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Debatt

Vi som utbildat oss till officerare 
har lärts att i våra s k Bedömanden 
lägga vikt bl a vid styrkejämförel-

ser. I sin bok Si vis pacem – para bellum 
(Probus 1999) har Bengt Wallerfelt i sin 
beskrivning av den operativa planeringen 
under det kalla kriget fram till början av 
1970-talet nämnt det strategiska bedö-
mande som lades fram av landets Överbe-
fälhavare vid slutet av andra världskriget. 
Det innehåller en styrkejämförelse mellan 
den möjlige angriparens, Sovjetunionens, 
och vår krigsmakt, vilket resulterar i att 
Helge Jung förordade en strategi med ett 
tidsvinnande och resursbevarande fördröj-
ningsförsvar. Göteborgsområdet – Värm-
land skulle försvaras i det längsta för att 
medge att vi kunde motta nödvändig hjälp 
från de anglosaxiska stormakterna. 

Den politiska ledningen accepterade 
emellertid inte denna tyngdpunkt i för-
svaret, utan formulerade redan i 1948 års 
försvarsbeslut den strategi som skulle bli 
förhärskande under hela det kalla kriget, 
nämligen att ”försvarskrafterna böra ut-
formas så att en angripare i det längsta 

hindras att få fast fot på svensk mark och 
att ingen del av landet behöver uppgivas 
utan segt motstånd i olika former.” Längre 
fram utvecklades det senare också med 
”i alla de former som folkrätten tillåter”. 
Med ledning av de danska och norska er-
farenheterna från ockupationsåren under 
1940-talet förbereddes också från början 
av 50-talet organiserandet av en motstånds-
rörelse vid krigsutbrott vid sidan av det 
reguljära försvaret. (Se Thage G Petersons 
memoarer.)

Den av politikerna valda strategin över-
sattes i militärt språk till att vi både skulle 
kunna ”möta, hejda och om möjligt slå” 
en angripare i kust- eller gränsområdet och 
föra en seg fördröjningsstrid på djupet av 
vårt land. Av dessa båda optioner kunde vi 
antingen välja den första eller den andra, 
beroende på styrkeförhållandena i den 
situation när vi verkligen angreps. I det 
följande skall jag diskutera lämpligheten 
av denna strategi under det kalla kriget. 

I slutet av 1940-talet pågick förhand-
lingar med Danmark och Norge med det 
svenska politiska syftet att få ett neutralt 

av general Bengt Gustafsson          

Både - och var en vettig ambition
Om styrkeförhållandena under det kalla kriget
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Debatt nordiskt försvarsförbund till stånd. Detta 

misslyckades, vilket Helge Jung och Nils 
Swedlund, den tillträdande överbefäl-
havaren, borde ha varit nöjda med. Man 
förlorade visserligen en mer omfattande 
samordning av Skandinaviens försvar, 
men efter bildandet av NATO, med danskt 
och norskt medlemskap, var ju förutsätt-
ningarna än bättre att erhålla anglosaxisk 
hjälp. Det var närmast ett egenintresse för 
alliansen att påbörja försvaret av Östersjö-
utloppen och Norge, och därmed atlant-
förbindelserna, redan från Sverige. Senast 
1950 påbörjades också de militära samtal 
som skulle leda fram till de av regeringen 
Erlander godkända hemliga, bilaterala 
militära förberedelserna med olika NATO-
länder i skilda frågor: Norge, Danmark, 
Västtyskland, Storbritannien och USA.

För Swedlund och hans efterträdare 
under det kalla kriget innebar den amerik-
anska närvaron redan från början i Europa 
att vi kunde se framför oss – ett om inte 
oändligt antal – så i varje fall en bred skala 
av möjliga styrkeinsatser från WP:s sida 
mot Sverige och därmed olika ambitioner 
vad gällde geografiska områden som man 
ville behärska i vårt land. Dess stridskrafter 
kunde ju vara uppbundna i flera riktningar. 
En ockupation av hela Sverige kunde inte i 
varje säkerhetspolitisk situation vara målet 
från Sovjetunionens sida. Vi kunde heller 
inte veta om, när och med vilken ambition 
NATO vid ett sådant angrepp direkt eller 
indirekt skulle understödja det svenska 
försvaret. Olika NATO-insatser kunde ge 
till resultat många olika styrkejämförelser. 
Det är med andra ord stor skillnad på det 

meningsfulla i att göra en total styrkejäm-
förelse på kort sikt och förbandsnivå i en 
akut situation, när man i stort kan förutse 
vilka fiendeförband som kan inverka på 
skeendena, mot när man skall välja strategi 
för försvar av ett land för ett eventuellt 
framtida angrepp, som kan se väldigt olika 
ut beroende på situationen i stort.

Man kan naturligtvis hävda att förmå-
gan till djupförsvar minskade om man 
förbrukade resurser i ett tidigt försök 
att avvärja vid kusten eller gränsnära. 
Strategin behöver visserligen inte tolkas 
så, utan valet kunde ske när man hade 
styrkeförhållandena klara för sig, men 
ÖB kunde ju missbedöma situationen eller 
av statsmakterna – akut – tvingas till ett 
sådant försök. Vi hade ej heller särskilda 
förberedelser, t ex utbyggda befästningar, 
i alla de möjliga fördröjningsriktningar 
som kunde bli aktuella. (Det är ju angripa-
ren som väljer.) Det hade ej heller varit 
rimligt med sådana förberedelser, så en 
viss tidsvinst måste hur som helst skapas 
kust- och gränsnära i av angriparen vald 
riktning. Avgörande för valet var också 
att vi mobiliserade i tid och hann med att 
komplettera förberedelserna.

Det fanns – medvetna? – brister i förbe-
redelserna för fördröjningsalternativet, ja. 
Genomarbetade och samordnade planer 
gjordes aldrig i fred för fördröjningsopera-
tioner. Däremot övades det på taktisk nivå 
och, om man så ville, också på operativ 
nivå. Det ”tröskelförsvar” marinen och 
flygvapnet utgjorde hade rimligen i varje 
situation skapat viss tid för sådana förbe-
redelser för markstridskrafterna. 
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Man kan ej heller räkna med att angripa-
ren handlar rationellt i alla avseenden. Det 
kan visserligen tyckas att det nuvarande 
svenska försvaret inte kan ha uppgiften att 
försvara det svenska territoriet mot militärt 
angrepp, därför att det är svårt att se det 
meningsfulla i ett angrepp med en så liten 
styrka som det skulle klara av att försvara 
sig emot. Å andra sidan anses ju territorier 
inte intressanta längre, så de behöver inte 
försvaras i alla fall. Dock – som vi skrev 
i ÖB 91:

Det går därför inte en gång för alla faststäl-
la om en viss utformning av vårt försvar 
är krigsavhållande. Angriparens syfte kan 
variera, liksom hans strategiska situation 
i stort eller benägenhet att ta risker. På 
några få månader eller år kan en presumtiv 
angripare avhjälpa begränsande brister, 
t ex amfibieresurser eller stridsförmågan 
för reserver av markstridsförband. Det 
strategiska utgångsläget kan förändras 
genom att stridskrafter grupperas fram till 
vårt närområde. 
  Dessutom rör det sig om subjektiva be-
dömningar av beslutsfattare, inte i Sverige, 
utan hos den som överväger att angripa 
oss. Politiska, kulturella och psykologiska 
faktorer får därför stor inverkan på beslu-
ten. Krigshistorien ger många exempel 
på vad världen upplever som irrationella 
beslut.

Slutsatsen blir, att man inte en gång för 
alla kan välja mellan om man skall försöka 
förhindra en angripare att få ”fast fot” i 
vårt land eller ett territoriellt djupförsvar. 
Frågan bör så länge det går hållas öppen. 

Till detta bidrar att huvuddelen av an-
greppsriktningarna mot vårt land går över 
kust och att övergången från vatten till land 
är trots de moderna stridskrafterna, med 
en ökande andel operativa luftlandsätt-
ningar, en svår operativ konst. Även vid ett 
kuppanfall måste det inledande överfallet 
militärt följas upp via infallsportar. Det 
är det skede av angreppet då den totalt 
underlägsna – men förhoppningsvis väl 
förberedda – småstaten har bäst förutsätt-
ningar att ha den snabbaste styrketillväxten 
i en avgörande strid. Att ha handlings-
frihet att antingen möta, hejda och slå 
anriparen i kustområdet eller övergå till 
en fördröjningsstrid på djupet, tärande på 
angriparens resurser och sparande på sina 
egna, torde därför vara bättre än att välja 
fördröjningsstrategin redan från början och 
oavsett hur styrkeförhållandena i ett visst 
utgångsläge ser ut.

Helge Jung lämnade inte heller infalls-
portar oförsvarade, tvärtom; de skulle hål-
las i det längsta med lokalförsvarsförband. 
Skulle inte de också ha kunnat stöttas av 
aktiva insatser med fältförband om läget 
så medgav? Det var kanske trots allt inte 
så stor skillnad mellan Jungs förslag och 
politikernas beslut! Successivt förbered-
des förstöring och minering av hamnar 
och rullbanor för att försvåra angriparens 
styrketillväxt. En militär inriktning mot 
att avvärja vid kusten passade väl in i den 
fredsbevarande neutralitetspolitiken. Valet 
av strategi var kanske nödvändig med hän-
syn till behovet att för en kustnära boende 
majoritet av befolkningen motivera de trots 
allt stora ekonomiska resurser som avde-
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”På några få månader eller år kan en presumtiv angripare avhjälpa begränsande brister, t ex am-
fibieresurser ---.” (ÖB 91) Två av Warszawapaktens farkoster för landstigning: Svävaren Aist och 
landstigningsfartyget Alligator. Det sistnämnda kunde transportera en bataljon.
Foto Militärhistoriska avdelningen
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lades för försvaret och den belastning den 
allmänna värnplikten för män under lång 
tid av deras liv innebar. Strategin skapade 
också försvarsvilja, som bl a anslutningen 
till frivilligförsvaret visade. 

När Anders Thunborg kom hem för att 
ta över det politiska ansvaret för försvaret 
i början av 1983 hade jag till uppgift att 
uppdatera honom om vad som hänt med 
försvaret medan han varit borta. När jag 
berättade att totalförsvarsbudgeten i ökan-
de utsträckning gått till de civila delarna av 
totalförsvaret – från 5 till 15 % – frågade 
han snabbt: ”Varför då? Vi skall ju ha ett så 
starkt militärt försvar att vi aldrig behöver 
använda de civila delarna. Vi skall ha ett 
krigsavhållande försvar!”  

Det är klart – nästan självklart – att en 
stormakt som Sovjetunion i några säker-
hetspolitiska situationer kunde avdela stora 
och avgörande resurser vid ett angrepp 
mot det nordiska området som berörde 
också Sverige. Det är också klart att ÖB 
i dialogen med statsmakterna – och i sin 
yttre informationsverksamhet – kunde ha 
åberopat detta som förklaring till att man 
behövde byta till en strategi som var mer 
defensiv, särskilt när försvaret från 1970 
började kvantitativt reduceras eller få en 
i jämförelse med stormakternas förband 
sämre kvalitet. Den politiska majoriteten 
blockerade tidigt sådana förändringar 
med den s k marginaldoktrinen, som väl 
i praktiken var en omskrivning av just de 
hemliga förberedelserna att ta emot hjälp 
från NATO. Och i ärlighetens namn hade 
Sovjetunionens förband också en stor 
spännvidd i sin kvalitet och beredskap. 

Min minnesbild av Stig Synnergrens 
agerande – i varje fall utåt – var att han 
inför 1970-talets nedrustning och förkor-
tade utbildningstider varnade för att den of-
fensiva strategin med antingen kunde vara 
överspelad och att endast den defensiva 
med eller bli aktuell om vi inte mobilise-
rade i tid och hann med kompletterande 
förberedelser. Under Lennart Ljungs tid 
blev inriktningen för gränsförsvaret i norr 
ungefär den som Helge Jung förordat för 
hela landet. Som MB hade också min enda 
större övning i milo ÖN ett sådant scenario 
sydost om Jokkmokk.

De operativa studier vad gällde mark-
strid på djupet i södra delen av landet 
som genomfördes inom arméstaben under 
1970-talet lyckades inte visa upp några 
avgörande fördelar här. Ej heller de av-
vägningsstudier som i slutet av 1980-talet 
genomfördes i försvarsstaben för att välja 
struktur på arméstridskrafterna. Tvärtom, 
en högre mekaniseringsgrad, lämplig för 
att ”möta, hejda, slå”, var att föredra även 
om vi tvingades till en fördröjningsopera-
tion. 

Enligt min mening var det i ÖB:s under-
lag för kommande försvarsbeslut 1990 vik-
tigare att ställa behovet av stridskrafter i re-
lation till en annan ambition i den politiska 
inriktningen, nämligen det förhållandet att 
vi samtidigt som vi förde en försvarsopera-
tion mot ett angrepp över kust någonstans i 
södra delen av landet skulle kunna försvara 
milo ÖN mot ett angrepp på Nordkallotten. 
Det krävde en kvantitet (upp mot 30 briga-
der) av moderna markstridskrafter som inte 
inrymdes inom ramen samtidigt som det 
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av politikerna prioriterade JAS-systemet 
och den av ubåtskränkningarna pressade 
marinen tillgodosågs. När hotbilden från 
Sovjetunionen sedan började falna, var 
det inte svårt för politikerna att växla ner 

ambitionen till försvar mot ”strategiskt 
överfall” och – vid ett mer konventionellt 
angrepp – endast i en operationsriktning. 
Armén blev dock modern för att lösa dessa 
uppgifter.

 

 

  

 
 

Summary 

Sweden’s Double Strategy was the Natural Choice 
on Comparison of Military Forces during the Cold War

by General Bengt Gustafsson

 

 
 

Now and then the choice of strategy for 
the Swedish Armed Forces during the Cold 
War has been a subject for discussion. 
The strategy for the whole period can best 
be described as a choice between either 
preventing for as long as possible – the 
aggressor from getting a firm footing on 
Swedish soil, or delaying him in depth in 
a time-and-resource-saving way. 

In the beginning those of us who fa-
voured the latter option spoke out adding 
the words ”until help arrives”. Later on 
this became an implicit understanding 
between us. The article states that – despite 
the Soviet Union’s powerful military for-
ces – this double strategy was the natural 
choice. The first option, that of preventing 
a ”firm footing”, was in accordance with 

our overall policy of being “war-prevent-
ing and neutral” and also took into account 
the psychological factors concerning those 
people who lived, to a great extent, on the 
Swedish coast. And last but not least, it 
made allowance for the existing uncertain 
comparison-of-force factor with regard 
to our security situation between the two 
great players, the United States and the 
Soviet Union. The second option was 
needed as a fallback strategy for the worst-
case scenario.

As a last resort we even prepared for a 
resistance movement. When the Cold War 
was over, it all instead became a question 
of whether we should have the capacity to 
defend the whole country or not.


