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gjort sedan dess. Det har säkert betytt att 
jag avbördat mig problem och motgångar, 
men också framgångar. Varje dag har jag 
liksom vänt blad. Jag har också funnit att 
mina dagböcker är både långa, kanske trä
iga, men också givande och ibland till och 
med spännande och visar hur politik kan 
vara. 
 Ur dem går det att lyfta fram förhållanden 
som är av allmängiltig betydelse. Det har 
för det första att göra med hur regeringens 
styrning i realiteten går till i relationen med 
förvaltningsmyndigheterna. Det andra gäl
ler den parlamentariska förankringen – hur 
regeringens styrning måste ha en bas i riks
dagen. Det gäller för alla regeringar, både 
majoritetsregeringar (som efter valet 2006) 
och minoritetsregeringar. Av en slump låter 
sig en hel del av det belysas av händelser 
och anteckningar från en viss månad – feb
ruari 1998. I efterhand är det kanske en 
månad som de flesta, men den duger i alla 
fall som empiri för en generaliserande be
lysning av dessa centrala frågor.3 
 Jag var vid det här tillfället försvarsmi
nister sedan ett år och hade dessförinnan 
varit handelsminister sedan Göran Persson 
blev statsminister i mars 1996. Jag hade 
alltså ungefär två års statsrådserfarenhet. 
1988 – 1991 hade jag varit politisk planer
ingschef i statsrådsberedningen och från 
den tiden hade jag viktiga erfarenheter med 

”regeringen styr riket. Den är ansva
rig inför riksdagen.” Regeringens styrning 
av riket sker i stor utsträckning genom 
förvaltningsmyndigheter. De ska i sin verk
samhet ”iakttaga saklighet och opartisk
het.” Regeringsformen är i sitt första kapi
tel paragraferna 6 t o m 9 tydlig.1

 Regeringarnas uppgift är att förverkliga 
de politiska program som regeringsparti
erna haft med sig från valen. Det är ju de
mokratins kärna. 
 Under många år fram till valet 2006 
hade vi i Sverige minoritetsregeringar. De 
baserades på varierande stöd i riksdagen. 
Det gällde i stora beslut och ställningsta
ganden, men också många mindre. 
 Från 1970 och några år framåt hjälpte jag 
Tage Erlander med hans memoarer och fick 
då läsa det mesta i hans arkiv och hans dag
böcker, som han höll på att skriva ut. Han 
lovade mig att jag skulle ha tillgång till dem, 
när jag gjorde min doktorsavhandling, vil
ket också blev fallet.2 Och genom kontakten 
med Tage Erlander har jag i olika samman
hang fått läsa och använda mig av andra 
personers politiska dagböcker.
 När jag blev riksdagsledamot 1994 tyck
te jag att jag både borde och ville skriva 
egna dagböcker, som en motsvarighet, och 
på olika sätt ställa dem till andra forska
res, samhällsforskningens och ytterst de
mokratins förfogande. Så har jag också 
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mellan statsråd – myndighetschefer – riks
dagen; att belysa  centrala beslutsprocesser 
generellt.

Två beslutsprocesser  
samtidigt
Försvarsmaktens ekonomi hade gått in i en 
fas med ”svarta hål”, d v s överdrag av 
bud get  ramarna sedan hösten 1997. I riks
dagens konstitutionsutskotts gransknings 
betänkande  1998 finns både en samman
fattning av läget, gjord av utskottets ma
joritet,  promemorior, utfrågningsuppteck
ningar och en reservation från minoriteten 
i utskottet. Innebörden var att Försvars
makten under 1997 visade på prognoser 
med successivt allt större underskott – ca 
10 miljarder kr för åren 1997 – 2000 var 
det slutligen fråga om. Och hur Försvars
ministern hade agerat? Det skulle konsti
tutionsutskottet och riksdagens kammare 
ta ställning till. Hur det blev – ja det är en 
annan historia, men KU:s granskningsbe
tänkande ger en bakgrund. Samtidigt hade 
Försvarsmaktens ledning gått in för en mera 
omfattande omstrukturering av försvaret; 
man var kritisk mot det försvarsbeslut som 
riksdagens fattat hösten 1996. Det innebar 
övergången från ett antiinvasionsförsvar  
mot en stor invasion från Sovjetunionen till 
ett insatsförsvar, avsett både för nationella 
och internationella operationer.4

 Irak, var sedan dess invasion av Kuwait 
1991 stoppades av en bred västmaktsledd 
allians, föremål för en internationell väst
maktskontroll av flygterritoriet i nord och 
syd. Misstron var stark mellan det interna
tionella samfundet med Förenta Staterna i 
spetsen och regimen i Bagdad med Saddam 
Hussein.5

 Nu först budgetläget och inriktningen av 
Försvarsmakten med utsnitt i min dagbok: 

mig kring hur regeringsarbetet – också då 
för en minoritetsregering – kan gå till. 
 När jag nu läser mina anteckningar ser 
jag att den månaden handlade mycket om 
slutfasen av nomineringarna internt i mitt 
parti, socialdemokraterna, inför riksdags
valet i september. Vi hade också interna 
överläggningar i regeringen om vår EU
politik, den europeiska säkerhetspolitiken 
och vår inrikespolitik; det senare med en 
inte så vanlig närvaro och aktiv medverkan 
av statssekreterarna i alla departement. Vi 
hade frågan om överföringar av APfon
dens kapital till staten och placeringsregler, 
arbetslösheten, kommunerna och lands
tingens ekonomi m m. 
 Som försvarsminister arbetade jag med en 
serie utnämningar av generaler i Försvars
makten, FM, ägarförändringar för Saab 
(British Aerospace skulle gå in); en freds
främjande mission till Västsahara, export 
av svensk försvarsmateriel till de tre baltiska 
länderna, andra exportärenden i regering 
och utrikesnämnden. Jag var på ett givande 
besök i Tjeckien, hade överläggningar med 
försvarsattachéer och andra diplomater. Jag 
hade kontakter och diskussioner i regering
en och med riksdagens ledning om föränd
ringar i beredskaps och krisplaneringen för 
statsledningen i framtiden. 
 Men det är framför allt två beslutsproces
ser som jag vill belysa närmare i det här an
förandet. De har det gemensamt att de berör 
båda grundvalarna för en regerings och ett 
statsråds arbete – ställningen i riksdagen och 
ledningen av förvaltningsmyndigheterna. 
Det gäller beredningen av Försvarsmaktens 
ekonomi och inriktning och det samtidiga 
förloppet kring ett krig mellan västmakter
na och Irak. Syftet är inte att ge en utförlig 
belysning av dessa beslut i sak. Det måste bli 
föremål för utförligare texter med både bör
jan och slut på beslutsprocesserna. Syftet är 
att belysa hur relationerna kan gestalta sig 
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som m och fp gjort i FB /den parlamenta
riska försvarsberedningen/, liksom mp och 
v. Noterbart är att vi lyckades få med oss 
kd /Åke/ Carnerö på våra texter utan re-
servationer.) Jag sade också att alla partier 
givetvis har sin infallsvinkel på kontrollsta-
tionen /inriktningen på försvaret – m – vad 
de nu har – det är väl NATO-medlemskap; 
fp yrkesförsvar, mp miljösoldater. För oss 
sade jag är anpassningen och internationa-
liseringen av /general Johan/ Hederstedts 
modell en väg att bryta in i de gamla struk-
turerna; folkförankringen genom en kort 
utbildning skulle kunna bli det också. 
 Det var ett gott samtal och jag tror att 
han ser mina möjligheter om han inte 
tvingar mig och s att avvisa försvarsmak-
tens egen ominriktning eftersom det inte är 
begärt av oss, konstitutionellt. 

4 februari fint besök i Jämtland ... Kul. 
Men kall dag. Talade med ÖB om våra hit-
tillsvarande synpunkter inför mil/itär/led-
ningen / i högkvarteret/. Inga oenigheter. 

Irakkonflikten mellan stormakterna och 
regimen i Irak belystes av dagliga genom
gångar jag fick av försvarsdepartementets 
egen underrättelsegrupp, som baserade sitt 
material på både öppna och hemliga källor. 
Enheten leddes sedan många år av Lennart 
Brittner med den äran. 

5  februari … Brittner - Irakkrisen: US och 
Uk har inte landstridskrafter tillräckligt 
utan vad som kan ske är luftangrepp. Men 
frågan uppkommer vad som sker efter det?  
Det är här och US enögda stöd för Israel 
som gör att många i arabvärlden inte vill 
medverka. Liksom Ryssland. 

7 februari på Fö tre timmar med genom-
gång med Folke R/ehnström chef för mi
litära enheten på Fö/,/militärsakkunnige, 

1 februari var det söndag och vi hade först 
mellan kl 12 - 14 en genomgång på Fö/för
svarsdepartementet/ om läget beträffande 
ekonomin och förslagen att komma fram. 
Viktigast var kanske att jag gav i princip 
klartecken på att vi bör prioritera en fram-
gångsrik start med kort /värnplikts/ ut-
bildning vilket tidigast kan ske ht 1999.  
 Materialkonsekvenserna av anpassningen 
är ännu svåra att se i detaljerna, men här 
blir det väl en klassiker – möjligen mera be-
rättigad än någonsin eftersom det är tvek-
samt att hela krigsorganisationen skall ha 
all utrustning anskaffad idag. 
 Efter detta en serie samtal med generaler: 
Kjell Nilsson som operationsledare kände 
att detta var verkligen ett steg upp i svårig-
hetsgrad.
 Hans Berndtson uttryckte önskemålet att 
kommande förändringar i fredsorganisa-
tionen skall hanteras under hand färdigt 
mellan regeringen och Hkv /högkvarteret/
så att det inte blir den typen av konflikt 
som det var förra gången. Bra tyckte jag ...

2 februari föredragning av /arméchefen 
Mertil/ Melin m fl om arméns förändrings-
arbete i planer och sedan med ÖB om kort-
utbildningsalternativ. Inga beslut givetvis 
utan här behövs mera material betr proces-
ser framåt.

3 februari ett långt eget samtal med ÖB  
/Owe Wiktorin/ om förslagen – jag betona-
de att avsnitten om ominriktning och un-
derkännande av FMP /försvarsmaktplan/ 
97 i underlaget och krav på nya politiska 
beslut inte var bra inspel. Däremot behövde 
jag och regeringen ett avsnitt (hemligt) om 
styrkorna i Östersjöområdet och tillståndet 
i den ryska krigsmakten – mycket konkret, 
parallellt med F /örsvars/ -beredningens 
öppna analys. (Jag fick f ö samma dag de 
ganska hovsamt formulerade reservationer 
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pengar och ställning. Det återkommer i en 
annan aspekt dagen därpå.

10  februari … Intressant eftermiddag med 
/civila enheten på försvarsdepartementet/ 
CIV och det civila försvaret i hot och risk 
perspektiv. Mycket att tänka på, inte minst 
tyvärr om det är verklighet eller begrepp 
och budgetrevir som styr utvecklingen här. 
/Åke/ Sundin gjorde fin föredragning men 
man får intrycket att efter kalla krigets slut 
letar hela beredskaps Europa efter andra 
uppgifter för sina organisationer. Våra 
svenska påkänningar i verkligheten har 
varit små. Hittills. Inte ens Tjernobyl var 
stor. 

Nästa anteckning handlar om den partipo
litiska situationen. Regeringen samarbetade 
primärt med centerpartiet vid den här tiden, 
men här får man också en indirekt belysning 
av andras roller och tidigare beslutsproces
ser, som jag spekulerar omkring. 

11  februari … Gick en timme till FöU grup-
pen /socialdemokraterna i försvarsutskottet / 
och de accepterar uppläggningen i bespa-
ringarna även en vpl inställelse. Men var är 
centern i den frågan? Inte riktigt klart vid 
den i övrigt bra genomgång vi hade efter 
detta med /partiledaren/ Olle Johansson 
och /riksdagsledamot och centerns ledande 
försvarspolitiker/ Anders Svärd. De kan gil-
la materieldelarna men kanske ifrågasätter 
de saken här. En hel del aggressivitet från 
Olle Johansson sida gentemot ÖB också. 
Klart är nog att han och Thage /G Peter
son, min företrädare/ haft många oriktiga 
förutsättningar för sina förhandlingar från 
Wiktorin och hkv /FM högkvarter/ och det 
skapar ju givetvis känslor. Men frågan är 
om inte ÖB haft samma situation i f t för-
svarsgrenarnas chefer? Jag skall försöka få 
fram något slag av parallellt alternativ till 

överste/ Ingvar Hellquist och /statssekre
terare/ Lena Jönsson och /politiskt sak
kunnig/ Jonas Hjelm om besparingarna. 
Finansieringsfrågorna ngt oklara betr an-
slagsförordningen, men SFOR och Sahara 
/våra fredsfrämjande insatser i Bosnien – 
Hercegovina resp Västsahara/ skall fung-
era. Rejäla diskussioner om plikeriet (jag 
kallade pliktfrågor för ”plikteriet”, liksom 
t ex EUfrågor för ”EUeriet”) 1998, mate-
rielplanerna där vi måste hantera våra bas-
områden och samarbetsområden med bl a 
Finland och Frankrike. 
  En förbannad pensionsavgiftsbetalning 
på 300 milj har också dykt upp ???!!!. 
   I övrigt ett lugnt för att inte säga obefint-
ligt medialäge betr mina fronter

Som minister var jag väl inte så väldigt 
mycket i hetluften, d v s utskälld, men man 
måste som fackminister försöka hitta ett 
lagom mellanläge. Man måste och vill vara 
känd, men inte ständigt ifrågasatt.6

9  februari ÖB och /chefen för plane
ringsstaben i högkvarteret konteramiral 
/ Torsten Lindh och några till från Hkv 
uppe. Finansieringsfrågor inkl frågan om 
anslagskreditens volym, där jag senare 
fann att inga problem förelåg. Betr armén 
hade Owe nu problem; Melin och hans 
medarbetare kunde inte kvalitetsgarantera 
sina besparingsåtaganden. I övrigt inte så 
mycket nytt; mest diskussion om materiel-
sidan om jag minns rätt. 
 /Generaldirektören och chefen för Kust
bevakningen/ Marie Hafström uppe och 
ville ha stöd mot /Rikspolisstyrelsen/ RPS 
och Marinen som vill tränga sig in på KBV 
områden nu i besparingstider. Det skall 
hon få, även om väl KBV upprättats idag.

Här möter ett annat problem – konkur
rensen mellan myndigheterna, kring både 



30

NR 1 j a N ua R i / m a R s  2010

/?/ under två veckor av hans siffror. Vidare 
genomgång av vplförslaget och jag sade att 
jag behöver 1 - 2 förslag av samma stor-
lek som är nästa i ledet av förslag och som 
han då menar är sämre: det skall bli omför-
handlingar av materiel och inställandet av 
all utbildning av officerare. Hemvärnet och 
materielprogrammet behandlades också 
och det viktigaste där var väl helikoptrarna 
där han i realiteten föreslår en förskjutning 
av anskaffningarna och nya specifikationer 
vilket ju är i strid med finnarnas önskemål 
samt en lång diskussion om möjligheterna 
att dimensionerna ned Marinens personal-
ram men att låta de större fartygen, de 3 
gamla korvetterna, vara organisationsbe-
stämmande efter anpassning. Om ngt skall 
utgå är det robot- och partrullfartyg. Jag 
menade att vi bör ha samma synesätt som 
beträffande GRIPEN och anpassningspro-
grammet och det var vi överens om. Det 
kommer dock senare. 

Och nästa dag……

14 februari läste texten till ÖB skrivelse 
och den är möjlig i det som måste ske på 
två år men går in för nya ominriktningar 
/?/ för 2000 och 2001 och detta ganska ut-
talat med att FB (och underförstått /?/ dess 
förslag från FM) inte fungerar, ekonomiskt, 
psykologiskt och inriktningsmässigt. 
 Därtill kommer att rationaliseringskravet 
på 1,7 miljarder förklaras som omöjligt. 
Å andra sidan: positiva men prissatta för-
ändringar av internationaliseringen och en 
redovisning av en materielanskaffning som 
man måste undra om den är motiverad i 
dagens läge – den är egentligen tio eller 
tjugo år för sent ankommen! Och ekono-
miska kalkyler finns det inte kring den om-
inriktning och kort anpassningsvärnplikt 
som man är inne på.
 Ja, ju mer dagarna går undrar jag över 

indragning av ytterligare 3000 inkallade – 
det som Olle och Thage inte ville ha då. 
Och ÖB måste ha precisa siffror när han 
lämnar. 

Myndighetschefernas konkurrens blir lätt 
en fråga för ministern. Här kommer en 
anteckning kring de civila myndigheterna 
under försvarsdepartementet; där fanns en 
långvarig konkurrens och konflikt. 

13 februari /generaldirektören och chefen 
för Överstyrelsen för Civil Beredskap och 
förutvarande socialdemokratiska riksdags
ledamoten/ Sture Ericson uppe och var 
grätten mot Räddningsverket som han an-
såg hade ett inneboende stöd i Civila en-
heten och i Fö överhuvud mot ÖCB. Var 
riktigt öppen och jag sade att det var det 
jag ville ha våra återkommande samtal till. 
I övrigt översyn av beredskapsförfattning-
ar och det som upprörde honom att Lena  
/Jönsson, min statssekreterare/ ville att Rv 
/Statens räddningsverk, SRV/ också skulle 
dela på en plats i NATO i Bryssel. Sär-
egen konflikt och konkurrens mellan dessa 
verkschefer /generaldirektör och chef för 
Statens Räddningsverk var generaldirektör 
Lennart Myhlback/ verkligen! 

Samma dag hade jag ett nytt samtal med 
ÖB om FM:s ekonomi.

Han förklarade nu att alla hans siffror har 
samma styrka. Han får dem ej bättre om 
utsträckt /?/ tid en, två eller tre veckor. Han 
vill dock ha en reserv på 400 milj för UH 
och annat inom armén där planstaben bru-
tit ned arméledningen med Mertil Melin 
som ej kunnat förklara trovärdigt hur de 
skulle kunna minska med 800 milj kr i år. 
 Ja. Det är svårt att säga nej till denna 
uppläggning och detta som ÖB accepte-
rade att vi från Fö gör en realitetsprövning 
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tycker jag nog även om värnplikteriet är en 
knepig fråga – just för att det ger så litet 
pengar egentligen. 

Samtalet den 15 februari blev ganska avgö
rande framåt vill jag minnas i det att vi kun
de hitta en arbetsgemenskap mellan reger
ingen – som styr riket – och myndigheterna 
som i sin verksamhet ska iakttaga saklighet 
och opartiskhet, i enlighet med RF. 
 Irakkrisen gick nu närmare militära och 
civilmilitära insatser och med mandatgiv
ning från FN:s säkerhetsråd. En överlägg
ning mellan utrikesminister Lena Hjelm
Wallén, kabinettssekreterare Jan Eliasson 
och jag och Lena Jönsson:

17 februari ... Långt samtal om Irak med 
uppdrag till Lena /Jönsson/ att undersöka 
FOA och SRV. Vi var överens om att en in-
sats från vår sida kräver ett aktivt nytt SR /
FN:s säkerhetsråd/ beslut; detta trots att jag 
och vi vet att det kan bli en glidande skala.

Samtidigt: försvarsdepartementet arbetade 
med FM:s ekonomi.

Den 18 februari, hem efter ett besök i Tjeck-
ien …och sedan ut till Wijk kursgård och 
genomgång i två timmar om svarta hålen 
och styrningspropen. Betr svarta hålen var 
det kanske viktigaste materielfrågorna som 
var ganska utan röd tråd i ÖB:s förslag och 
möjligheterna att bevara utvecklingskom-
petens – om vi kan få fram motsvarande 
pengar. Hemvärnet – jag klargjorde att för 
att få detta igenom rd fordras gammeldags 
detaljstyrning. Plikten – jag gillar ej att ställa 
in men vårt förslag måste bli korrekt balan-
serat ekonomiskt. ECU /ekonomienheten 
på försvarsdepartementet/ m fl hade f ö ej 
funnit några större svagheter i slutsummor-
na/?/. 
 Efteråt samtal med Hederstedt och Rehn-

hur beslutsprocesserna egentligen blev 
1994 – 1996 i försvarsmakten och med re-
geringen. Men det är också, klart som jag 
brukar säga – Tjetjenien och oklarheterna 
i Moskva gjorde väl att ingen vågade ge-
nomföra riktiga förändringar och då blev 
ramen för liten, jag menar på inkl alla de 
kostnadsdrivande beslut som togs, inte 
minst på materielsidan, inom FM.

Och nästa … med lite lokalfärg som inram
ning

15 februari till ett dimmigt Göteborg och 
SSU Väst om vänsterns syn på globaliser-
ingen. Ett sakligt starkt anförande och en 
bra debatt efteråt. Det kan gå att komma 
fram med en utvecklingsoptimism och nå-
got annat än att det bara var bättre förr! 
Om man anstränger sig och inte är rädd.
 
Sedan i bil p g a dimman till Gunnel Werners 
program i Malmö och det gick också bra.

På kvällen ett långt samtal med ÖB där jag 
vädjade till honom att inte driva mig och 
förändringsbenägenheten in i ett omöjligt 
hörn genom sina starka skrivningar om 
ominriktning och nytt försvarsbeslut 99.
 Jag sade att jag kunde vänta en vecka 
med motivet att det fanns finansiella de-
lar som behövde korrigeras. Han sade sig 
knappast kunna göra så: han drevs av sina 
organisation till dessa skrivningar: - Vad 
skall en stackars ÖB göra? Ja inte hade 
jag väl trott att det skulle verkligen gå 
att skjuta på det hela men nog hade mina 
varningar verkningar dagen därpå, i press-
meddelande och i medieuppläggning där 
han tog det varsammare med detta ele-
ment i skrivelsen…

16 februari… ÖB uppe och lämnade sitt 
uppdrag som i sin helhet inte är så dumt 
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kan sända och det är ännu ej helt klart hur 
nära p g a signaturanpassningen. Meddelade 
att vi hade varslat om egen beredskap och 
att jag delade Lenas mening. Vi konklude-
rade i enlighet med detta förslag och prio-
ritering …
 Ringde sedan till ÖB om transportflyget, 
gd FOA och SRV och deras delar och sade 
att vi vill ha förslag för möjliga ställningsta-
ganden kommande måndag eftersom vi då 
räknar /?/ med Annan i SR. Allvarliga samtal 
och det var riktigt att jag själv gjorde dem.
 Partiledaröverläggningar kl 17 i rdhuset 
om Irak. Samma inledning som i regeringen 
av Eliasson och /Borsiin/ Bonnier och Lena 
mer utförligt här, mycket bra. Jag redovi-
sade våra insatsplaner: FOA. SRV i klossar 
och transportflyg,
 Olle J/ohansson, c/ mycket tydligt emot 
uppslutning utan ny SR resolution. Kritisk 
det ensidiga USA våldet, Alf Sv/ensson, kd/: 
Vad skedde Irak – Iran? Accepterar med SR 
resolution. 
 Gudrun S/chyman, v/ verkade kunna 
komma ned på våldsanvändning vid SR re-
solution men ej tydligt.
 Leijonborg /fp/ lika med regeringen tyd-
ligt. Marianne S/amuelsson, mp/: konstitu-
tionella aspekter. Oklar position. Tobisson 
/m/: lika med regeringen. Oerhört farliga 
vapen. Men skepsis det blir ett nytt beslut i 
SR. Oerhört viktigt bredd i deltagandet. Jag 
informerade efter fråga att det var fråga om 
våra egna erbjudandetankar men att vi fått 
underhand om att Da och No kunde behöva 
Herkulesinsatser av oss p g a egna problem 
med sina. 
 En bra överläggning men Lena drog igång 
ett argumentationsvarv i onödan och då gick 
Alf och Tobisson, med viss rätt för nu kom 
det lite mera lösliga funderingar; en sorts 
eftersnack, som jag inte gillar i sådana här 
skarpa situationer i sammanträdesformen 
/?/.

ström om FM Irakmöjligheter, som jag talat 
med om Lena Hjelm i telefon – transportfly-
get och möjligen sjukvård sade Johan. 

19 februari ordentliga genomgångar med 
Brittner om Irak. /FN generalsekreterare 
Kofi/ Annans resa /till Bagdad/ kan verka 
förebåda en fredlig möjlighet. Amerikanska 
uppladdningen ej så stark som den synes;  
/USA hangarfartyg/ Nimitz hemåt p g a 
skada. 
 Före regeringen talade Lena /Hjelm 
Wallén/ och jag med /kontaktpersonen för 
utrikes och säkerhetspolitik i statsrådsbe
redningen, tillika ordförande i försvarsbe
redningen, Lars/ Danielsson som kanske 
inte riktigt var i kontakt med Persson på 
sportlov på Harpsund. Vi var i alla fall över-
ens om uppläggningen. 

Efter det formella regeringssammanträdet 
var det som vanligt allmän beredning i re
geringsrummet. 

Irak: Eliasson och Borsiin Bonnier /Elisa
beth, departementsråd på UD/ gav bakgrun-
den och påpekade på riskerna för att vi ej 
får ett av två rena alternativ av Annans resa 
(lyckas, misslyckas) utan någonting emellan. 
Lena klargjorde vår mening och sade att hon 
hade Göran med sig: Även i ett mellanläge 
av framgång måste SR kunna fatta ett beslut 
om militära åtgärder för att få bort de B och 
C vapnen Irak har och visa FN auktoritet. 
 /Carl/ Tham frågade efter i ordning 
Iraks, USA:s och Frankrikes hållningar. 
/Pierre/ Schori hade ett inlägg som gick på 
Lenas och Görans och min linje, tydligen 
var han knappast alls orienterad i förväg, 
men han sade att bakom US:s oklara mili-
tära mål ligger att man i grund och botten 
vill bli av med Hussein. Jag redovisade våra 
förslag: FOA, SRV i klossar och transport-
flyget; det senare är den enda del ur FM vi 
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svar över finansiering och konstitutionella 
frågor fram. 
 Peter Nygårds uppe med en utredning 
som pekade i exakt samma riktning som In-
vestor och BAE /British Aerospace/ var inne 
på om Balterna /?/! Ett sådant sammanträf-
fade. 
 Polens ambassadör /Ryszard Czarny/ 
uppe och tre punkter från polska UD. Po-
len vill ha mycket gott samverkan med sina 
grannar både i NV och SO och kan vilja 
vara lite av en brädbro /?/, detsamma med 
Ryssland. En sympatisk person som varit 
utbildningsminister ett drygt år i förra re-
geringen. Ganska bra idé att tydliggöra sin 
politik, också.
…
Telsamtal med ÖB om lönefrågor, kansli-
chef chefsnämnden, vilka civila vi vill ha 
till hkv och /generalmajor Karlis/ Nieret-
niks till FHS. Han tyckte liksom jag att 
veckan gått bra medialt sett. Budgetdialo-
gen mellan oss och Hkv fortsätter nu. Jag 
sade att inställda V-plikten är det svåraste 
politiskt sett. 
…
En tysk journalist avslutade dagen med mig 
som siste i huset /?/. Hade då också givit lite 
synpunkter till Åkesson om yttrade över KU 
målet /?/ om svarta hålen. 
 Ett arbetsam vecka förvisso men inte så 
dum. Många saker i elden varav givetvis 
Irak8 möjligheterna är det viktigaste. Jag har 
en känsla av att regeringen i sin helhet trots 
allt tagit en del intryck av internationaliser-
ingen i vår säkerhetspolitik. Nu är ju Hus-
sein en särdeles hemsk aktör av Hitlertyp 
men ändå. Tjeckienbesöket var också posi-
tivt. Hederstedt sade att det varit helt annor-
lunda ton för ett år sedan när han var där 
– de är befriade från oron att inte komma 
in i NATO och EU och har gjort sig av med 
Klaus. Visst vore det roligt om vi kunde få 
en mer djup relation här också.

Och så går det till implementering av ställ
ningstagandena. 
 Jag avrundar de här beslutsprocesserna 
med min anteckning för den 20 februari i 
nästan sin helhet; det ger en ram för mina 
dåvarande slutreflextioner. 

20 februari. Irak ställningstagandet från oss 
successivt ut. Beridna högvakten med /f v 
riksmarskalken/ Per Sköld, ursinnig över 
konflikterna om fri ridning med de lokala 
militärerna! Katarina /Engberg, ämnessak
kunnig vid sekretariatet för försvarsbered
ningen/, Roger /Hällhag, politiskt sakkun
nig/ inne om Polentalet, genomgång av 
bilaterala politiken med Ryssland, Polen, 
Tyskland, US i enlighet med tankepappret 
i höstas. 
 FB hade högtidlig överlämning av sitt 
fina betänkande7 och lite diskussion om 
framtida processerna. God stämning och 
alla med. Britt B/ohlin, socialdemokratisk 
riksdagsledamot/ är ändå på något sätt 
leading även om hon inte dominerar. /mode
rate riksdagsledamoten Henrik/ Landerholm 
trodde inte försvaret och säkerhetspolitiken 
blir så mycket mer diskuterade nu före valet. 
I all stillsamhet. 
 Ja det är en fin prestation Danielson har 
gjort och valet av honom här har varit en 
fin tillgång för mig personligen. 
 Lite mediekommentarer också av mig 
som lyfter fram att 1997 NATO politik 
stabiliserat läget också för oss. 
 Sen lunch på Sagerska med Österrikes 
finansminister under Eriks /finansminister 
Åsbrink/ värdskap – han talade bara tyska 
men det gick hyggligt. Lite skoj om Gripen. 
 Brittner hade stor genomgång med 
MUST om Irak. Mycket bra, jag gav inrikt-
ning på planeringsprocesserna och möj-
ligheterna till beslutsprocesser över helgen, 
Hederstedt närvarande. /Christina/ Salo-
monssons /civila/ enhet tar beredningsan-
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driva bort mitt eget inflytande till förmån 
för förändringar i mitt eget parti och kan
ske riksdagen generellt. 
 Resultaten av dessa samtal oss emel
lan och med flera andra i den dåvarande 
ledningen i FM kom sedermera alltmer 
att ske i denna formel – det var önskvärt 
att FM:s ledning och regeringen i form av 
försvarsdepartementet och andra delar av 
regeringskansliet arbetade tätt i form av 
gemensamma arbetsgrupper kring pro
blemlösningarna.9 
 I det stora hela har jag också bejakat den 
konstitutionella modell som finns i Sverige 
för att regeringen ska styra förvaltnings
myndigheterna och de samtidiga kraven att 
dessa ska verka med allsidighet och saklig
het. Det går att nå en fruktbar samverkan, 
men det fordras en vilja att se på varandras 
roller med ömsesidig professionell respekt. 
Och inte bara vilja – direktkontakter mel
lan statsråden och myndighetscheferna, 
ihärdighet i samtalen in i detaljerna dem 
emellan, statsrättslig inramning, kompro
missande, trist återhållsamhet i medierna 
trots de kärnvärden som Tryckfrihetsför
ordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen 
stadgar för.
 Den parlamentariska försvarsberedning
en var också ett mycket värdefullt instru
ment för att tolka det säkerhetspolitiska 
skeendet. Mitt i de akuta svårigheterna 
kring FM:s ekonomi och frågan om radi
kala förändringar blir försvarsberedningen 
en arena för något av detsamma – riksda
gen som är ”folkets främsta företrädare” 
enligt RF kap 1 par 4, möter både reger
ingskansliet, som ska vara regeringens in
strument att styra riket och förvaltnings
myndigheterna, och deras ”saklighet och 
allsidighet.”
 Beslutsprocesserna som de speglas i dag
boksanteckningarna pekar på att Reger
ingsformens normerande föreskrifter kring 

Regeringen styr,  
förvalt ningen agerar och  
riks dagen företräder
Tre veckor av regeringen som styr riket! 
Och nog går det att se något av generella 
mönster, både deskriptiv karaktär och av 
normativ karaktär – hur beslutsprocesser
na ter sig i förhållande till grundlagarna. 
 Jag tycker nog att styrningen var kraft
full på de områden jag direkt ansvarade för. 
Men kraften byggde på min insikt om mak
tens begränsning. Jag tycks ha handlat med 
ganska mycket respekt för vad andra kände 
sig kallade att stå för. Man kan ju också 
säga att jag lät mig drivas till vissa beslut. 
Men det omvända gällde nog också.
 Se på hur mina samtal med ÖB Owe 
Wiktorin går. Jag tar upp att regeringen 
inte anser att det finns ett formligt reger
ingsbeslut (eller riksdagsbeslut) om att läg
ga fram ett stort förslag till en nyordning 
av FM. Vår utgångspunkt var att myndig
heten Försvarsmakten skulle genomföra 
det beslut som riksdagen fattat 1996. Men 
det är upp enbart att jag själv ser behovet 
av större förändringar i FM, än som detta 
tidigare försvarsbeslut innebar. ÖB pressas 
både av de ”svarta hålen” och av cheferna 
i FM till vidare åtgärder, än att bara imple
mentera det fattade beslutet. 
 Idag anser jag att chefen för FM, liksom 
alla andra förvaltningsmyndigheter har rätt 
att utan särskild anmodan från regeringen 
lägga fram förslag, också i frågor där riks
dagen fattat ett flerårigt beslut. Jag menar 
att Regeringsformen kap 1 par 9 med sin 
föreskrift för förvaltningsmyndigheterna 
om ”saklighet och allsidighet” talar för det.
 Å andra sidan kan man se att jag som 
statsråd söker påverka en myndighetschef 
som ÖB till insikt i det parlamentariska 
och politiska livets erfarenheter – en alltför 
hårdför uppläggning av ÖB skulle kunna 
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tember 2001” kom ju också att påverka 
både utformningen av Försvarsmakten 
och det civilmilitära samspelet och led
ningskedjorna. 
 Den kris kring Irak som vi hanterade 
i februari 1998 gick inte till krig. Den 
amerikanska statsledningen drog i sista 
ögonblicket tillbaka angreppsföretagen – 
då.11 Den rent konkreta handläggningen i 
Sverige av en kris på riktigt, låg i stor ut
sträckning på försvarsdepartementet och 
dess underrättelseenhet, min dåvarande 
militäre rådgivare och givetvis UD:s led
ning och linje. I de övergripande politiska 
frågorna givetvis statsministern ytterst. I 
det hela anser jag att den krishandläggning 
vi stod för då var bra. Och man ser vis
serligen nyanser i argumenteringen från de 
olika partiledarna respektive regeringsle
damöterna – synen på Förenta staterna är 
en skiljande sak. Men jag tolkar det dåva
rande parlamentariska läget så och gör det 
fortfarande, att det partipolitiska systemet 
i Sverige ger underlag för gemensamma be
dömningar och konkreta tag mellan reger
ing och opposition i farliga internationella 
kriser. 
 Som man ser i min anteckning två da
gar innan jag far iväg på sportlovsledighet 
tyckte jag att veckorna och dagarna i feb
ruari 1998 hade varit goda. I efterhand 
tycker jag detsamma, men jag beklagar att 
jag senare som försvarsminister kom att 
släppa idén om att införa en kort värnplikt 
som grundval för försvaret. Vi hade fått en 
större flexibilitet, både när det säkerhets
politiska läget var bra som före 2003 och 
när vi som nu skulle behöva anpassa sär
skilt arméstridskrafterna till ett försämrat 
läge. 

Författaren är förutvarande försvarsminis
ter och talman samt ledamot av KKrVA.

regeringen, förvaltningsmyndigheterna och 
riksdagen som folkets främsta företrädare 
är dugliga. 

Politik då och nu
Jag kunde mitt i svårigheter och latenta kon
flikter också konstatera att det blir nog inte 
mycket försvars och säkerhetspolitik i den 
kommande valrörelsen. Som det blev sagt 
av Henrik Landerholm. En annan människa 
som försvarsminister hade kanske tyckt det 
skulle bli tråkigt så, men för mig blev det en 
kick – jag höll på att kunna lyckas! Jag var 
i grunden övertygad att centerpartiet och 
viss mån folkpartiet och kristdemokraterna 
skulle kunna vara partners i det parlamen
tariska arbetet med försvaret.
 Mindre klart såg jag än så länge hur kon
flikterna mellan de olika civila myndigheter
na på försvarsdepartementets område hade 
att göra med ovissa uppdrag efter det att 
kalla kriget nu var slut. Men jag såg poäng
erna med de civila myndigheterna i försvars
politiken. Jag gav uppdraget att leda och 
samordna Sveriges ev insatser kring ett an
grepp på Irak till civila enheten på Försvars
departementet. Jag hade stort förtroende för 
den enheten – det måste jag i efterhand ge 
Sture Ericson rätt i – och att satsa på civila 
komponenter var mindre utmanande än mi
litära i ett eventuellt krig mot Irak. Och stö
det från den egna regeringen och de andra 
partiledarna blev ju brett. 
 Men det var ändå eftertänkansvärt hur 
litet Sverige hade att kunna bidra med och 
vinna erfarenhet ur, när det gällde militära 
komponenter i fredsfrämjande operatio
ner. Den saken skulle förändras både ge
nom våra inhemska ominriktningar och 
genom det franskbrittiska initiativ som 
från 1998 successivt skapade både en mili
tär och civil krishantering i EU.10 ”11 sep
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10.  T ex i Mörth, Ulrika: Organizing European 
Cooperation. The Case of Armaments. Row
man & Littlefield Publishers, Lanham 2003 
s 3240

11.  FN:s vapeninspektörer, Unscom, återupptog  
den 18 oktober sitt arbete i Irak. Men den 15 
december inledde USA och Storbritannien en 
fem dagar lång luftanfallsvåg. Bl a angrips 
Basra med motivet att misstänkta massförstö
relsevapen kan ha gömts där. Ryssland och 
Kina vägrar i FN:s säkerhetsråd att godkänna 
attackerna och folkliga protester sker på 
olika ställen i världen. Även Sverige, Frank
rike och Italien uttalar  kritik mot angreppen. 
Op cit, not 5 s 48, 52

Noter

1.  Föreskrifterna i dessa avseenden i RF har 
samma utformning i  gällande grundlag  såväl 
1998, 2009, som i den revidering som planeras 
att ske 201011 på grundval av grundlagsut
redningens betänkande

2. Jag disputerade 1978 på Kan vi lita på poli-
tierna? Offentlig och intern politik i socialde-
mokratins ledning 1955 – 1960.  Tidens förlag. 

3.  Mina dagboksanteckningar skrevs ursprungli
gen på ett program utan stavningskorrigering. 
Numera är det överfört till ett sådant format. 
Alla anteckningar förvaras i min enskilda ägo, 
men de ska senare ställas till forskningens 
förfogande.  

4. KU 1997/98:25, granskningsbetänkande, del 1 
Utskottets text s 3, 1829, 173, del 2 Utred
ningsmaterial s  610, Utfrågningar s 64111.

5.  USA inledde den 30 januari en världsomfat
tande diplomatisk offensiv för att vinna stöd 
för militära reaktioner mot Irak. De flesta väst
länder ville bestraffa Iraks president  Saddam 
Hussein för hans vägran att bryta framställ
ningen av massförstörelsevapen, men Ryssland 
var helt avvisande till ett angrepp. Anno 98. 
Svenska Dagbladets årsbok 1999. Akademiför
laget Corona, Stockholm s 12.

6.  En serie intressanta och träffsäkra  artiklar 
kring mediehantering i regeringskansliet och 
andra element i dagens mediealisering och 
dominans i politiken finns i Statsvetenskaplig 
Tidskrift 2008/4.

7.  Förändrad omvärld – omdanat försvar. Ds 
1999:2

8. Den 22 februari enades FN:s generalsekrete
rare Kofi Annan och Iraks president Saddam 
Hussein om ett avtal som gav  FN:s vapenin
spektörer tillträde till alla anläggningar där det 
kan finnas nervgaser och andra massförstörel
sevapen. Avtalet satte ”åtminstone tillfälligt”, 
skriver Anno 98, stopp för nya angrepp mot 
Irak. President Bill Clinton lät dock 25 000 
amerikanska soldater stanna kvar i området i 
händelse Irak inte lever upp till avtalstexten. 
Op cit, not 5 s 1516

9. ÖB överlämnande den 12 oktober än mera ut
arbetade förslag till ett insatsförsvar i stället för 
ett antiinvasionsförsvar och  det skulle också 
avskaffa värnplikten. Hösten 1998 blev det 
många konflikter kring detta och budgetramen 
för FM framåt. Op cit, not 5 s 44, 47


