurser hos en angripare under kalla kri-
get, enligt det som Lindblad anförde, vilket 
skulle skapa möjligheter att prioritera 
bättre inom försvarsmakten och att därmed 
totalt sett minska de resurser som satsas. 

Kriterierna vid värdering av operativ 
förmåga bestäms naturligtvis i hög grad 
av säkerhetspolitiken. En omständighet 
som därvid utgjort ett bekymmer är synen 
på alliansfrihet och neutralitet och hur den 
skulle hanteras i det fall vi skulle utsättas 
för angrepp. Det kan då verka naturligt 
att vi i en sådan situation söker hjälp från 
andra stater. Att det finns andra stater som 
är i konflikt med vår angripare måste an-
ses som mycket rimligt. Något som även 
framgick av den politiska inriktningen att 
vårt försvar skulle utformas för att verka 
i situationer där vi dragits in en konflikt 
mellan NATO och WP. Det kan då tyckas 
rimligt att försvaret utformats så att möj-
ligheterna att ta emot hjälp från ”den andra 
sidan” ägnades viss uppmärksamhet och 
fått påverka kriterieuppsättningen vid 
operativa värderingar. I detta avseende var 
dock utvecklingen under det kalla kriget 
ogynnsam. Hjälp från andra länder var po-
litiskt möjligt att diskutera på 50-talet. En 
tydlig vändning inträffade enligt Gyldén 
1964 och det blev sedan allt svårare och 
helt omöjligt på 80-talet. 

Min kommentar när jag skriver detta är 
att hjälpmöjligheten indirekt fanns med i 
analysarbetet genom att man tillmätte den 
tid det tog för angriparen att nå sina mål 
i och ”på andra sidan” Sverige. Även om 
man varierade den vikt man lade vid tids-



81

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20062-2006

kriteriet fanns det med i någon form i alla 
de värderingar som gjordes i underlag för 
försvarsbeslut. Det var dock ett allvarligt 
problem att man sällan eller aldrig lyfte 
upp detta till en tydlig diskussion. Enligt 
min mening hade en sådan diskussion varit 
av värde och kanske resulterat i en mera 
nyanserad och realistisk syn på operativ 
förmåga och i förlängningen ett effektivare 
försvar. Att detta var möjligt med bibehål-
len neutralitet visar det finska agerandet. 
Det tankeförbud som i praktiken utveck-
lades var skadligt bl a genom att förutsätt-
ningarna försämrades när det gällde att 
utforma en tydlig verksamhetslogik.  

Myndighetsperspektivet
Försvarsmaktens värderingar i 
perspektivplaner 
Olof Söderqvist föredrog erfarenheter från 
arbete med perspektivplaner vid Försvars-
makten under senare halvan av 1980-talet. 
Han är överingenjör vid FOI Analys och 
har erfarenhet från arbete som analytiker 
i och i anslutning till de militära staberna. 
Detta sedan början av 1970-talet. 

Den perspektivplan som redovisades i 
slutet av 1980-talet var ett resultat av en 
studie och analysorganisation som byggts 
upp och ackumulerat erfarenheter från 
1950-talet och som var jämförelsevis stark 
även om den börjat försvagas. Arbetet be-
drevs under intryck av Sovjetunionens krig 
i Afghanistan som åter ökat spänningen 
mellan de två blocken, de återkommande 
ubåtsincidenterna i Sverige samt den upp-

levda obalansen mellan kvalitet och kvan-
titet i det svenska försvarets organisation. 
Perspektivplanen grundades på ett mycket 
ambitiöst arbete. Dåvarande ÖB Bengt 
Gustafsson hade upplevt att statsmakterna 
tidigare klagat på ofullständigt underlag 
och ville nu göra en stor satsning för att 
åstadkomma bra underlag. 

Mitt intryck är också att det underlag 
man lämnade var det bästa som åstadkom-
mits. Detta uttalande grundar jag på att 
ha gått igenom alla perspektivplaner och 
motsvarande som utarbetats sedan mitten 
av 1970-talet då den första utarbetades. 

Bland de större problemkomplexen 
nämner Söderqvist behovet att fokusera 
den ökade förmågan hos stormakterna att 
genomföra överraskande angrepp direkt 
ur fredsgruppering. En utveckling som 
präglade utvecklingen sedan åtminstone 
ett decennium. Vidare fanns behovet att 
mekanisera armén, ett område där vi sedan 
länge släpat efter omvärlden. 

Söderqvist framhöll också att den ge-
nerella erfarenheten är att det fanns och 
fortfarande finns klara skillnader mellan de 
operativa värderingar som görs i perspek-
tivstudier och de som görs i de operativa 
studierna. De senare syftar till att finna 
bästa användning av de resurser som finns 
i en nära framtid och att ange riktlinjer för 
krigsplanering av dessa. Perspektivstudier 
bedrivs för att finna lämpliga kombina-
tioner av förband och system till kvalitet 
och antal under olika förutsättningar. Det 
innebär bl a man i de operativa studierna 
ägnar väsentligt mindre uppmärksamhet 
åt kvalitetsavvägning än i perspektivstu-
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dier, något som medför att de operativa 
studierna ofta leder till annan syn än i per-
spektivstudierna där man ägnar betydligt 
större uppmärksamhet åt de ekonomiska 
avvägningsfrågor. 

Min kommentar är att man borde ha 
ägnat ännu större uppmärksamhet åt de eko-
nomiska avvägningsfrågorna, åtminstone 
vad avser dokumentation. Detta för att 
uppfylla normala anspråk på genomarbetat 
underlag inför investeringsbeslut.  

Söderqvist tryckte också på att de 
operativa värderingarna i samband med 
perspektivplaneringen utgör en förhand-
lingsprocess, samtidigt som den har som 
mål att vara realistisk. Förhandlingsmo-
mentet innebar att officerare på arbetande 
nivå gärna ville visa hög effekt för egna 
system. Flygvapnets företrädare trodde 
exempelvis att deras system hade för-
måga avvärja invasion innan de två andra 
försvarsgrenarnas behövt verka. Erfarna 
personer varnade då att fältmässiga frik-
tioner lätt underskattas och att underlag 
är osäkert. Ledningen, generalerna, ville 
å andra sidan visa på svagheter för att få 
argument för ökat försvarsanslag. De två 
senare gruppernas agerande medförde 
att de resulterande bedömningarna av 
operativa effekter många gånger inte var 
genomarbetade.  

Det fanns också andra exempel på att 
chefer gick in och styrde resultaten på ett 
sätt som avvek från den uppfattning man 
på arbetande nivå kommit till. Ett exempel 
på detta är när en tillträdande arméchef 
påverkade synen på det antal brigader som 
borde inrymmas. Den åsikt som företrädde 

behovet av kvalitet för att uppnå operativ 
förmåga fick då träda tillbaka till förmån 
för bevarande av större organisation. Detta 
för att kunna hålla värnpliktsuttaget på 
en tillräckligt hög nivå och därmed freds-
organisationens volym.

En kommentar till ovanstående är att den 
utgjorde den sista striden i en uppehållande 
kamp mot en modernisering och struktur-
förändring av markstridskrafterna. Några 
år senare påbörjades stora förändringar 
som borde ha genomförts tidigare.  

En sakfråga som var väsentlig för ope-
rativa och säkerhetspolitiska värderingar 
var synen på Warszawapaktens politiska 
och moraliska sammanhållning samt 
dess ekonomiska styrka. Här kan bara 
konstateras att vi i Sverige överskattade 
denna, vilket också de flesta eller alla 
andra gjorde. 

En samlad värdering av försvarsmaktens 
operativa förmåga under kalla kriget bör 
enligt Söderqvist omfatta följande åtta 
punkter: 

1 Luftförsvar av vårt land 
2 Neutralitetsförsvar till sjöss
3 Skydd av sjötransporter längs vår kust
4 Förhindra strategiskt överfall
5  Försvara norra Sverige
6 Försvar mot kustinvasion
7 Gardera mot olika anfallsriktningar
8 Fortsätta striden 

När väl information i dessa avseenden läm-
nats blev man från Försvarsmaktens sida 
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besviken över att mottagarna på politisk 
nivå klagade över att det var ”för mycket” 
papper d v s för mycket information. Man 
upplevde att politikerna var dåligt insatta 
och visade svagt intresserade för fakta. 

Försvarsmakten på fältet 
Karlis Neretnieks presenterade tankar om 
operativ förmåga utgående från sin erfaren-
het. Han är generalmajor, har bl a varit chef 
för Försvarshögskolan och har erfarenheter 
från befattningar i staber, båda regionalt 
och centralt samt trupptjänst i pansartrup-
perna sedan början av 1970-talet.  

Neretnieks trodde som yngre officer på 
att organisationen skulle fungera väl, bara 
den gavs några dagar för mobilisering. Nu 
i efterhand tror han fortfarande att det hade 
fungerat väl på bataljons- och sannolikt 
brigadnivå. Problemen fanns snarare på 
högre nivå. Även oskyddat infanteri i ba-
taljoner och brigader hade kunnat göra väl 
ifrån sig om förbanden utnyttjats rätt, vilket 
dock innebar högre grad av försiktighet än 
den som uttrycktes i krigsplanläggningen. 
Han är övertygad om att soldater och befäl 
skulle ha slagits. 

Generellt sett fanns en tämligen stor till-
tro inom organisationen. I pansartrupperna 
var tilltron stor – kanske överdrivet stor 
även om pansarbrigaden var en mycket bra 
organisation med i huvudsak rimligt mo-
dern materiel. Man hade i pansartrupperna 
kunskap om styrkor och svagheter i den 
egna organisationen och mycket utbildning 
ägnades åt att hantera svagheterna. Man 
hade en tämligen realistisk uppfattning 
om vad Sovjetunionen hade på 70-talet. 

Neretnieks bedömer också att den svenska 
pansarbrigaden var mera lämpad att möta 
sovjetiska förband än vad de flesta NATO-
staternas organisation var. 

Inga organisationer är perfekta.  Själv-
fallet fanns det stora brister inom olika 
områden, men det är fel att bara räkna 
de ”svarta kulorna”. Sammantaget måste 
man beakta att det övervägande antalet 
kulor var vita. 

Min kommentar är att det självfallet är 
väsentligt att ta reda på fakta i olika form 
– både ”svarta och vita kulor” – för att man 
skall kunna bilda sig en helhetsuppfattning. 
Annars hamnar man i massmediala utbro-
deringar av uppseendeväckande brister 
som har sensationsvärde, men inte ger en 
rättvisande bild.

Värderingars trovärdighet    
Göran Franzén talade om trovärdighetspro-
blematiken. Han började som analytiker i 
dåvarande armé- och försvarsstaberna på 
60- och början på 70-talen, blev därefter 
först chef för FOA:s avdelning för för-
svarsanalys under mer än ett decennium 
för att sedan tjänstgöra i försvarsdeparte-
mentet bl a som huvudsekreterare i för-
svarsberedningen kring millennieskiftet.    

Franzén konstaterade att trovärdigheten 
i försvarsvärderingarna verkar vara stor i 
tider med säkerhetspolitisk spänning då 
man efterfrågar försvar och då det är ange-
läget att besluten blir riktiga. Politiker har 
däremot större benägenhet att ifrågasätta 
när behovet av försvar är mindre tydligt 
och då försvarspolitiken får ett starkare 
inslag av förhandlingsspel. Han ser dock 
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att även i en förhandling spelar analys och 
värdering en roll för att stödja argument 
och främja saklighet. 

Under 1970-talet blev inslaget av för-
handling starkare när försvaret skulle 
utvecklas. Motivet för detta var bl a den 
globala avspänningen som medförde att 
möjligheten av väpnad konflikt som skulle 
kunna beröra Sverige kom att te sig mer 
avlägsen. Det hindrade inte att analys och 
värdering av operativ förmåga betydde 
mycket för t ex JAS-konceptets framväxt. 
Andra viktiga frågor där analys gav bidrag 
med tydligt inflytande på besluten var 
ubåtsskyddets utformning. 

Stockholmskonferensen drog uppmärk-
samhet till Sverige och dess förmåga att 
delta i det diplomatiska spelet kring den 
globala säkerheten. I syfte att få informa-
tion som kunde stödja UD:s agerande i 
detta sammanhang genomfördes Europa-
studien där man analyserade styrkebalan-
sen mellan NATO och WP i den fortfarande 
tydliga militära konfrontationen.  

FOA bidrog i dessa och många andra 
studier på många sätt och analytiker från 
FOA 1 intog där en framträdande roll med 
kvantitativ såväl som kvalitativ metodik. 

Mitt intryck är att Europastudien på 
många sätt utgjorde en höjdpunkt när det 
gäller FOA:s analytiska bidrag till försvars- 
och säkerhetspolitikens utveckling. 

Franzén anser att en ärlig och kunnig 
person som är opartisk värderades mer 
än man kanske tror. Det förutsätter då att 
man har något värdefullt att säga, annars 
försvinner snabbt efterfrågan på åsikter. 
För att komma med relevanta värderingar 

fordras dock att man får god access till 
information som ofta finns inne i en orga-
nisation och som långtifrån alltid är struk-
turerad på ett lättillgängligt sätt. 

Kompletterande inlägg vid avslutande 
diskussion 18 mars  
Vid den avslutande diskussionen gjorde 
Rolf Edwardsson ett inlägg där han 
kompletterade Neretnieks med erfarenhe-
ter från flottan. Han har senare formulerat 
detta skriftlig, vilket bifogas som bilaga 
i FOI Memo 1399. Edwardsson började 
med att påminna om att kalla kriget pågick 
redan under 40-, 50- och 60-talen. Han 
övergick sedan till att redovisa erfarenheter 
från 70- och 80-talen men gav också några 
referenser som sträckte sig längre tillbaka. 
Edwardsson har erfarenheter både som 
fartygschef på olika fartyg och i ett flertal 
stabsbefattningar. 

Edwardsson instämde i den kritik som 
flera av talarna under seminariet uttryckt. 
Intresset var svalt för användning och 
operativ effekt av de olika materielsystem 
som övervägdes för anskaffning. Han 
nämnde ett antal både starka och svaga 
egenskaper.  Den viktigaste svagheten var 
under flera år det underläge som uppstod 
genom att omvärlden fick nya sjömålsro-
botar medan Sverige under åtskilliga år 
endast hade tillgång till ett fåtal äldre. När 
ny beväpning kom upplevdes situationen 
som helt förändrad. Han uttryckte också 
hur ubåtsjaktperioden på 1980- och 90-
talen innebar en kraftig förändring från en 
utbildningsmarin till en beredskapsmarin 
med skarpa insatser. 
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Vidare gjorde Bertil Wennerholm ett 
inlägg där han som enda person under 
seminariet gick in på de första decennierna 
av det kalla kriget. Wennerholm har efter 
sin aktiva tid som flygingenjör och överste 
utarbetat C- och D-uppsatser i historia där 
han beskriver och analyserar flygvapnets 
utveckling vad avser doktrin och mate-
rielanskaffning från 1942 till och med 
försvarsbeslutet 1958. Han beskrev det 
svenska flygvapnet som ett resultat av en 
planmässig och konsekvent uppbyggnad. 
Man byggde under de första decennierna 
av det kalla kriget upp en organisation som 
var imponerande både till omfattning och 
till kvalitet. Flygplanbeståndet var kvalita-
tivt och antalsmässigt jämförbart med t  ex 
det franska flygvapnets. Detta förmådde 
man uppnå med anslag som var betydligt 
mindre än de franska.  

Till ovanstående vill jag ge kommen-
taren att verksamheten senare under det 
kalla kriget inte framstår som lika positiv. 
Gyldén redovisade tidigare de problem 
man upptäckte under 70- och 80-talen i 
form av bristande tillgång på kvalificerad 
ammunition som bl a inbegrep tillgång på 
radarrobotar till jaktflyget. Detta exempel 
tyder på att flygvapnet inte vid denna tid-
punkt förmådde i samma utsträckning som 
i slutet av 40-talet och under 50-talet kom-
plettera den inhemska anskaffningen med 
anskaffning från utlandet. Frågan blir då 
om detta var en medveten och kalkylerad 
risktagning. Av Gyldéns framställning får 
man intrycket att det snarare rörde sig om 
att ”tiga ihjäl” ett väsentligt problem. 

Försvarets operativa förmåga och 
värdering av densamma 
Av de två dagarna framgår två helt olika 
reaktioner. I Försvarsmakten upplevde 
man enligt Söderqvist att statsmakternas 
företrädare i stor utsträckning var ointres-
serade av operativ förmåga och hade svårt 
att engagera sig när det erbjöds fyllig in-
formation. Lindblad gav tidigare uttryck 
för motsatt erfarenhet, nämligen att det var 
mycket svårt att få meningsfull informa-
tion. Slutsatsen måste då bli att här fanns 
ett väsentligt problem nämligen svårighe-
ten att få till stånd ett informationsutbyte 
som upplevdes som meningsfullt för båda 
parter.  Motsvarande bedömningar kan 
göras beträffande dagens relationer mellan 
statsmakterna och Försvarsmakten. 

Verksamhetslogik
Behovet av genomarbetad och tydlig 
”verksamhetslogik” för Försvarsmakten 
låg som förlängning i mycket av det som 
sades under debatten. Med verksamhetslo-
gik förstås beskrivning av samband mel-
lan verksamhet och resultat kombinerad 
med målrelaterad värdering av dessa. Det 
kan ses som en ekonomisk fackterm för 
det som efterfrågades av Lindblad och 
Gyldén. 

Ett sent inlägg från Neretnieks framstår 
som en sammanfattande karakteristik. 
Han framhöll att det var för mycket tyck-
ande i sammanhanget. Det finns behov av 
mera systematisk forskning, gärna med 
anknytning till krigshistoria, för att få den 
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kunskap om operativ förmåga i strid som 
ger ett gott underlag för att utforma förband 
och strukturer. 

Det arbete som Söderqvist redovisade 
har givit mig intrycket att vara det bästa 
värderingsarbete som presterades under 
det kalla kriget. Det uppfyllde många av 
de ambitioner på ”verksamhetslogik” som 
kan formuleras mot bakgrund av Lind-
blads och Gyldéns redovisningar. Dock 
anser jag att det erfordras ännu mera av 
långsiktigt kunskapsuppbyggande för att 
nå ända fram. Värderingarna bör också 
utvecklas därhän att det bättre går att åskåd-
liggöra utveckling över tiden av operativ 
förmåga i förhållande till utvecklingen i 
omvärlden. 

Nedrustning eller upprustning
Under diskussionen beskrevs det svenska 
försvarets utveckling från början av 1960-
talet som en nedrustning, vilket jag anser 
vara för ensidigt. Denna fråga behöver 
behandlas betydligt mera utförligt än vad 
som gjordes under seminariet. 

Tittar man på försvarsanslagens ut-
veckling och hur stor del av den samlade 
samhällsekonomin som satsas på försvar 
framträder en mera sammansatt bild.  
Försvarsanslagen i Sverige var i stort 
oförändrade utryckt i konstant köpkraft. 
De visade en ökning fram till mitten av 
1970-talet för att sedan ligga på konstant 
nivå om än med mindre fluktuationer fram 
till kalla krigets slut. 

Uttryckt i den del av den samlade 
samhällsekonomin som satsas på försvar 
visade den svenska försvarssatsningen en 

minskning från som mest 4,2 % till 2,5% år 
1990. Denna utveckling i Sverige bör dock 
ses mot bakgrund av att även i andra länder 
utsattes försvarsanslagen för motsvarande 
minskning. Den svenska minskningen var 
inte kraftigare än i andra länder.

Den allmänna minskningen av försvars-
anslag uttryckt i andel av BNP bör ses i sam-
manhang med den minskade spänningen 
men också förbättring av den konvention-
ella styrkebalansen i Europa till förmån för 
NATO som successivt ägde rum.  

Vid kalla krigets början fanns ett mycket 
kraftigt övertag för Sovjetunionen. Detta 
minskade sedan successivt i flera steg. Ett 
väsentligt steg togs genom Västtysklands 
upprustning från mitten av 1950-talet. Ett 
annat steg togs med förändringen av det 
amerikanska flygvapnets inriktning från 
luftförsvar av amerikanska kontinenten till 
bekämpning av mål på marken som stöd 
för amerikanska och allierade markstrids-
krafter bl a i Europa. Denna ominriktning 
genomfördes under 1960-talet och var 
kanske mindre påtaglig och uppmärk-
sammad än den västtyska upprustningen. 
Ett tredje steg, som i ännu mindre utsträck-
ning uppmärksammades och värderades, 
togs genom doktrinförbättringar vid strids-
krafterna från senare delen av 1970-talet. 
Detta steg innebar nytt uppträdande vid 
markstridskrafterna och utökad samord-
ning med flygstridskrafterna samtidigt som 
den nya informationsteknologin medförde 
kapacitetsökning vid de konventionella 
stridskrafterna och särskilt flygstridskraf-
terna. Andra omständighet som påverkade 
den politiska viljan att satsa på konvention-
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ellt försvar i Europa var troligen också en 
ny och mindre krävande syn på behovet 
av konventionell styrka, som inspirerades 
av bl a den kände försvarsdebattören Lid-
dell Hart. Han beräknade det minimum 
av divisioner som NATO skulle behöva 
för att stå emot ett överraskande anfall 
från de redan i fred grupperade sovjetiska 
styrkorna i Östeuropa. Detta lades fram i 
början av 1960-talet och innebar en lättnad 
jämfört med tidigare resonemang  

Sammantaget medförde de förskjutning-
ar av den konventionella styrkebalansen i 
Centraleuropa och synen på denna som 
ovanstående innebar att NATO:s möj-
ligheter att motstå ett eventuellt angrepp 
påtagligt förbättrades. I en svensk studie 
(Europastudien) kunde man också i mitten 
av 1980-talet konstatera att läget då var 
sådant att möjligheter fanns för NATO att 
stå emot och hejda ett angrepp från WP-
styrkor. Möjligheterna att NATO skulle 
kunna återta terräng bedömdes också väl 
så stora som risken för motsatt utfall d v s 
att WP skulle kunna fullfölja ett angrepp 
och erövra omfattande delar av västeuro-
peiskt territorium.   

Sambandet mellan styrkerelationerna 
mellan NATO och WP och svenskt försvar 
är så komplext att jag inte förmår utreda 
det här, men ovanstående torde ändock ge 
en bild av omständigheter som motiverade 
begränsningar i försvarssatsningarna i 
Västeuropa. Att denna attityd smittade 
av sig på den svenska försvarspolitiken 
upplever jag inte som förvånande. 

För att fullständiggöra den redovisning 

av bakgrundsfaktorer som jag gjort ovan 
och undvika att ge ett ensidigt intryck vill 
jag också redovisa de drag i utvecklingen 
som talade för stark svensk rustning. Det 
väsentligaste var det ökade strategiska vär-
det av det nordiska området som ägde rum 
under 60- och 70-talet. Denna ökade stra-
tegiska betydelse hade sin grund i den sov-
jetryska uppbyggnaden av militäretablisse-
mangen i Murmanskområdet. Denna 
utbyggnad hade två väsentliga skäl. Det 
ena hade storstrategisk koppling till 
kärnvapenbalansen genom basering av 
kärnvapenbärande ubåtar. Det andra var 
flottbaserna som grund för agerande med 
sovjetiska flottan på Nordatlanten och 
världshaven.  

 Den andra förändrade bakgrundsfak-
torn som talade för starkt svensk försvar 
var den successivt fortgående militärtek-
niska utvecklingen som redan berörts. Den 
medförde en allmänt ökad kapacitet hos 
de stridskrafter som kunde hota Sverige. 
När det gäller flygstridskrafter var denna 
utveckling särskilt påtaglig genom ökade 
räckvidder. Denna utveckling medförde 
en kraftig ökning av förmåga att genom- 
föra anfall direkt ur fredsgruppering mot 
Sverige. 

För att väga samman de fenomen som 
ovan redovisats och som drog åt olika 
håll när det gäller försvarssatsningarna i 
Sverige var det naturligtvis angeläget med 
genomarbetade operativa värderingar för 
att avgöra om det minskade antalet strids-
krafter också innebar minskad operativ 
förmåga. 
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Kvalitet - kvantitet

Ett fenomen som troligen ligger bakom 
uttalanden om svensk nedrustning ut-
görs av den sedan mitten av 1950-talet 
pågående omvandlingen av det stora 
flertalet av stridskrafter. Högre kvalitet 
och kapacitet för enskilda vapensystem i 
förening med högre styckkostnad medför 
minskning av antal. Om man inte beaktar 
kvalitetsökningarna är det lätt att beskriva 
minskningarna i antal som nedrustning. 
En närmare granskning visar dock på 
exempel där den operativa kapaciteten 
ökade samtidigt som antalet vapenbärare 
minskade kraftig. Denna ökning var i några 
hänseenden så stark att jag bedömer det 
troligt att en ökning av vissa funktioners 
operativa förmåga blev resultatet – en icke 
avsedd upprustning! 

I den allmänna diskussionen berördes 
flera inlägg frågan om avvägning kvalitet 
och kvantitet inom markstridskrafterna. Bo 
Hugemark redovisade bl a ett resonemang 
som finns i Hugemark 2004. Resonemang-
et går i korthet ut på att i markstrid är antal 
viktigare än i sjö- och luftstrid där kvalitet 
i större utsträckning blir avgörande.  

Min kommentar är att detta resonemang 
utgör ett lovvärt försök till utveckling av 
teori i sammanhanget. Det behöver dock 
utvecklas i flera avseenden för att bli så 
konkret att den kan ge direkta svar. 

Beskrivningar i ÖB:s perspektivplan FM 
90 bör då nämnas i sammanhanget. Där 
redovisades behov av kvalitet och antal  
brigader av olika slag som var fylligare 

än det som redovisades i Hugemark 2004. 
Jag upplever dock beskrivningen i FM 90 
som något svag när det gäller belysning 
av infanteriets förmåga. En kombination 
av resonemanget bakom skrivningarna i 
FM 90 med det som redovisas i Hugemark 
2004 bör kunna utvecklas till en mera hel-
täckande teori i sammanhanget.  

Här vore det också av intresse att jämföra 
med Finland, Norge och Schweiz som alla 
hade utformat markstridskrafter för strid 
i skandinavisk terräng d v s med jämfö-
relsevis mycket skog och med inslag av 
kuperade eller bergiga områden samt med 
snörik vinter. En jämförelse med åsikter 
och erfarenheter från dessa länder kan 
troligen bidra till en realistisk värdering 
av det svenska infanteriets operativa för-
måga. Eftersom infanteriförband utgjorde 
en stor andel av markstridskrafterna är 
en sådan värdering angelägen för att få 
en samlad bild av utvecklingen av den 
svenska operativa försvarsförmågan under 
det kalla kriget.

Fortsatt arbete
Min slutsats av ovanstående är att det finns 
ett antal frågeställningar som bör bli före-
mål för fördjupad analys för att nå fram 
till en täckande bild av de operativa och 
försvarspolitiska värderingarna under det 
kalla kriget. Därutöver finns det utrymme 
för fortsatt arbete om man vill nå fram till 
teori och erfarenhetsunderlag som på ett 
tydligt sätt anger samband mellan resurser 
och operativ förmåga. 



89

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20062-2006

Referenser 
Hugemark, Bo (red): Fel sort och för mycket, –  Arméns avvägningsfrågor under det 

kalla kriget, rapport fån vittnesseminarium armén 16 sept 2004,  Försvarshögskolan, 
Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Kungl Örlogsmannasällskapet 2004. 

Löfstedt, Helge; Värderingar av operativ förmåga som underlag för försvarsbeslut under 
kalla kriget, FOI Memo 1399 sept 2005.

Överbefälhavaren: Försvarsmakt 90 ÖB perspektivplan, Försvarsstaben sept 1989.

Summary

Evaluations of Operational Capabilities as a Basis for 
Parliamentary Resolutions on Defence in Sweden  
during the Cold War 
A Documentation of a Swedish Defence Research Agency seminar in March 2005. 

by Chief Engineer Helge Löfstedt
The most important lessons from the semi-
nar are that during the Cold War there were 
substantial difficulties in the exchange of 
information between the political and mi-
litary levels as regards evaluations of ope-
rational capabilities as a basis for Defence 
Resolutions. Despite the fact that the need 
for an effective defence against the evi-
dent military threat was widely accepted 
interest was mainly focused upon military 
peacetime units, the defence industry and 
budgeting. Many of the statements made 
afterwards are lacking in comprehensi-
veness, emphasizing weaknesses without 
heeding the positive facts that can modify 
the conclusions.

It has often been said that Sweden redu-
ced its military strength beginning in the 
1960s. Those statements do not take into 
consideration some important political and 
military trends. Among other things they 

don’t heed how, with new weapon systems, 
increased quality can make up for reduced 
numbers. 

Furthermore, a realistic evaluation of the 
total defence effects requires more elabo-
rate methods of assessing the capability of 
infantry units, since such units formed a 
great part of the Swedish land forces. 

During the Cold War the Swedish po-
litical level introduced some advanced 
methods for control of the defence as well 
as of other public sectors. Such attempts 
were successful only to a limited extent 
– in defence as well as in other sectors. 

Today there is a demand from the poli-
tical level for better information about the 
trade-off between economic resources and 
the desired defence effect. To achieve that, 
continued scientific research is needed, 
based on the lessons from the Cold War.


