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ANALYS & PERSPEKTIV

Man lyssnade på militären när det passade
av Bengt Gustafsson

Since the Commander in Chief of the Swedish Armed Forces started a debate about what 
was called ”the one week defense” an irritated Prime minister commented it with calling the 
defense ”an address of part”. An expression that provoked a lot of people as they have 
realised that the defence, which the so called New moderate party is responsible for, coudn´t 
meet any serious military attack. The discussions afterwards – among other things – has 
taken up the relations between the Goverment and the Commander in Chief, and the editor 
of this publication has asked me to write a paper about how I experienced such relations 
during the period 1986-94.

så löd rubriken på förre DN-redaktören 
Olof Santessons avsnitt i Artéus och 
Zetterbergs bok om högsta ledningen.1 
Vi ska återkomma till mina egna erfaren-
heter av förhållandet mellan regeringen 
och ÖB-myndigheten, som redaktören för 
KKrVAHT önskat en belysning av. Först 
ska jag dock kommentera några påståen-
den i en uppsats av ledamoten och profes-
sorn vid FHS Gunnar Åselius, i vilken han 
enligt min uppfattning i stor utsträckning 
skriver om detta förhållande, även om han 
menar sig skriva om den militära professio-
nen.2 Det tycks vara fler än jag som inte gil-
lar vad han trots allt skriver om den nuva-
rande officersprofession, för både högkvar-
terets generalmajor Dennis Gyllensporre 
och Officersförbundets Eva Langlet har ta-
git till orda i saken.3

Det jag personligen reagerat för är ut-
tryck som ”Den är under alla omständig-
heter inte en profession som andra” och 

”det är svårt att jämföra officerare med 
läkare och jurister eftersom den militä-
ra professionen – till skillnad mot de öv-
riga två – saknar verklig autonomi i sin 
yrkesutövning”. Langlet svarar i sin fak-
taruta: läkare, advokater och militärer är 
exempel på professioner. En uppfattning 

som jag naturligtvis delar, eftersom jag un-
der min ÖB-tid just på grund av officers-
yrkets krav på kunskapsbredd och -djup 
samt självständighet tog initiativet till och 
fick politikernas beslut om att förändra 
Militärhögskolan till en högskola med er-
känd forskning – under civila professorer 
som Åselius – och nu äntligen, som För-
svars högskolan, med examensrätt i det mi-
litära ämnet Krigsvetenskap. Resultatet av 
deras verksamhet har väl nu och då fått 
kritik såväl inifrån som utifrån.

Här är inte platsen att närmare utveckla 
varför officersyrket av såväl specialist- som 
generlistkaraktär är en profession. Det skri-
ver Gyllensporre mångordigt om. Möjligen 
om ett par egenskaper som bör prägla utö-
varen: vett, vilja och handlingskraft. Istället 
över till relationerna mellan regeringen och 
den svenske myndighetschefen. I slutet av 
sin uppsats skriver Åselius: att ”statsminis-
tern i januari 2013 beskriver försvaret som 
’ett särintresse’, vilket väcker viss uppmärk-
samhet, men ger sannolikt en korrekt bild 
av hur sektorn numera uppfattas av den 
politiska makten. 

Om försvaret ska beskrivas som ett sär-
intresse bland andra i samhället, utmär-
ker det sig sannolikt också genom sin svag-
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het.” Vi är nog många som har svårt att se 
vad detta har med plutonchefens eller ba-
taljonschefens professionella kvalitet och 
självständighet att göra. Däremot torde 
Reinfeldt och Borg, tillsammans med sin 
svage försvarsminister, ha förlorat på den-
na nonchalans. Åtminstone förr i tiden ha-
de institutionen ÖB hos de flesta svenskar 
stort förtroende. Det kan vi nog tacka den 
i den offentliga försvarsdebatten skicklige 
Helge jung för och inte minst hans folk-
lige efterträdare Nils Swedlund, som var 
ÖB i mer än tio år. Den nuvarande Sverker 
Göranssons tal om ”enveckasförsvaret” 
väcker stor uppmärksamhet och har gett 
effekt rörande vanligt folks förståelse för 
hur illa det är ställt med de nya moderater-
nas försvar.

Den egna perioden
Som innehavare av ÖB-ämbetet från hös-
ten 1986 till sommaren 1994 fick jag er-
farenhet av att arbeta under både en soci-
aldemokratisk och en moderatledd borger-
lig regering. Läsaren kanske har föreställ-
ningen att det skulle skilja en hel del mel-
lan de två situationerna, men jag upplevde 
inte skillnaden som särskilt stor. Att från-
gå den alliansfria försvarspolitiken var inte 
en aktuell fråga som diskuterades i politi-
ken. I praktiken var partierna överens om 
strukturen av försvaret utom folkpartiet, 
som från 1970-talet ville lägga ner de in-
fanteribrigader som av ekonomiska skäl 
inte kunde moderniseras och istället satsa 
på ett par moderniserade infanteribrigader 
till eller den i armén eftersatta materiella 
kvaliteten. Man var också hos politikerna 
överens om att vi skulle ha en hög självför-
sörjningsgrad vad gällde försvarsmateriel – 
en svensk profil. Den på den tiden helt po-
litiskt socialdemokratiska fackföreningsrö-
relsen stödde alltid beställningar till svensk 

försvarsindustri, i synnerhet TCO under 
Björn Rosengren. De var starkt medvetna 
om betydelsen av teknikspridningen till öv-
rig industri för sysselsättningen.4

Man var emellertid inte överens om bud-
getens omfång från 1967, då den socialde-
mokratiska regeringen ensidigt tog bort 
den sista delen av den årliga procentuella 
uppräkningen, avsedd att täcka merkost-
naden för snabb teknisk utveckling på för-
svarsmateriel. De borgerliga regeringarna 
1976–82 förstärkte emellertid inte budge-
ten, och inte i avgörande grad heller reger-
ingen Bildt i början av 1990-talet. Den se-
nare fick problem med samhällsekonomin 
och tvingades strax efter 1992 års försvars-
beslut depreciera kronan. Däremot införde 
de på nytt ett procentuellt påslag för för-
svaret, men endast för materielbudgeten. 
Man hade redan i beslutet varit överens om 
en ”kategoriklyvning”, liknande den 1925, 
av den allmänna värnplikten för män. Det 
var möjligt genom att de åtta brigader IB 
66M, som fanns kvar i slutet på 1980-talet, 
skulle utgå i och med de nödvändiga redu-
ceringar som var en följd av att försvarsbe-
slutet 1987 var kraftigt underfinansierat.5

Idag är det kanske många som säger 
att den politiska ledningen endast anpas-
sade försvaret till att det kalla kriget var 
slut. Det var i själva verket svårt att se. 
För 1992 var vi i Försvarsmakten överty-
gade om att vi fortfarande hade ubåtsin-
trång, vilket vi faktiskt också hade i sep-
tember (aktiv hydrofonbild). Det var emel-
lertid också detta år vi köpte nya hydro-
fonbojar i vilka minkarna började lura oss. 
För övrigt hade vi samma år en uppmärk-
sammad spionskandal i Belgien (eller möj-
ligen Nederländerna) med Ryssland in-
blandat. Nato skulle inte ändra sin strategi 
förrän 1996, så jag brukar inte tro på dem 
som säger att de visste att det kalla kriget 
var slut med Gorbatjovs ”glasnost och pe-
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restrojka”. Kanske de har glömt det kom-
munistiska kuppförsöket mot honom i au-
gusti 1991, vilket misslyckades. Kunde in-
te WP:s upplösning lett till krig? Idag ser vi 
det å andra sidan som naturligt att det kalla 
kriget tog slut 1989–91 med Berlinmurens 
fall och Sovjetunionens upplösning.6 1993 
meddelade ÖB/MuST till regeringen att 
något militärt hot från Sovjetunionen in-
te kunde ses inom den närmsta tiden på 
grund av den där nedgångna organisatio-
nen och ekonomiska problem. 

Den svenska konstitutionen ger ock-
så myndighetschefen stor självständig-
het inom ramen för riksdagens budgetbe-
slut och regeringens regleringsbrev.7 Något 
öppet ministerstyre får inte förekomma. 
Ministern får inte blanda sig i enskilda 
ärenden, utan handläggningen beslutas av 
myndigheten utifrån stiftade lagar och för-
ordningar. En akut särskild inriktning krä-
ver regeringsbeslut (av minst fem statsråd), 
som t ex tas beträffande utveckling och an-
skaffning av varje enskilt materielobjekt 
av någon betydelse och andra investering-
ar i Försvarsmakten. Ibland görs det natur-
ligtvis försök att påverka i de privata sam-
tal som myndighetschefen har med sin mi-
nister. I mitt fall normalt en gång i veck-
an, gärna sen fredag eftermiddag, då ing-
en av oss var särskilt efterfrågad av någon 
annan. 

Vid dessa samtal berättade vi för var-
andra vad vi hade upplevt som viktigt se-
dan senast och avsåg göra den närmsta ti-
den, som kunde vara av intresse för den 
andra parten. Det kunde då komma ”för-
slag”, som t ex: ”kunde det inte räcka med 
ett stridsvagnskompani per bataljon?”. 
Plötsligt skulle pansarförbanden kunna 
fördubblas! Å andra sidan kom det ”befall-
ningar” som jag åtlydde för att de verkade 
rimliga och inte tillhörde mitt fackområde. 
Exempel på det var när Roine Carlsson sa-

de åt mig att vänsterpartiet nu var så pass 
demokratiskt att det skulle få en plats i för-
svarsutskottet. Därför skulle jag erbjuda 
partiet en deltagarplats i Chefskursen på 
Solbacka.8 Det förekom naturligtvis ock-
så att jag med min minister kontrollerade 
att han inte hade någon invändning emot 
något jag tänkte göra, som t ex att tacka 
ja till en inbjudan från min norske kollega 
att äta frukost i Oslo med den amerikanske 
Natochefen9 (Som kuriosa kan nämnas att 
jag anlände i en Sk 60 med min adjutant 
som pilot medan han anlände med sin DC 
9 med full besättning och säkerhetsfolk när 
vi samtidigt taxade in till Fornebu). 

Stort intresse för det hemliga i 
underrättelsetjänsten
Ibland började jag min orientering med att 
säga: ”Nu ska jag berätta något för Dig som 
jag inte vill att Du kommenterar.” Det rör-
de sig då om något som kunde bli politiskt 
känsligt om det skulle komma till massme-
diernas kännedom. Vanligen rörde det sig 
om något inom underrättelseområdet. jag 
hade nämligen föreställningen att om nå-
got gick snett, så skulle ansvaret vara mitt. 
Vi talade aldrig om detta syfte, men efter-
som bägge mina ministrar lydde denna in-
ledning utgår jag ifrån att de delade denna 
min syn. MuST var å sin sida ålagt att un-
derställa mig personligen för beslut plane-
rade åtgärder som hade sådana risker. Det 
är klart att jag var beroende av att de val-
de att också följa denna instruktion, men 
jag känner ej till något avsteg och kommer 
inte ihåg att någon sådan ”särskild händel-
se” gick snett under min tid. 

Bägge ministrarna var för övrigt väl-
digt intresserade av diskussioner inom det-
ta område. Roine Carlsson lät till och med 
bygga en ”ubåt” i departementslokaler-
na, där vi kunde sitta oavlyssnade vid så-
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dana diskussioner. Inom regeringen Bildt 
blev det litet missämja, då statsministern 
var lika intresserad som försvarsministern 
och krävde vissa direktföredragningar om 
underrättelsetjänsten och ubåtsintrången. 
Något som Anders Björck tyckte skulle gå 
via honom. 

Det har berättats för mig att tidigare 
gick FRA:s sammanställda veckorappor-
ter via den militära underrättelsetjänsten 
med dess rapporter så att de kunde jäm-
föras med varandra och arbetas ihop. Det 
blev strax före eller i början under min tid 
ändring på detta. Om på generaldirektö-
rens initiativ eller den nye ministern Roine 
Carlssons vet jag inte. Den senare tog i var-
je fall in en egen ”underrättelseanalytiker” 
i departementet för att hålla ihop dessa frå-
gor åt honom.

För övrigt var det regeringen som styrde 
samarbetet med övriga länders underrät-
telsetjänster. Som nytillträdd ÖB kallades 
man till försvarsministern, ett papper togs 
fram ur säkerhetsskåpet med de godkända 
länderna uppräknade, som fick underteck-
nas med att man tagit del av. Totalt sett såg 
papperet rätt neutralt ut, men det uppgavs 
aldrig vilka man i verkligheten skulle um-
gås med. Det visste ju underrättelsechefen. 
ÖB:s uppgift var endast att hålla koll på att 
de fanns med på listan. För övrigt träffade 
underrättelse- och säkerhetschefen regel-
bundet övriga säkerhetsmyndigheters che-
fer eller dennes ställföreträdare hos uD:s 
kabinettssekreterare för ömsesidiga orien-
teringar. 

Fler stridsvagnar än som 
föreslagits
När jag just tillträtt fattades 1987 ett nytt 
försvarsbeslut som jag inte kunnat påverka. 
Roine Carlsson följde det helt vad gällde 
ekonomi och inriktning. Det var rätt mycket 

underfinansierat, vilket vi i Försvarsmakten 
blivit vana vid sedan början av 1970-talet. 
Vidare hade arméns planering fått under-
känt i beslutet. Tillsammans skulle det leda 
till stora ingrepp i Försvarsmakten och då 
inte endast i armén. Vi ska återkomma till 
det.

Det blev ministrarnas olika personlig-
het och min som bestämde hur relationer-
na kom att utvecklas över tiden. Några ex-
empel i det följande:

Mycket riktigt skulle den moderate för-
svarsministern agera mer kraftfullt inom 
Regeringen för ”sitt” försvar. Som exem-
pel kan jag visa på att han köpte fler strids-
vagnar från Västtyskland än jag föresla-
git. Och detta utan att ens orientera mig 
i förväg. Han hade emellertid talat med 
arméchefen Åke Sagrén, som lovat att ta 
det inom arméns budget. De var begagna-
de Leopardvagnar och inte av samma kva-
litet som de vidareutvecklade ”svenskvag-
narna”. Å andra sidan fick han dem bil-
ligt, liksom de begagnade splitterskyddan-
de personaltransportfordon som av syssel-
sättningsskäl i före detta DDR erhölls för 
renoveringskostnaderna där. Äntligen kun-
de också infanteriet börja få denna högre 
skyddsnivå; en förbättring som jag till och 
med orienterades om i förväg. Men jag 
undrar om någon av dem tänkt på de öka-
de utbildningskostnader som skulle följa 
med denna anskaffning?

Inom den ekonomiska ramen för 1992 
års försvarsbeslut rymdes inte utveckling 
och anskaffning av robotsystemet Bamse 
parallellt med anskaffning av delserie 3 
av jAS. Eftersom jAS var prioriterat i be-
slutet så låg Bamse inte med i min plane-
ring. Strax innan jag vintern 1994 skulle 
åka till min sista Folk och Försvars riks-
konferens (som jag ska återkomma till 
nedan) bad Anders Björck mig att väl där 
hjälpa honom att övertala Carl Bildt om 
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att fortsätta utvecklingen av Bamse. Han 
skulle betala det utanför ramen med peng-
ar han erhöll genom att sälja olja från vårt 
Trondheimsförråd avsett för krig. jag del-
tog i detta samtal, då jag i utvecklingen av 
Bamse såg en senare konkurrent till delse-
rie 3 av jAS när slutlig beställning av den-
na var aktuell. Och tillsammans lyckades 
vi övertala Bildt, som tidigare tydligen va-
rit ovillig till att ta med utvecklingen som 
ej fanns i min plan.

I detta sammanhang ska kanske näm-
nas att den borgerliga regeringen föreslagit 
vissa förändringar i budgetsystemet. Bland 
annat skulle FMV inte längre få betala ut 
förskott till försvarsindustrin. I ett remis-
svar avvisade vi detta på grund av att det 
inte alltid var möjligt att (i planerna) i för-
väg kunna se när utvecklingen var klar och 
en beställning kunde läggas. Ej heller skul-
le ju de i planen avsatta pengarna för det-
ta materielobjekt användas för en annan, 
ej inplanerad och lägre prioriterad pro-
duktion. Vid en senarelagd beställning fick 
kontraktet, om förskott inte utbetalades, i 
regel förhandlas om, varvid priset kunde 
bli högre. (Något som Anders Borg för ett 
tag sedan fått upptäcka och klandrats för 
av riksdagens revisorer, efter det han ”otill-
börligt” lagt sig i försvarets detaljplaner-
ing av materielanskaffningen.) I mitten av 
1990-talet skulle Ingvar Carlssons nya re-
gering ändå anta detta förslag och inte nog 
med det, utan också ta bort de pengar ur 
anslagen som var inplanerade för förskott. 
På ett bräde förlorades i FB 92:s plan 8 mil-
jarder, efter det att Försvarsmakten redan 
genom den moderata sänkningen av kro-
nans värde hade förlorat ungefär 4 miljar-
der under samma femårsperiod.

Regeringen fattar således i princip alla 
beslut om nyanskaffning av materiel och 
större modifieringar, vilket kanske inte al-
la utanför försvaret tänkt på eller känt till. 

I regel följde dessa beslut dock ÖB:s (och 
försvarsgrenschefernas) långsiktsplane ring, 
även om ofta efter viss tidsfördröjning på 
grund av förseningar i utvecklingsarbe-
tet, prisökningar under detta, otillräck-
lig prisreglering eller att för mycket lagts 
in i planerna i kampen mellan partier-
na och försvarsgrenschefernas experter i 
Försvarsutredningarna. Politiker av al-
la ”färger” slog på den tiden vakt om den 
svenska försvarsindustrin och sysselsätt-
ningen, vilket i några fall lett till att försva-
ret fått vänta på ett vapensystem eller till 
och med fått en sämre lösning än det kon-
kurrerande utländska alternativet. 

Det var naturligtvis av stort intresse för 
oss att kunna komma över sovjetisk krigs-
materiel för att kunna studera den. Särskilt 
om den hade något motmedel inbyggd i 
sig, så att vi kunde förbättra vår egen ma-
teriels verkan. Ibland fick vi också tag i så-
dan utanför vårt eget land. Det gällde då 
att få hem den till Sverige med flyg eller 
båt. Det fanns sedan gammalt en muntlig 
överenskommelse mellan Tullverket och 
Försvarsmakten att sådan införsel kun-
de genomföras utan att införselhandlingar 
upprättades. 

Det blev under min ÖB-tid byte på pos-
ten som GD i tullverket, och den nye kräv-
de att överenskommelsen skrevs ner och 
undertecknades. Det skulle för min del re-
sultera i att jag – trots att jag avgått – blev 
medialt inblandad i Estonia-katastrofen då 
en tullman berättat om denna överenskom-
melse i TV. Därför har jag tagit reda på hur 
det förhöll sig och kan försäkra att ingen 
materiel avsedd för Försvarsmakten fanns 
ombord på Estonia under den katastrofala 
sista resan. Däremot hade redan under min 
tjänstetid materiel från Polen (eller möjli-
gen före detta DDR) införts med flyg till ett 
litet flygfält i Skåne, som kom att bli mass-
medialt uppmärksammat.
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Myndighetsinstruktioner
Det ska nämnas att regeringen hade ytter-
ligare ett styrmedel: förordningar för myn-
digheter, som klarar ut vilka uppgifter en 
myndighet har och formerna för verksam-
heten. För viss verksamhet kan det finnas 
särskilda förordningar, t ex för försva-
ret IKFN, som reglerar incidentberedska-
pen i fred och under vilka omständigheter 
våld får tillgripas och vem som får beslu-
ta om det. Denna skärptes efter hand un-
der 1980-talets ubåtskränkningar, och till 
slut kunde ÖB delegera beslut om vapen-
insats till taktisk chef för det förband som 
inom marinen ledde ubåtsjakten; detta un-
der förutsättning att det var bekräftat att 
kränkningen berörde också inre vatten.10

Detta var av stor betydelse eftersom den 
taktiske chefen – utan att behöva överta-
la högre chefer i en kedja och vänta på be-
slut – kunde agera direkt när ett gynnsamt 
läge uppstod.

Inom ledningsområdet i övrigt skulle det 
genomföras en stor förändring under min 
ÖB-tid: övergången till att Försvarsmakten 
blev en enda myndighet. Tidigare hade var-
je regional och lokal organisationsenhet 
varit en myndighet och haft sina regerings-
instruktioner. Enligt vad jag kom fram till 
behövde de därför inte i fred lyda en or-
der om t ex incidentbevakning från ÖB el-
ler ens sin försvarsgrenschef. Vad värre var, 
Regeringen kunde beordra en lokal myn-
dighet att göra något utan att gå genom 
ÖB eller försvarsgrenschefen.

Det var i själva verket Roine Carlsson 
som väckte min uppmärksamhet på det-
ta förhållande, som tillämpats under lång 
tid. En dag kom en ubåtskapten in till mig 
och anmälde att han av försvarsministern 
blivit beordrad att han efter en patrull ös-
ter om Gotland skulle försöka smyga in på 
svenskt vatten utan att i förväg ha anmält 

sin ankomst. Det vill säga, han skulle åt 
ministern i det fördolda testa den egna ma-
rinens uppmärksamhet mitt under en pe-
riod av återkommande skarpa ubåtsjakter. 
Naturligtvis såg jag till att han löstes från 
denna uppgift, men började samtidigt fun-
dera över om verkligen en minister kunde 
ge en sådan order och kom fram till att det 
kunde han nog.

Detta resulterade i förslaget om över-
gång till enmyndighetsförsvaret. Inom ra-
men för detta utarbetades i Försvarsstaben 
en instruktion för de regionala och loka-
la enheterna som skulle ersätta de tidiga-
re regeringsinstruktionerna: FörLed, 1990 
års upplaga. När denna kom på remiss till 
departementet väckte den tydligen viss för-
skräckelse och man förbjöd först att den 
skulle ges ut, men tydligen förstod man se-
nare att det var en konsekvens av enmyn-
dighetsalternativet.

Övergången till kader 
organisation och benäm
ningen grundorganisation
Av denna instruktion för ledningen i fred 
framgår också den nya organisation som 
höll på att införas i fredsorganisationen, 
den så kallade kaderorganisationen, såle-
des att krigsorganisationens chefer så långt 
som det var möjligt också skulle tjänstgöra 
som chefer för de enheter som utbildade 
krigsförbandet i det som nu kom att kal-
las ”grundorganisationen”. Övergången 
till denna kaderorganisation genomför-
des som resultat av mina erfarenheter från 
de två åren som MB ÖN. Vid mina be-
sök vid de repetitionsutbildande förban-
den fann jag nämligen att krigsförbands-
chefen alltid kunde skylla på någon annan 
om jag påpekade något som jag tyckte var 
fel hos förbandet. Den så kallade OLLI-
organisationen, som infördes på 1970-talet, 
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hade visserligen sparat pengar i mobilise-
ringsorganisationen, men gjorde också att 
det gick att skylla på dessa försvarsområ-
desregementen vid materielfel och natur-
ligtvis på krigsplaceringsmyndigheten eller 
fredsregementschefen vid personalfel. 

jag hoppades helt enkelt med reformen 
att krigsberedskapen skulle bli bättre om 
krigsförbandschefen själv hade ansvar för 
så mycket som möjligt av produktionen av 
sitt eget förband. Det blev möjligt bland 
annat genom att även infanteriregemente-
na sedan IB 66M lagts ned hade blivit en-
brigadsregemente liksom pansarförban-
den. I de senare utbildades endast en halv-
bataljon varje år, för att inte regementets 
övningsfält skulle slitas ner alltför mycket, 
och för att kunna samöva bataljonen un-
der grundutbildningen, utbildades så fort 
det gick den andra halvan samma år vid ett 
annat pansarregemente. Bataljonschefen 
kunde i övrigt tjänstgöra hemma när hans 
bataljon grundutbildades.

Två tillägg i ledningsorganisationen 
som länge diskuterats kom också äntligen 
till stånd. Inom armén hade det diskute-
rats om främst milo Ö och S hade tillräck-
lig ledningskapacitet för att samordna stri-
den vid deras största tilldelning av mark-
stridsförband, d v s om det inte behövdes 
en armékårstab för att ta över ledningen av 
de flesta markstridsförbanden under MB. 
En sådan tillkom sålunda och kunde kom-
plettera MB:s ledningskapacitet i kraftsam-
lingsriktningen. 

1966 års reform om militärbefälhavar-
nas totala operativa ansvar med alla ty-
per av stridskrafter som underställts ho-
nom hade luftoperativt delvis lösts genom 
att attackeskadern E 1 operativt var under-
ställt ÖB och med del kunde tilldelas MB 
för vissa företag. Detta gällde dock inte 
sjöoperativt. Kustflottan splittrades i sam-
band med mobilisering och en väl samman-

svetsad sjöstyrka skulle därmed komma att 
upplösas. under ubåtskrisen skedde före-
tagsledningen av kustflottans personal från 
aktuell örlogsbas/marinkommando för att 
formellt och smidigt gå över till den ope-
rativa ledningen vid skarp insats. Antalet 
professionella sjöofficerare med stabsut-
bildning räckte inte till för att täcka beho-
vet inom den centrala, högre och lägre re-
gionala operativa ledningen samtidigt med 
sjöbefattningar som förbands- och fartygs-
chefer. Detta medförde en kraftsplittring av 
tillgänglig kvalificerad personal. 

Det gick enligt min uppfattning att lö-
sa med en organisation liknande den i 
Flygvapnet, d v s genom att krigsorganise-
ra kustflottans Flagg för att vid krig under-
ställas den MB som fått majoriteten av sjö-
stridskrafterna sig underställda. Detta ska-
pade också en nödvändig stabsresurs för 
att efter ett krigsutbrott samordna den sjö-
operativa ledningen av sjöstridskrafterna 
med de länder som hamnat på samma si-
da i kriget. Som vi nu vet var det ju förbe-
rett att kunna ta emot den västtyska flot-
tans Östersjödel (med sina sårbara baser) 
på den svenska Ostkusten. uppdelningen 
av egentliga Östersjön mellan milo Ö och 
S ansågs vara olycklig från Flottans sida. 
Enligt min mening borde dock inte princi-
pen om MB ledningsansvar överges, men 
det krävde att ÖB reglerade operationsom-
råde och gränser efter det läge som efter 
hand uppkom. 

Utnämningsärenden
under min ÖB-tid låg utnämningsmakten 
kvar hos regeringen från överste/kommen-
dör och uppåt. Det förutsattes att ÖB läm-
nade förslag till ministern om ett (eller ett 
par) alternativ till ersättare vid en avgång. 
Det var ärenden som jag kände stort an-
svar inför. Totalt tror jag att jag använde 
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c:a en tredjedel av min arbetstid åt perso-
nalärenden. Det gick ju att förutse de flesta 
fall av kommande befordringsärenden, så 
varje höst arbetade jag ut en så långt möj-
ligt heltäckande plan för nästa års beford-
ringar till överste (motsv) och högre grader. 
En plan som jag först diskuterade med för-
svarsgrenscheferna, men också ”remittera-
de” till Officersförbundets ordförande för 
diskussion. 

Befordringar till överste/kommendör för-
behandlades i så kallade Befordrings bered-
ningar försvarsgrensvis, respektive trupp-
slagsvis i armén, i vilka personalorgani sa-
tionerna hade medinflytande. De till slut 
valda kandidaterna, vilkas antal till någon 
liten del översteg det beräknade behovet, 
ordnades i turordning. I dem angavs inte 
några befattningar, vilket gav mig viss fri-
het att välja bland dem beroende på vad 
de passade för. Diskussioner fördes också 
med de enskilda personer befordringarna 
rörde. Det förekom naturligtvis att perso-
ner tackade nej till mina förslag. Oftast ha-
de det med krav på byte av bosättningsort 
att göra. 

Planen föredrogs och överlämnades där-
efter till försvarsministern. Vid ett senare 
tillfälle diskuterades också de enskilda för-
slag ministern hade frågor om eller kanske 
namn han saknade. Ibland kunde det le-
da till några smärre förändringar. Det gick 
ju alltid att återkomma med mitt förslag i 
nästa års plan. När en lämplig tidpunkt för 
utnämningen närmade sig skickade jag in 
det slutliga enskilda förslaget inför reger-
ingens utnämning.

Då jag fick klart för mig att Roine 
Carlsson före regeringsbeslut om generals- 
och amiralsbefattningar orienterade kung-
en om sin avsikt började jag också orien-
tera denne om sådana förslag i min plan, 
eftersom jag ändå besökte honom en gång 
varje höst för att orientera honom om för-

svaret, positiva händelser och problem, sär-
skilt ubåtskränkningarna. Varje höst gjor-
de jag en rundvandring till honom och par-
tiledarna för att berätta om ubåtsintrången 
och våra viktigaste förslag i årets rullade 
programplan.11 Det är ju hela folkets för-
svar! När jag vid en riksdagens mottagning 
i Sammanbindningsgången råkade nämna 
det för talmannen Thage G. Peterson kräv-
de han att få samma föredragning, vilket 
han naturligtvis fick varje år därefter. Vi 
hade lärt känna varandra därför att jag i 
Lennart Ljungs efterföljd bjöd de fyra tal-
männen varje år på en kombinerad för-
svars-, kultur- och naturresa någon gång i 
augusti till en ny del av vårt vackra land. 
Som MB ÖN hade jag själv varit värd för 
ett sådant Ljung-besök i Pältsastugan strax 
intill Treriksröset.

Dessa årsvisa planer följdes i stort sett 
hela tiden med några få undantag. Ett så-
dant gällde en frispråkig kommendör i ma-
rinen som jag föreslog till befordran till 
MB V. Roine Carlsson accepterade försla-
get när årsplanen presenterades, men ha-
de ändrat sig till det var dags för regering-
ens utnämning. I just detta fall ansåg jag 
inte att jag kunde böja mig, då officeren 
i fråga redan tjänstgjort på ansträngande 
befattningar i fyra år och behövde avlö-
sas. Efter att ha orienterat försvarsminis-
tern om min avsikt begärde jag därför fö-
reträde hos statsminister Ingvar Carlsson 
och anmälde vår oenighet, samt att jag an-
såg att det stred mot grundlagens formule-
ring om förtjänst och skicklighet. Det var 
enligt min uppfattning en kompetent sjöof-
ficer och en god ledare. Vice statsministern 
Odd Engström fick i uppgift att döma mel-
lan oss, och under Roine Carlssons nästa 
semester blev kommendören utnämnd till 
en annan amirals-/generalsbefattning då 
milo V planerades utgå senare.
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I detta sammanhang ska kanske näm-
nas att i organisationen för Försvarsstaben 
(Fst) och i de tidigare sex samlade militär-
områdena var det praxis att befattningarna 
skulle delas ”rättvist” mellan försvarsgre-
narna. I Fst fanns således tre chefsbefatt-
ningar, en för varje försvarsgren: ÖB, C Fst 
och Souschefen, som hade hand om studier 
och planering.

Även med Anders Björck hade jag en dis-
kussion gällande befordran av en frisprå-
kig officer, denna gång ur Armén, men kan 
nu i efterhand konstatera att det löste sig. 
Han tillträdde den befattning jag föresla-
git tre månader efter min pensionsavgång. 
jag har under min pensionärstid hört civi-
la professorer på FHS förmoda att det var 
vi militära chefer som inte ville ha frisprå-
kiga underlydande. jag kan för min egen 
del således dementera detta, liksom att vi 
inte skulle vara särskilt intresserade av att 
skicka förband i FN-tjänst, som en annan 
professor velat påskina. Tvärtom, det var 
ju den bästa kvalitetskontroll vi hade för 
att få kvitto på att vi fortfarande efter snart 
200 års fred utbildade befäl och soldater på 
rätt sätt.

Vad avsåg alla lägre befattningar gällde 
ju en bestämd tidsstege för skolor och be-
fordran under min ÖB-tid upp till major/
örlogskapten. För befordran till överste-
löjtnant/kommendörkapten hölls också sär-  
 skilda beredningar med vissa chefer och 
representanter för facket närvarande. För 
deras arbete fanns kriterier framtag na. I 
ett fall kontaktade Roine mig och bad 
mig skicka in ett förslag till befordring 
av en örlogskapten till kommendörkap-
ten. Personen ifråga användes av ministern 
som adjutant, och han ville kanske ha sam-
ma grad på honom som den ÖB:s adjutant 
hade. Tyvärr måste jag då anmäla att den-
na person inte fanns uppförd på gällande 
be ford ringslista, bland annat för han inte 

uppfyll de kraven för sjötjänst, så jag kun-
de i rättvisans namn ej skicka in ett sådant 
förslag. Naturligtvis befordrade Roine ho-
nom ändå.

Den politiska ledningen 
blandade sig också i på andra 
sätt
I de politiska besluten om FN-insatser lade 
man sig ofta också i detaljer, som man kan-
ske borde ha låtit beslutas på militär led-
ningsnivå. T ex krävde – vid beredningen 
av beslutet om FN-insatsen i Bosnien 1993 

– Pierre Schori som partiets utrikespolitiske 
talesman att Tuzla med omgivning skulle 
ligga inom den svenska bataljonens områ-
de. Det skulle vara ett exempel på ett om-
råde med mindre etniska konflikter sades 
det. Försvaret ville å sin sida vara närmre 
Adriatiska havet. Vidare skulle FN:s Force 
Commander inte ha rätt att flytta svenska 
enheter ut från detta område. Bland det 
första som hände var att den svenske ba-
taljonschefen fick be Force Commander att 
hjälpa honom med ett annat lands enhet 
för att avlösa en svensk enhet som hade 
haft en svår period och behövde vila. Detta 
berodde i sin tur på att bataljonen fortfa-
rande var reducerad på grund av att FN 
bestämt att den svensk-danska bataljonen 
skulle järnvägstransporteras ner, medan vi 
hade utgått från att den skulle gå sjövägen 
via Adriatiska havet. Naturligtvis utnytt-
jade serberna detta, då järnvägen gick till 
Beograd, där del av bataljonen, bland an-
nat det danska stridsvagnskompaniet, blev 
kvarhållet en tid. 

Detta kompani hade vi lyckats få med 
oss, kanske tack vare kravet om Tuzla. Vi 
motiverade det nämligen – efter det min 
kollega i Danmark per telefon erbjudit mig 
ett Leopardkompani – med att vi behövde 
ett arriärgarde om vi skulle tvingas att reti-
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rera till Adriatiska havet. FN behöll i New 
York också för sin del beslutsrätten att an-
vända de till missionen avdelade attack-
flygplanen, med påföljd att de aldrig kom 
till användning mer än till överflygningar. 
När flygplanen nådde det tänkta insatsom-
rådet fanns nämligen ännu inget beslut el-
ler hade redan situationen förändrats så de 
inte borde eller kunde sättas in. (jfr vad 
jag berättat om IKFN ovan.) Vi, försva-
ret och den politiska ledningen, kan med 
glädje konstatera att aktuell brittisk Force 
Commander i pressen frågade ”hur vi, som 
levt i fred i nästan 2 000 år, kunde utbilda 
så bra soldater?” Som sagt, en kvalitetsbe-
dömning efter en del verkligt svåra inter-
mezzon, bland annat med en skarp eldin-
sats av de danska stridsvagnarna. 

Vad jag kan minnas var det ingen riks-
dagsledamot eller journalist på den tiden 
som frågade varför en soldat dödat någon 
för att försvara sitt eget liv. (Vad tror poli-
tikerna att de gör när de skickar ut en sol-
dat där det ibland skjuts skarpt? Att han 
fridfullt ska låta sig dödas?) Soldaterna i 
bataljonen var ju utbildade under kort tid 
som värnpliktiga, men uppfräschade och 
väl samövade – även med det danska kom-
paniet – av den valde bataljonschefen före 
avfärd under ett par månader. Det vill sä-
ga under kortare tid än ledningen nu anser 
de behöver med sina yrkessoldater. Det var 
naturligtvis ett urval bland de värnplikti-
ga som fått de bästa omdömena under sin 
grundutbildning.

Trycket från massmedierna 
och relationen till regeringen 
Några månader innan jag skulle pensio-
neras deltog jag i min sista rikskonferens 
med Folk och Försvar. Vid tidpunkten ifrå-
ga hade – på grund av att försvaret aldrig 
kunnat visa upp någon av alla de sovjetiska 

ubåtar som vi talade om – även en del se-
riösa journalister börjat tvivla på våra på-
ståenden och då även på de rapporter som 
lämnats tidigare under 1980-talet.12 Vid 
en rast under konferensen blev jag ”upp-
vaktad” av en – om jag minns rätt – DN-
journalist, som jag på grund av hans tidiga-
re artiklar hade förtroende för. Vad han vil-
le var att få så kallad ”bakgrundsinforma-
tion”, som han lovade att inte direkt citera 
i någon artikel. (jag var naturligtvis med-
veten om att journalister normalt vid den 
tiden ville kunna skriva om allt de fick reda 
på, men som sagt, jag hade förtroende för 
honom och hade en gång tidigare haft en 
sådan relation i början av 1980-talet med 
Sven O Andersson, chefredaktör för den 
kortvarigt återuppståndna Stockholms-
Tidningen, och han hade aldrig svikit mig. 
Han var ju dock av ”en äldre skola”.) 

Dagen efter, hemkommen till Stockholm, 
fick jag ett telefonsamtal från DN-journa-
listen att en annan journalist, vill minnas 
från Göteborgs-Posten, hade suttit och av-
lyssnat oss vid en dörrspringa och att den-
ne tänkte skriva om vad som sagts – någ-
ra tidigare ej officiellt nämnda uppgifter av 
viss hemlighetsgrad – och att därför den 
journalist jag hade haft förtroende för in-
te längre kunde stå fast vid sitt löfte. Han 
måste se till att hans tidning inte kunde bli 
tidsmässigt omsprungen av den andra, sa-
de han. jag förstod naturligtvis direkt att 
de två kunde ha gjort upp om detta i för-
väg.

Min sekreterare meddelade mig någon 
dag eller två efteråt att statsminister Carl 
Bildt ville tala med mig. Ett rykte kom i 
svaj i staben om att en ung spoling från 
uD som tillfälligt tjänstgjorde i Statsråds-
beredningen hos Bildt sagt att jag skulle 
av skedas för min lösmynthet. jag har idag 
inga minnen av att det skulle ha fällts någ-
ra hårda ord hos statsministern. jag tror 
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till och med att jag själv tog upp saken och 
beskrev vad som hänt. Till min läggning är 
jag en öppen person, vilket noterades av 
bland annat MuST, som ibland tyckte att 
jag gick för långt när jag argumenterade i 
massmedierna. Det finns ett mycket trev-
ligt minne av det på hallväggen i min bo-
stad: en vackert broderad kopia av bered-
skapsårens En svensk tiger, som överläm-
nades vid min pensionsavgång.

Ett annat minne kommer för mig ibland, 
nämligen att jag lät mig övertalas av in-
formationschefen HG Wessberg13 att låta 
trycka och sätta upp ett antal affischer om 
behovet av ett starkt försvar. Vad jag minns 
framförde Roine inte någon tillrättavis-
ning till mig. Det behövdes ej. Efter någon 
vecka såg jag själv någon av affischerna på 
Valhallavägen – med Mao-texten ”Ett land 
har alltid en armé. Sin egens eller någon 
annans”. Framme vid Fst på Lidingövägen 
beordrade jag att affischerna skulle tas ner. 
Det är inget försvar för vad som hände, 
men vid tiden var jag ny i ämbetet och hade 
nyss konstaterat hur underbalanserat 1987 
års försvarsbeslut var. Skadan var skedd i 
den meningen att pengar redan kastats ut 
på något som inte tillhörde vad vi skulle 
syssla med. Nuförtiden tycks sådana sned-
steg vara vanliga hos statliga myndigheter, 
liksom att miljonbelopp används för per-
sonalfester. 

I slutet av min ÖB-tid kom en dag den 
pressansvariga på ”Info” upp till mig ”med 
håret på ända” och berättade att Expressen 
var i telefon och påstod att jag bjudit 
Antonia Ax:son johnson och Anita Gradin 
på en flygtur till Jokkmokk. ”Var vänlig 
skicka in samtalet till mig”, svarade jag. 
Väl hopkopplad med reportern berättade 
jag hur det kunde komma sig. jag hade vid 
en middag för Grossistföreningen hamnat 
mellan Antonia, som då var dess ordföran-
de, och Anita. under diskussionen kom jag 

att för damerna peka på hur betydelsefullt 
Övre Norrland var från militärgeografisk 
och strategisk utgångspunkt. Då bägge da-
merna argumenterade emot mig kom jag på 
en idé. ungefär en vecka senare skulle jag 
ändå upp till jokkmokkbasen för ett möte. 
Då min adjutant skulle flyga mig upp i en 
fyrsitsig Sk 60 inbjöd jag de båda damer-
na att följa med. De var ju av betydelse för 
opinionen i landet. För att sockra budet la-
de jag till att de under mitt möte skulle få 
fortsätta flygturen i Rapadalen – ”det vack-
raste man kan tänka sig i Sverige” – för att 
de sedan skulle avsätta en timme för min 
föredragning om försvaret av ÖN. Om det 
blev till någon nytta för Försvarsmakten 
vet jag inte. Åtminstone lät reportern nöja 
sig med motivet, så vi tre hamnade inte på 
löpsedeln.

Att bli tillrättavisad som ÖB
Däremot skulle jag en annan gång på ett 
medvetet förnedrande sätt tillrättavisas av 
Roine Carlsson. Det handlade om att jag 
fattat beslut om att klassa ner ett tidiga-
re ärende från ”för rikets säkerhet särskilt 
hemligt meddelande” till vanligt så kallat 

”enkelhemligt meddelande” eller möjligen 
öppet. En dag blev jag nerkallad till för-
svarsministern utan att veta vad det hand-
lade om. Väl där placerades jag vid ett 
bord på vars andra sida rättschefen satt. 
Försvarsministern själv satt kvar vid sitt 
skrivbord och låtsades läsa några papper. 
Han lät mig dock först veta att mot bak-
grund av min åtgärd, som ovan beskrivits, 
skulle rättschefen lära mig att det var re-
geringen som kunde avhemliga handling-
ar av särskild betydelse för rikets säkerhet. 
jag minns inte vad handlingen handlade 
om, men det var kanske något om ubåts-
kränkningarna som hela tiden var irrite-
rande för den sittande socialdemokratiska 
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regeringen. jag beslöt mig direkt för att 
bara lyssna och inte kommentera något i 
den märkliga händelsen mer än att efter 
avslutad ”lektion” erkänna att jag hört 
uppläsningen och begripit den, något som 
krävdes av ministern.

Däremot är jag fortfarande övertygad 
om att jag handlat rätt. Det var jag som ha-
de undertecknat handlingen och ursprung-
ligen åsatt den det högre värdet. Därför var 
det jag som ”ägde” handlingen och kunde 
ompröva mitt tidigare beslut om sekretess-
graden. Vad jag inte förstår är att rättsche-
fen ville låna ut sig till detta skådespel. Vi 
hade normalt inga dåliga relationer. 

Emellertid minns jag inte om det var 
samma kväll jag inte inställde mig till en 
av Roine Carlssons middagar på Karlberg, 
men det kan vara så. Min hustru gick emel-
lertid dit och anmälde att jag inte skul-
le komma. Hon erinrar sig idag att Roine 
Carlsson då replikerade: ”Du skulle bara 
veta hur många gånger jag har fått ångra 
att jag utnämnde Din man till ÖB!” Han 
var visserligen upp en dag eller två vid en 
övning i Bodentrakten före utnämningen 
för att bekanta sig med mig, men det var 
nog Anders Thunborg som rekommenderat 
mig efter vårt goda samarbete när jag tjä-
nade honom som planerings- och budget-
chef i departementet och vi i politisk enig-
het (för första gången sedan 1967) lycka-
des kompensera försvarsbudgeten för den 
höga dollarkursen. Den drabbade ju sär-
skilt jAS-projektet, där man vid regeringen 
Palmes tillträde för syns skull hade ”kon-
strat” en del med anskaffningsbeslutet.

Roine kunde någon gång kritisera 
Försvarsmakten offentligt. De flesta som 
följde massmedierna i slutet av 1980-ta-
let kommer nog ihåg hans ”Stora plåtscha-
brak för att marinofficerarna ska få glän-
sa på kommandobryggan är ingenting att 
spilla pengar på.” Carlsson gjorde emeller-

tid avbön i TV-programmet ”Godmorgon 
Sverige” för sitt yttrande, med uttalan-
det: ”jag är rätt citerad, och det var högst 
olämpligt av mig att prata på det sättet, 
jag är oerhört arg på mig själv för det här. 
Självklart har jag respekt för marinoffice-
rarna och deras arbete.” Det förekom nor-
malt inte, eller i varje fall var det ovanligt, 
att regeringskansliet offentligt kritiserade 
en myndighetschef utan att samtidigt av-
skeda honom, och i det här fallet var det 
inte mig han var arg på utan marinchefen. 
Senare under 1990-talet började det före-
komma. Det var framför allt en statssekre-
terare/rättschef som flera gånger uttalade 
sig nedsättande om den militära ledningen 
för journalister. Det passar sig inte för en 
statstjänsteman.

under andra halvan av min period skul-
le vi komma att förbereda chefsutnämning-
arna ännu noggrannare. Varje år före min 
årsplanering av utnämningsärenden kalla-
des alla försvarets generallöjtnanter (för-
svarsgrenschefer, C Fst samt MB S, Ö och 
ÖN) till ett en veckas chefsplaneringsmö-
te i Stockholm, som i sin tur förbereddes 
av vardera en chefsplanerare från varje för-
svarsgren. De senare utvaldes med omsorg 
bland försvarsgrenarnas överstar/kom-
mendörer (av första graden, som det tyvärr 
fortfarande hette då). Dels skulle de ha så 
kort tid till sin egen pensionering att de in-
te själva längre var aktuella för befordran, 
dels ha gjort sig kända för att ha gott om-
döme vid personalbedömningar. Kommer 
inte ihåg om jag frågade om lov hos den 
politiska beslutsnivån (då det var en li-
ten ändring av Fst:s organisation) eller om 
jag självsvåldigt bara gjorde det. Hur som 
helst, de kunde inte gärna neka till det. Det 
borde ju bli bättre resultat för personalen. 
jag vet inte om mina efterträdare har fort-
satt förfarandet.
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Så illa var det trots allt inte
Av några av ovanstående stycken verkar 
det onekligen som om Roine Carlsson och 
jag hade väldigt dåliga relationer. Normalt 
upplevde jag det inte så. Vi hade våra gräl 
ibland vid veckosamtalen och t ex när jag 
blev ”utkörd” vid min första föredragning 
om ubåtskränkningarna mitt i denna och 
som jag beskrivit i min bok om ubåtsfrågan 
för ett par år sedan. Det ordnade emeller-
tid strax till sig med Sten Anderssons hjälp. 
Roine Carlsson var med sitt raljerande sätt 
rolig att umgås med och höll sig till fattade 
beslut. I själva verket fick jag hans stöd för 
de flesta åtgärder som föreslogs med anled-
ning av Fu 88. Dock med ett väsentligt un-
dantag, som jag ska återkomma till.

Bland annat fick jag stöd för enmyndig-
hetsförsvaret och kaderorganisationen. Låt 
mig berätta om en fråga till som låg i ti-
den och där vi var överens men båda till-
rättavisades av Sveriges riksdag. Kvinnliga 
yrkesofficerare hade börjat tas in i flyg-
vapnets stridsledningsorganisation redan 
i början av 1980-talet, och jag fick i upp-
gift att pröva om det inte var dags att öpp-
na upp fler officersbefattningar för kvin-
nor. Militärledningens slutsats blev att de 
flesta yrkesofficersbefattningar kunde öpp-
nas upp för kvinnor med ett par undantag. 
Det första undantaget var piloter i flygvap-
net. Helt enkelt därför att det var så dyr 
utbildning och så kort krigsplaceringstid 
för stridspiloter. Vidare borde enligt flyg-
läkarens uppfattning inte gravida kvinnor 
utsättas för gravitationskrafter. De skul-
le med andra ord behöva kunna ta ett par 
pauser i sin korta stridspilotperiod efter 
den dyrbara utbildningen. Behoven för lät-
tare flyguppgifter täcktes redan av de äldre 
manliga piloterna. ungefär liknande motiv 
fanns för ubåtsvapnet, som inte heller bor-
de öppnas upp enligt vår mening.

Den andra och stora gruppen var emel-
lertid alla jägar- och infanteriofficerare, 
som i krig ofta skulle komma i närstrid med 
stor risk att bli tillfångatagna. Riksdagen 
bestämde emellertid annorlunda; alla be-
fattningar skulle öppnas upp för kvinnor. 
Det motiverades med att ”jämställdhet är 
viktigare än effektivitet”. jag tycker fortfa-
rande att det var fel beslut, särskilt vad gäl-
ler jägarna och infanteristerna. Åtminstone 
de kvinnliga riksdagsledamöterna borde ha 
insett att risken för kvinnliga fångar att bli 
våldtagna är stor även om det förekommer 
också för manliga. I detta avseende var de-
ras beslut inte jämställt. Och det var mili-
tärledningens huvudmotiv för förslaget. De 
kvinnor som ville bli officerare var emel-
lertid tvungna att genomgå frivillig värn-
pliktsutbildning, vilket var bra.

I själva verket uppskattade jag Roine 
Carlsson för att man alltid kunde lita på 
hans ord.

Det var därför han varit så uppskattad 
också i näringslivet, när man där tidigare 
hade förhandlat med honom. Så uppskat-
tad att jag senare på 1990-talet, när jag 
som sammankallande för ledningsgruppen 
för det, som sannolikt var den svenska gre-
nen av Natos Stay Behind, tog in Roine is-
tället för Stig Malm, som jag var litet osä-
ker på.14

Var politikerna intresserade av 
de operativa frågorna?
I dåtidens totalförsvar fanns på den hög-
sta nivån ett så kallat Försvarsråd, bildat 
1962 och lett av statsministern. Det skul-
le användas för samordning av försvars-
ansträngningarna. I detta ingick berörda 
statsråd och totalförsvarets myndighets-
chefer. Vid de få möten som anordnades 
under mina knappt åtta år kan jag inte 
minnas att de innehöll någon inriktning 



N R 3 juLI /SEPTEMBER 2014

50

från statsministern vid slutet eller i efter-
hand i en särskild skrivelse från regeringen. 
Det ansågs väl räcka med någon ändring 
eller något tillägg i årets öppna proposition 
till riksdagen.

under Försvarsrådet verkade Totalför-
sva rets chefsnämnd, som också tillkommit 
1962. (Över huvud taget lämnades många 
förslag till samordning av både totalförsva-
ret och den operativa militära ledningen 
under den tidigare nämnde Nils Swedlunds 
långa ÖB-period. Förutom på honom själv 
berodde det säkert på att han hade dugliga 
medarbetare, som Carl Erik Almgren, Curt 
Göransson och Claës Skoglund med insikt 
i territoriell verksamhet.) I chefsnämnden 
diskuterades förändringar i hotbilden som 
kunde leda till förändringar inom totalför-
svaret eller brister i samordningen. ÖB var 
normalt ordförande; kanske som en följd 
av att han betraktades som neutral av ge-
neraldirektörerna för de civila myndighe-
terna. Chefen för försvarsdepartementets 
samordningsavdelning var sekreterare och 
hjälpte ÖB att förbereda mötena. jag upp-
levde inga större motsättningar i denna 
skara någon gång under mina knappt åtta 
år som ordförande.

Försvarsutskottets medlemmar försökte 
jag flera gånger samla till ett studiebesök på 
Försvarets Forskningsanstalt (FOA), närm-
re bestämt dess ”spelhåla”, för att ge dem 
en inblick i hur seriöst våra studier bedrevs 
för att framställa perspektivplanen respek-
tive programplanen inför ett försvarsbeslut, 
samt vilka avdömningskriterier vi använ-
de (tid och förluster) och hur resultatet til-
lämpades. under de åtta åren gick det bara 
att få till stånd ett sådant möte som vara-
de en halvdag. Huvuddelen av tiden ”stals” 
av den tjänsteman från försvarsdeparte-
mentet (själv från FOA) som ledde besö-
ket. Till min besvikelse måste därefter ge-
nomgången av ett spel som just skulle visa 

de noggranna förberedelserna utgå och syf-
tet i huvudsak gå förlorat.

De åtta operativa uppgifterna 
Regeringen tänkte tidigarelägga nästa för-
svarsbeslut till 1991. Det var en särskild 
glädje för mig att Carl johan Åberg blev 
utsedd till ordförande för den försvars-
kommission som tillsattes. jag hade nämli-
gen genom massmedierna fått intrycket att 
han inte lät sig förblindas av sina ideolo-
giska känslor utan tog reda på fakta innan 
han tog ställning.

Det blev som jag förväntat mig. Han 
sökte först upp mig och diskuterade ige-
nom hur jag såg på försvarsfrågan och vil-
ka ”fallgropar” jag tyckte det fanns. Tyvärr 
skulle han året därpå återkomma och sä-
ga att utredning hade lagts ner, då han in-
te lyckats ena den (eller kanske sitt par-
ti). Beslutet återlades till 1992 som det ur-
sprungligen var tänkt. 

I den ÖB programplan kommissionen 
disponerade (daterad 1990-08-31 och på 
sid 21) hade jag beskrivit vilka uppgifter 
Försvarsmakten (enligt min tolkning) hade 
fått i 1987 års beslut – och vad det krävde 
för typ av resurser – i åtta punkter:

(1) Luftförsvara vårt land – Resurser för 
att hävda det svenska luftrummets in-
tegritet i fred, vid kriser och i en neu-
tralitetssituation eller tidig angrepps-
fas mot hot om genomflygning från 
båda stormaktsblocken.

(2) Hävda vår neutralitet till sjöss – Resur-
ser för att hävda det svenska sjöterri-
toriets integritet i fred, vid kriser och i 
en neutralitetssituation med strid mel-
lan stormaktsblocken i Europa, sär-
skilt vid Östersjöutloppen.

(3) Skydda sjötransporter längs vår kust – 
Resurser för att i kris, under en neu-
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tralitetssituation och i tidig angrepps-
fas kunna upprätthålla försörjning-
en och då även av Gotland och Övre 
Norrland.

(4) Förhindra strategiskt överfall – Resur-
ser för att förhindra strategiskt över-
fall, bland annat skydd av befolk-
ningscentra.

(5) Försvara norra Sverige – Resurser för 
att i en neutralitetssituation kunna 
hävda landets integritet i strider mel-
lan stormaktsblocken på Nord kalot-
ten och för att försvara oss mot gräns-
invasion.

(6) Försvara oss mot kustinvasion – Re-
surser för att försvara varje aktuell del 
av landet mot kustinvasion.

(7) Gardera oss mot olika anfallsriktning-
ar – Resurser för att gardera olika 
tänkbara angreppsriktningar även vid 
militärgeografiska förändringar (stor-
maktsstridskrafter framgrupperade i 
nya riktningar).

(8) Fortsätta striden – Resurser för att 
om Sverige blir angripet dels kunna 
genomföra en uthållig försvarsopera-
tion i en riktning, dels kunna gardera 
oss i andra delar av landet.

Stycket avslutades med konstaterandet: 
”Av statsmakternas anvisningar till över-
befälhavaren framgår att det mål för to-
talförsvaret som lades fast av riksdagen i 
samband med 1987 års försvarsbeslut gäl-
ler som inriktning för förberedelserna inför 
1991 års försvarsbeslut”.

I min enfald tyckte jag naturligtvis att 
vi hade kommit på en smart formulering. 
Nu skulle väl politikerna ändå vara tvung-
na att antingen förstärka försvarsanslagen 
eller vara tvungna att ta ställning till vil-
ka uppgifter vi inte skulle kunna lösa läng-
re med vårt efter hand allt mindre för-

svar med sina materiella brister och kor-
ta grundutbildning! Men inte – naturligt-
vis! De skulle bara helt enkelt inte svara på 
den bakomliggande frågan i beslutet som 
togs 1992. Hade Carl johan Åberg velat 
göra det redan 1991, förstår jag om han 
varken fick med sig kommissionen eller sitt 
parti. under tiden förföll dock den presum-
tive angriparens stridskrafter allt mer.

Däremot blev jag anklagad i en tid-
ningsartikel av den förre arméchefen Nils 
Sköld för att gå flygvapnets och marinens 
ärenden. Tyckte han jag borde börjat med 
punkt 7 och 8 och inte med 1 till och med 
6? Han ville i varje fall inte förstå att det 
endast följde en kronologisk ordning vid 
en säkerhetspolitisk utveckling som ledde 
till att Sverige drogs in i kriget. Dessutom 
trodde jag på neutralitetspolitiken medan 
han säkert kände till Natosamarbetet. jag 
tycker fortfarande att de åtta punkterna 
väl beskiver den verklighet försvaret levde 
i under det kalla kriget. I varje fall om man 
inte avsåg att vara med från början av ett 
Europakrig på Natosidan.

De flesta förändringarna 
trycktes ha passat
Åtta år av förändring. Så hette en skrift 
som Informationsavdelningen publicera-
de vid min pensionsavgång. De flesta av 
de omfattande förslagen till förändring – 
inom den ekonomi jag hade till förfogande 

– tycktes ändå i tiden också ha passat den 
politiska ledningen. En del anser förstås att 
det var onödigt mycket förändringar och i 
fel riktning. Reduceringarna av arméns or-
ganisation öppnade upp för att dess kvali-
tativa brister skulle kunna åtgärdas under 
1990-talet. 

Det enda stora bakslag jag hade och 
som fick mig att på allvar överväga att be-
gära avsked var beslutet att inte acceptera 
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den av arméchefen Erik G Bengtsson och 
mig föreslagna korttidsutbildade – och be-
hövda – så kallade skyddsorganisationen. 
utan i stället, liksom vid nedrustningen 
1925, införde man så kallad kategoriklyv-
ning med en utbildningsreserv som liksom 
på 1920- och 30-talen inte ledde till någon 
utbildning alls av denna. Detta beslut led-
de också till att undantaget blev allt stör-
re för varje år som gick, för att till slut le-
da till dagens yrkessoldater. De krafter i ar-
mén, bland annat en ny arméchef, och en 
del pensionärer som motarbetade vårt för-
slag, fick med andra ord anledning att ång-
ra sig, då de trodde att de slogs för den all-
männa värnplikten.15

Ibland konstaterar man också ”med vad 
litet vishet världen styrs”. Ett exempel på 
detta var nedläggningen av milo NN. Den 
politiska ledningen drog med detta un-
dan ledningsstödet för den general, mili-
tärbefälhavaren i ÖN, som skulle koncen-
trera sig på att försvara den enda hotade 
landgränsen, och tvingade honom att ”se 
sig om över axeln” och oroa sig för om 
koncentrerings- och de efterföljande un-

derhållstransporterna skulle komma fram. 
Det är i klass med att avveckla alla militä-
ra enheter på Gotland. 

Denna ö gör att Sverige får tillgång till 
en stor del av egentliga Östersjöns ekono-
miska resurser, och den politiska ledning-
en förstår ändå inte att man av utrikespo-
litiska – om ej militära – skäl bör markera 
sitt ägande av Gotland med en militär fa-
na. Hur man än idag – efter händelserna 
österut – kan låta bli att gruppera en stå-
ende högtäckande luftvärnsrobotenhet här, 
för att kunna garantera att man vid behov, 
även när ett hot finns mot den sjötransport 
som krävs, kan gruppera ut någon eller ett 
par av våra få markstridsbataljoner är yt-
terligt svårbegripligt. Luftvärnsenheten 
skulle också bidra till skyddet av den flotta 
som den moderate finansministern härom 
året klädde av alla luftvärnsrobotar. Denna 
enhet borde komma till stånd snarast och 
inte som de nya moderaternas förslag till 
förstärkning om tio år. 

Författaren är general, tidigare överbefäl-
havare och ledamot av KKrVA.

1. Artéus, Gunnar och Zetterberg, Kent (red): 
Högsta ledningen: förhållandet mellan reger-
ingen och överbefälhavaren under det kalla 
kriget, FOKK nr 26, FHS, Stockholm, 2010.

2. Almquist, Kurt och Gröning, Lotta (red): 
En vecka till, Axel och Margeret Ax:son 
johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 
Stockholm, 2013, s 11 med titeln Den militä-
ra professionen i Sverige under 500 år.

3. KKrVAHT, 1. häftet 2014 respektive 
Officerstidningen, nr 4/2014, den senare kan-
ske på uppdrag av Lars Fresk, som brukar ta 
kloka initiativ.

4. Naturligtvis byggde mycket av kvaliteten på 
teknikförsörjning från uSA. Det fanns vis-
sa områden där vi helt förlitade oss på im-
port från främst uSA, t ex jaktrobotar till 
Flygvapnet. Några helikoptrar har ej heller 
byggts i Sverige.

5. underskottet tvingade mig att ta initiativ till 
den interna Försvarsmaktsutredning 1988 
(Fu 88).

6. I och för sig vet vi idag att Gorbatjov ändra-
de unionens strategi 1987 från det ”förebyg-
gande anfallet” fram till Atlantkusten till för-
svar vid unionens egen gräns. Bakgrunden 

Noter
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var nog mer resultatet av en studie som ge-
nomfördes i början av 1980-talet och visa-
de att Röda armén halkat efter betydligt i 
den tekniska utvecklingen än ändrad ideolo-
gi. ”Ockupationstrupperna” lämnade ju inte 
då satellitländerna i WP, så det var svårt att 
upptäcka ändringen i det slutna Sovjet.

7. I sin uppsats menar Åselius att detta be-
gränsar självständigheten just för militären, 
men det är politikerna som i demokratin be-
stämmer vad pengarna i stort ska användas 
till, så också i landstingen som styr sjukhu-
sen. Vidare stiftar de lagarna som styr juris-
tens möjligheter. Däremot lägger de sig inte i 
hur officeren lägger upp sin övning, hur läka-
ren opererar eller juristen pläderar. Däremot 
påverkar budgeten och regleringsbrevet ÖB-
myndighetens möjligheter att skapa ett i allt 
balanserat försvar.

8. Det var på min tid en kurs för försvarspo-
litiker, högre chefer i den civila delen av to-
talförsvaret och näringslivet samt överstar/
kommendörer (som prövades för ytterliga-
re befordran). Den leddes av ÖB personli-
gen och bestod t ex av ett scenario som skul-
le visa vilket underlag man kunde förvän-
ta sig att ha när beslut om i varje fall par-
tiell mobilisering behövde fattas för att ha 
handlingsfrihet att välja att försöka avvärja 
vid kust. Lars Werner hade ju då ingen par-
timedlem i försvarsutskottet, men skickade 
Gudrun Schyman till kursen. Vidare skulle 
jag orientera honom om ubåtskränkningar-
na. Efter det jag hämtat honom vid kanslihu-
set i min tjänstebil med kurs mot Berga bör-
jade jag – för att spara tid – att orientera ho-
nom om dessa och skulle komma in på na-
tionalitetsfrågan, varvid han avbröt mig med: 

”Du behöver inte övertyga mig om att det är 
Sovjetunionen!” Avsikten kan ju ha varit att 

”avväpna” mig.
9. Som läsaren säkert redan vet – för jag har ju 

ältat det – hade Lennart Ljung inte oriente-
rat mig om Natosamarbetet mer än om un-
derrättelsetjänsten. Därav min fråga till den 
officiellt ”neutrale” ministern. Betydde hans 
ja att han var orienterad av Olof Palme el-
ler Anders Thunborg, som han efterträtt, om 
att Natochefen i Europa 1955 var utsedd till 
uSA:s kontaktman med den svenske ÖB? För 
det visste inte jag förrän jag läste om det i 
Neutralitetspolitikkommissionens betänkan-
de! 

10. Med det förstås vatten innanför en linje dra-
gen mellan yttre uddarna på de yttre svenska 

öarna. Man kan välja alla öar och få en sick-
sacklinje eller de som ligger långt ifrån varan-
dra. Om vi valt det för oss bästa alternativet 
ur integritetssynpunkt hade det inte blivit nå-
got internationellt vatten mellan Gotland och 
fastlandet. Nu valde vi något mitt emellan. 
Detta kanske för att Natos ubåtar och signal-
spaningsflygplan skulle kunna runda Gotland 
utan att kränka svenskt territorium.

11. Statsministern i sin tur fick varje år samma 
orientering vid ett samlat regeringsmöte, som 
hade genomförts före rundvandringen.

12. Senare, ett par månader, efter jag gått i pen-
sion skulle det ju visa sig att de nya ljudkäns-
liga hydrofonbojar vi köpt 1992 hade lurat 
oss genom att också indikera för simman-
de minkar. Den för perioden sista bekräfta-
de kränkningen kan nu dateras till septem-
ber 1992 med en aktiv hydrofonbild av en si-
luett överensstämmande med den sovjetiska 
Piranja, då knappt 30 m lång och med torn. 
Se 1995 års ubåtskommission (SOu 95:135, 
sid 268).

13. Kanske mer känd som Reinfeldts statssekre-
terare i början av dennes regeringsperiod.

14. Ledningsgruppen var sammansatt som en li-
ten kopia av Folk och Försvars styrelse, där 
LO-chefen normalt ingick. Jag fick uppgif-
ten av Anders Björck därför att han tyck-
te jag hade haft så dålig lön som ÖB – vilket 
jag hade, men det hade ju även statsråden. 
Han ville inte höja lönen strax före pensio-
neringen utan gav mig jobbet som ersättning. 
(Dagens politiker ska ju ha hög ersättning li-
vet ut trots att de inte blir omvalda. Kan lä-
saren se någon som blivit arbetslös som har 
ett bättre nätverk – i varje fall i hemkommu-
nen – för att få ett nytt jobb än just en av-
gången riksdagsledamot? Om man nu kan 
tänka sig att flytta hem och orkar arbeta? – 
Skäms!) Själv var jag inte orienterad om att 
vi skulle ha tillhört Stay Behind, men det pas-
sar ju med det brittiska radiosystem vi hade 
och förberedelserna att vid behov omgruppe-
ra regeringen m fl till Storbritannien.

15. Och behövda – därför att hemvärnet aldrig 
blev så stort att det vid ett så kallat överras-
kande inlett angrepp/strategiskt överfall räck-
te till för att samtidigt både skydda mobilise-
ringen och de viktigaste skyddsobjekten in-
om totalförsvaret, som radarstationer, bro-
ar, transformatorer och viktiga televäxlar. 
Objekt som än idag kan vara mål för terro-
rister.


