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1.  Allmänt
Jag har tidigare redovisat min allmänna 
syn på uppbyggnaden av perspektivplanen. 
Detta berör jag inte i fortsättningen här.

Det senaste redovisade alternativet till 
kap 3, 4 och 5 ansluter närmast till min 
uppfattning avseende disposition, trots 
många brister fortfarande.

Det som fortfarande saknas är en stringent 
prioritering, genom de olika handlingsvä-
garna, av skilda operativa funktioner. Detta 
mot bakgrund av genomförda värderingar 
och regeringens direktiv att ökad uppmärk-
samhet skall läggas på sådana angreppsfall 
(-former) som leder till överraskande anfall 
(angrepp innan vi hunnit mobilisera).

Det är vidare ytterst väsentligt att ut-
vecklingen av försvarsmakten, främst i 
hvg1 4 G, blir klart belyst även efter 1992. 
Vad jag avser med detta är den oönskade, 
tvångsvisa utvecklingen som vi inte kan 
styra såvida inte de nödvändiga kraftiga 
ingreppen i fredsorganisationen kan ske 
redan under perioden 82-87.

Vidare bör det kraftigt understrykas att 
vår nuvarande krigsorganisation icke kan 
vidmakthållas ens i hvg 1.

2. Försvarsmaktens läge 1982
I kapitlet konstateras att förväntningarna 
avseende nedrustningar i vårt närområde 
icke har kunnat infrias. Tvärtom byggs 
de stående styrkorna successivt ut och 
moderniseras i takt med den tekniska ut-
vecklingen.

Dessutom konstaterar ÖB att våra 
kvalificerade förband minskar successivt, 
och därmed ökas gapet mellan vår försvars-
effekt och den styrka en angripare kan 
avdela mot oss.

 Vidare kan man i tabellen på sidan 6 
konstatera att det i första hand är de för-
band som tidigt kan ingripa mot ett över-
raskande inlett anfall (före mobilisering) 
som från 1966 till 1982 har minskat med ca 
40 %. Därutöver har ka-förbanden och pan-
sarbrigaderna minskat med ca 30 %. Övrig 
krigsorganisation har icke förändrats.

Utvecklingen har med andra ord gått 
mot en försvarsmakt som i ökad utsträck-
ning än tidigare kräver mobilisering och 
förberedelsetid för att full försvarseffekt 
skall fås ut av förbanden.

Kombineras sedan denna utveckling 
med utvecklingen i omvärlden kan vi 
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bara konstatera att förutsättningarna för 
en angripare att, redan ur fredsgruppering 
med där tillgängliga stående styrkor, kunna 
genomföra ett angrepp mot oss innan vi har 
mobiliserat har ökat kraftigt. Vi kommer 
inte att kunna erhålla förvarning genom 
en angripares militära förberedelser. Vi 
kommer i efterhand, och vår planläggning 
måste redan i utgångsläget inriktas på 
att tidigt överge gräns- och kustområden 
för att i det längsta hindra att landet blir 
totalockuperat.

Denna utveckling strider mot reger-
ingens anvisningar samt de genomförda 
värderingarna. Utvecklingen måste brytas 
för att vi på ett trovärdigt sätt skall kunna 
hävda att hela landet skall försvaras.

Det kan för en eventuell angripare vara 
lockande att (då misstanke föreligger om 
tilltagande politisk och militär spänning 
mellan maktblocken) redan tidigt, med 
begränsade resurser vinna militär fram-
gång och få en förstärkt såväl politisk som 
militär sits.

3. Säkerhets- och försvarspolitik
Detta avsnitt redovisar den allmänna världs-
utvecklingen med få (om några) konse-
kvenser för vårt land och närområde.

 Jag kan inte dela uppfattningen att ÖN 
har fått ökad betydelse. Varje del av Sverige 
är av betydelse om vi skall kunna hävda vår 
självständighet – såväl Lapplandsfjällen 
som Gotland och vår ekonomiska zon. 
Jag tyckte att Fst/Und i samband med 
lufthotbildens redovisning för ÖB hade 
en mycket bra belysning av Sveriges sä-
kerhetspolitiska ställning.

I alla andra områden har Sovjet ett buf-

fertområde från vilket man kan ta upp bl a 
luftförsvaret av hemlandet. I sektorn från 
östtyska kusten upp till Nordkap saknas 
detta. Här har man tvingats att förlita sig 
på Sveriges förmåga och vilja att försvara 
det egna territoriet. En andra försvarslinje 
utgörs av de baltiska staterna och Finland 
(efter konsultationer – VSB). Å andra sidan 
utgör Sverige den buffert som möjliggör 
för NATO (och Norge) att försvara den 
norra flanken.

Ett tidigt behärskande av Sverige skulle 
för Sovjet innebära klart förbättrat ut-
gångsläge vid en konflikt i Centraleuropa, 
samtidigt som buffertzonen i luftförsvars-
hänseende avsevärt skulle förbättras. 
Möjligheterna (kanske de enda) att ta hela 
Norge för att därmed behärska Norska Ha-
vet (Atlanten nord linjen Grönland – Island 
– Färöarna – UK) är uppenbara.

Inför en sådan utveckling ökas NATO:s 
engagemang i de nordliga områdena. Vi 
kan bara notera de samtal om förhands-
lagring av materiel på norskt område 
(även danskt) som sker redan i dag. Denna 
utveckling kan vara en följd av omvärldens 
minskade förtroende för vår förmåga och 
villighet att försvara vår integritet och detta 
i första hand mot bakgrund av vår mins-
kade tillgång på kvalificerade förband som 
kan verka innan vi hunnit mobilisera.

För NATO skulle tillgången på Sverige 
som basområde effektivt stänga inne Sov-
jet i det norra flankområdet. Tillgången 
på flyg- och marinbaser medger att stora 
mängder stridskrafter (jämfört med enbart 
Norge) skulle kunna tillföras området. 
Angrepp skulle kunna riktas direkt mot 
Sovjets hemland samtidigt som en sådan 
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utveckling skulle utgöra ett allvarligt hot 
för WP mot den norra flanken vid ett krig 
i Centraleuropa.

Vi får med andra ord inte acceptera 
en geografisk prioritering, vilket ÖB i 
grunden inte gör. Det är inte en trovärdig 
säkerhets- och försvarspolitik. Genom 
argumentering kring ökad betydelse av en 
del i Sverige ger vi ju försvarskommittén 
argument för att säga ”se själva, detta säger 
ju även ÖB”.

4. Operativa utgångspunkter
De faktorer som redovisas här bör utmynna i 
vilka operativa krav som ÖB måste ställa på 
försvarsmakten, d v s hur han kan och måste 
utnyttja den om vi blir angripna.

Vi kan konstatera att det är angriparen som 
väljer tid, rum och sätt för att betvinga oss. 
Därmed kommer en försvarare alltid i efter-
hand, när det gäller att möta ett anfall.

Samtidigt måste vi ta till vara de naturliga 
betingelser som gynnar oss som försvarare. 
Såväl Östersjön som våra gränsområden be-
gränsar en angripares möjligheter att utveckla 
hela sin möjliga styrka med markstridskraf-
ter. Dessa är nödvändiga att överföra till vårt 
område, om han skall kunna ockupera landet, 
såvida inte vår politiska ledning gett upp för 
påtryckningar och hot.

Vid ett angrepp mot oss vet vi inte heller 
syftet med den militära operationen eller 
de övergripande politiska bevekelsegrun-
derna. Vi vet således inte vare sig styrka, 
omfattning eller slutmål, innan en angri-
pare själv avbryter eller stannar upp och 
erbjuder eventuella förhandlingar.

Allt resonemang kring möjligheter att 
föra försvaret med olika operativa principer 

situationsbundet är befängt. ÖB måste i sin 
planläggning välja startläge innan angrepp 
kommer. Sedan väljer angriparen åt oss.

Hela detta kapitel är för mig studieinriktat 
i sin beskrivning och analys. (Vilken kritik 
har inte vi fått utstå att vi är studiebundna.) 
Vill ÖB att vi ska ha reella möjligheter att 
förhindra en angripare att få fast fot på 
svensk mark måste ÖB sätta in tillgängliga 
styrkor i gräns- eller/och kustområdena.

Om ÖB däremot endast vill fördröja 
måste vi redan i planläggningen lämna 
våra gräns- och kustområden. Den på sida 
24 angivna operativa möjligheten att föra 
försvaret beroende av omständigheterna är 
i sin prydno helt studieanpassad.

På samma sätt var ju våra förutsättningar 
under fas 1 (grundidé 1 och 2) studieanpas-
sade vilket vi ju helt riktigt har angivit. 
Möjligheterna att vinna mot en angripare 
om hans styrketillväxt inte kan stoppas 
synes uteslutna. Vi är inte krigsavhållande 
bara för att vi kan konstatera att (enligt våra 
bedömningar) en angripare har överskridit 
resursrestriktioner eller tidsmarginaler.

Vi måste även kunna utnyttja våra för-
band på ett vettigt sätt. I hvg 4 vpl kunde 
vi konstatera att vi inte förmådde utveckla 
den effekt som fanns i försvarsmakten 
trots den stora förbandsmängden. Vi blev 
”överkörda”. Hvg 3 däremot gav oss op-
tion att förhindra en kustinvasion om en 
angripare inte vidtog omfattande militära 
förberedelser.

Vår operativa inriktning skall således 
vara att ”möta hejda och om möjligt slå” 
en angripare i gräns- och kustområdena. 
Om vi inte lyckas skall vår planläggning 
möjliggöra en fortsatt (ordnad) strid för 
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att i det längsta förhindra att hela landet 
ockuperas.

Något eller existerar inte i verkligheten!

5. Beslutsituation och överväganden
Med utgångspunkt från mitt tidigare reso-
nemang är det naturligt att göra en operativ 
prioritering av vissa funktioner. För att 
bättre kunna beskriva detta bör man uppdela 
det hela på gräns- respektive kustinvasion.

GRÄNSINVASION
Värderingar av angreppsfallen som leder 
till angrepp i ÖN ger vid handen att vissa 
väsentliga funktioner måste finnas för att 
vår försvarseffekt skall kunna utvecklas:

luftförsvarets förmåga att skydda 
resurstillförsel till ÖN från övriga 
Sverige
initialt tillgängliga förband som 
bl a med hjälp av fältarbeten förmår 
fördröja en angripares framryck-
ning mot Lule älv
bekämpningsförmåga av kommu-
nikationer bakom frontlinjen såväl 
i Sverige som i Finland

Vidare kan jag konstatera att kvaliteten 
på förbanden inte har det genomslag på 
det värderade förloppet som man kanske 
skulle förvänta sig. Är vi dessutom be-
redda till ökad risktagning (men vi har ju 
M- och FV-förband) i södra Sverige så kan 
jag konstatera detsamma avseende totala 
antalet fältförband.

KUSTINVASION
Värderingarna av angreppsfallen som leder 
till en kustinvasion (där det till skillnad 

•

•

•

från en gränsinvasion måste lyckas inled-
ningsvis – det går inte att komma tillbaka) 
ger följande reflexioner:

luftförsvarets förmåga att begränsa 
angriparens bekämpningsmöjlig-
heter, främst geografiskt, ökar vä-
sentligt förutsättningarna för oss 
att kraftigt reducera en angripares 
initiala styrketillväxt
tillgången på insatsberedda förband 
som kan bekämpa angriparens 
transportmedel i inledningsskedet 
avgör om en angripare kommer att 
lyckas eller ej
om en angripare lyckas etablera 
ett eller flera lossningsområden 
på vår kust har vi små (om inga 
alls) möjligheter att hindra honom 
fortsättningsvis

Jag kan konstatera att tillgången på mark-
stridsförband och därmed våra möjlig-
heter att utgångsgruppera inom väsent-
liga områden påverkar angriparens val 
av luftlandsättningsområden, medan våra 
möjligheter att återta av angriparen inled-
ningsvis tagna markområden är ytterligt 
begränsade, nästan oberoende av kvalitet. 
Kvaliteten påverkar däremot vår förmåga 
att i ett sent skede kunna kraftsamla till 
av angriparen vald invasionsriktning. Det 
har vidare enligt min uppfattning visat sig 
vara bättre med ett mindre antal fältförband 
med hög kvalitet än ett större antal med 
låg kvalitet.

En annan reflexion är att vid en kom-
bination av möjlig anfalls riktning över 
kust och ett genomfört angrepp över gräns, 

•

•

•
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torde den relativa styrkan av marin- och 
flygstridskrafter i hvg 1-3 tillsammans 
med lokalförsvarsförband utgöra tillräcklig 
gard i södra Sverige.

Med utgångspunkt från ovanstående 
borde ÖB prioritera följande funktioner 
för att erhålla en balanserad utveckling av 
försvarsmakten:

I FÖRSTA HAND:
luftförsvarsförmåga
lokalförsvarsförband med hög 
beredskap
förband med förmåga att bekämpa 
angriparens transportmedel

I ANDRA HAND: 
stor förbandsmassa

I övrigt bör kapitlet utformas på sådant sätt 
att nödvändiga prioriteringen m h t ekono-
min klart framgår. Motiven för vissa av 
de önskade funktionerna och satsningarna 
därpå saknas eller är inte helt klara.

6. Övrigt
Mot bakgrund av vad jag framfört tidigare 
finner jag att handlingsvägarnas balanse-
ring i första hand är gjord för att så långt 
som möjligt tillfredsställa skilda intressen-
ter avseende medelstilldelning. De utgör 
ingen ÖB:s viljeinriktning hur han vill ha 
försvarsmakten utformad.

Jag är inte helt säker på att det är riktigt 
att den allmänna värnplikten enligt dagens 
principer kan upprätthållas på sikt i hvg X. 
Det torde vidare var fel att låta en generell 
materielförnyelse för markstridskrafterna 
få ske i denna hvg på bekostnad av luft-

•
•

•

•

försvarseffekten (luftvärn).
Det skulle kanske även här som alter-

nativ redovisas en kategoriklyvning (som 
ej behöver prioriteras) som torde medföra 
en väsentligt bättre kvalitet på markstrids-
krafterna och även möjliggöra en satsning 
på luftvärnsfunktionen.

I hvg 4G anges att avkall görs på för-
måga till fördröjningsstrid. Detta är inte 
hela sanningen. Det är uppenbart att 
konsekvenserna blir omfattande. Det är 
egentligen enbart ubåtssystemet som vi på 
en minimal nivå säkerställer omsättningen 
för. I övrigt lever vi på arvet.

Hvg 4G redovisar en konsekvent ned-
rustning, främst för de förband som skall 
kunna säkerställa att vi får tid för och kan 
genomföra mobilisering.

Vår försvarseffekt i hvg 4G på 90-talet 
kommer att medge goda förutsättningar 
för en angripare att direkt ur fredsgrup-
pering kunna genomföra ett anfall mot oss 
och tidigt vinna stora framgångar. (Enda 
möjligheten att en sådan utveckling inte 
kommer till stånd är en radikal förändring 
av nuvarande rustningstrend.) Det bör yt-
terligare accentuera sovjetisk uppbyggnad 
av framför allt luftförsvaret i vår del av 
Europa samt ökade krav på Finland. NATO 
å sin sida kommer att sätta en hårdare press 
på förhandslagring av materiel och utrust-
ning såväl i Danmark som Norge.

Slutsatsen från våra genomförda värder-
ingar visar på en mångdubbel nytta av att 
kunna utveckla en tidig hög effekt jämfört 
med ett successivt effektuttag där stora 
delar av landet på ett tidigt stadium utgör 
krigsskådeplats.
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 Vad har tidigare planering sagt?
Jag har valt att utgå från ÖB:s planerings-
underlag. Anledningen till detta är att 
det jag söker inte skiljer sig mellan vad 
statsmakterna säger och ÖB. Däremot är 
tolkningarna av ”läpparnas bekännelse” 
annorlunda. Det finns inte något fall där en 
säkerhets/militärpolitisk slutsats också har 
påverkat en förändring av planerna och den 
verkliga utvecklingen under perioden 1962 
till 1992 utom möjligen de ubåtskränk-
ningar som skett under 80-talet.

Det har snarare varit så att det i stället är 
den ekonomiska situationen, likviditeten 
som har styrt resultatet. Det var också detta 
som efter 87 års försvarsbeslut fick igång 
en utveckling mot en analys av försvars-
maktens uppgifter och den förmåga som 
olika utvecklingsvägar kunde leda till.

Detta innebar att ÖB tillfälligt blev 
ägare av problemformuleringen. Därmed 
kunde han ta initiativet och skapa reella 
frågeställningar utgående från militär sak-
kunskap. Detta initiativ fullföljdes tyvärr 
inte. De problem som tidigare kunde 
hänskjutas till statsmakterna (genom pås-
fördelning och att likviditeten avgjorde 
hur försvarsgrenen kunde reinvestera) blev 
nu tydliga inom försvarsmakten. Det blev 
ÖB, som för sin trovärdighets skull, kom 

       
         
              APPENDIX 2

Bilaga till dagbok 1996-08-08

att tvingas till prioritering genom att välja 
bort. Detta blev uppenbarligen för svårt, 
inte minst av det skälet att utvecklingen i 
omvärlden sprungit förbi den traditionella 
svenska försvarsstrukturen med en stor 
mobiliserande infanteriarmé.

Nedan följer några glimtar ur aktuella 
utredningar. Jag har koncentrerat mig på 
det strategiska området och eventuella 
tendenser till geografiska prioriteringar.

I ÖB 62 konstateras:
Riskerna för begränsade krig är särskilt 
påtagliga för militärt svaga stater med 
perifert läge eller i gränsområdena mellan 
stormaktsblocken...
... inom områden där djupgående politiska 
och religiösa motsättningar råder eller där 
strategiska eller ekonomiska intressen står 
på spel samt inom områden med växande 
nationalism.

(ÖB 62, s 11)

Med tanke på debatten (Nils Gyldén) inför 
92 års FB kan det vara av intresse att no-
tera vad som sägs om S Östersjön och om 
Sveriges strategiska betydelse:

Möjligheterna för den Västtyska marinen 
att ingripa begränsas främst av det trängda 
basområdet.
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... Sveriges läge som buffertstat mellan 
maktblocken, med Östersjöutloppen och 
Nordkalottområdet på flyglarna och samt 
mellersta Skandinaviens betydelse från 
luftoperativ synpunkt, gör att...

(ÖB 62, s 13)

Om våra naturliga försvarsbetingelser 
konstateras:

De geografiska förhållandena är från för-
svarssynpunkt i vissa avseenden till vår 
nackdel. Sverige har en lång kuststräcka, 
vilket ger en angripare stor frihet vid val 
av operationsriktningar mot vårt land.
De förhållandevis få och till vissa be-
gränsade områden kanaliserande import-
vägarna västerifrån gör oss känsliga för 
avspärrningsåtgärder. ...
... Vårt lands geografiska struktur är emel-
lertid i väsentliga avseenden till fördel för 
försvaret. Havet ger oss goda möjligheter 
till övervakning och förvarning ...

(ÖB 62, s 14)

I ÖB 65 konstateras
Som alliansfri stat måste vi själva åstad-
komma ett balanserat försvarssystem, 
eftersom vi inte – som de paktanslutna 
staterna – kan räkna med kompletteringar 
utifrån...
   Våra resurser kan inte bli tillräckliga för 
att vi i alla lägen under lång tid skall kunna 
avvärja en stormakts angrepp  ...  utan stöd 
utifrån. ... En väsentlig förutsättning för 
bistånd är att vårt försvar har förmåga att 
motstå ett angrepp under så lång tid och 
att detta försvar kan föras på sådant sätt, 
att ingripanden i olika former till vår hjälp 
kan hinna verka och te sig lönande för den 
som ingriper. (ÖB 65, s 7)

Här återkommer samma argumentering 
som i ÖB 62 (se ovan).

I 1972 års försvarsbeslut uttalade 
statsmakterna:

... att tilltron till neutralitetspolitiken krä-
ver att hela landet kan försvaras och att 
försvaret kan anpassas till skilda lägen och 
möta olika hot och angripare.

I ÖB 71 konstateras:
Här finns ännu inte någon förändring. Det 
är hela Skandinavien med Östersjöutlop-
pen och Nordkalotten på flyglarna och 
mellersta Sverige som är av betydelse. Det 
som tillkommer är en något annorlunda 
motivering:

... dels som genomgångsområde, dels av 
luftoperativa skäl, dels för att möjliggöra 
egen och försvåra motståndarens marina 
aktiviteter i Östersjön.

(s 12)

Det här var första gången som de s k 
”styrande angreppsfallen” (9 st) utarbeta-
des. Dessa skulle leda till storanfall mot 
Sverige. Angreppsfallen, uppbyggnad 
och utveckling skulle ge (gav) ”styrin-
formation” för arbetet med alternativa 
anfallsutspel.

I ÖB 75 konstateras:
Regeringens styrande information (sty-
rande miljöunderlag) var följande:
• Ett angrepp mot Sverige blir endast 

aktuellt i samband med en konflikt i 
Europa mellan stormakterna.

• En angripare måste ta hänsyn till sin 
huvudmotståndare.
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• Sverige har sin främsta strategiska be-
tydelse som genomgångsområde.

• I ovan beskrivna situation måste vi 
kunna hävda vår neutralitet.

... Möjligheter att kunna öka försvarsför-
mågan bör bevaras. Risken att vi kommer 
i efterhand vid ökat hot skulle annars bli 
än större. Men vi kan inte öka vår för-
svarsförmåga fortare än stormakterna. 
Det är således inte möjligt att kompensera 
brister i den kontinuerliga försvarsför-
mågan med åtgärder, som medger att 
förmågan senare kan ökas.
(s 110)

I ÖB 80 konstateras (inkl  i ”Utblick 
mot sekelskiftet, 2000”)
I detta underlag finns en trend, en tendens 
att som primärt målområde lyfta fram 
norra Sverige som en del i en operation 
kring Norra Ishavet. Vidare finner man 
att ”kryssningsrobotar” utgör ett hot mot 
Sverige, genom att de kan flyga över 
svenskt territorium. Genom att Sovjet 
vid den här tidpunkten baserade ett antal 
Golf-ubåtar i Östersjön så uteblev inte 
intresset för området. Fortfarande nödga-
des man anse att Östersjöutloppen är av 
betydelse. (Jag minns själv dessa långa 
diskussioner.)

... Norge som en randstat längs Norska 
havet och med omedelbar närhet till 
Murmanskområdet.
...
Mot denna bakgrund är det sannolikt att 
båda supermaktsblocken kommer att fästa 
ökad vikt vid förhållandena i Norska havet 
och därmed till det Nordiska området.

(Utblick mot sekelskiftet, s 39)

NATO:s principbeslut att avsätta en real 
ökning med 3% på försvaret och den därav 
följande kvalitetsförbättringen lyfts fram. 
Vidare konstateras att Sovjet (som NATO, 
eg USA, redan nu har stor förmåga till) 
satsar på en ökad sjö- och flygtransport-
kapacitet.

Den mest intressanta utvecklingen inom 
det marina området är den tilltagande 
kapaciteten inom WP sjöstridskrafter att 
genomföra landstigningsföretag. Inom 
USA har denna kapacitet sedan lång tid 
tillbaka varit hög

(ÖB 80, s 31)

Den överraskande situationen blir tydlig 
och har kommit för att stanna. Angriparens 
handlingsfrihet att välja invasionsriktning 
anses vara stor.

... Transporttekniken gör det möjligt att 
snabbt sammandra stridskrafter och trans-
portresurser samt ökar friheten att välja 
invasionsområde utan att förberedelser 
behöver röjas långt i förväg.
   De militärgeografiska förutsättningarna 
för ett försvar av dessa områden är dock 
gynnsamma.
   De hav som omger oss kan gynna en 
angripare genom möjligheterna till om-
fattande transporter. Men de kan också 
utgöra en effektiv ”vallgrav” runt landets 
vitala delar. De ger oss gynnsamma förut-
sättningar att med sjö- och flygstridskraf-
ter bekämpa dessa transporter.
   Enbart lufttransport räcker inte för att an-
griparen skall kunna upprätta ett brohuvud 
på svenskt territorium. Sjötransporter blir 
även i framtiden av stor betydelse. Stora 
luftlandsättningar erfordras dock för att 
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ta och avregla områden som innehåller 
lämpliga lossningsplatser.
(ÖB 80, s 35)

I 1978 års försvarskomittés 
slutbetänkande konstateras

... I vårt närområde kan militära ope-
rationer avseende kontrollen över för 
stormaktsblocken viktiga områden kring 
Nordkalotten och Östersjöutloppen tidigt 
aktualiseras. ... snabbt uppnå erforderlig 
styrka i områden som kan bli berörda av 
inledande stridsoperationer. ...
... särskilda åtgärder för att skapa tillräck-
lig styrketillväxt i övre Norrland.

(Slutbetänkande, s 37)

I ÖB 85 konstateras
Båda blocken har under de senaste decen-
niet efterhand ökat de reala ekonomiska 
resurser, som tilldelats det militära för-
svaret. Den helt dominerande delen av 
dessa resurser har satsats på en ökning 
av kvaliteten hos de konventionella 
stridskrafterna. Detta har bl a inneburit en 
förbättring av den operativa flexibiliteten 
och den materiella uthålligheten.

(ÖB 85, s 21)

Den från ÖB 80 angivna nedtoningen av 
mellersta Sverige fortsätter:

Det strategiska intresset fokuseras alltjämt 
till områdets (nordiska, min kommentar) 
norra och södra delar. Den militärstrate-
giska utvecklingen visar dock betydelsen 
även av övriga delar av området. Det 
måste i tilltagande grad betraktas som 
en helhet.

(ÖB 85, s 25-26)

Jag vill minnas att de två sista meningarna 
kom till efter långa och ibland mycket 
svåra diskussioner. Hela arbetet bakom 
ÖB 85 var en uppvisning i retorik i stället 
för att vara en seriös analys av de behov 
som försvaret har nu och i framtiden. Man 
värderade över huvud taget inte försvars-
maktens uppgifter i fred – kris– neutralitet, 
beredskap mot ÖA respektive invasions-
försvar. Endast bristtäckning i stridssitua-
tioner för enskilda förband genomfördes. 
Motivet var att ÖB 80 (och ÖB 82-87) var 
ett så omfattande arbete att det kunde vara 
giltigt i 10 år. (Bl a ville Lennart Ljung inte 
”ta i fredsorganisationen”. ÖB FOP 82-87 
var ju den långsiktiga lösningen!).
Icke heller tog man de ekonomiska proble-
men på allvar. Detta straffade sig senare!

En remarkabel synpunkt var att ”Sty-
rande för beslut i ett sådant alternativ 
(kvalitetssänkning inom andra sjömåls-
bekämpande system än inom marinen 
för att betala ökad satsning på ubåt och 
tung kustrobot, min kommentar) bör vara 
försvarsindustriella eller andra här icke 
analyserade faktorer.” Inte heller i detta 
fall gjordes någon prövning av erhållen 
effekt i situationer som omspänner fred 
—> neutralitet, trots att vi då var mitt uppe 
i ubåtskränkningarna. Det konstaterades 
lakoniskt att huvudprogram 2 inte inom 
egen ram kunde tillgodose de krav som 
ubåtsskyddet ställde på Försvarsmakten. 
Resultatet lät inte vänta på sig. Särskilda 
resurser tilldelades ju till detta område 
under perioden 84-87.

Det kunde inte accepteras att undervat-
tenskränkningarna är av en annan karaktär 
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än av luftrummet:
... har utsatts för talrika och allvarliga 
kränkningar såväl i luften som på och 
under vattnet. Det är därför viktigt att vi 
upprätthåller vår förmåga att hävda hela 
vårt territorium.

(ÖB 85, s 28-29)

Som framgår ovan lät man inte de slutsat-
ser som redovisades i texten få genomslag 
i den inriktning som presenterades:

Undervattensverksamheten innebär främst 
ett hot mot trovärdigheten i vår vilja och 
förmåga att hävda vårt territorium. Den 
innebär också i vissa avseenden ett hot 
mot vårt invasionsförsvar.

(ÖB 85, s 29)

Omvärlden ställde krav på vår försvars-
struktur:

effektivt övervaka och hävda vårt 
territorium samt avvisa kränkningar 
i fred, kris och neutralitet
smidigt förändra vår beredskap efter 
lägets skiftande krav samt
utveckla en trovärdig operativ effekt 
i skiftande strategiska lägen.

(ÖB 85, s 37)

De tidigare tankegångarna om att det i 
första hand är norra och södra delen som 
är av intresse och hotat utkristalliseras. Det 
maskeras dock genom ett tillägg, ”kris-
situationer”, vilket förmodligen var nöd-
vändigt för att detta stycke skulle komma 
med och accepteras (vilket det egentligen 
inte gjorde, det framgår av försvarsgrens-
chefernas avvikande meningar):

•

•

•

Det är väsentligt att försvarsmakten har 
förmåga till övervakning av hela territoriet 
och kan ingripa i alla riktningar för att av-
visa kränkningar på lägre konfliktnivåer. I 
krissituationer (min kursivering) mellan 
stormaktsblocken torde södra Sverige, 
Gotland och övre Norrland vara mest 
utsatta för påfrestningar. Detta innebär 
emellertid inte att vår förmåga väsentligt 
kan eftersättas i andra delar av landet.

(ÖB 85, s 39)

Avvikande meningar lämnades av samtliga 
försvarsgrenschefer:

CA: Den säkerhetspolitiska utvecklingen 
visar att det nordiska området måste 
ses i ett sammanhang. Någon särskild 
del av vårt land kan därför inte ned-
prioriteras. Stor betydelse måste alltså 
tillmätas såväl södra, mellersta som 
norra Sverige.

(ÖB 85, s 170)

CM: Försvarsmakten har brister. De som har 
påvisats av faktiska händelser måste en-
ligt min mening i första hand åtgärdas.

(ÖB 85, s174)

CFV:Behovet av ett starkt luftförsvar kan 
även härledas till vår militärgeogra-
fiska situation. Sverige ligger inklämt 
mellan stormaktsblocken och tar därvid 
upp nära halva gränslinjen i nordsydlig 
riktning mellan dem i Europa. Av detta 
förhållande följer en stor risk för säker-
hetspolitiskt mycket besvärande situa-
tioner om vi inte i olika lägen alltifrån 
fredstillstånd till kriser, neutralitet och 
krig, med kraft kan hävda vårt luftrum. 
(ÖB 85, s 176)
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Det skulle kunna sägas att ÖB 85 och 
det efterföljande arbetet inför 1987 års 
försvarsbeslut innebar en avslutning av 
den planering som grundlades i och med 
ÖB 62, ÖB 65, ÖB-svaret 67 samt för-
svarsbesluten 1968 och 1972. Det blev en 
avslutning i kaos. Försvarsgrenschefernas 
slutsatser negligerades av statsmak-
terna och politikerna. Överbefälhavarens 
”sammanjämkningar” gav ett bättre svar 
på ”jungfruns bön”. Samtidigt så slapp 
man (statsmakterna/riksdagen) ta i det 
svåra problemet att prioritera genom att 
välja bort. Detta säkerställde ÖB genom 
att ”överleva till varje pris”, genom att 
upprätthålla organisationen och därmed 
omöjliggöra den modernisering av för-
svarsmakten som var nödvändig redan från 
början av 1970-talet. En kanske naturlig 
följd av Carl-Erik Almgrens erfarenhe-
ter, där gjorda ”besparingar” i VU60 ej 
omsattes till ökad kvalitet eller materiell 
förnyelse. Vare sig planeringsmodell, 
metoder eller de slutsatser som drogs 
satte några djupare spår i utvecklingen av 
försvarsmakten.

I 1984 års försvarskommittés 
slutbetänkande konstateras

... särskild uppmärksamhet ägnas för-
mågan att möta operationer riktade mot 
svenskt territorium i norra Norrland, östra 
Mellansverige inklusive Gotland och de 
södra delarna av Sverige. Även hotet mot 
vårt luftrum i dess helhet skall särskilt 
uppmärksammas. ...

(Slutbetänkande ... s 28)

I FMI 2000 konstateras
I FU88 gjordes ett tappert försök att råda 
bot på obalansen mellan organisation och 
materiel. Det var i första hand armén som 
behandlades. Tyvärr misslyckades man. 
Trots ideliga varningar undervärderades 
kostnader för utrustning, personal och 
utbildningsplatser. Symptomatiskt var 
att armén underbalanserade utvecklingen 
med i storleksordning 15-20 miljarder 
över en 15-års period. Till detta kom så 
politikernas obehagliga situation; lägga 
ner regementen!

En av orsakerna till detta var ledningens 
oförmåga att vilja ta till sig den information 
som trots allt fanns. Man missuppskattade 
kostnaderna. Eller så ville man inte tro på 
detta. När det skulle prövas organisations-
strukturer, som omfattade dem vi nu ser 
framför oss, så sades det (från dåvarande 
ÖB, C Fst och C PlanL) att organisationer 
på den nivån absolut inte är aktuella. Vi 
fick ju ökningar i 1987 års försvarsbeslut. 
Då kan vi ju inte minska organisationen! 
Rimligt var 23-25 brigader, minst 20-21 
flygdivisioner och en bibehållen marin 
med bibehållen förnyelse.

{Hela denna inställning har på ett dras-
tiskt sätt lett till att många är försiktiga i 
att framföra ej önskad information. Kon-
sekvensen för den egna karriären sätts i 
första hand. Det är bättre att ge ett svar som 
är förväntat än att beskriva problem och 
sakförhållanden som de är. (Åtminstone 
som man själv uppfattar dem, inte det man 
tror att chefen vill höra!)}
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Efter hand som tiden gick blev uppfatt-
ningen mer och mer realistisk. Den som 
först uppfattade detta var ÖB (Bengt Gus-
tafsson). Det var också en av anledningarna 
till att han drev igenom FMI 2000 som 
en bakgrund till FU 88. Därmed fick han 
också en ökad press på CA m fl.

Härtill kommer militärledningens förslag 
om en förbättrad försvarsekonomi framför 
allt under 1980-talet, då det blev uppen-
bart att Skandinaviens militärstrategiska 
betydelse ökat. Detta har medfört att 
kompetens och organisation i det längsta 
vidmakthållits för att medge handlingsfri-
het att kunna upprätthålla vår försvarsef-
fekt. Försvarsmakten har till viss del fört 
en övervintringspolitik.
... Antingen tillförs försvarsmakten till-
räckliga och realt växande resurser så 
att förelagda uppgifter kan lösas eller så 
måste uppgifterna ändras.

(FMI 2000, s 10)

Det slås fast att även om förhandlingarna 
om rustningsbegränsningar skulle fortsätta 
och försvarssatsningar minskar så

... Europas nordflank kan bedömas vara av 
stort strategiskt intresse för stormakterna 
även i framtiden. ...

(FMI 2000, s 12)
Redan i fred och än mer under en upp-
växande kris och under neutralitet måste 
vi därför kunna hävda vårt territoriums 
integritet. Detta är en förutsättning för 
vår säkerhetspolitik – alliansfrihet i fred 
syftande till neutralitet i krig.
---... Sverige är utsatt för en mer ag-
gressiv underrättelsetjänst, bl a med 
allvarliga ubåtskränkningar som följd. I 

en krissituation bör vi förutsätta att båda 
stormaktsblocken kan göra en snabb styr-
keuppbyggnad i det nordiska området.

(FMI 2000, s 13)

I FMI 2000 återförs diskussionen till 
”hela landet” och de behov detta ger. Om 
de reala förstärkningar detta innebär icke 
erhålls förs ett resonemang kring minskade 
uppgifter. I ett första steg reduceras den 
tidiga effekten samt förmågan i fred —> 
neutralitet till förmån för ett ”bibehållet 
invasionsförsvar” där uthålligheten (fort-
satt strid) eftersätts. I ett andra steg ges tre 
exempel på reduktioner i uppgifter utan att 
ÖB tar ställning till dessa.

I FM 90 konstateras
FM 90 utgjorde fortsättningen på FMI 
2000. För att tidigt mota ”Olle i grind” 
formulerade regeringskansliet ett stort an-
tal frågor (>80 st). Dessa analyserades och 
fördelades till de områden som studerades. 
Detta innebar att ÖB inte i första hand ex-
plicit svarade på frågorna utan gjorde detta 
indirekt. En frågeställning hade många 
gånger påverkan på flera olika områden. 
I slutet på FM 90 redovisades var man 
kunde finna svar på de frågeställningar 
som hade formulerats. Vidare, förutom i 
huvuddokumentet, redovisades underlaget 
i 15 delrapporter.

Samma teknik som i FMI 2000 användes 
för att redovisa kapaciteter och försvarsef-
fekter. Den vållade inte samma problem 
som i FMI 2000. En av anledningarna till 
detta var nog att försvarsledningen insett 
fördelarna med den genomgående, likfor-
miga och relativa konsekvensbeskrivning 



13

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

1-20071-2007

detta gav upphov till. Det fanns således ett 
brett underlag för politiker och statsmakt 
att ta ställning till.

Trots detta tar man inte chansen utan 
anser att man inte fått svar på de frågor 
m m som ställts. Framför allt hängde det 
nog samman med att ÖB:s initiativ innebar 
att ÖB skaffat sig problemformulerings-
privilegiet, tagit initiativet. De som var 
mest störda av detta var SSLP. Man hade 
där inte mäktat med att styra ÖB genom 
en omfattande frågeformulering. Det är ju 
denna, som till mycket stor del har styrt 
de svar som tidigare lämnats från ÖB. 
Därmed har de i departementet prioriterade 
problemen fått försteg. ÖB och försvarets 
möjligheter till ”helhetsgrepp” har kunna 
undanröjas.

Därmed kom nu trätan att återgå till 
det mera eteriska såsom krigsavhållande, 
trovärdighet m m. Därtill odlades myten 
att ÖB inte svarat på regeringens frågor. 
Till detta kom att ÖB använt alldeles för 
starkt hot. ÖB hade inte insett att det nu 
var nedrustning och fred som gällde. Dess-
utom kunde ju Sveriges stridskrafter inte 
ingripa i södra Östersjön. De hade inte den 
kapaciteten. Däremot kunde de västtyska 
göra detta. Därmed var det påstådda hotet 
i Södra delen icke relevant. Dessutom 
svarade ÖB inte i enlighet med det som 
SSLP ville! Således var hela underlaget 
suspekt.

Det tråkiga i situationen var inte den 
diskussionen utan den oheliga intelligens 
som fanns i Fö. Man blandade äpplen och 
päron d v s operativ planläggning med 
långsiktsutveckling och utformning av 

försvarsmakten. Inslagen från 68 och 72 
var märkbara. Genom styrkereduceringar 
i omvärlden, till så låg förmåga att militärt 
angrepp ur professionell aspekt icke är 
möjlig, söker man det förutbestämda sva-
ret; försvarsmakten skall, som i Askungen, 
få plats med en för stor fot i en för liten sko 
eller också reduceras utan att politikerna 
tvingas till att hålla i yxan.

Jag kan konstatera att från ÖB:s sida har 
inte någon egentlig prioritering av Sverige 
i olika delar gjorts, om vi med detta inte 
avser fortsatt strid över landets yta.

Sammantaget innebär detta att svenskt 
territorium (mark och sjö, min kommen-
tar) och luftrum kan ha ett stort värde för 
stormaktsblocken i ett flertal kris- och 
krigsfall. Av detta följer att ett svenskt för-
svar med en sådan beredskap, styrka och 
sammansättning som undanröjer farhågor 
eller förväntningar om att endera sidan i 
en konflikt skulle kunna utnyttja Sverige, 
inte bara bidrar till stabiliteten i Norden 
utan också i Europa som helhet.

(FM 90, s 7)

De säkerhetspolitiska förhållandena kan 
växla snabbt. Den höga rustningsnivån 
hos stormakterna måste minskas vä-
sentligt och påverka deras möjligheter 
att ingripa i det nordiska området innan 
styrkan hos det svenska försvaret kan 
minskas ytterligare.

(FM 90, s 9)

På lägre ekonomiska nivåer (mellan 
nivåerna B och C) kan inte ett allsidigt 
sammansatt försvar upprätthållas. Struk-
turer bör – istället för de nu redovisade 
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– sökas som dels ger någorlunda förmåga 
att hävda den territoriella integriteten och 
dels, om vi angrips, ger oss möjlighet att 
efter de inledande striderna föra det fria 
kriget i alla dess former som folkrätten 
tillåter inom av angriparen efter hand 
besatt område.

(FM 90, s 68-69)

Det är bara att beklaga att det fortsatta 
arbetet, inkonsekvent, ej fullföljdes med 
detta som grund. I stället sade man: ”Nu 
är det andra förutsättningar, vi måste 
börja om från början, såväl i det fortsatta 
arbetet inför 92 års försvarsbeslut som 
vid starten av förberedelserna för nästa 
försvarsbeslut.”

Regeringens anvisningar inför 1992 
års FB
Inför 1992 års FB har regeringen gett föl-
jande operativa inriktning:

möta väpnat angrepp varifrån det 
än kommer,
betryggande förmåga mot strate-
giskt överfall,
över landgränsen (som förut) suc-
cessivt bryta anfallskraften,
över havet förhindra den fasta 
foten samt
om vårt organiserade motstånd 
bryts, alla resurser i fria kriget.

Försvarsmakten skall därmed inte längre 
ha förmågan att föra en uthållig försvars-
operation i organiserade former. Under 
neutralitet vid krig i vår omvärld skall 
försvarsmakten effektivt kunna motverka 
försök av främmande makter att nå vä-

•

•

•

•

•

sentliga operativa fördelar via svenskt 
territorium, varvid vårt luftrums integritet 
särskilt skall uppmärksammas. I fredstid 
skall försvarsmakten kunna ingripa mot 
varje form av kränkning, varvid skyddet 
mot undervattenskränkningar särskilt skall 
uppmärksammas.

I ÖB 91 konstateras
Sammantaget torde svenskt territorium 
och luftrum även fortsättningsvis ha stort 
värde för främmande makt i ett flertal kris- 
och krigsfall. Av detta följer att ett svenskt 
försvar med en sådan beredskap, styrka 
och sammansättning som undanröjer 
farhågor eller förväntningar om att endera 
sidan i en konflikt skulle kunna utnyttja 
Sverige, inte bara bidrar till stabiliteten i 
Norden utan också i Europa som helhet, 
inte minst i tider av stora säkerhetspoli-
tiska förändringar.

(ÖB 91, s 6)

Detta är en naturlig slutsats av regeringens 
anvisningar:

• kunna lösa samma uppgifter som tidi-
gare,

• vid oförändrade försvarskostnader 
innehålla minst 17 armébrigader och 
ett stort antal prioriterade vapensystem. 
Luftförsvaret skall prioriteras,

• regeringen redan beställt delar av va-
pensystemen,

• beredskapen skall upprätthållas på 
hittillsvarande nivå, även om differen-
tieringar tillåts, men full krigsduglighet 
efter mobilisering,

• allmän värnplikt om minst 5 månader
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• fredsorganisation enligt riksdagens 
beslut i december 1989 samt

• att planeringen skall innehålla hand-
lingsfrihet mot bakgrund av den osä-
kerhet i omvärldsutvecklingen som nu 
råder.

Att sedan de reella konsekvenserna vid 
utformningen av försvarsmakten blir an-
norlunda och egentligen inte är förankrade 
i de givna utgångsvärdena är förståeligt.

ÖB konstaterar att
FK 88 operativa inriktning är av allmän 
karaktär och kommittén har inte utnyttjat 
överbefälhavarens underlag (bland annat 
’de åtta operativa uppgifterna’) för en mer 
ingående prioritering av försvarsmaktens 
uppgifter.

(ÖB 91, s III)
Försvarsgrenscheferna lämnade skiljaktiga 
meningar. ÖB delade deras uppfattningar 
avseende planeringen på de låga nivåerna 
(fr o m nivå 5, som jag uppfattat det). 
Däremot delade ÖB inte CA respektive 
CFV uppfattning om planeringsreserver. 
De hävdade att dessa leder till för tidiga 
organisationsreduceringar än vad som 
är nödvändigt. De erfarenheter som för-
svarsmakten haft sedan 70-talets början 
har således ännu inte observerats av CA 
och CFV (?!).

ÖB anser också att de nuvarande upp-
gifterna för försvarsmakten innebär att 
försvarsmakten skall ha förmåga att i 
varje del av landet kunna förhindra kränk-
ningar och vara beredd att möta angrepp 
samt att genomföra en försvarsoperation 
i organiserade former i åtminstone en del 
av landet.

Regeringens proposition 1991/92: 102
Det nordeuropeiska och nordatlantiska 
områdets strategiska betydelse samman-
hänger i väsentlig grad med vissa grund-
läggande militärstrategiska intressen för 
det nya Ryssland och USA. Främst avser 
de den globala kärnvapenbalansen, liksom 
marinstrategiska och luftoperativa förhål-
landen. Dessa har hittills berörts endast 
i ringa utsträckning av de senaste årens 
nedrustningsprocess mellan NATO och 
den numera avvecklade Warszawapakten, 
och torde inte heller komma att påverkas 
i grundläggande avseenden ...

 ...
Redan geografiska förhållanden har legat 
till grund för att delar av det nordiska 
området inklusive Östersjön traditionellt 
framstått som ett viktigt skyddsområde 
för vitala civila och militära centra i det 
historiska Ryssland respektive det forna 
Sovjetunionen. Dessa förhållanden påver-
kas endast i begränsad utsträckning av att 
Ryssland nu åter blir bärare av intressena 
i området.

(Reg prop 1991/92;102, s 26)

Rysslands ovilja att acceptera en utvidg-
ning av NATO österut, inte minst till 
Baltikum och Polen, understryker denna 
tes. Östersjön har alltid varit och kommer 
allt framgent att utgöra en säkerhetspoli-
tisk skärningsgräns mellan olika intressen 
i Europa.

Underlag inför totalförsvarsbeslut 
1996

Östersjöområdet har även i det nya mili-
tärstrategiska läget i Europa en påtaglig 
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strategisk betydelse för Ryssland och 
övriga Nordeuropa. ... De baltiska sta-
terna säkerhet torde sålunda i huvudsak 
utvecklas genom successivt förstärkta 
politiska och ekonomiska band med öv-
riga Europa. Sammantaget innebär detta 
att Skandinavien och Sverige även fort-
sättningsvis kommer att vara ett område 
av stor strategisk betydelse.

(Underlag inför ... s 7)

ÖB betonar nödvändigheten av att 
disponera tillräckliga styrkor för försvar 
av Nordkalotten samt förmågan att flytta 
och effektivt kunna utnyttja förband över 
hela landet. Östersjön och angränsande 
havsområden samt Gotland är av stor 
betydelse för vårt försvar. Östersjöutlop-
pens betydelse för oss i krissituationer 
som vid ett väpnat angrepp betonas. 
(Underlag inför ... s 11)

Inte heller här kan vi återse någon geo-
grafisk prioritering (utom vad gäller den 
inre delen av landet då angriparen fått 
fast fot) vid försvar av svenska intressen. 
Det är i stället den inledande förmågan, 
trovärdigheten att försvara våra rättigheter 
som fri nation, även om krig pågår, som är 
regeringens inriktning.

Slutkommentarer
På mig syns debatten om geografi snarare 
höra hemma i analyser av politisk art. 
Är det ett politiskt intresse att invadera 
Sverige? Har Ryssland denna militära för-
måga? Om inte, när kan den uppstå? För 
mig är detta en riskanalys av vad som kan 
ske i dag och i en kommande framtid. 

Den har inget med försvarets utformning 
att göra, utom på en punkt; Kan vi bortse 
från att i framtiden kommer inga militära 
eller andra tvångsmedel att utnyttjas mot 
vårt land eller genom vårt land mot andra 
länder? Om svaret är ja på denna fråga 
kan vi lägga ner det svenska försvaret. 
Om svaret är nej måste vi ha det kvar. 
Och i det senare fallet måste det optimeras 
mot fackmässiga, yrkesmässiga militära 
angreppsformer. Att göra det senare, före-
bärandes en fredlig utveckling och därmed 
reducera en ev angripares eller motparts 
militära förmåga till en obetydlighet, för 
att tillfredsställa en nedrustnings- och be-
sparingsrörelse är ett självbedrägeri.

Det är inte utan att jag också får den 
uppfattningen att ÖB, som så många ÖB 
före honom, återfaller i tendensen att det 
som var den lägsta nivå i föregående för-
svarsbeslut nu är den enda (högsta) nivån 
som kan klara ut alla de uppgifter som 
statsmakterna ställer på försvaret. Och 
inte har man ändrat dessa något nämnvärt 
sedan 1968. Det är egentligen endast att 
den då omhuldade ”kvarvarande mot-
ståndsförmågan” eller som man säger nu 
”försvar i ordnade former på djupet av vårt 
territorium” har fått stå tillbaka till förmån 
för skydd av vår ekonomiska zon, vårt sjö- 
och markterritorium samt luftrum. Någon 
ökning av reala resurser till förmån för det 
senare har i egentlig mening ej skett. Det 
är i första hand de ökade kostnaderna som 
framtvingat en reduktion av markstrids-
krafterna (på egen bekostnad).

Debatten om geografi verkar snarare 
vara ett av försvarsmakten (och företrädare 
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för försvarsmakten samt tjänstemän på Fö) 
skapat verktyg att användas i avvägnings-
sammanhang. Man lägger dessa begrepp 
i munnen på politikerna utan att för den 
skull ha hört dem eller fått dem att säga 
detta i offentliga sammanhang. Om vi 
skulle bli ställda inför faktum, det blir oro 

i omvärlden, kriser som kanske utvecklas 
till krig, så faller alla dessa argument. Det 
är därför förvånande att ansvariga personer 
vågar utnyttja detta till den egna organisa-
tionens fördel. Till ”syvende och sidst” är 
det politikerna som skall prioritera genom 
att välja bort.


