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Nedanstående artikel skrev jag i febru-
ari 1995, drygt sex månader efter min 

pensionering medan jag fortfarande hade 
tankarna från mina åtta år av förändring av 
försvaret i gott minne. Dessutom, då jag 
var osäker om jag fattat bevekelsegrunden 
för att även Militärledningen i början av 
1960-talet inte längre ville anskaffa de 
kärnvapen man tidigare planerat in, så 
skickade jag över artikeln till förre armé-
chefen Carl Eric Almgren för kontroll. Det 
bör borga för att jag beskrivit även tankarna 
före 1968 någorlunda rätt. Artikeln skrevs 
för ett jubileum i en reservofficersförening, 
vilken minns jag ej. Dessbättre visste jag 
inte hur illa det skulle gå endast två år se-
nare då finansminister  Åsbrink skapade de 
”svarta hålen”  för försvarsminister Thage 
G Peterson i samband med att han slopade 
förskotten till försvarsindustrin.

Riksdagen hade visserligen 1994 lovat att 
så skulle det inte genomföras, men minnet 
verkar vara lika kort där som på Lidingö-
vägen. De som aldrig förstått varför FPE 
infördes kan också lära sig ett och annat. 
Dessutom anskaffades delserie 3 av JAS! 

Nu till själva artikeln:

Ett viktigt försvarsbeslut 1968 
Det är naturligtvis en grannlaga uppgift 
att beskriva ett så komplicerat ämne som 
försvarspolitiken under 30 år i en jubi-
leumsskrift. Jag måste dock erkänna att jag 
inte hunnit kontrollera alla sakuppgifter, 
men tror å andra sidan att jag fått med alla 
frågor av betydelse och givit en korrekt 
beskrivning av de större skeendena. 

I slutet av 1960 sker två större för-
ändringar som får stor betydelse för den 
fortsatta utvecklingen av vårt totalförsvar; 
dels utgår kärnvapenhotet som dimen-
sionerande utgångspunkt, dels förändras 
prisregleringssystemet. Det senare ledde 
till en successiv nedrustning, som fortfa-
rande pågår. 

För att ge en meningsfull beskrivning av 
den första förändringen har jag behov av att 
gå tillbaks till hur man tänkte på 1950-talet. 
Ansvariga politiker och militärer såg vid 
denna tid framför sig, att ett framtida krig 
skulle vara ett kärnvapenkrig med använd-
ning främst av taktiska kärnvapen som ett 
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”tyngre sorts artilleri”. Som en följd härav 
moderniserades befolkningsskyddet (bl a 
på initiativ av Carl Eric Almgren) och blev 
statligt. Armén utvecklade sin ”utsprid-
ningstaktik”. Musköbasen byggdes ut för 
skydd av vår flotta och berghangarer på vis-
sa flygfält. Ledningscentraler sprängdes in i 
berg. Förändringarna visade sig framsynta. 
Det blev en tidig anpassning till också de 
konventionella flygstridskrafternas ökade 
bekämpningsförmåga efter 1970. 

Dessutom började Sverige utveckla en 
egen handlingsfrihet beträffande kärnva-
pen – en utveckling som avbröts i början av 
1960-talet. Det var taktiska kärnvapen som 
avsågs, inte en egen avskräckningsstyrka 
eller ”andraslagsförmåga”, som i Frankrike 
och England. Detta beskrivs väl av ett 
uttalande som tillskrivs Per Edvin Sköld: 
”Det fiendens soldater har, det skall också 
våra pojkar ha”. D v s det var fråga om ett 
”tyngre sorts artilleri”, som skulle tvinga 
angriparen till samma utspridning som vi 
tvingades till – och till samma förluster. 

I försvarsbeslutet 1968 var man så mo-
gen att avskaffa också hotet om det taktiska 
kärnvapenkriget. Det var de strategiska 
kärnvapnen som kommit i förgrunden, och 
mot dem fanns inget skydd. Å andra sidan 
räknade man inte med att Sverige skulle 
vara ett förstahandsmål för dessa. Politi-
ken inriktades också mot att bearbeta det 
internationella samfundet för kärnvapen-
nedrustning, kärnvapenfria zoner och som 
en förhoppning i förlängningen ett förbud 
mot tillverkning och användning av denna 
typ av vapen. 

I samband med beslutet avskaffade 
Sveriges riksdag – av bara farten? – också 
terrorbombning med konventionella vapen 
av befolkningsmål. Som en följd härav 
minskades efter hand det kontinuerliga 
skyddsrumsbyggandet i våra tätorter, en 
process som fortfarande pågår: ett bespar-
ingsobjekt i årets budgetproposition. 

Perioden med det taktiska kärnvapen-
hotet hade också lämnat stora ”sår” efter 
sig i de 14 största städernas innerområden. 
Dessa, som man såg som särskilt utsatta 
mål, avsågs nämligen utrymmas så totalt 
som möjligt. Till de som hade måst vara 
kvar, t ex för att sköta järnvägstrafiken 
förbi Stockholms central, byggdes särskilt 
stryktåliga s k befolkningsskyddsrum. 
Klaragaraget är ett exempel på detta. Dessa 
sår täpps nu till i långsam takt. Planer finns 
för en forcerad utbyggnad vid behov, t ex 
i anslutning till T-banan. 

Förändrad prisreglering 
Frän 1958 prisreglerades försvarsramen 
med en uppräkning av den faktiska pris-
utvecklingen på de varor och tjänster som 
försvaret använde. Därutöver tillkom en 
real uppräkning av ramen med i början 
2,5, senare 2 % per år för s k teknisk ut-
veckling. Detta system möjliggjorde att 
de beslut som fattades av riksdagen också 
kunde fullföljas vad gällde sitt innehåll 
av organisation, materielanskaffning och 
repetitionsutbildning. 

För repetitionsutbildningen infördes 
ett effektivt och väl genomtänkt system 
i fyraårsintervaller från mitten av 1960-
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talet, tillsammans med det differentierade 
grundutbildningssystemet kallat VU 60 
efter den utredning som föreslagit syste-
met. Ordförande var f ö min namne, riks-
dagsmannen Bengt Gustavsson, sedermera 
landshövding i Sörmland. 

En sådan kontinuerlig real uppräkning 
av försvarsramen är nödvändig om inte 
försvaret vad gäller antalet operativa en-
heter – brigader och divisioner – skall vara 
under ständig nedrustning. Detta beror på 
att modern materiel har en prisutveckling 
som är ca 5 % per år snabbare än kon-
sumtionsvaror. Verksamheten i försvaret 
är också med nödvändighet personalin-
tensiv – utbildning och beredskap – och 
går inte att rationalisera i samma takt som 
i näringslivet. 

Den minnesgode erinrar sig också att 
NATO 1979 av samma skäl fattade beslut 
om en real uppräkning av sina försvarsan-
slag med 3 % per år. Det var ett svar på den 
kraftiga upprustning som ägt rum i Sovjetu-
nionen under 1970-talet. För att upprätthålla 
sin organisation och successivt modernisera 
den, krävdes en årlig real uppräkning. I an-
nat fall skulle man inte kunna upprätthålla 
balansen i Europa mot WP. 

En ständig 100-procentig prisreglering, 
kombinerad med en real uppräkning med 
en teknikfaktor blir naturligtvis efter hand 
dyrbar ”med ränta på ränta”. Det innebär i 
stort sett att försvarsbudgeten fördubblas 
på 25 år. Det har en nackdel till. Det finns 
inte tillräckligt starka incitament för att 
ägna stor kraft åt att rationalisera verk-
samheten. 

1967 fattade den socialdemokratiska 
regeringen ensidigt beslut om att avbryta 
den årliga reala uppräkningen med tek-
nikfaktoren 2%. Därmed bröts också den 
mångåriga enigheten mellan ”de fyra 
demokratiska partierna” i försvarsfrågan. 
I sina memoarer ”Och regeringen satt 
kvar” har Ulla Lindström beskrivit hur 
det gick till vid en regeringssamling ute 
på Bomersvik. Sträng hade förklarat att 
nu fanns det inte mer pengar till reformer. 
Varje minister som lade fram ett förslag 
som kostade pengar måste samtidigt tala 
om var han/hon kunde göra motsvarande 
besparing. Enligt Ulla Lindström skall då 
Sven Andersson ha sagt: ”Jag kan hjälpa 
till”. Det får förutsättas ha varit i säck innan 
det kom i påse. 

Så småningom fattades också beslut om 
införande av ett programbudgetsystem 
(FPE), hämtat från USA, och ett i detta 
ingående prisregleringssystem. Innan jag 
går in på det senare och effekterna av detta, 
vill jag något beröra vad FPE-reformen 
innebar. Programbudget innebär ju att 
man allokerar pengar till en verksamhet 
som indelas i funktionella program, så att 
man dels förbättrar möjligheten att mäta 
effekten av de pengar man satsar, dels får 
bättre möjligheter att avväga att man satsar 
pengarna på de program där de gör störst 
nytta. De senare avvägningsbesluten görs 
i förberedelsearbetet inför försvarsbesluten 
inom ramen för det s k perspektivplanear-
betet, som har en tidshorisont på 10-20 år, 
d v s så långt som man kan överblicka den 
tekniska utvecklingens konsekvenser. Det 
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förra hanteras i det årliga budgetarbetet 
och i uppföljningen i årsredovisningarna. 
Den rullande femåriga programplanen 
binder ihop långsiktsplaneringen med 
genomförandet genom att vara en konkret 
handlingsplan för de fem år, som omsluter 
en försvarsbeslutsperiod. 

Huruvida vi fattat och fattar bättre beslut 
vad gäller försvarets utveckling i stort 
som en följd av detta system tål nog att 
diskuteras. Principen om långsiktsplaner-
ing tillämpades redan tidigare, liksom s k 
operationsanalytiska värderingsmodeller. 
Kunskap, överblick och sunt förnuft är 
också goda instrument för kloka beslut. 
Men, jag vill definitivt hävda att pengarna 
använts bättre de senaste 25 åren, som en 
följd av FPE-systemets införande. Det 
beror emellertid på en helt annan sak. 

Traditionellt har ansvaret i offentlig 
verksamhet och då också inom försvars-
sektorn varit uppdelat i två hierarkier: en 
som sköter verksamheten och en annan 
som sköter pengarna. I försvaret skötte 
generalerna och förbandscheferna verk-
samheten, framför allt utbildning och 
beredskap, medan förvaltningarna med 
intendenter, tygofficerare, och kassachefer 
skötte pengarna. Förbandschefernas in-
tresse var inriktat mot utbildningsresultat, 
utan en klar bild av vad det kostade eller 
inriktning mot att söka kostnadseffektiva 
lösningar. Förvaltningen kunde inte på-
verka genomförandet mer än att förklara 
att pengarna var slut. Så fungerar det fort-
farande i många länder, t ex Tyskland. 

Det viktiga med FPE var sålunda att 

”verksamhetsofficerarna” fick och också 
efter hand har levt upp till ett ekonomiskt 
ansvar, som gör att hela organisationen 
deltar i arbetet med att använda de till för-
fogande ställda skattepengarna så effektivt 
som möjligt. 

nedrustningen börjar 
Det prisregleringssystem som kom att til-
lämpas har som bas nettoprisindex (NPI), 
d v s konsumentprisindex rensat från trans-
fereringar och skatteförändringar. Detta 
innebär sålunda ett krav på att försvaret 
skall ha en produktivitetsutveckling som är 
lika snabb som genomsnittet av samhället 
i övrigt. Ett starkt incitament för att lägga 
stor vikt vid rationaliseringar. För att hjälpa 
till med att få igång rationaliseringsverk-
samheten inrättades ett särskilt Försvarets 
rationaliseringsinstitut (FRI), som seder-
mera kunnat avvecklas, då organisationen, 
som ovan nämnts, blivit självgående. 

Ingen hänsyn tas till den snabbare 
”tekniska utvecklingen” inom försvars-
sektorn. Eftersom denna medför en årlig 
prisutveckling som är 5 % snabbare på ca 
40 % av anslagen blev de totala kraven på 
effektiviseringar orimliga. Konsekvensen 
blev en successiv nedrustning. 

Först ”drabbades” flygvapnet av de nya 
ekonomiska förutsättningarna. Antalet 
Viggenflygplan halverades i förhållande 
till vad som tidigare var planerat. Detta 
kunde i och för sig tänkas vara styrt av ett 
medvetet val och inte bara en konsekvens 
av starkt försämrade ekonomiska möjlig-
heter. Jag vet det inte för jag har aldrig 
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stött på det i någon text, men det är inte 
osannolikt att det förhöll sig så här. 

Under 1960-talet hade Sverige ”det 
fjärde största flygvapnet” i Europa, över 
700 stridsflygplan, nästan lika många som 
England och Frankrike. Landet är också 
stort, framför allt långt i skärningslinjen 
mellan Öst och Väst. Detta kunde i sig, 
och med förd neutralitetspolitik motivera 
storleken. Men, jag kan inte komma ifrån 
tanken, att man i varje fall på politisk sida 
också motiverade det med en förhopp-
ning om att ett omfattande jaktflyg skulle 
förhindra att fienden kom fram till Sverige 
med de på den tiden (50-tal, när besluten 
fattades) flygburna taktiska kärnladd-
ningarna. I försvarsbeslutet 1968 bortföll 
detta hot, vilket skulle kunna motivera 
en reduktion. De strategiska kärnvapnen 
skulle i stor utsträckning bli robotburna 
och därmed oåtkomliga för jaktflyg. 

Redan i 1958 års försvarsbeslut mins-
kades marinens andel av budgeten. Det 
ansågs att den tekniska utvecklingen gyn-
nade flygstridskrafterna före sjöstridskraf-
terna för att lösa uppgiften att förhindra en 
amfibieoperation över Östersjön. Framför 
allt skulle de stora högsjöfartygen bytas ut 
mot små fartyg för en lätt flotta, som skulle 
operera tillbakadraget från skärgårdsområ-
den, där de var bättre skyddade mot flyg. 
Importsjöfarten över västkusten skulle ju 
ändå skyddas av NATO i deras skydd av 
fria sjövägar till Danmark och Norge. 

En integrerad operativ ledning skulle 
tillkomma på högre regional nivå, vilket 
krävde sin andel av budgeten. Övergången 

från en flotta med stora fartyg till små 
skulle kombineras med en utökad nume-
rär. Så blev dock ej fallet. De försämrade 
ekonomiska förutsättningarna medförde 
istället att också antalet stridsfartyg kom att 
halveras mellan 1958 och 1980-tal. 

För arméns del avbröts den mekanisering 
som påbörjats under 1950-talet. Uppbygg-
naden av ett ökat antal pansarbrigader 
avbröts sålunda i början av 1970-talet. Till 
detta bidrog den filosofi, som framför allt 
förknippats med arméchefen Nils Sköld. 
Markstridsförbanden skulle utgöra ett segt 
ytförsvar. Detta ansågs vara särskilt avhål-
lande mot angrepp. Angriparen saknade väl 
definierade mål för sin överlägsna eldkraft. 
Han levde i osäkerhet över tidsförhållan-
dena för operationens genomförande och 
när motståndet kunde brytas. 

Den tekniska utvecklingen ansågs gynna 
en sådan filosofi. Varje enhet skulle kunna 
förses med robotar med kapacitet att be-
kämpa angriparens kvalificerade vapen-
bärare på marken och i luften. Idén var 
tilltalande för stora delar av officerskåren 
i armén. Den upplevdes vara en lösning 
på problemet att i en fallande realeko-
nomi kunna upprätthålla arméns numerär 
och en allmän värnplikt med någorlunda 
utbildning. 

Det var dock ett par hakar i den för 
många av oss tilltalande, sammanhängande 
filosofin. Visserligen sjönk förhållandevis 
kostnaden för de elektronikkomponenter 
som ingick i vapensystemen, men sam-
tidigt steg kraven på prestanda, vilket 
resulterade i ett större elektronikinnehåll. 
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Dessutom ökade kraven på underrättelse-
tjänst, målinmätning och ledning. Totalt 
följde kostnadsutvecklingen på den nya 
tekniken den vanliga 5%-faktorn. Det 
fåtaliga antalet kvalificerade system som 
kunde köpas fick inte den utspridning som 
förutsatts, utan måste samlas till kvalifice-
rade fördelnings- och brigadförband. 

Det krävs också i ett ytförsvar offensiva 
element med hög eldkraft och rörlighet 
samt gott skydd för att snabbt ta terr-
äng, den terräng som krävs för operativ 
handlingsfrihet och omgruppering av de 
kvalificerade vapensystemen. Den yngre 
generationen officerare och de värnpliktiga 
kände sig efter hand ej heller hemma i en 
armé som upplevdes som omodern i jäm-
förelse med vad man såg utomlands. 

Redan i 1982 års försvarsbeslut talar man 
därför om att återuppta mekaniseringen av 
armén. Man påbörjade också utvecklingen 
dels av ett nytt stridsfordon (90) för infan-
teriet, dels en ny stridsvagn. Anskaffningen 
av den senare skulle dock inte komma till 
stånd förrän efter 1992 års försvarsbeslut. 
Varför skall jag återkomma till. 

Pengarna räckte sålunda inte till att mo-
dernisera hela armén. Åtta av brigaderna 
(IB 66 M) undantogs från modernisering, 
liksom territorialförsvaret. T o m hem-
värnet började klaga över sina materiella 
brister. 

Rationaliseringen skjuter fart 
Utebliven realtillväxt fick sålunda dras-
tiska konsekvenser för numerären sjö- och 
flygstridskrafter samt långsiktigt för kvali-

tetsutvecklingen i delar av markstridsför-
banden (armén och det fasta  kustartill-
eriet). Men starkt bidragande var också 
att prisregleringssysternet inte täckte den 
faktiska prisutvecklingen. 

Visserligen påbörjades i rask takt ra-
tionaliseringsarbetet, med FRI som på-
drivande kraft. Sålunda översågs den s k 
fredsorganisationen och utbildningssyste-
met. Grundutbildningstiderna förkortades, 
i vissa fall mer än vad som kunde kompen-
seras långsiktigt genom effektivisering. 
Repetitionsutbildningssystemet gjordes 
mer flexibelt. Övningarnas längd och 
antalet deltagare i förbanden anpassades 
genom prioriteringar och varierande bered-
skapsmål för förbanden. 

I fredsorganisationen togs stordriftsför-
delar tillvara genom att försvarsområden 
och regementen slogs samman (OLLI) i 
”storgarnisoner”. Motsvarande reformer 
genomfördes i de ”blå försvarsgrenarna” 
inom ramen för marin- och flygkomman-
don. De s k stödfunktionerna (administra-
tion, förråd, verkstäder, förplägnad) blev 
effektivare när de betjänade flera. 

Men OLLI innebar också nackdelar. 
Det fredsrationella fick ta överhanden och 
ingen kände direkt ansvar för krigsförban-
dens totala krigsduglighet och beredskap. 
En brigadchef kunde alltid skylla ifrån sig. 
Om för få soldater kommit in till repeti-
tionsutbildning, var det värnpliktskontorets 
fel; om det var fel på materielen, var det 
försvarsområdesbefälhavarens fel o s v. 
Detta är nu tillrättat i den nya organisation 
för Försvarsmakten som gäller fr o m l juli 
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1994. Krigsförbandschefen har personligen 
totalansvar för sitt förbands krigsduglighet 
och beredskap samt också den budget som 
avdelats för det. 

Detta betyder inte att stordriftsfördelarna 
inte kan tas tillvara. En stödfunk-tionsenhet 
kan betjäna ”flera herrar”, som köper tjänster 
av honom. Eventuella prioriteringsproblem 
löser högre taktisk chef. Sålunda fortsätter 
utvecklingen i den takt statsmakterna til-
låter mot större och färre garnisoner, bl a 
för att tillvarata stordriftsfördelar på ett än 
bättre sätt, men också för att effektivisera 
samövningen av vapensystem. 

accelererande urholkning 
Men, det visade sig snart att det inte gick 
att hålla jämna steg med den urholkning 
av ekonomin som prisreglering med NPI 
innebär. Prisutvecklingen på de varor och 
tjänster som försvaret använde sig av av-
vek alltför mycket från NPI – och nästan 
alltid åt fel håll – för att klara av det. Och, 
det gällde inte bara försvarsmateriel. 

Genom den s k solidariska lönepolitiken 
fick de offentliganställda samma reallöne-
tillväxt som de anställda i näringslivet trots 
att produktiviteten var lägre eller i vissa 
fall obefintlig. De offentliga arbetsgivarna 
var också mer medgörliga när det gällde 
teknikaliteter i avtalssystemet med ökade 
kostnader som följd. Riksdagen fattade 
varje år i och för sig välmotiverade beslut 
som innebar ökade kostnader för arbetsgi-
varen. Det gällde saker som förebyggande 
hälsovård, arbetsmiljö, handikappvänlig 
miljö o s v. Arbetsgivaravgifter infördes 

också i statsbudgeten, och steg sedan tidvis 
snabbare än NPI. Mellan 1975 och -76 steg 
personalkostnaderna med 18 % i försvaret, 
trots minskat antal anställda.

Den beskrivna utvecklingen är en av 
orsakerna till den offentliga sektorns och 
samhällsekonomins kollaps i början av 
1990-talet. Under 1970- och huvuddelen 
av 1980-talen var Försvarsmakten den 
enda del i den offentliga sektorn, förutom 
de affärsdrivande verken, som reducerade 
antalet anställda. Sektorer som utbildning 
och sjukvård fördubblade eller tredubblade 
antalet anställda. Också prisutvecklingen 
på byggverksamhet har haft en dramatisk 
tillväxt. Mellan 1970 och 1990 steg bygg-
prisindex med i genomsnitt 1% per år snab-
bare än konsumentprisindex! Subventioner 
och regleringar av bostadssektorn har inte 
lett till de avsedda lägre hyrorna, utan 
till höga vinster och högt löneläge inom 
byggbranschen, som också drabbat den 
offentliga sektorns utgiftssida negativt. 

Under hela 1970-talet fördes en miss-
lyckad kamp med regeringskansliets 
ekonomer om denna urholkning av den 
reala köpkraften. Först i början av 1980-
talet modifierades prisregleringssystemet 
något, bl a med faktorer för oljepris och 
valutakurser. Det senare var en följd av 
devalveringarna runt 1980. Vi känner 
igen problemen idag med Försvarsmak-
tens ”svarta hål”. Den gången, i början av 
1980-talet, kunde försvarspolitikerna enas 
om att dessutom i efterhand kompensera 
Försvarsmakten med en ramhöjning om 
600 miljoner. Det är enda gången efter 
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1967 som ”de fyra demokratiska partierna” 
varit överens om försvarets ekonomi. 

Oviljan att acceptera prisregleringssys-
temets otillräcklighet ledde också till att 
långsiktsplanerna blev överintecknade. 
Politikerna kom att lova mer i försvarsbe-
sluten än vad som senare kunde infrias. I 
varje försvarsbeslutsperiod blev det eko-
nomiska kriser, som fick hanteras, inte 
utifrån en övergripande prioritering, utan 
med det som råkade vara aktuellt i tiden: 
uppskjuten beställning av den materiel som 
just då stod på tur eller inställande av del 
av årets repetitionsutbildning. 

Vi som arbetade med Försvarsmaktens 
planering tyckte naturligtvis att detta var 
djupt otillfredsställande, särskilt som vi ofta 
fick skulden för dålig planering. Från mitten 
av 1970-talet försökte vi därför få införa en 
ekonomisk reserv i planeringen, som kunde 
fånga upp prisregleringssystemets otillräck-
lighet. Även detta avvisades emellertid av 
regeringskansliets ekonomer och därmed 
av politikerna. Ej heller var försvarsgrens-
cheferna särskilt intresserade. 

Försvarsgrensstriden 
En planering inom en realistisk ekonomi 
hade nämligen framtvingat tidiga anpass-
ningar med reduktion av organisationen 
som följd. Bättre då att antingen hoppas 
på att den akuta ekonomiska krisen fick 
bäras av någon annan försvarsgren eller så 
kunde ju – i bästa fall – politikerna tänkas 
tillskjuta medel. Det kunde också vara 
bekvämt att skjuta upp de obehagliga be-
sluten om organisationsnedskärningar över 

den egna perioden som försvarsgrenschef 
och överlämna problemet till efterträdaren. 
Så slapp man gå till historien som den som 
lade ner förband. 

Den s k försvarsgrensstriden har också 
starkt präglat perioden 1970-1985. ”När 
krubban är tom bits hästarna”. Under 
1960-talet gällde det att fördela de tillkom-
mande procenten för teknisk utveckling, 
därefter att fördela de brister som efter 
hand skapades av prisregleringssystemet. 
Mest framträdande frågor är väl Nils 
Skölds försök att få stopp på JAS och en 
förstärkning av ubåtsskyddet. 

Fr o m 1958 års försvarsbeslut har den 
militära utgiftsramen i stort fördelat sig 
med 1/3 till armén, 1/3 till flygvapnet, 1/6 
till marinen och 1/6 till operativ ledning, 
förvaltning m m. Man kan naturligtvis 
fråga sig vad det är i krigets karaktär som 
ger detta till ett stående resultat av avväg-
ningen under 30 år? Det är enklare än så.

Med allmän värnplikt behövde armén ca 
1/3 av budgeten. Med en inhemsk utveck-
lande flygindustri, som måste ha ständig 
sysselsättning, behövde flygvapnet ca 1/3. 
De övriga fick dela på det som blev över. 
Nils Sköld hade detta mycket klart för sig. 
Skulle det bli mer pengar till armén, måste 
han åtminstone få bort egenutvecklingen 
vid svensk flygindustri. Större omför-
delningar av budgeten kräver sålunda 
antingen att vi avvecklar vår flygindustri 
eller gör ingrepp i värnplikten. Jag skall 
återkomma till värnpliktsfrågan. Först något 
om ett par andra frågor.

Mycket kraft har sålunda gått åt – inte 
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minst för ÖB –  i den s k försvarsgrens-
striden. Den är inte specifik för Sverige. 
Operativa chefer med befäl över alla typer 
av stridskrafter stödda av en egen stab är 
en sentida företeelse. Vi var snarast tidiga 
i Sverige. Försvarsstaben tillkom 1937, 
ÖB 1939, när försvarsstabschefen Thör-
nell utnämndes. I praktiken har det varit 
väldigt svårt för alla försvarschefer att ta 
befälet över försvarsgrenarnas utveckling. 
Försvarsgrenscheferna har i regel behållit 
den bästa personalen i sina staber och haft 
ett kunskaps- och arbetsinsatsförsprång. I 
den mån de placerats i ÖB:s stab, har de 
i många fall i första hand känt sig som 
försvarare av egen försvarsgren. 

Det har bl a inneburit att försvarsgre-
narna betraktat sin andel av den liggande 
budgeten som en oändlig tillgång över 
tiden, inom vilken de själva planerat 
den långsiktiga utvecklingen, och också 
arbetat för att försvara budgeten genom 
långsiktiga bindningar vid svensk försvars-
industri. De har försökt bli oåtkomliga för 
omavvägningar till sin nackdel. 

Den nya högkvartersorganisationen, 
som arbetar från hösten 1993, har, i varje 
fall teoretiskt, skapat bättre förutsättningar 
för min efterträdare att operativt styra den 
framtida utvecklingen. Det finns bara en 
informations-, en personal- och en da-
taavdelning. Försvarsgrensstabsdelarna 
tilldelas endast de pengar om vilka beslut 
fattats. Det efter hand växande fria pla-
neringsutrymmet disponeras av ÖB och 
en särskild planeringsstab. Det skall bli 
intressant att följa utvecklingen. 

undervattenskränkningar 
1980-talet präglades av en alldeles speciell 
fråga, nämligen undervattenskränkning-
arna. Den har varit svår av många skäl. 
Dels var det tekniskt svårt att klara ut vad 
som hände, dels var det svårt att göra nå-
got konkret åt det och dels var det mycket 
känslor inblandade, både i den politiska 
världen och inom den militära organisa-
tionen. ÖB hamnade i korsdraget mellan 
dessa känslostormar. 

Det stod tidigt klart för mig att vi måste 
försöka tona ner frågan. Det var snarast en 
slump om vi på kort sikt skulle kunna visa 
upp ett konkret resultat: en sänkt ubåt. För-
troendet för Försvarsmakten och synnerhet 
marinen skulle under tiden erodera, i takt 
med att vi varken 100-procentigt kunde 
bevisa vad som hände eller åstadkomma 
resultat. Det är därför man håller tyst i andra 
länder. Att jaga ubåtar är svårt. Genom att vi 
hade den s k U 137 synlig på grund och haft 
de massmediala insatserna i Hårsfjärden 
och Karlskrona hade vid dock bundit oss i 
informationsrutiner vi inte kom ur. 

Vid mitt tillträde var det ej heller l00-
procentigt klart att vi efter Hårsfjärden 
varit utsatta för kränkningar. Karlskrona-
jakten är för mig ett osäkert kort. Bevisen 
ökade för varje säsong, men var i sina 
delar inte så l00-procentiga man kunde 
önska sig. Å andra sidan kände jag mig 
av många skäl tvungen att ta ställning på 
det material som fanns, vetande att jag 
trots allt senare kunde behöva ompröva 
ett ställningstagande – inte till helheten, 
men – till sina enskildheter. så skedde 
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också i ett fall redan under 1980-talet. Det 
gällde en videoinspelad optisk iakttagelse 
i Stockholms södra skärgård, som vid en 
andra efteranalys visade sig vara en grynna 
och inte en ”ubåtsrygg”. 

Det var därför med en viss befrielse 
jag mottog rapporten 1992 om att ”nu har 
vi gjort ett genombrott”. ”Nu har vi ett 
typiskt ubåtsljud!” Det är ju ödets ironi 
att det blev just detta som blev den stora 
omprövningen och att jag inte fick tillfälle 
att göra den själv. Det skall bli skönt att få 
den totala frågan prövad utan sekretessens 
hänsyn av en oberoende kommission.1 

industrin prioriteras av politikerna 
Försvarsindustrin har, inte minst genom 
sina fackföreningar, traditionellt haft stort 
inflytande över utvecklingen av Försvars-
makten. Varje inhemsk industri behöver 
kontinuerligt både utvecklings- och pro-
duk tionsuppdrag. De förra måste ofta 
betalas av de svenska försvarsanslagen. 
De senare också i den mån det inte finns 
exportbeställningar. I en akut situation ten-
derar därför alltid en beställning till svensk 
försvarsindustri att prioriteras högre än 
värnpliktsutbildningen och operativa fak-
torer. Problemet blir inte mindre genom att 
vi har så stor bredd på försvarsindustrin. 
Varje sektor skall ha sitt varje år. 

Jag erinrar mig särskilt en beslutssitua-

tion 1982 som gällde luftvärn till armén. 
Bofors hade vid detta tillfälle Rb 70-sys-
temet på gång. Ett i och för sig bra system 
för brigadluftvärn, även om det i sin första 
version saknade mörkerkapacitet. Nu var 
det bara så, att operativa skäl talade för 
ett luftvärnssystem med betydligt längre 
räckvidd och mörkerkapacitet. Det fanns 
också ett bra alternativ tillgängligt, en 
tilläggsanskaffning till vad vi redan hade: 
Hawk. En bättre lösning än rb 70 var därför 
att köpa Hawk i ett begränsat antal och en 
mindre dyr robot än rb 70 för bataljonernas 
närskydd. Som ansvarig för planeringen 
i armén hade jag inför ett möte hos CA 
förberett mig väl för att få rätt beslut. CA 
inledde mötet med att förklara att vi hade 
ett lätt beslut. Allt talade ju för rb 70. Av 
min föredragning blev intet. Så småningom 
har jag lärt mig att det inte är alltid som 
besluten fattas när de annonserats att fattas 
och inte utifrån operativa krav. 

Så nu får rb 70 i stor utsträckning grup-
peras ut till bataljonerna. Fördelningarnas 
och brigadernas stödförband får leva utan 
tillräckligt luftvärnsskydd. En brist de synes 
få leva med till efter år 2000. Men Bofors 
överlevde, har gett 70-förbanden mörkerka-
pacitet genom lvrb 90 och har dessutom fått 
ett nytt, nu ekonomiskt osäkert, utvecklings-
uppdrag med BAMSE. Det är en robottyp 
som av riksdagen beslutades för anskaffning 

1 Texten skrevs när 1995 års Ubåtskommission tillsats. Som bekant bekräftade denna att ÖB:s   
rap port er ing till regeringen, sånär som på ”minkljuden” under 1992-93, varit väl underbyggd, bl a att U 137 
inträngande var avsiktligt. Med hänsyn till de senare årens märkliga skriverier arbetar jag sedan drygt ett år 
med en bok om kränkningarna
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redan på 1980-talet, men då inte fanns till-
gänglig vid svensk försvarsindustri. 

Kombinationen av överintecknade för-
svarsbeslut och Försvarsgrenschefernas 
långsiktiga intecknade av sina budgetan-
delar är de förhållanden som ger Försvars-
makten dålig förmåga att anpassa sig till 
förändringar. Om man blir klokare, finns 
det nästan ingen möjlighet att lägga om pla-
neringen. De möjligheter som finns äts upp 
av de ”rullningsförluster” som uppkommer 
varje år när programplanen rullas fram ett 
år och prisreglerings systemets realförluster 
skall fångas upp i planeringen. 

En ny idé kan sålunda fångas upp först 
i kön, efter 5-10 år. Det har naturligtvis 
upplevts som särskilt frustrerande bl a för 
Försvarets forskningsanstalt som inte fått 
utlopp för sina nya goda idéer. 

I 1992 års försvarsbeslut accepterades 
äntligen en reserv i planeringen. Inom 
materielområdet utgörs den av en realupp-
räkning av materielanslagen varje år med 
l 1/2 %. För litet, men alltid något. Vi såg 
framför oss en möjlighet till större flexibili-
tet i planeringen. Nu synes denna möjlighet 
försvinna med regeringsskiftet. 

Sålunda har mycket av det som skrevs 
in i försvarsbesluten efter 1967 ej kommit 
till stånd. För att nämna något: arméns 
mekanisering senarelagd till 1990-talet, 
luftvärn med medellång räckvidd senare-
lagt till efter 2000, färre fartyg i planerade 
serier. Därutöver reducerades successivt 
repetitionsutbildningen i alla tre försvars-
grenarna för att till slut nästan upphöra helt 
i slutet av 1980-talet. 

Den civila delen av totalförsvaret hade 
motsvarande utveckling. Antalet skydds-
rum som byggdes minskade stadigt. 
Organisationsstyrkan reducerades liksom 
övningsverksamheten. Det enda program 
som fullföljdes enligt planerna var an-
skaffningar av skyddsmasker till varje 
innevånare. Positivt var att huvudansvaret 
för befolkningsskyddet överfördes till 
kommunerna efter flera år av utredningsar-
bete och förhandlingar om ersättning från 
staten. Länsstyrelserna skulle haft svårt 
att leda verksamheten över sina stora ytor 
i det kaos som ett krig innebär. Bildandet 
av Överstyrelsen för civil beredskap och 
indelningen i s k funktionsansvariga myn-
digheter skapade också möjligheter att 
hitta en bättre balans mellan åtgärderna 
inom olika sektorer i totalförsvarets civila 
delar. 

dags för förändring 
För oss som satt i militärledningen efter 
1987 års försvarsbeslut var det uppenbart 
att vi inte kunde fortsätta på det här sättet 
längre. Försvarsmakten var eller var i varje 
fall på väg att bli krigsoduglig. Oövad 
trupp och därmed ledning och logistik, 
obsolet huvudmateriel i allt fler förband, 
men också avsaknad av stödsystem för att 
kunna ta ut full effekt av de mer kvalifice-
rade förbanden. Antingen måste budgeten 
anpassas till organisationens volym eller 
denna till budgeten. Det gick inte längre 
att hanka sig fram och hoppas på att det 
skulle lösa sig på sikt. 

Detta är ingen kritik av våra företrädare. 
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Tempot i förfallet ökade under 1980-talet. 
Dessutom krävdes det, om försvaret inte 
fick mer pengar, en omprövning av de 
uppgifter försvaret hade, en omprövning 
som varken var önskad av statsmakterna 
eller militärledningen därför att världen 
var som den var. 

Första halvan av 1980-talet präglades 
av starka motsättningar mellan USA och 
Sovjetunionen. Sovjetunionen hade också 
militära resurser av en omfattning som 
medgav ett offensivkrig mot Europa. Det 
skulle mycket till att i det läget diskutera 
en omprövning av efterkrigstidens inva-
sionsförsvarsuppgift. Frågan hade varken 
för politiker eller militärledning blivit 
mogen. Det måste först bli än mer upp-
enbart att försvaret ändå inte kunde lösa 
uppgiften utan att det fått lång tid på sig 
för kompletteringar och kraftigt förstärkta 
försvarsanslag.

Värnpliktsfrågan 
I förarbetet till 1992 års försvarsbeslut kom 
värnpliktsfrågan att bli föremål för särskild 
prövning. Redan i slutet av 1970-talet hade 
Lennart Ljung som ny ÖB påtalat att det i 
aktuella ekonomiska nivåer skulle bli ett ef-
fektivare försvar om organisationen mins-
kades och en del värnpliktiga undantogs 
från utbildning, samt de friställda medlen 
omfördelades till materielanskaffning för 
och repetitionsutbildning av de förband 
som fanns kvar. Frågan var alltså i högsta 
grad aktuell under hela 1980-talet. 

I perspektivplanearbetet efter 1987 
redovisade Försvarsmakten dels i högre 

ekonomiska nivåer, som innebar en kraf-
tig förstärkning av försvarsbudgeten, en 
utveckling av invasionsförsvaret mot de 
hittills ställda uppgifterna (samtidiga för-
svarsoperationer i två riktningar), dels i 
ungefär oförändrade ekonomiska nivåer en 
reduktion av uppgiften (invasionsförsvar 
i endast en, valfri riktning) och därmed 
organisationen. Vidare återinfördes ”kupp-
anfallet”, nu under beteckningen ”stra-
tegiskt överfall”, som ”dimensionerande 
angreppsfall”. Den tekniska utvecklingen 
ansågs gynna en sådan angreppsform. 
Omvärlden kunde också se metoden som 
särskilt lämplig vid ett angrepp på Sverige, 
som påbörjades samtidigt som krig utbröt 
i Europa. 

I de senare strukturerna föreslog den 
dåvarande arméchefen, Erik G Bengtsson, 
att de värnpliktiga, som inte behövdes för 
de starkt reducerade fältförbanden, skulle 
ges en förkortad grundutbildning om 2 1/2 
månad för att därefter organiseras i bevak-
ningsplutoner. Den dåvarande militärled-
ningen ansåg detta som en möjlig lösning 
att inrymma allmän värnplikt även i låga 
ekonomiska nivåer. Detta ansågs viktigt 
av principiella skäl, men också för att man 
var övertygad att om några befriades från 
militärtjänsten, så skulle de  kvarvarande i 
varje fall på lång sikt behöva kompenseras 
ekonomiskt. De gjorda besparingarna skul-
le därför snabbt ätas upp. Vi skulle hamna 
i en ond cirkel med ständiga reduktioner 
av värnpliktsinnehållet och därmed organi-
sationen för att betala ökade förmåner för 
de som var kvar. 
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Det finns också ett operativt behov av 
dessa förband. Det finns sålunda ca 8 000 
punktmål i landets infrastruktur som är av 
stor betydelse för totalförsvarets effekt. 
De saknar i många fall bevakning. Vi var 
också övertygade om att med uppgifterna 
begränsade till plutons försvar av punkt-
mål så skulle ca tre månaders utbildning 
räcka.

Detta förslag föll bort i slutvarvet, dels 
därför att politikerna ansåg skillnaden 
mellan 7 1/2 och 2 1/2 månad för stor ur 
rättvisesynpunkt, dels p g a byte på armé-
chefsposten. Politikerna bestämde sålunda 
att den kortaste tid som fick införas var fem 
månader. Den nye arméchefen, Åke Sag-
rén, å sin sida föreslog försök med denna 
längd och satte utbildningsmålet högre, till 
kompanis försvar av motståndslinje eller 
-område. Bakom den senare ändringen 
låg ett resonemang om att bevakningsplu-
tonerna genom händelsernas gång i krig 
skulle tvingas in i situationer som krävde 
denna utbildningsnivå. Försöksresultatet 
redovisades med att förbanden inte kunde 
nå upp till det högre målet med en så kort 
utbildning. 

Det är möjligt att armén förlitade sig på 
att politikerna ändå inte skulle göra några 
ingrepp i den allmänna värnplikten. De hade 
ju bundit sig så hårt för den med högtidliga 
uttalanden under hela efterkrigstiden. Om 
det var så, så trodde man fel. Snabbt blev 
7 1/2 resp 0 månader möjligt ur rättvise-
synpunkt. Flygindustrin består men den 
allmänna värnplikten är starkt urholkad. 

En lätt beslutssituation för politikerna 
Under utredningsarbetets gång förändrades 
världen. Järnridån föll, liksom WP och 
så småningom Sovjetunionen. Valet blev 
lätt för politikerna. Försvarets uppgifter 
reducerades till invasionsförsvar i en, 
valfri riktning och försvar mot strategiskt 
överfall. Därutöver skulle försvaret, liksom 
tidigare, vara berett att ställa styrkor till 
FN:s förfogande. En uppgift som efter 
försvarsbeslutet fått ökad aktualitet och 
blir en stor fråga i nästa försvarsbeslut. 

Som konsekvens undantogs ett antal 
värnpliktiga från grundutbildning i fred, 
med de negativa psykologiska effekter 
som man kunde förvänta sig. Få är nöjda 
med lösningen och den är f n föremål för 
diskussion. Överbefälhavaren har också 
redovisat ett nytt alternativ, i vilket en 
tre månaders grundutbildning följd av en 
kortare tjänstgöring varje år skulle leda 
fram till frivillig placering i hemvärnet. 
Bevakningslottor har utbildats för sådana 
uppgifter på 10 veckor, som alternativ till 
frivillig värnpliktsutbildning inom det 
ordinarie systemet. 

Hur blir nästa försvarsbeslut, 1996, blir 
det en följd av försvarets ekonomi, upp gifter 
och organisationsstruktur? Förhopp ningsvis 
inser man att en allmän tillämpning av värn-
plikten är en lika viktig grundpelare i vårt 
försvar som en inhemsk försvarsindustri 
och en professionell offi cerskår. Särskilt 
inför en oviss framtid, i vilken försvarets 
kanske viktigaste egenskap är förmåga att 
rusta upp igen. 
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Ett bestående resultat? 
Efter en god inledning med strukturom-
vandling som skapade rimlig balans mel-
lan uppgifter, organisation och en något 
ökad budget, resulterande i återupptagna 
repetitionsövningar och planmässiga ma-
terielbeställningar bl a för arméns meka-
nisering, har emellertid också perioden 
1992-95 fått samma prägel som tidigare 
försvarsbeslutsperioder. Besparingspaket 
och ”en flytande krona” har på nytt un-
dergrävt realekonomin, med senarelagda 
materielbeställningar och inställda repeti-
tionsövningar som följd. 

Ett bestående resultat kan emellertid 
uppnås. 1990 års militärledning har på 
nytt återupprättat ett erkänt sammanhang 

mellan försvarets uppgifter, struktur  och 
budget. Det är mer än 30 år sedan sist. 
Efter 1960-talets hårda dialog mellan 
stats makter och militärledning infördes i 
regeringskansliet ett sekretariat för studier 
och långsiktsplanering (SSLP), som skulle 
ha ensamrätt på denna hantering. 1970-ta-
lets nedrustning skrevs – trots efter hand 
ökande obalans mellan uppgifter och re-
surser – om till ”bibehållen värnkraft” och 
”ett efter våra förhållanden starkt försvar”. 
Om sammanhanget uppgifter – struktur – 
budget skall erkännas även framgent beror 
på 1995 års militärledning.

Författaren är general och ledamot av 
KKrVA.


