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Ledamoten Claes Tornbergs skildr-
ing av hur kustflottan ändrade sin 
beredskap väcker beundran för den 

organisationsförmåga i vid mening och 
för det effektiva ledarskap som låg bakom 
höjningen. Min kommentar i övrigt gäller 
emellertid den kritik som Tornberg riktar 
mot det ledningssystem som infördes på 
1960-talet och tillämpades under resten 
av det kalla kriget. Hans kritik gäller 
främst milonivån, vilken betecknas som 
en fördröjningspropp mellan ÖB och den 
taktiska nivån.

Om detta är två saker att säga.

1  Omdömet är orättvist vad avser led-
ningen av åtgärderna i samband med 
den sovjetiska ubåtens U 137 intrång i 
Karlskrona skärgård i oktober 1981.

MB S Sven-Olof Olsons personliga, 
kraftfulla insatser torde ha påskyndat 
beslutsprocessen (Minnesbok Södra 
militärområdet, s 43-154) Det bör emel-
lertid noteras att MB S personligen inte 
kunde vara övningsledare i en samtidigt 
pågående stabstjänstövning med läns-
styrelse/-försvarsområdestab i ett av de 

viktigaste områdena. Det säger något 
om milonivåns begränsningar. 

2   Allmänt sett finns det fog för Tornbergs 
kritik om man ser saken över en längre 
tidsperiod, t ex 1980-88, då jag var 
först stabschef och därefter MB i Södra 
militärområdet.

Men om Tornberg menar att milonivån 
kunde utgå ur ledningssystemet är jag av 
annan mening. Det fanns grundläggande 
orsaker till att milonivån inte alltid fung-
erade bra. Krigsmakten och dess försvars-
grenar var misstänksamma mot tanken på 
gemensam ledning. Det var först sedan 
Riksdagens revisorer i mitten på 1950-talet 
hade pekat på att de makter som deltagit i 
andra världskriget hade tillämpat gemen-
sam operativ ledning som saken började 
utredas – under noggrann kontroll av att 
balans mellan försvarsgrenarna skulle 
råda. Den ordning som infördes på miloni-
vån 1966 vilade på flera principer av vilka 
en del snart visade sig vara motstridiga. En 
var att MB skulle ägna den övervägande 
delen av sin kraft åt operativa frågor, och 

Beundransvärd beredskapshöjning – 
träffsäker kritik – oklar lösning

av generallöjtnant Carl Björeman



80

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

3-2006 3-20063-2006

avlastas från övriga. (1960 års svarsled-
ningsutredning III, SOU 1963: 65 s 142). 
En annan var att MB skulle svara för 
utbildningen av de krigsförband som han 
skulle leda i krig – en logisk tanke. Men 
den tillämpades så att MB var ansvarig 
för t ex grundutbildningen vid arméför-
banden, en omfattande verksamhet med 
budget- och förvaltningsansvar i släptåg. 
Under de första två åren efter det att detta 
system införts, 1966-68, var jag chef för 
markoperativa avdelningen i Östra mili-
tärområdesstaben i Strängnäs. Det var då 
och där ingen tvekan om att den operativa 
verksamheten och operativa övningar med 
krigsförband ur alla försvarsgrenar var den 
dominerande verksamheten. MB Carl Eric 
Almgrens och stabschefen Bengt Lund-
valls prioriteringar var helt entydiga.

När jag 12 år senare kom som stabschef 
till Södra militärområdesstaben mötte jag 
en stab där prioriteringarna uppenbart hade 
varit andra.

Viceamiralen Oscar Krokstedt, som var 
MB S 1968-72, efter att tidigare ha varit 
MB V, sägs ha sagt: ”Jag kom från en stab 
och kom till ett ämbetsverk”. Staben var 1980 
bra på och hårt sysselsatt med fredsorganisa-
tion, budgetering och förvaltning. Operativ 
ledning, ja, men först efter mobilisering. Det 
var först efter U 137:s grundstötning 1981-10-
28 som stabens ledningsberedskap höjdes på 
nämnvärt sätt. Höjningen kunde ha påbörjats 
tidigare, om jag hade tagit varning av ÖB:s 
misslyckade direktledning av åtgärder under 
Warszawapaktsövningen Zapad i augusti 
1981, men det gjorde jag tyvärr inte. 

Jag har i boken Soldat och general under 

kalla kriget (s 261) skildrat våra åtgärder 
för att förbättra ledningsberedskapen: 
ständigt bemannat operationsrum, grundlig 
utbildning i tjänst som vakthavande officer, 
förbättrade signalförbindelser m m. Jag 
är inte säker på att dessa åtgärder inom 
ledningsorganisationens givna struktur 
ledde till att Tornbergs krav uppfyllts. 
(Ubåtsinkräktaren höll sig för övrigt borta 
från Södra militärområdet efter1984 när 
det gäller större företag; han tycks ha fö-
redragit Östra militärområdet.) Hur skulle 
bristerna ha avhjälpts? Bristorsakerna 
måste först klarläggas. Det var enligt min 
mening inte kvalitativa brister hos den 
ledande stabspersonalen. Stabschefer i 
Södra milostaben under huvudparten av 
1970-talet hade varit två erkänt skickliga 
sjöofficerare. Dessa två amiraler bör ha 
haft samma känsla för kustflottans krav 
på operativ ledning som Claes Tornberg 
hade. Men de och deras militärbefälha-
vare hade haft att kämpa mot en trend, 
som försvarsmaktens ledningsutredning 
1974 hade varnat för men inte förmått rida 
spärr mot: ”mera fredsbetonade uppgifter 
successivt tar allt större delar av MB:s och 
milostabens kapacitet i anspråk till förfång 
för den operativa krigsplanläggningen ...” 
(SOU 1978: 77, s 112). Bristorsaken var 
enligt min mening av strukturell art. 

Den norske förre försvarsministern 
Jens Christian Hauge var på studiebesök 
i Sverige i slutet av 1960-talet. Om den 
svenske MB:s roll hade han följande 
kommentar:”Han må få hele papirflom-
men over sig.” Hauge föredrog ”rena” 
operativa chefer. 
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I eftertankens kranka sken är jag benä-
gen att hålla med honom. Det skulle t ex 
ha betytt tre MB i landet med mycket små 
men högt kvalificerade rent operativa 
staber. Men det skulle också ha inneburit 
ett drastiskt brott mot den grundidé som 
Försvarsmakten efter långt utredande 
kommit fram till: milonivån är navet i vårt 
ledningssystem (mer formellt formulerat 
av Försvarsmaktens ledningsutredning i 
SOU 1974:64 s 185).

 Men det förefaller meningslöst att spe-
kulera om detta, eftersom våra generaler 

och amiraler i aktiv tjänst sedan 10 år 
tillbaka inbillat sig själva och vad värre är 
även politikerna att operativ ledning från 
svenskt territorium är obehövlig. De har 
dessutom reducerat den svenska försvars-
makten till en expeditionskår av så ringa 
omfattning att operativ ledning av denna 
måste skötas av andra makter. Vi behöver 
därmed inga operatörer på generalsnivå. 
Om någon till äventyrs skulle känna behov 
av att återupprätta operativ ledning bör 
vederbörande vara tacksam för att Claes 
Tornberg talat klartext i Gula tidskriften.


