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HANDLINGAR

Arbetet med inträdesanförandet har 
tankemässigt pågått under lång tid. 
Det berör områden som sysselsatt 

mig sedan 1975. Då kommenderades jag 
till dåvarande försvarsstaben. Först som 
aspirant på Operationsledning 1 och där-
efter som detaljchef på studieavdelningen 
vid sektion 4. Med avbrott som chef för  
5. patrullbåtsdivisionen och som chef för 
marinstabens studieavdelning under första 
hälften av 1980-talet var jag placerad vid 
försvarsstaben, sedermera högkvarteret, 
som chef för studieavdelningen samt 
organisations- och analysavdelningen 
(sedermera plansektion 1 och control-
leravdelningen). 1994 fick jag i uppdrag 
att organisera och utveckla och vara chef 
för den nya organisationen (Försvarets 
Krigsspelcentrum) som på uppdrag av 
överbefälhavaren skulle leda övningar med 
försvarsmaktens högre staber. Jag gick i 
pension den 1 februari 1998.

Under perioden 1975-1998 har jag varit 
med om slutfasen av arbetet inför 1977 
års försvarsbeslut. Jag har deltagit i hela 
arbetet inför 1982 års försvarsbeslut och 
lett marinstabens medverkan inför 1987 

års försvarsbeslut. Som chef för försvars-
stabens studieavdelning, ledde jag arbetet 
med att ta fram underlag inför 1992 års 
försvarsbeslut. Därefter tjänstgjorde jag en 
kort period vid FRI. Sedan, som chef för 
controlleravdelningen, medverkade jag i 
försvarsmaktens omorganisation (LEMO) 
från ca 120 myndigheter till en myndig-
het.

När mina tankar på inträdesanförandet 
började mejslas ut för ett halvår sedan 
trodde jag att jag skulle kunna hålla mig 
inom de områden som jag så intensivt ar-
betat med under nästan 25 år och där jag 
av denna anledning var ganska säker på 
vad som skett. Men som vanligt blev det 
inte så. Mitt tema tvingar mig till utvidg-
ningar inom områden som jag tidigare bara 
kommit i kontakt med genom, i och för sig 
kvalitetssäkrad, erhållen information. Det 
känns därför lite som att hoppa i okänt vat-
ten utan flytväst och livlina. Skrivandet har 
vållat mig möda men å andra sidan gett mig 
mycken glädje. Inträdesanförandet gör inte 
anspråk på att vara ett strikt vetenskapligt 
arbete men ett väl underbyggt personligt 
ställningstagande.

Från mobiliserande massförsvar till 
mobiliserat insatsförband

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II 
den 11 januari 2007 av kommendör Herman Fältström
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HANDLINGAR
Utgångspunkter
Det internationella säkerhetssystemet med 
Nationernas Förbund och Förenta Natio-
nerna påverkade svensk säkerhets- och 
försvarspolitik efter de två världskrigen i 
samband med försvarsbesluten 1925 och 
1948. I båda fallen var det en efterkrigs-
miljö. Många förordade en allmän inter-
nationell nedrustning 1925 som inte gav 
något nämnvärt resultat (utom i Sverige?). 
Pragkuppen 1948 fick snabbt slut på alla 
förhoppningar om en allmän nedrustning. 
Det försämrade politiska klimatet 1936, 
1958 och 1963 visade dessutom att det 
internationella säkerhetssystemet inte 
uppfyllde de förväntningar som man hop-
pats på. Försvarsbeslutet 1958 fattades 
mot bakgrund av Pragkuppen, Koreakriget 
och Ungernrevolten samt kärnvapenhotet 
och handlingsfrihet för utveckling och 
anskaffning av ett svenskt kärnvapen. Inför 
1972 års försvarsbeslut fördes fram att 
supermakterna delade upp världen mellan 
sig och att detta ökade sannolikheten för 
överraskande anfall med begränsade mål 
och begränsad användning av stridskrafter 
för att fortsatt kunna hålla tillräcklig gard 
gentemot huvudmotståndaren. Dåvarande 
statsminister Olof Palme utvecklade detta 
vid två tillfällen – i Storlien1 1972 och i 
Piteå2 1974. Idén byggde på att den ena su-
permakten inte skulle hinna reagera innan 

målet var nått samt att endast begränsade 
delar av supermaktens stridskrafter skulle 
komma till användning.

Den traditionella demokratiska enig-
heten inom försvarspolitiken sprack3 i 
oktober 1966. Socialdemokraterna ville 
kraftigt minska försvarsanslagen. Som skäl 
angavs avspänning och statsfinanser. ÖB 
fick lämna ett kompletterande underlag.4 
Förhandlingarna inom försvarsutredningen 
bröt samman i januari 1968 och de borger-
liga ledamöterna lämnade utredningen. 
Samtidigt sänktes anslaget med 10%. 1972 
års försvarsbeslut utgjorde det definitiva 
slutet på det politiska samförståndet inom 
försvarspolitiken. Slutsatsen av försvars-
beslutet blev att det fanns ett utrymme för 
begränsad reduktion av försvaret under 
förutsättning att avspänningen skulle bestå. 
Detta ansågs kunna ske utan att grunderna 
för och trovärdigheten av svensk utrikes-
politik behövde omprövas. Å andra sidan 
kopplades denna trovärdighet till ”folkför-
svaret”, d v s allmän värnplikt i kombina-
tion med billig massbeväpning och mobil-
isering. Detta var emellertid inte det enda 
kriteriet för en trovärdig försvarskapacitet. 
Även den svenska försvarsindustrin som 
byggts upp ansågs vara nödvändig för 
försvarets trovärdighet. Trots att försvaret 
erhöll en ekonomi som i princip möjlig-
gjorde både – och, så kan man redan i 

1  Folk och Försvar
2  Broderskapsrörelsens kongress
3  1965 års försvarsutredning
4  ÖB svaret 1967
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1972 års försvarsbeslut spåra början på 
urholkningen av försvaret bl a genom att 
antalet lokalt bundna markstridsförband 
successivt ökade. Borttagandet av teknik-
faktorn och att priskompensation skulle 
ske med NPI5 bidrog till detta.

Vid samma tidpunkt infördes program-
planeringen. Den finns beskriven i den s k 
”röda boken”.6 Den innebar i princip att 
de befintliga krigsförbandens kapaciteter 
värderades och jämfördes med befintliga 
stridskrafter i omvärlden. Brister i perso-
nella och materiella kapaciteter togs fram. 
Utgående från utvecklingen i omvärlden 
prognostiserades möjlig utveckling i ett 
kort, medellångt och långt perspektiv. 
Mot bakgrund av anvisningar från reger-
ingen utarbetades en långsiktig idéplan 
(perspektivplaneringens fas 1) för försva-
rets utveckling på 15 års sikt. Tidsramen 
valdes på sådant sätt att bindningar till 
dagens krigsorganisation skulle bli så liten 
som möjligt. Däremot skulle idéplanen 
utgöra en vision av framtida alternativa 
utvecklingar och ge grund för att välja 
bort utvecklingsvägar som inte uppfyllde 
uppställda utrikes- och försvarspolitiska 
samt ekonomiska krav. I ett andra steg 
(perspektivplaneringens fas 2) utarbetades 
en idéplan på medellång sikt (fem till tio 
år) som underlag för försvarets utveckling 
under försvarsbeslutsperioden. Den skulle 
också möjliggöra successiva val inom ra-
men för den långsiktiga planen. Grunden 

för denna planering är att det i nutid måste 
fattas beslut om förnyelse av våra förband 
– operativt och taktiskt samt som följd av 
detta även personal- och materielförsörj-
ning – och det kapacitetsbehov som måste 
ställas på våra militära förband om fem år 
och om utveckling av nya system som kan 
behövas anskaffas om tio år.

Försvarsplaneringen
Varje internationell antydan till avspän-
ning och minskning av militära resurser 
har mycket snabbt inneburit en reduktion 
av det svenska försvaret. Samtidigt har 
det varit så att den dagliga driftkostnaden 
och den tillfälliga ekonomiska situationen, 
likviditeten, har styrt planeringen i stället 
för militära behov. Har inte de ekonomiska 
resurserna räckt till har driftkostnaderna 
alltid ”fått sitt” och den nödvändiga ”be-
sparingen” har främst drabbat nyinvester-
ingar. Förbrukningen av tilldelat anslag 
har prioriterats.

Från mitten av 1960-talet och 20 år 
framåt vidmakthölls den stora krigsorga-
nisationen på bekostnad av materiell för-
nyelse. Det blev uppenbart att livslängden 
på krigsmateriel hade tänjts ut mer än vad 
som var försvarbart. Det var detta som efter 
1987 års försvarsbeslut fick Försvarsmak-
ten att påbörja en reell analys av möjliga 
uppgifter och mot dessa uppgifter svarande 
förmåga som olika utvecklingsvägar kunde 
leda till.

5  Programplan ÖB 77-82 sida 14. Överbefälhavaren har sedan 1972 års försvarsbeslut påvisat de negativa 
effekterna av en prisreglering med NPI (nettoprisindex).

6  SOU 1969:25 Försvarsdepartementet; Planering och programbudgetering inom försvaret.
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Under slutfasen med ÖB 807 konstatera-
de jag att handlingsvägarnas konstruktion i 
första hand var gjorda för att tillfredsställa 
skilda intressenter. En trovärdig försvars-
kapacitet genom såväl folkförsvarstanken 
som inhemsk försvarsindustri kunde med 
stor sannolikhet inte upprätthållas. Jag 
konstaterade att Försvarsmakten hade re-
ducerat personalinsatsen med 20 procent 
sedan 1970. Trots detta utbildades fram till 
1990 i stort sett samma antal värnpliktiga 
som tidigare. Vidare hade försvarsmakten 
i samband med 1982 års försvarsbeslut 
inplanerat rationalisering om totalt 13 
miljarder kronor för perioden 1982-1992. 
Detta innebar att den årliga ramen 1992 
skulle ha varit mer än två miljarder högre 
om så ej skett. Kostnadsbesparingarna 
räknades dessutom hem i förväg. Samtidigt 
fanns ett behov att förstärka ubåtsjaktkapa-
citeten. Verkligheten visade att detta inte 
var genomförbart.8 Försvarsmaktens ram 
fick förstärkas under de tre sista åren av 
försvarsbeslutsperioden 1982-1987. Det 
hela resulterade bl a i att programplanen 
1987-1992 fick ges ut i en ”slutlig” version 
mycket beroende på underfinansiering och 
brister i underlaget. Det skulle ta för lång 
tid att beskriva allt detta här. Jag kan emel-
lertid ge några exempel:

• I övergången mellan ÖB 80 (perspektiv-
planen) och ÖB 82-87 (programplanen) 
hade jag en känsla av att man gjort 

större avkall på de reella konsekvens-
erna på medellång sikt till förmån för 
de kortsiktiga vinster man kunde uppnå. 
Det man anförde var att kostnaderna för 
handlingsväg 2 hade överskattats. Jag 
tror fortfarande att det snarare var som 
alltid en förhandlingsfråga i budgetsam-
manhang. Då jag var till sjöss under det 
år då ÖB 82-87 utarbetades kunde jag 
inte leda detta i bevis. Det var först efter 
granskning av proposition och motioner 
inför försvarsbeslutet samt utarbetandet 
av ÖB 83-88 som det blev helt uppen-
bart.

• Inför FB 82 föredrog överbefälhavaren 
(Lennart Ljung) i försvarsutskottet 
konsekvenserna av proposition och par-
timotioner. Förslagen i proposition och 
motioner innebar en successiv reduktion 
av materielanskaffningen på mellan 
-2% (m) över -8% (c+fp) till -11% (s).9 
Trots detta ville man inte acceptera 
slutsatserna vad avser kostnaderna för 
förbandsverksamheten. Det har senare 
visat sig att de redovisade konsekvens-
erna var en rimlig uppskattning i ett 
historiskt perspektiv.

• Inför ÖB 85, i en HPM 1985-02-11 till 
CM, konstaterade jag bl a att föreslagen 
krigsorganisationsutveckling ej var 
genomförbar. Jag visade även på ovan 
nämnda ”brist” samt att ÖB 82-87, och 
därmed FB 82, ingalunda utgick från 

7  Se APPENDIX 1 ”Synpunkter på MIL-underlag 04-29” 
8  Se bilaga 1
9  Se bilaga 2
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handlingsväg 2 i ÖB 80. Snarare var det 
handlingsväg 3 med de konsekvenser 
på sikt som detta egentligen borde ha 
medfört.10

Jag har varit mycket kritisk till det sätt 
som planeringsunderlag tagits fram efter 
FM 90. Det har ånyo fått den svagheten 
att ju närmare ett avgörande man kom-
mer, desto större avkall gör man på de 
reella konsekvenserna på medellång sikt 
till förmån för de kortsiktiga vinster man 
kan uppnå. Detta gäller för såväl politiker 
som militärer. Min erfarenhet från FB 77, 
förarbetet inför och av FB 82, förarbetet 
inför och av FB 87 samt som ansvarig 
för FMI 2000 och FM 90 pekade entydigt 
på att så tyvärr blev fallet när underlaget 
omsatts till försvarsbeslut.

Vi har inte råd med detta. Det är en klar 
skillnad mellan att antingen förespråka 

ett starkt försvar inom ramen för den 
internationella situationen och svensk 
samhällsekonomi eller ett försvar så starkt 
som svensk samhällsekonomi medger. Det 
är också en väsentlig skillnad mellan att 
antingen anskaffa den materiella utrust-
ning som försvarsorganisationen erfordrar, 
bl a från svensk försvarsindustri, eller att 
anskaffa den materiella utrustning som 
svensk försvarsindustri kan producera och 
därefter utrusta förbanden med denna. På 
samma sätt är det en väsentlig skillnad 
mellan att antingen vidmakthålla, utrusta 
och utbilda de förband vi behöver på de 
utbildningsplatser som erfordras eller att 
bibehålla utbildningsplatser och vidmakt-
hålla, utrusta och utbilda förband på dessa 
platser. 

Utvecklingen visar tydligt på att för-
svarsplaneringen i långa stycken har byggt 
på fromma förhoppningar om framtida 

10  Se bilaga 3
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11  Se bilaga 4
12  Se SOU 1969:25 Försvarsdepartementet; ”Planering och programbudgetering inom försvaret.”
13  1988 års försvarskommitté

ekonomi. Enligt min mening kan man vara 
för ett starkt försvar, även om den eko-
nomiska satsningen blir begränsad. Men 
skall detta bli trovärdigt måste även gjorda 
prioriteringar vara trovärdiga, och inte 
minst måste den beslutade inriktningen 
vara genomförbar.

Ett vanligt påstående är att avvägningen 
inte förändrats på mer än 30 år. Detta 
påstående har bl a lagts till grund för att 
avskaffa försvarsgrenarna. Men påståen-
det är inte korrekt. Vad har hänt? Jo våra 
slagkraftiga, operativt rörliga förband har 
i princip halverats 1965 – 1985.11

Måste jag påminna om de avväg-
ningsprogram12 som fanns? Indelning i 

och jämförelse mellan dessa 
avvägningsprogram – rörliga 
markstridsförband, lokalt bundna 
markstridsförband, övervattens-
stridsförband och fjärrstrids-
förband – visar tydligt på en 
förändrad avvägning.

Som följd av detta blev 1987 
års försvarsbeslut starkt under-
finansierat. Regeringen kon-
staterade att förutsättningarna 
(såväl underfinansieringen som 
förändringen i omvärlden) hade 
förändrats och därför borde det 
planerade försvarsbeslutet tidiga-

reläggas med ett år till 1991. En parlamen-
tarisk kommitté13 tillsattes. Försvarsmakts-
utredningen 1988 genomfördes. Därmed 
kunde överbefälhavaren ta initiativet och 
skapa reella frågeställningar utgående från 
militär sakkunskap. Resultatet planerades 
in i programplanen ÖB 89-92 för att skapa 
handlingsfrihet inför det tidigarelagda för-
svarsbeslutet 1991. I oktober 1990 sprack 
försvarskommittén. En orsak till detta kan 
vara de sparplaner som regeringen ville 
driva igenom. En annan och troligare orsak 
är att försvarets organisation under en 20-
årsperiod undergrävts i brist på resurser. 
Överbefälhavaren lyckades inte uppfylla 
politikernas önskemål att lösa försvars-
maktens problem. Underlaget var mycket 

100 %

50 %

0 %

Rörliga markstridsförband

Lokalt bundna 
markstridsförband

 Fjärrstridsförband
 Övervattenstridsförband
 Luftförsvarsförband

    1965        1975                             1985
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tydligt och politikerna började inse att 
överbefälhavaren hade rätt. Problemet låg i 
att man inte kunde ta ställning till Sveriges 
framtida försvars- och säkerhetspolitik. 
Valet stod mellan att skjuta till mer pengar 
(var ta dessa?) eller ytterligare reducera i 
fredsorganisationen och som följd av detta 
fredsförbandsnedläggningar och frikal-
lande av värnpliktiga från utbildningen. 
Det blev politiskt omöjligt att göra behöv-
liga politiska prioriteringar och samtidigt 
bli politiskt överens. Därmed senarelades 
försvarsbeslutet till 1992.

Överbefälhavarens initiativ att få till 
stånd en politisk prioritering fullföljdes 
tyvärr inte fullt ut i det slutliga underlaget 
inför 1992 års försvarsbeslut. De problem 
som tidigare kunde hänskjutas till stats-
makterna (genom påsfördelning samt att 
den dagliga driftkostnaden och likviditeten 
fick avgöra hur Försvarsmakten kunde 
reinvestera) blev nu tydliga inom För-
svarsmakten. Det blev överbefälhavaren 
som, för sin trovärdighets skull, kom att 
tvingas till prioritering genom att välja 
bort. Detta blev uppenbarligen för svårt 
för politikerna. Inte minst av det skälet 
att utvecklingen i omvärlden inte stämde 
överens med den traditionella svenska 
försvarsstrukturen bestående av en stor 

mobiliserande infanteriarmé.
I 1992 års försvarsbeslut poängterades 

att förnyelsen av Försvarsmakten skulle 
gå före ett bibehållande av kvantiteten i 
krigsorganisationen även om viss hänsyn 
skulle tas till den del av krigsorganisatio-
nen som utan nämnvärd resurstilldelning 
kunde ge effekt under resten av seklet. 
Antalet värnpliktiga skulle bestämmas av 
krigsorganisationens behov. Till detta kom 
att enligt regeringen14 borde ytterligare 
reduktioner av fredsorganisationen inte 
genomföras före nästa försvarsbeslut. Re-
geringen hade som en följd av detta fattat 
beslut om förnyelse av krigsorganisationen 
varvid överbefälhavaren vid ett antal till-
fällen avrått från detta med hänvisning till 
att resursbrister kunde uppstå.15

Efter försvarsbeslutet 1992 har i flera 
omgångar ekonomiska besparingar ålagts 
försvaret. Den första medförde en (tidiga-
relagd16) reduktion av grundorganisationen 
som enligt min uppfattning tyvärr enbart 
balanserade de ökade kostnader som upp-
stod i samband med kompromissandet 
i 1992 års försvarsbeslut. Försvarsmak-
tens ram urholkades ytterligare genom 
stabiliseringspropositionen och depre-
cieringen med ca 8 000 miljoner17 under 
försvarsbeslutsperioden. Uppräkningen 

14  Försvarsbeslutet innebar en minskning av organisationen men också ett välbehövligt beslut om moderni-
sering

15 Se general Bengt Gustafssons debattartikel ”FB92 ur en annan synvinkel”, KKrVAHT, 3:e häftet 2006, 
s 116.

16 Regeringen konstaterade att statsmakterna i nästa planerade försvarsbeslut (1997) antingen var tvugna att 
ytterligare reducera organisationen eller att öka anslagen.

17 Försvarsmaktssplan 1997 (FMP 97) s 6
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av materielanslaget18 avskaffades. Mark-
stridsförbandens utökade mekanisering 
bl a genom anskaffning av pansrade trupp-
transportfordon förbättrade inte ekonomin. 
1997 sänktes Försvarsmaktens ram med 
3 500 miljoner kronor. Totalt innebar detta 
en reducerad verksamhet relativt 1992 års 
försvarsbeslut om ca 39 000 miljarder 
kronor – ett årsanslag – under perioden 
1992-2001. Den andra besparingen ge-
nomfördes i samband med förändringar i 
tillämpningen av budgetförordningen. Den 
återbetalning som Försvarets materielverk 
gjorde till Försvarsmakten av de anslags-
medel som använts som förskottsbetalning 
till industrin (14 miljarder kronor) drogs in 
till statskassan.19 Detta tillsammans med 
den obalans som jag redovisat tidigare 
innebar i princip en årlig reduktion av den 
årliga försvarsramen på ca 14 % (fem till 
sex miljarder kronor) flera år före 2000-
talets reduktion av försvarets anslag.

Planeringen
Under 1990-talet har anslagsindelning för 
Försvarsmakten radikalt förändrats.

Den första förändringen innebar att 
Försvarsmakten20 blev en myndighet och 
fick ett anslag omfattande såväl drift som 
materielanskaffning. De fastigheter som 
försvaret disponerade ”hyrdes”. Anlägg-
ningstillgångar lånefinansierades medan 
driftkostnader anslagsfinansierades. Krigs-

materiel undantogs från begreppet anlägg-
ningstillgångar och anslagsfinansierades 
(=direktavskrevs). Förutsättningen för 
detta var dock att den krigsmateriel som 
anspråkstogs i utbildning och av de rustade 
förbanden skulle underhållas på sådant sätt 
att de vid förrådsställning var i samma 
användbara skick som när de leverera-
des till Försvarsmakten. Därmed fick de 
förband som utnyttjade materielen också 
betala för detta. Anskaffningen av materiel 
uppdrogs åt en ”kommissionär” (FMV). 
Det anmärkningsvärda i det här fallet var 
att Försvarsmakten i redovisningen inte 
kunde fördela kostnaderna till förbandsin-
dividerna utan omfattande analyser. Detta 
förhållande visade sig senare försvåra den 
förändring av anslagsindelning som skedde 
inför budgetåret 1999.

Denna förändring följdes av det som 
kommit att kallas för ”fullständig tillämp-
ning av anslagsförordningen”, d v s att det 
undantag som medgav att Försvarsmakten 
med anslagsmedel fick finansiera FMV:s 
förskott vid industribeställningar togs bort. 
Det var inget fel i detta. Felet uppstod då 
regeringen och framför allt Försvarsmak-
ten blandade ihop finansieringen av två 
självständiga myndigheter. Det existe-
rade inget ”överskott”. Det blev i stället 
så att regeringen i praktiken reducerade 
Försvarsmaktens årliga anslagsram med 
ca 10%. Det mest anmärkningsvärda var 

18  Den s k ”teknikfaktorn”
19  I grunden kan detta vara ett medvetet regeringsbeslut för att minska den årliga ramen till Försvarsmakten 

med 10 % som på detta sätt maskerades. 
20  Fr o m denna förändring skrivs Försvarsmakten med stor begynnelsebokstav
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emellertid två sakförhållanden. Det ena att 
Försvarsmakten och FMV hade svårt att 
beräkna hur stort förskottsbeloppet var. Det 
andra att Försvarsmakten redovisade en 
ekonomisk brist som varierade beroende 
på storleken av de lån som FMV tog i Riks-
gäldskontoret. Var lånet stort, blev bristen 
mindre för att bli noll då lånet uppgick till 
samma belopp som regeringen dragit in. 
Var lånet litet, ökade bristen.

Fredagen den 8 april 1994 redovisade jag 
mina slutsatser i kvartalsrapporten tredje 
kvartalet för budgetåret 93/94 vid militär-
rådsmöte. Detta skulle sedan ligga till 
grund för den genomgång och redovisning 
som försvarsministern hade begärt. Den ut-
gångspunkt jag valde var halvårsrapporten 
kompletterad med den rapportering som 
anslagsansvariga och huvudprograman-
svariga chefer lämnat in.

Min analys då grundade sig påföljande 
förhållanden:

att en kvarstående, långsiktig ekono-
misk ”resursbrist” på < 300 miljoner 
kronor per år kunde förutses såvida 
inte ambitionsnivån anpassas och/el-
ler den svenska kronan återfår samma 
”värde” som före deprecieringen,
att ”JAS-lånet (lånen)” innebar en 
förtida resursinteckning under 1990-
talet och i början av 2000-talet fram 
tills det att JAS färdiglevererats (140 
fpl) på ca 200 miljoner kronor per år 
(storleken beroende av hur räntekost-
naden behandlas i förhållande till den 
ramomräkning – ränteneutrala – som 
genomförts),

•

•

att verksamhet, som avsetts genom-
föras under budgetåret 93/94, för ca 
1 200 miljoner kronor senarelagts till 
kommande år för att anslagen inte 
skulle överskridas samt
att det ekonomiska resultatet skulle 
innebära ett underskridande av an-
slagen med sammanlagt 200-300 
miljoner kronor sedan JAS-lånet ta-
gits, marinens ekonomi åtgärdats och 
armén tillförts ekonomiska resurser i 
enlighet med regeringsbesluten.

Med dessa slutsatser som grund ställdes 
frågan, såväl i samband med att underlag 
inhämtades som vid rådsmötet, om det inte 
innebar några konsekvenser för verksam-
heten som var inplanerad att genomföras 
fram till den 30 juni 1994 och resultatet 
av denna. Det märkvärdiga svaret blev en 
talande tystnad. Inga konsekvenser redo-
visades. Detta trots att verksamhet för ca 
1 500 miljoner under budgetåret 1993/94 
inte bedömdes komma till utförande!

Vid mötet med försvarsministern den 21 
april 1994 konstaterades samma sak – det 
går ihop (anslaget?). Endast dåvarande 
överbefälhavare påpekade, dock något 
försiktigt, att det trots allt blev konsekven-
ser för resten av försvarsbeslutsperioden. 
Varför blev det så här? Enligt min mening 
beror det på ett par faktorer. För budgetåret 
1993/94 fanns ingen ordentligt periodise-
rad verksamhet med uppsatta resultatmål. 
De ”enda målen” som användes var ”ej 
överskrida anslagen”. Planerade produk-
tionsresultat liksom uppnådda resultat 
avseende förbandsutbildning, materielan-

•

•
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skaffning samt mark och fastigheter kunde 
därvid ej jämföras. Vi var fortfarande i 
tillståndet ”gör det anslaget räcker till för” 
och konstatera vad som behöver omplane-
ras till kommande år. Använd resultatet till 
att hävda brister i priskompensation m m 
i planeringen.

En annan faktor, som också hänger 
samman med anslagstänkandet, var den 
ständigt pågående omplaneringen genom 
successiva reduktioner i grund- och repe-
tionsutbildning genom beslut på central 
nivå samt FMV:s handlingsfrihetskrav att 
få beställa det som det fanns ekonomiskt 
utrymme för, bl a beroende på försenade 
leveranser. Som följd av detta beteende var 
det de just för tillfället aktuella utgifterna 
som styrde resultatet i stället för beslut om 

förändrad verksamhet i form av minskad 
ambition genom att uppdrag utgår eller att 
dessa senareläggs och därmed förorsakar 
att ett antal uppdrag under kommande år 
får utgå eller senareläggs.

Enligt mina dagboksanteckningar från 
december 1994 var det för mig helt up-
penbart att det fanns en obalans mellan 
disponibla resurser och de uppgifter som 
Försvarsmakten hade och de uppdrag som 
gavs. Inte minst framgår det av den analys 
som jag gjort ovan. Det som var otillfreds-
ställande var emellertid inte detta utan att 
varken Försvarsdepartementet, överbefäl-
havaren eller någon annan har definierat 
vad denna obalans bestod av.

En typ av obalans är den som kan uppstå 
då Försvarsmakten får i uppdrag att, med 

 FB 2001, militära utgiftsramen

UO 6 2002 2003 2004 Summa
MIL 40,55 40,42 40,05 121,02

Besparingar och indragningar

År AFO TF RAM OMST INDR TAK INT TOT
1999 14,60 0,51 15,11
2000 0,00 0,00
2001 0,75 0,85 1,60
2002 1,00 4,00 -3,00 0,79 2,79
2003 1,25 4,00 -1,00 0,60 1,02 0,79 6,66
2004 1,50 4,00 0,37 1,09 6,96

Summa 14,60 4,50 12,00 -4,00 0,60 1,39 4,03 33,12

AFO Anslagsförordningen
TF Teknikfaktorn
RAM Ramjustering
OMST Omställningsbidrag
INDR Indragning
TAK Takbegränsande åtgärder
INT Intenationell verksamhet
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nu i dag tillgängliga förband eller i 
en framtid de förband som då är till-
gängliga, ingripa med militära resurser 
i fred, i extra ordinära situationer, i 
krigsfara eller ytterst då landet angrips. 
Denna typ av obalans är en politisk 
fråga mellan riksdag, regering och 
överbefälhavare. I försvarsbeslutet 
1992 konstaterades att om inte ökade 
resurser kunde tillföras försvaret under 
nästa försvarsbeslutsperiod, så var det 
uppenbart att en ny och större reduk-
tion av försvaret och dess uppgifter 
var nödvändig. Jag berör inte detta 
fortsättningsvis.

En annan typ av obalans är den 
som uppstår då disponibla resurser (såväl 
förband under grund- och/eller repeti-
tionsutbildning som ekonomiska resurser 
för att utbilda, vidmakthålla och förnya 
krigsorganisationen) ej räcker till för att nå 
uppsatta mål. Detta är främst en fråga mel-
lan regering och överbefälhavare. Delvis 
är den politisk betingad, i den meningen 
att regeringens viljeinriktning måste få ge-
nomslag, men utgör ytterst ett ansvar som 
åvilar överbefälhavaren med undantag av 
regeringens ansvar för den allmänna kost-
nadsutvecklingen vilken Försvarsmakten 
kompenseras (?) för.

Hur såg då denna (o)balans ut 1994? 
(Här kan jag bli angripen för att allt för hårt 
schabloniserat situationen. Jag är tyvärr 
tvungen till detta då jag saknar detaljunder-
lag och för att jag vill ge en ”helikoptervy” 
över problemet.)

Av den då årliga ramen på ca 37 miljarder 
kronor gick ca 3 miljarder till anläggningar 

och fastigheter. Resterande fördelades un-
gefär lika mellan förbandsproduktion och 
materielanskaffning, d v s ca 17 miljarder 
kronor vardera. Materielanskaffningsre-
surserna fördelades (förenklat räknat) med 
två tredjedelar till administration, allmänna 
förnödenheter av olika slag och renovering 
och modifiering av befintlig materiel samt 
med en tredjedel till förnyelse. Detta inne-
bar att förnyelsen endast omfattade ca 6 till 
7 miljarder kronor per år.

Oberoende om min schablonisering slår 
fel på 10 eller 20 % så var det uppenbart 
att en bestående, årlig ekonomisk reduk-
tion i första hand borde tas ut genom en 
reduktion av den årliga driftkostnaden för 
Försvarsmakten. Denna låg då i intervallet 
mellan 25 och 30 miljarder per år.

Inför budgetåret 1999 ändrades anslags-
indelningen igen. Det tidigare driftanslaget 
uppdelades på ett driftanslag och ett mate-
rielanslag. Denna förändrade uppdelning 

 ”Nollnivå”

Budgetbegränsningar
Internationella insatser
Resursbrist 5 - 6 mdr
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gjordes centralt av Försvarsmakten. Skälet 
härtill var att ”det inte fanns” tid eller möj-
ligheter att just då göra om den budgetering 
som hade gjorts på lokalt ansvarig nivå. Det 
är lätt att förstå detta förhållande när fram-
förhållningen är kort. Däremot var det svårt 
att förstå att Försvarsmakten inte kan dela 
upp kostnaderna mellan drift (= driftskost-
nader, beredskap och vidmakthållande av 
materiel) och investeringar (= materiel, an-
läggningar och forskning samt kostnaderna 
för avveckling av gammal organisation). 
Ännu märkligare var det att utfallen för 
1997 och 1998 inte kan redovisas i de termer 
som låg till grund för anslagsberäkningarna 
för 1999 samt för 2000-2004.

Sammantaget har dessa förändringar 
sedan 1992 års försvarsbeslut inneburit 
att försvarets ekonomi återigen försatts 
i obalans. Inför 2004 års försvarsbeslut 
kan jag konstatera att den årliga underfi-
nansieringen motsvarade ca fem till sex 
miljarder kronor beroende på ovan redo-
visade åtgärder. 21

Regeringens (och Försvarsmaktens) 
planeringsprocess är således långt ifrån 
invändningsfri. Verksamhets- och ma-
terielplanering sker var för sig. Det kan 
därmed konstateras att tavlans ram och 
innehåll beskrivs utan att färger, pens-
lar och figurer är definierade. Ingen vet 
med säkerhet om det som är nödvändigt 
verkligen får plats och om de nödvändiga 
färgerna finns tillgängliga.

Försvarsmakten i dag
Efter ”murens fall” har mycket av det 
kunnande och den kompetens inom för-
svarsplaneringen som utvecklats från 
1960-talet raserats. Såväl regeringen som 
Försvarsmakten har gjort det lätt för sig 
och låtit bli att ta ställning till det som är 
svårt. Man har avstått från att fatta beslut 
om vad som behövs i en framtid. Detta har 
skett trots att alla som är yrkesmän vet att 
det tar 10 till 15 år att utbilda personal och 
anskaffa materiel. Genom att hänvisa till 
att den gamla krigsorganisationen och där 
befintliga militära förband var organise-
rade för det ”kalla kriget” lyckades man 
också åstadkomma en nedrustning som 
saknar motstycke i historien. Bokstavligt 
talat reducerades Försvarsmakten från en 
beredskapshållen mobiliserande krigsorga-
nisation på 800 000 personer till mobilise-
rat insatsförband omfattande knappt 1 000 
personer fördelade på diverse insatser.

Av mina dagboksanteckningar från 
sommaren 1996 framgår att jag var frå-
gande till vad som höll på att hända med 
Försvarsmakten. Vad gör egentligen FM? 
Olika signaler talar mot varandra. Det enda 
som hörs är svarta hål, produktionsplane-
ring, vapen hos (reserv)officerare samt 
att ÖB tvingar medarbetare att hålla tyst. 
(Det senare är fel men har i den allmänna 
debatten tolkats på ett obra sätt.) Var fanns 
helhetssynen och framtida idéer inom 
Försvarsmakten? Varför försökte man 

21  AFO indragning ger en årlig genomsnittlig belastning på ca 3 mdr under fem år 2000-2004. Exklusive 
ramreduktionen i FB 2001 har ca 20 mdr dragits in. Belastning under 2002–2004 blir då i genomsnitt 4,5 
mdr/år. Till detta skall läggas ca 2 mdr från ominriktningen.
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inte genomföra det som var avsikten med 
reformen 1994? Inte var den helt fel. Men 
som vanligt vill man inte. Det skall central-
styras. Det skall hållas ihop i traditionell 
mening. Man vill inte acceptera förändr-
ingar. Det enda som kan accepteras är 
tillkommande idéer, arbetssätt och ansvar 
men först sedan de gamla har lösts. Beslut 
som icke accepteras omprövas, utreds och 
omformuleras så att de passar den som 
för tillfället har problemformuleringspri-
vilegiet. Ett undantag var inriktningen att 
bilda gemensamma centrum (motsv) under 
ledning av en central produktionsledare.

Jag hoppades då att detta var ett, om än 
litet, uttryck för överbefälhavarens vilja att 
åstadkomma de sammanslagningar inom 
Försvarsmakten som kan ge rationali-
tetsvinster och samtidigt öka förståelsen 
mellan de traditionella organisationerna 
utan att samtidigt avveckla dessa. Detta 
är en mycket viktig punkt. Fungerar inte 
fartygen, fungerar inte flygplanen och 
stridsledningen, så blir det inga övningar. 
Fungerar inte bilarna så blir det kompa-
niövningar ändå. Jag medger att detta var 
något tillspetsat men innebär trots detta 
en verklighet. Därmed ville jag också på-
peka att med en ökad mekanisering inom 
markstridförbanden så måste synen på 
förbandsövningar förändras i riktning mot 
fartygs- och flygövningar. Det får således 
inte bli infanterilösningar som dominerar 
i tillämpningen av ledning och genomför-
ande. (Jag hoppas att lärdomen vid uppsätt-
ningen av den första bataljonen till Bosnien 
tog skruv på många håll.) Detta kräver i sin 
tur att vi verkligen satsar på att fullfölja 

grundidén i den decentralisering som låg 
bakom förändringen av Försvarsmaktens 
organisation.

I en decentraliserad organisation bygger 
ledningen på ett tvåpartsförhållande; leda 
och genomföra. Detta var den genomgåen-
de ledstjärnan i utvecklingen av organisa-
tion och informationsströmmar. Det bygger 
på att den genomförandeansvarige föreslår 
vad som behöver göras för att upprätthålla 
den kapacitet och det mål som angivits för 
organisationsenheten. Han redovisar även 
vilka och hur stora resurser han behöver 
utnyttja för att åta sig uppdraget. (Jämför 
med investeringsbeslut!) Efter diskussion 
m m blir han överens med den ledningsan-
svarige om uppdraget. Han åtar sig jobbet. 
Hur han sedan inom givna uppdrag löser 
dem är hans problem. Det är endast när det 
uppstår yttre påverkan som han inte kan 
motverka eller lösa inom givna uppdrag 
och resurstilldelning som han återkommer 
till den ledningsansvarige med förslag till 
ändrade förutsättningar. För att innehålla 
denna princip och principen att insatsför-
bandschefen skall ansvara för såväl förslag 
som genomförande, måste denne vara den 
samme som den genomförandeansvarige  
chefen (= fabrikschefen, som vi också kal-
lade lokal produktionsledare) en entydigt 
definierad förbandschef med ansvar för att 
leda, uppträda och verka med ett homogent 
insatsförband i de flesta situationer vi kan 
tänka oss. Såvitt jag kan förstå så har detta 
ännu inte genomförts. Fortfarande gör vi 
skillnad mellan utbildningsförband och 
de insatsförband som skall stå i beredskap 
eller vara insatta. Detta framgår mycket 



71

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

1-20071-2007

tydligt av annonsering efter personal som 
skall ta ”anställning” i det insatsförband 
som står i tur att skickas utomlands. Vi 
mobiliserar fortfarande förbanden precis 
som under det kalla kriget.

Samtidigt kan jag inte underlåta att 
erinra om ställningstagandet från stats-
makterna i 1972 års försvarsbeslut; att 
det fanns ett utrymme för begränsad re-
duktion av försvaret under förutsättning 
att avspänningen skulle bestå. Trots att 
försvarsbeslutet innebar en ekonomi som 
i princip möjliggjorde både–och så kunde 
man redan då spåra början på urholkningen 
av försvaret bl a genom att antalet lokalt 
bundna markstridsförband successivt öka-
de. Min slutsats blir att säkerhetspolitiska 
förändringar sällan eller aldrig har påverka 
försvaret utan reduktioner har skett av eko-
nomiska skäl.22

Det går aldrig att säga vad som är rätt 
men väl att göra ett val som ger möjligheter 
till utveckling med hänsyn till verklighe-
ten. Detta förutsätter dock att valet är reellt 
och påtagligt. Det måste förstås också ac-
cepteras av dem som lever i verkligheten. 
Det måste resultera i konkreta åtgärder, 
personellt och materiellt, med organiserade 
förband som aktivt genomför utbildning 
i eller är insatta i någon av sina taktiska 
uppgifter inom ramen för Försvarsmak-
tens huvuduppgifter. Det får inte vara 
så att den grundläggande utbildningen 
– som det verkar vara i dag – är målet 
för Försvarsmaktens verksamhet. I det 

mobiliserande massförsvaret var målet att 
efter krigsförbandsövningar beredskaps-
hålla krigsförband. Målet i dag måste 
vara att hålla organiserade insatsförband 
i beredskap eller insatta och att alla som 
genomgått grundläggande militär utbild-
ning ”krigs”placeras.

Min vision av morgondagens försvar
Europa måste ta ett ökat ansvar för sin egen 
säkerhet. Därför måste det finnas en fast 
och bindande säkerhetsordning i Europa 
som kan hindra aggression och andra brott 
mot folkrätten. Sverige har här ett medan-
svar. Gamla föreställningar om neutralitet 
och alliansfrihet har förlorat relevans sedan 
”murens fall”, Sovjetimperiets upplös-
ning samt NATO:s och EU:s utvidgning. 
Grunden för den svenska säkerhetspoliti-
ken är uppgiften att värna Sveriges frihet 
och suveränitet samt att skydda samhälle 
och befolkning. Säkerhetspolitiken skall 
ge den svenska utrikespolitiken goda 
förutsättningar att hävda sitt engagemang 
för frihet, utveckling, demokrati och fred. 
Det är naturligt att Sveriges utrikes- och 
säkerhetspolitik förs i nära samarbete med 
de nordiska länderna, EU och NATO i syfte 
att stärka internationell rättsordning och 
FN. Den förda politiken sätts på prov när 
vi måste kunna hjälpa våra grannar liksom 
när vi kan behöva hjälp utifrån. Detta krä-
ver ett starkt nationellt försvar och militär 
förmåga att hantera kriser tillsammans med 
andra länder.

22  Se APPENDIX 2, ”Vad har tidigare planering sagt” (bilaga till min dagbok 29 oktober 1995). 
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Försvarsberedningen konstaterar ”att ett 
enskilt militärt väpnat angrepp i alla dess 
former direkt riktat mot Sverige bedöms 
som osannolikt under överskådlig tid”. 
Samtidigt glömmer man bort varför vi i 
grunden har ett försvar; ”Sverige har ett 
militärt försvar för att vi inte långsiktigt 
kan utesluta ett militärt angreppshot, med 
de utomordentligt allvarliga konsekvenser 
som ett sådant angrepp skulle få.”23 Detta 
är två centrala formuleringar och ställer 
två inte helt förenliga krav på planeringen. 
Begreppet ”överskådlig tid” i kombination 
med ”inte kan utesluta” måste innebära 
krav på insatsförband som kan försvara 
Sverige och organisatoriska mål för För-
svarsmakten på såväl fem som tio års sikt. 
Skälen till detta har jag anfört tidigare. De 
förband som finns i dag måste vidmakt-
hållas (fem års sikt) och samtidigt måste 
beslut om utveckling m m kunna göras 
för att det som behövs om tio eller femton 
år skall kunna förverkligas. En försiktig 
slutsats av detta är att Försvarsmaktens 
kapacitet i dag knappast uppfyller ställda 
krav. Dessutom kan det ifrågasättas om 
inte kostnaderna är större än vad som kan 
bedömas vara rimliga.

I budgetpropositionen för 200724 kan 
vi läsa:

Utgående från nuvarande säkerhetspoli-
tiska läge bör de operativt rörliga insats-
förbanden snabbt kunna koncentreras till 
befolkningscentrum, strategiska hamnar, 
luftrum och för kustövervakning. En sådan 

förmåga står inte i motsats till att kunna 
delta i operationer utanför Sverige.

Insatsförbanden skall med kort förvar-
ning kunna sättas in i fredsframtvingande 
operationer, men också kunna förstärka 
pågående fredsbevarande operationer och 
i ett längre perspektiv avlösa förband som 
redan är insatta.

Insatsförbanden bör ges en varierande 
beredskap i förhållande till rådande si-
tuation. Förbanden i hög beredskap skall 
vara utbildade, utrustade, samövade och 
tillgängliga, utan materiella eller perso-
nella brister. Beredskapen skall ses som 
en viktig del i vår kapacitet att avhålla 
från, och när det oönskade inträffar kunna 
begränsa verkningarna av, våldsaktioner 
riktade mot landet. Har förbanden denna 
kapacitet kan de givetvis också sättas in 
i internationella operationer på samma 
sätt som i dag men även i kombinerade 
operationer.

Det svenska försvarets möjligheter att 
verka i olika situationer måste vara reella. 
I dagens läge fordrar detta att Sverige har 
vilja och förmåga att utnyttja sina militära 
resurser för krishantering och delta i inter-
nationella militära insatser på olika sätt. Å 
andra sidan får det inte skapas en konstlad 
motsättning mellan internationella insatser 
och försvaret av vår egen självständighet 
och vårt nationella fortbestånd. Det är två 
sidor av samma mynt. Detta gäller särskilt 
för Sveriges närområde och säkerheten i 
Östersjöområdet.

23  Försvarsberedningen, Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet
24  Regeringens proposition 2006/07:1
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I Västerhavet och Östersjön skall vi 
kunna motverka alla tänkbara kränkningar 
över, på och under havsytan samt kunna 
hålla sjövägarna öppna. I sydöstra Öster-
sjön möts EU och Ryssland, NATO och 
Ryssland men också det fattiga men väx-
ande Europa. I Norrland är gränsen i öst 
och nordöst av betydelse för utformningen 
av försvaret. Flyktingströmmar, männ-
iskosmuggling och slavhandel men också 
militär aktivitet i omgivande havsområ-
den, utgör säkerhetspolitiska utmaningar. 
Konfliktanledningarna är många. Sverige 
måste kunna bidra till en positiv utveckling 
inom området.

Enligt min mening måste grunden vara 
att försvaret kan skydda landet så att 
Sveriges suveränitet bevaras. Försvarets 
beredskap skall kunna anpassas till si-
tuationen i omvärlden. Detta ger också de 
kunskaper och färdigheter som behövs för 
att landets militära enheter i samverkan 
med andra nationers resurser kan bidra 
till fred och säkerhet i vår omvärld. Den 
pågående utvecklingen pekar entydigt 
mot ett framtida multinationellt agerande 
i försvarsansträngningarna. Genom att 
flera stater gemensamt motverkar framtida 
aggressionshandlingar erhålls uppenbara 
kostnadseffektiva fördelar genom att varje 
land kan bidra med det man är bra på. 
Grunden måste dock vara att varje land har 
en tröskel av balanserat nationellt försvar. 
Detta är en självklarhet då inga länder är 
beredda att försvara ett land som inte själv 
betalar för sitt eget försvar.

Inom en begränsad ekonomisk ram 
måste organisationen utformas för ”både 

– och” och därmed kunna delta i olika 
typer av nationella och internationella 
operationer. Om dessa är av större eller 
mindre omfattning är oväsentligt. Det är 
kombinationen av vår egen vilja och de 
krav som den euroatlantiska säkerhets-
ordningen ställer, som avgör ett svenskt 
deltagande.

Uttagning till och utbildning av personal 
i Försvarsmakten måste omfatta krav på 
deltagande vid internationella insatser som 
är en av Försvarsmaktens huvuduppgifter. 
Detta måste gälla för alla värnpliktiga som 
tas ut till den ”tredje terminens utbildning”. 
Någon form av fast anställning måste ske 
innan utbildningen börjar. Annars riskerar 
vi att utbilda i onödan. Rekryteringen 
sker av dem som gått den grundläggande 
militära utbildningen (de två första termi-
nerna). Men denna behöver inte explicit 
kopplas till en direktrekrytering. Den kan 
lika gärna ske senare. Därmed kommer 
rekryteringsbasen att vara väsentligt större 
än vad som genereras av grundutbild-
ningen av antalet värnpliktiga varje år. Om 
rekryteringen sker inom en fyra års period 
(≈ repetitionsutbildningens periodicitet) 
efter den grundläggande utbildningen så 
kan rekryteringsbasen teoretiskt utgöras 
av ca 20 000 till 30 000 personer. Baseras 
sedan värnpliktsförsörjningen på frivillig 
grund för såväl kvinnor som män så skapas 
förutsättningar för en bredare och kom-
petentare verksamhet. Samma sak måste 
gälla för såväl yrkes- som reservofficerare 
samtidigt som det behövs annorlunda for-
mer av anställning.

Det var inte så länge sedan som majo-
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rer/örlogskaptener (dåvarande kaptener) 
och lägre grader pensionerades vid 50 års 
ålder. 1970 höjdes pensionsåldern till 60 
år för alla samtidigt som kaptener blev 
örlogskaptener, förvaltare och flaggstyr-
män kaptener etc. Därefter infördes enbe-
fälssystemet. Det är möjligt att detta var 
rätt då med en mobiliserande och bered-
skapshållen krigsorganisation. Men med 
den organisation av Försvarsmakten som 
redovisas i dag eller den som jag föreslår är 
detta fel. Sammantaget har denna förändr-
ing gett en överdimensionerad officerskår 
såväl till antal som till grad samtidigt som 
generalistkompetensen fått försteg före 
specialisten. Detta har skett i en tid då det 
ställs ökade krav på specialistkompetens. 
Jämförelse kan ske med dåtidens fältfly-
gare eller när specialingenjörerna avskaf-
fades till förmån för marindirektörer med 
skeppsbyggnadsexamen.

Vi strävar mot ett insatsförsvar med 
organiserade allsidigt sammansatta för-
band. Den insatsmarin som uppstod på 
1980-talet, liksom även t ex polis och 
kustbevakning, visade tydligt på att den 
från ”verkstadsindustrin” hämtade arbets-
tidsregleringen icke fungerar i en organisa-
tion som skall vara i beredskap eller insatt 
7 dagar i veckan och 24 timmar om dygnet. 
Det är enligt min mening helt uppenbart 
att något måste göras som förändrar hela 
personalförsörjningssystemet.

En nation som har en målmedveten 
och balanserad utveckling av sitt försvar 
skapar militär säkerhet i närområdet. Det 
ger också ett säkerhetspolitiskt inflytande 

genom kapacitet att såväl kunna som 
genomföra insatser inom och utom natio-
nens gränser. De internationella insatserna 
utgör en viktig del i svensk säkerhets- och 
utrikespolitik. Å andra sidan får vi inte 
skapa en konstlad motsättning mellan in-
ternationella insatser och försvaret av vår 
egen självständighet och vårt nationella 
fortbestånd.

Utgående från nuvarande säkerhetspoli-
tiska läge borde givetvis en koncentration 
av stridskrafter ske till befolkningscentra, 
strategiska hamnar, luftrum och kustöver-
vakning. En koncentration till de områden, 
där transporter, handel och trafik är som tä-
tast.25 Det finns i Sverige fyra befolknings-
koncentrationer och skärningspunkter 
mellan tre länder. Dessa områden kan inte 
lämnas utan gard. Till dessa skall dessutom 
fogas Sveriges internationella insatser.

Skåne med Öresund och Södra Öster-
sjön som domineras av flyg- och sjö-
transporter mellan Sverige, Danmark, 
Tyskland och Polen.
Göteborg, Nordens största import-
hamn, med Skagerrak som domineras 
av sjö-, mark- och flygtransporter 
mellan Sverige, Europa, USA och 
övriga världen.
Stockholm med statsledning, Mälar-
dalen, Östersjön, Ålandshav och Got-
land som domineras av sjö- och flyg-
transporter mellan Sverige, Finland, 
Ryssland och det baltiska området.
Övre Norrland med Norge, Finland 
och Ryssland som domineras av mark- 

1.

2.

3.

4.

25  Ibid
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och flygtransporter mellan Sverige, 
Norge, Finland och Ryssland.
Internationella insatser.

I grunden ställer detta krav på minst fyra 
armé- och flygförband samt tre marina 
förband, alla allsidigt sammansatta, för 
nationellt behov. Sverige skall dessutom 
ha kapacitet att samtidigt ha två förband 
av bataljons (motsv.) storlek insatta i freds-
bevarande operationer. Varaktigheten av 
insatsen skall kunna sträcka sig över flera 
år. Ett av förbanden kommer vart tredje 
år, under ett halvår, utgöra en stridsgrupp 
med 10 dagars beredskap för fredsfram-

5.

tvingande insats. Detta ställer krav på att 
insatsförbanden är organiserade och är i 
beredskap för insats eller insatta. För varje 
förband som ”ständigt” skall vara insatt be-
hövs ytterligare två, d v s totalt tre förband. 
De behöver också ges en fast organisation 
och lokalisering i Sverige. Omsättningen 
av förbanden kan ske successivt under en 
fyraårsperiod.

J’accuse
Det är kanske pretentiöst att använda denna 
rubrik. Trots allt har den ett symbolvärde. 
Den symboliserar en falsk och felaktig an-
klagelse. Den har för mig en betydelse, där 
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det etablerade samhället utnyttjar bristande 
kunskaper för att vilseföra människor. Den 
representerar även de etablerades potem-
kinkulisser, bakom vilka beslutsfattarna 
gömmer sig.

Det finns allt för många människor som, 
i sin nit och iver att sälja sig själva i det 
korta perspektivet, uppvisar detaljkunska-
per inom begränsade områden. Därmed 
hoppas man på att inga frågeställningar 
skall komma upp om helheten. Det skall 
vara en debatt på deras villkor. Man vill 
inte ha en seriös debatt utgående från sak-
kunskap och måttlighet.

Jag hävdar att försvarsdebatten – dessa 
anklagelser och påståenden – utgår från 
detta förhållande! Att försöka föra in fakta 
i en för landet avgörande fråga är som att 
ropa i ett tomt rum. Endast ekot av rösten 
hörs. Skulle man trots allt få genmäle, så 
talas det om helt andra saker. Helst om 
detaljer, som i och för sig är viktiga men 
som saknar relevans i den situation som det 
svenska försvaret befinner sig i idag. Man 
värjer sig för fakta. Önsketänkande och tro 
har upphöjts till ”religion”.

Någon diskussion kring försvarets för-
måga om vi blir angripna eller när vi i dag 
eller i en krissituation skall hävda våra 
rättigheter som en fri och obunden nation 
förs ej i tillräcklig omfattning. Förutsätt-
ningar skapas inte för den modernisering 
av det svenska försvaret som behövs för 
att kunna hantera olika väpnade aktioner 
som är tänkbara mot vårt land. De marina 
stridskrafterna reduceras med motiver-
ingen att de tillhör det kalla kriget och att 
kustinvasion inte är aktuell. Därmed finns 

det inte ett behov av sjömålsbekämpande 
förband. Därmed förnekar man det helt 
uppenbara behovet av daglig förmåga 
att övervaka och ingripa i Västerhavet, 
Östersjön och Bottniska viken när inter-
nationella överenskommelser och svenska 
intressen ifrågasätts.

Den utveckling som nu äger rum i Öster-
sjön skapar en situation som vi hade under 
1500-talet. Inte kan då Sverige, som den 
stat med den längsta kuststräckan, dra sig 
tillbaka från detta ansvar som i grunden 
åligger oss i detta sammanhang. Vi kom-
mer att bli tvungna att axla detta ansvar 
– att säkerställa frihet och säkerhet över, 
på och under havsytan. Att med denna 
utveckling som grund tvingas konstatera 
den svaga utvecklingen och reduceringen 
av den sjöoperativa förmågan är frustre-
rande.

Förnyelsetakten och tillgången på allsi-
digt användbara förband är för låg och för 
långsam. Det handlar inte enbart om hot 
mot Sverige. Det handlar lika mycket om 
Sveriges ansvar för att kunna medverka till 
en tryggad utveckling av frihet och fred 
i världen. Sveriges möjligheter att aktivt 
bidra till fred och säkerhet genom kris-
hantering i såväl närområdet som längre 
bort urholkas eftersom basen för att verka 
med förband utomlands mer än halveras. 
Möjligheterna till ökade insatser under-
grävs, då de föreslagna nedskärningarna 
dessutom leder till problem att bevara en 
allsidig svensk militär kompetens samt att 
rekrytera tillräckligt med personal.

Det är utomordentligt väsentligt att för-
stå vad som sker och varför.
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Polybios säger i inledningen till sin 
historia att det inte finns någon nyttigare 
vägledning för människan än kännedom 
om förgångna händelser. (Historia vitæ 
magistra.) Jämför vi den situation som nu 
är rådande med likartade situationer till-
baka i tiden kan vi förutse det kommande. 
Och står det då i chefernas makt att fram-
kalla eller undvika bestämda situationer är 
de sålunda också i stånd att med ”gamla 
synder för ögonen” förverkliga sina planer 
på längre sikt.

Man kan undra om försvarsplaneringen 
helt okritiskt har anammat detta synsätt. 
Metoden att förutsäga framtiden med 
hjälp av analogislut utövar en stor lockelse 
på chefer. Inte minst ur den synvinkeln 
att man hela tiden kan hänvisa till det 
förgångna och på så sätt slippa att reellt 
fatta beslut.

Metoden bygger på att vi hela tiden har 
en allmängiltig beskrivning av utveckl-
ingen tillgänglig. Detta är emellertid en 
illusion. Även om historien skulle upprepa 
sig med en lagbundenhet, så är det därmed 
inte sagt att vår bild av tidigare perioder är 
lika med en uppräkning av alla fakta från 
en viss tid på ett visst område. Anledningen 
till detta är att det vi vet är ett urval som vi 
gjorde i förfluten tid och med ett annat mål 
i sikte än i dag. Således kan vi inte nu veta, 
om detta urval är det mest väsentliga för att 
kunna göra denna logiska koppling mellan 
det som varit och det framtida kommande. 
Både urval och sätt att beskriva förhållan-
dena är betingade av den tid som var när 
beskrivningen gjordes. Logiskt kan man, 
för att tillgodose de egna idéerna, hitta 

önskade situationer i det som en gång skett 
vid lämplig sovring av materialet. Att de 
förutsägelser som vi gör på detta sätt går 
i uppfyllelse sker mindre på grund av den 
verkliga utvecklingen än som en följd av 
våra egna önskningar. (Jämför det med de 
ideligen återkommande budgetrevider-
ingarna som till sist leder till att budgeten 
är lika med utfallet. Hurra! Men hur blev 
produkten?)

Försvarets utveckling har under den 
gångna 30 åren karaktäriserats av en ac-
celererande nedrustning. I början av peri-
oden skedde detta inte genom medvetna 
beslut utan genom att tilldelade resurser 
inte räckte till för att nå uppställda mål. 
I mitten av perioden uppstod konkurrens 
mellan vidmakthållande av den allmänna 
värnplikten och anskaffning av egenut-
vecklat stridflygplan. Detta begränsade 
möjligheterna att genomföra övrig nödvän-
dig förnyelse av materiel. Denna konflikt 
var helt uppenbar i anslutning till 1982 års 
försvarsbeslut. Utvecklingen framtvingade 
en kraftig reduktion av krigsorganisa-
tionen före och i anslutning till 1992 års 
försvarsbeslut. Mekaniseringen av armén 
i början av 1990-talet medförde ökade 
förbandskostnader. I andra hälften av 1990 
drog staten in 14 miljarder kronor från 
Försvarsmakten i samband med ”fullstän-
dig tillämpning av anslagsförordningen”. 
Strax efter sekelskiftet hade kostnaderna 
för de internationella insatserna ökats 
från ca 300 miljoner kronor per år till ca 
1 500. En mängd åtgärder som ytterligare 
accentuerade de ekonomiska bekymren. 
Som jag tidigare redovisat så ”saknades” 
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det fem till sex miljarder årligen inför 2004 
års försvarsbeslut. Inte underlättade detta 
den fortsatta utvecklingen.

De senaste försvarsbeslutens optimism 
– enskilt militärt angrepp i alla dess former 
från en annan stat direkt mot Sverige är för 
närvarande osannolikt – kan visa sig vara 
lika fel som Chamberlains ”peace in our 
time” och den samtida försvarsplaneringen 
i Storbritannien, som utgick från tio års 
förberedelser så sent som 1936. Det kan 
inte uteslutas att det otänkbara kan inträffa. 
Jag anser att de obalanser som jag pekat 
på, måste rättas till. Därför krävs det större 
bredd och fler förband i insatsorganisatio-
nen än vad de senaste fattade försvarsbe-
sluten leder till.

Jag kan konstatera att det är mycket lätt-
are att avstå från framtida satsningar än 
att ändra de i dag befintliga regelverken. 
Samtidigt kan tiden inte stoppas — futu-
rum blir presens efter en stund. Det verkar 
som om politiker, myndigheter och till 
del Försvarsmaktens ledning har tappat 
greppet om avvägningen mellan kortsiktig 
och långsiktig beredskap, samtidigt som 
behovet av militär kapacitet i det korta 
perspektivet kraftigt underskattas. Hastigt 
påkomna ekonomiska svårigheter har styrt 
planeringen snarare än en rationell besluts-
process. Detta sker samtidigt som anda 
och arbetslust i hela försvaret påverkats 
negativt av den omfattande nedläggningen 
av utbildningsförband och för marinens 
del en omfattande omlokalisering av de 
förband som överlever. Trots en viss total 
övertalighet av officerare finns det en stor 
brist på officerare på förbandsnivå. Denna 

utveckling har lett till att den långsiktiga 
utvecklingen av det svenska försvaret 
– tydlig idébild på tio års sikt, tydliga mål 
på fem års sikt och en stabil årlig drift – har 
ersatts med årliga budgetförhandlingar, där 
resurser avsedda för inre (polis & åklagare) 
och yttre (militär) säkerhet samt domstolar 
utgjort ekonomiska restposter.

Fokus måste åter igen sättas på avväg-
ning mellan kort- och långsiktig beredskap. 
Inte minst mot bakgrund av försvarsbered-
ningens konstaterande att ”enskilt militärt 
angrepp i alla dess former från en annan 
stat direkt mot Sverige är för närvarande 
osannolikt” och att ”Sverige har ett militärt 
försvar för att vi inte långsiktigt kan uteslu-
ta ett militärt angreppshot, med de utom-
ordentligt allvarliga konsekvenser som ett 
sådant angrepp skulle få”. Och samtidigt 
är det uppenbart att det handlar om när och 
inte om det otänkbara inträffar.

Enligt min mening måste vi acceptera att 
det inte går att på en gång ersätta allt gam-
malt med nytt. Vad det i grunden handlar 
om är att successivt kunna utveckla olika 
kapaciteter. Denna utveckling skall passa 
in bland såväl gårdagens förband som i 
dagens och morgondagens. Det innebär 
att nödvändiga förändringar i stridsteknik, 
taktik och operativ verksamhet skall möj-
liggöras genom förändringar i utbildning, 
utrustning och organisation. Det handlar 
om successiva förändringar – inte om 
drastiska nyskapelser – efterhand som 
”futurum övergår till presens”.

Slutord
Vi måste återerövra optimismen att förändr-
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ingar innebär möjligheter. Alarmister som 
bara ser svårigheter måste övertygas om 
motsatsen. En av de viktigaste uppgifterna 
för politikerna (och försvarets chefer!) är 
att bryta igenom detta och få de chefer 
som skall verkställa givna uppdrag att tro 
på framtiden, att de verkligen också reellt 
har fått den frihet och det ansvar som utgör 
grunden. Annars kommer vi att få vänta på 
rationaliteten och de lokala initiativ som 
skall ge den eftersträvade produktivitets-
utvecklingen. Vi får inte glömma bort att 
de organisationsförändringar som beslutats 
om är dyrare än den gamla organisationen 
om vi fortfarande beter oss som i går. Vi 
skulle ju ”räkna hem” detta genom ett ökat 
lokalt initiativ och förbättrad produkt. Inte 

att göra saker rätt utan att göra rätt saker.
Det finns människor som i sin tro och 

tillit på det egna förnuftet (”vilket givetvis 
har gett dem den position de nu har”) är av 
den uppfattningen att de är kapabla att från 
sitt arbetsrum bestämma hur uppdragen 
skall lösas inom hela organisationen. Detta 
står över sedvanor, lokala förhållande och 
där rådande behov. Tror man på detta blir 
den mest rationella lösningen monopol, 
centralism och regleringar. En sådan tro 
blir för det mesta kontraproduktiv.

Gjort är gjort. Vi kan ej backa och vrida 
tiden tillbaka. Men, när vi nu står inför nya 
beslut, gäller det att betrakta konsekven-
serna av historien och ha tillräckligt kreativ 
förmåga att tänka framåt.
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Fst/Ek 1986-03-24
   
Planering i förhållande till utfall 82-97, hpo 1
Tabellerna visar planerade värden enligt respektive programplan i förhållande till utfall. 
Utfallsvärdena är inlagda under heldragen linje.

Korrigeringar för överföringar mellan hpo (standardfordon, mtruh) eller andra för-
ändringar, t ex beredskapsåtgärder är inte gjorda.

Alla värden är angivna i feb 86. Uppräkningen är gjord med SAV och NPI. Utfalls-
värdena för 85/86 och 86/87 är prognosvärden.

Anslaget B1
Programplan 82-83 83-88 84-89 85-90 86-91 Summa
 
 82-87 6308 6240 6311 6180 6226 31265
 83-88 6295 6319 6289 6182 6107 31192
 84-89 6295 6368 6327 6235 6190 31415
 85-90 6295 6368 6370 6295 6234 31562
 86-91 6295 6368 6370 6378 6234 31645
Utfall 82-87 6295 6368 6370 6378 6456 31867

Anslag C 1
Programplan  82-83 83-88 84-89 85-90 86-91 Summa  
 82-87 2026 2031 2033 2008 2015 10113
 83-88 2007 2007 2027 1990 1996 10027
 84-89 2007 2012 1991 1971 1969   9950
 85-90 2007 2012 1969 2019 2019 10026
 86-91 2007 2012 1969 2034 2034 10056
Utfall 82-87 2007 2012 1969 2034 2011 10033

Anslag D 1
Programplan  82-83 83-88 84-89 85-90 86-91 Summa  
 82-87 3427 3380 3377 3370 3367 16921
 83-88 3301 3272 3281 3262 3238 16354
 84-89 3301 3279 3371 3323 3329 16603
 85-90 3301 3279 3273 3387 3380 16620
 86-91 3301 3279 3273 3259 3326 16438
Utfall 82-87 3301 3279 3273 3259 3330 16442

Bilaga 1
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Bilaga 2

Utdrag ur Fst/Plan 1 PM 1982-05-05 som överlämnades till FöU

Med utgångspunkt från de ambitioner som proposition (c + fp) och motioner (m) 
(s) ger uttryck för kan överbefälhavaren konstatera att följande ekonomiska resurser 
borde tilldelas Försvarsmakten under försvarsbeslutsperioden:

Ekonomi i miljoner kronor
Programplan "+400-nivån"  87 800 (exkl Fö)
Budgetteknisk justering 1)   -   835
"Kostnad + 400-nivån"  86 965 (exkl Fö)

          (m) motion    (c+fp) proposition   (s) motion
Förändrat sparmål   70   63      63 
Tilläggsuppgifter   480  480       380
Ökade vpl-förmåner       525   
      550  543  968

Erforderlig planeringsram 82-87    (m) motion    (c+fp) proposition   (s) motion
exkl Fö    87 515  87 508 87 933
inkl Fö 3)    87 750  87 743 88 168
Planeringsram inkl Fö 2)  84 900  83 050 82 624

Differens    - 2 850  - 4 693 - 5 544

Andel av materielanskaffningen - 8,5% - 14,1% - 16,6%

1) lönenivå, tandvård, felbudget, SMHI
2) enligt proposition och motioner
3) Fö 235 miljoner kronor
Ovanstående redovisad differens i förhållande till överbefälhavarens program-
plan (+ 400 nivån) kommer att innebära en minskad materielanskaffning under 
försvarsbeslutsperioden och därmed mindre effektiv krigsorganisation. Förslagen 
innebär en ytterligare minskning av de resurser som kan avsättas till modernise-
ring av krigsorganisationen. Nu given krigsorganisatorisk utveckling och avdelade 
ekonomiska resurser är enligt överbefälhavarens uppfattning icke förenlig med den 
säkerhetspolitiska ambitionsnivån som det råder politisk enighet om i proposition 
och motioner.
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Ekonomi i miljoner kronor

A: PROGRAMPLANENS EKONOMISKA NIVÅ
      
              (m) motion  (c+fp) proposition (s) motion
EKONOMISK NIVÅ  85 000  85 000   85 000
Förändrat sparmål          70          63        63
Tilläggsuppgifter 1), 2) & 3)       480        480        380
Ökade vpl-förmåner            0           0        525
BEHOV    85 550   85 543  85 968
RAM  enligt proposition & motioner 84 900   83 050  82 625
Differens       - 650   - 2 493  - 3 343 
 Reduktion av materielanskaffning     - 2%      - 8%      -11%

B: FÖRSVARSBESLUTSNIVÅN
              (m) motion    (c+fp) proposition  (s) motion
EKONOMIFÖRSVARSBESLUTET 83 050   83 050 83 050
RAM enligt proposition och motioner 84 900   83 050 82 625
        1 850           0   - 425

Differens ÖB – 400 nivå (83 000)  1 900         50    - 375
Tilläggsuppgifter 1), 2) & 3)    - 550      -543    - 968
Differens     1 350     - 493  - 1343
Andel av materielansaffninger  4,0 %     1,5 %    4,0%

1) lönenivå, tandvård, felbudget SMHI
2) enligt proposition och motioner
3) Fö 235 miljoner kronor

               Bilaga 3
C MS/Stud 1983-10-20

Jämförelse ÖB 82-87 och RAMAR enligt proposition resp. motioner i FB 82
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       Bilaga 4

Förband    1965  1975 1985
Infanteribrigad    20 0 0
Infanteribrigad 66    0 8 8
Infanteribrigad 77    0 12  12
Pansarbrigad    6 4 4
Fördelningsstab    10 8 6
Jägarflottilj    3 2 0
Ytattackflottilj    0 0 2
Jagare     8 6 0
Fregattdivision    3 2 0
Fregatter     12 6 0
Torped-/robotbåtsdivision   3 3 3
Motortorpedbåts-    4 3 4
/patrullbåtsdivision 
Minröjningsflottilj    14 14 8
Minsvepare, minjaktfartyg   32 35 28
Minfartygsflottilj    8 8 6
Minfartyg (stam)    1 3 3
Helikopterdivision    2 4 4
Kustartilleribataljon   40 34 30
Jaktflygdivision    22 19 11
Attackflygdivision    12  10  5
Lätt attackflygdivision   0 5 4  
Spaningsflygdivision   10 10 6
Transportflyg (Tp 84)   0 3 8
Stril-/basbataljon    75 65 45
Lvrobotdivision (Rb 68)   3 6 0

Svenska stridskrafter 196-1985
Den kvantitativa utvecklingen av krigsorganisationen framgår av 
nedanstående tabell:


