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TIDSKRIFT
Debatt

Generallöjtnant Carl Björeman 
och generalmajor Helge Gard 
har än en gång känt sig manade 

att underkänna förberedelserna för och 
det försvarsbeslut som fattades 1992 
(KKrVAHT, 1. häftet 2006), som en kom-
mentar till en artikel av generalmajor Kurt 
Blixt (KKrVaHT, 4. häftet 2006). Under 
året kommer det visserligen inom ramen 
för FOKK att publiceras en skrift av mig 
som heter Det kalla kriget – några reflex-
ioner, som bl a med citat ur då författade 
dokument redovisar hur jag successivt 
tänkte under de stora omvälvningarna 1989 
- 1992, men låt mig ändå få framföra några 
synpunkter på felaktigheter i artikeln om 
de ekonomiska faktorer som lett fram till 
dagens situation. 

FB 87, som jag övertog, var som de säger 
starkt underfinansierat. Dessutom god-
togs i riksdagens beslut ej heller arméns 
långsiktiga planering. Arméchefen fick i 
uppdrag att lämna in en ny plan, som höll 
sig inom till armén av regeringen tilldelad 
ram. I samma försvarsbeslut angavs det att 
marinen skulle förstärkas med fler ubåtar 

och tunga kustrobotförband. Flygvapnets 
planering av JAS-projektet godkändes.

För att möta underfinasieringen samt 
skapa utrymme för ett kvalitativt åtgärds-
program främst för armén genomfördes en 
bred översyn av möjligheterna till effekti-
viseringar av Försvarsmakten: Försvars-
maktsutredning 88. Resultatet planerades 
in i programplan ÖB 89-92, som innebar 
reduceringar i alla tre försvarsgrenarnas 
verksamhet (utom ubåtsjakten) som en 
följd av statsmakternas otillräckliga fi-
nansiering. Programplan 89–92 skapade 
handlingsfrihet för de närmsta åren och 
kom istället för FB 87 att utgöra utgångs-
punkten för de förslag i olika dokument 
som utarbetades inför ett avsett FB 91. 

I samband med att den lämnades in hös-
ten 1988 gick generallöjtnant  Björeman i 
pension. Han gillade inte planen, utan ville 
ha en större armé med fler infanteribrigader 
och fredsregementen. Hans uppfattning 
kom till uttryck i en alternativ plan – med 
gröna pärmar – som senare utarbetades 
inom Akademiens avd I. En kostnadsbe-
räkning av den ”gröna boken” inom för-

FB 92 ur en annan synvinkel

av general Bengt Gustafsson
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svarsstaben visade att dess genomförande 
skulle ha krävt en ram som med mer än 1 
miljard kronor per år översteg den tillgäng-
liga ekonomin. Om det med alternativpla-
nen kom ett förslag till finansiering minns 
jag inte. Det är emellertid inte sannolikt att 
ens en Björemans strategiska analys vid 
den tidpunkten skulle ha fått politikerna 
att lägga ner JAS-projektet eller minskat 
budgeten för ubåtsjakt?      

Däremot minns jag att Helge Gards 
huvudavdelning för armémateriel vid den 
här tiden försökte övertala mig att beställa 
utveckling av en svensk stridsvagn, en 
efterföljare till stridsvagn 103. Det kunde 
ha blivit ett arméns egna JAS-projekt för 
1990-talet. Owens1 hemland, USA, har 
förresten – för att tala om plattformar – de 
senaste åren själv visat stort intresse för de 
svenska övervattensfartyg och ubåtar, som 
utvecklades under min tid för användning 
i ”littoral waters”.  

Dock, Björeman och Gard, var FB 92 
när det fattades på försommaren ekono-
miskt balanserat, utom på en punkt som 
jag återkommer till. För första gången var 
med regeringskansliets goda minne reser-
ver avdelade i underlaget för oförutsedda 
kostnadsökningar. (CA, chefen för armén 
och CFV, chefen för flygvapnet, reserve-
rade sig för övrigt på den punkten med 
motivet att det innebar att man tidigare 
än behövligt reducerade organisationen.) 
Vidare återinfördes 1960-talets procentsats 
med uppräkning för teknisk utveckling, 

visserligen endast på materielanslagen, 
men det skulle skapa ytterligare reserver 
att använda i kommande års rullningar 
av planen. Det var helt andra beslut som 
skulle komma att undergräva FB 92.

Det började redan på hösten 92, när den 
borgerliga regeringen – nu klara över det 
samhällsekonomiska arv de fått – sänkte 
försvarets ram. Därefter genomförde en ny 
(s)-regering 1995 en teknisk budgetreform, 
som enligt våra förutsägelser skulle beröva 
försvaret mycket pengar, det som blev det 
s k ”svarta hålet” om ca 15 miljarder. (Där 
har ni kanske Wiktorins klagomål, som ni 
citerar.) En utredning under Riksrevisions-
verkets Inga-Britt Ahlenius skulle senare 
för Thage G Pettersson tala om att det var 
Åsbrink som i huvudsak var ansvarig för 
detta med sin budgetreform och inte under-
laget till FB 92. Den har dessutom i regel 
inneburit att regeringen årligen kunnat 
återta 1 - 2 miljarder av anslagen, som så att 
säga ej förbrukade. Uppräkningsprocenten 
på materielanslagen försvann 1996, om jag 
minns rätt. Med den förändrade ekonomin 
är det självklart så, att delserie 3 av JAS 
inte borde ha anskaffats, åtminstone för 
de undergrävda försvarsanslagen. Det var 
ju lätt att se 1997 att de aldrig skulle bli 
organiserade i det svenska försvaret. Den 
belastar nu försvarets materielanslag t o m 
2007. Så, ni får förlåta mig, men det är inte 
beslutet 1992 som ekonomiskt omöjliggjort 
förnyelsen av svenskt försvar, utan istället 
något som jag vill kalla FB 95-97. 

1 Björeman, Carl och Gard, Helge: FB 92. Beslut med oförutsedda konsekvenser?”, KKrVAHT, 1. häftet 
2006, s 108.
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Så ett par detaljer ur FB 92. För att 
återgå till stridsfordon, så var jag faktiskt 
inte i förväg orienterad om ett av de två 
tilläggskontrakt som Anders Björck lät 
FMV, Försvarets Materielverk, teckna 
som han tyckte billigt. Däremot hade CA 
Åke Sagrén tillstyrkt och lovat ta det inom 
arméns ram, så det blev inget bråk.

Utvecklingen av Bamse rymdes ej heller 
i underlaget till FB 92. Istället föreslog jag, 
att man skulle hålla det öppet i den fram-
tida planeringen för en direktanskaffning 
av ett utländskt system med kapacitet att 
skjuta ner kryssningsrobotar och ballistiska 
missiler. Den amerikanska Patriot hade ju t 
ex prövats i försvaret av Israel, dock med 
allt för liten framgång, under det första 
Gulfkriget, men skulle förbättras vad gäl-
ler dessa egenskaper. Om så skett, kunde 
det ha varit ett alternativ till delserie 3 av 
JAS. Direktanskaffningar har ju fördelen 
att man sent kan bestämma sig för antal 
och kostnad. Nu blev det inte så. FMV och 
Bofors låg naturligtvis på ministern och 
han lovade att skaffa fram extra pengar om 
jag inte bråkade om det. Så länge Björck 
satt kvar levde han upp till löftet. Han 

sålde ut olja ur ÖEF:s (Överstyrelsen för 
ekonomiskt försvar) lager.   

Ovan nämnde jag att det fanns obalans i 
ett avseende. Det gällde marinen och hade 
sitt ursprung i den gamla dragkampen mel-
lan flottan och kustartilleriet. Chefens för 
Marinens planering ändrades i min stab, 
vilket medförde att all verksamhet inte 
länge rymdes inom marinens ram. Tyvärr 
fick CM Dick Börjesson bära skulden för 
ett överskridande det första året och byta 
jobb. Anders Björck ville visa sig hand-
lingskraftig. Det ville han däremot inte 
när det gällde att rätta till FB 92 genom att 
fortsätta avvecklingen av det fasta kustar-
tilleriet, som jag så snart jag fick bristen 
klar för mig föreslog honom. Det fick bli 
en uppgift för den nya (s)-regeringen.

I övrigt skulle artikelns fördömande 
attityd få större tyngd om författarna från 
tiden före juni 1991, när underlaget för FB 
92 lämnades in, kunde redovisa några citat 
ur egen fatabur som bättre än de ansvariga 
förutsåg framtiden. NATO ändrade sin 
strategi 1995-96. 


