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Förord

Professor Kent Zetterberg, projektledare för FOKK

I	och	med	 försvarsbesluten	2000	och	2004	har	det	 svenska	 försvaret	 fått	 en	
helt	 ändrad	 inriktning	än	vad	 som	rådde	under	det	kalla	kriget.	Sverige	har	
på	10	 år	 gått	 från	det	 stora	 invasionsförsvaret	 på	hemmaplan	 till	 ett	 insats-
försvar	med	främst	internationella	uppgifter.	(Fredsfrämjande,	stabiliserande,	
fredsframtvingande	uppgifter	i	olika	världsdelar.)	Därmed	har,	sett	ur	försvarets	
synvinkel,	en	punkt	satts	för	en	epok	i	den	svenska	militärhistorien.	I	takt	med	
att	 förband,	 staber,	 skolor	och	 installationer	har	avvecklats	och	personal	har	
lämnat	försvarsmakten,	försvinner	spåren	efter	mycket	av	det	som	utgjort	det	
svenska	 försvarets	kärna	under	det	kalla	kriget.	Mot	den	bakgrunden	är	det	
angeläget	 att	 i	 tid	 dokumentera	 och	 utforska	 det	 svenska	 invasionsförsvaret	
sådant	det	var	uppbyggt	under	det	kalla	kriget.	Kunskaperna	om	dess	form	och	
innehåll,	försvarets	förmågor	och	”den	svenska	försvarsprofilen”	går	nu	snabbt	
förlorade	hos	det	svenska	folket	och	omvärlden.	I	framtiden	kommer	man	san-
nolikt	att	häpna	över	Sveriges	stora	försvarsinsatser,	militärt	och	inom	ramen	
för	totalförsvaret,	under	det	kalla	kriget.	Minnet	bleknar	fort	–	och	ändå	var	
det	svenska	invasionsförsvaret	under	det	kalla	kriget	Sveriges största försvarsin-
sats under vår långa fredsepok från 1815. 

Men	det	övergripande,	systematiska	greppet	över	ämnet	”det	svenska	inva-
sionsförsvaret	under	det	kalla	kriget”	saknas	fortfarande.	Här	finns	en	mängd	
centrala,	vetenskapliga	frågeställningar	att	ta	sig	an.	Övergripande	kan	man	t	ex	
fråga	 sig:	 Hur	 har	 samförstånd	 om	 försvarets	 inriktning	 under	 epoken	 vuxit	
fram?	Vilka	har	varit	de	styrande	faktorerna?	Vad	har	det	fått	för	konkreta	kon-
sekvenser	 för	 försvarets	 verksamhet?	 I	 vilken	mån	har	 återkopplingar	 till	den	
beslutande	 nivån	 skett	 från	 försvarsmakten	 och	 dess	 olika	 delar?	 Försvarets	
funktion	och	omfattning	under	det	kalla	kriget	gör	att	det	griper	in	i	väsentliga	
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delar	av	den	svenska	utrikes-	och	säkerhetspolitiken,	men	även	har	en	rad	åter-
kopplingar	till	en	rad	olika	aspekter	på	svenskt	samhällsliv	under	perioden.	Med	
försvaret	i	fokus	för	forskningen	kan	väsentliga	drag	i	den	svenska	samhällsut-
vecklingen	efter	det	andra	världskrigets	slut	belysas.	På	ett	internationellt	plan	
finns	det	i	Zürich	koordinerade	projektet	Parallel History	Project,	där	forskare	
från	ett	stort	antal	länder	i	Europa	och	Nordamerika	utforskar	olika	aspekter	på	
det	kalla	kriget.	

FOKK-projektet ett nav

Forskningsprojektet	 ”Försvaret	 och	 det	 kalla	 kriget”	 (FOKK)	 vid	 Försvars-
högskolan	samverkar	 sedan	2003	med	Kungl.	Krigsvetenskapsakademin	och	
Kungl.	Örlogsmannasällskapet	i	en	forskningssatsning	om	det	svenska	försva-
rets	utveckling	under	det	kalla	kriget.	FOKK	är	ett	 ideellt	projekt	med	 stor	
entusiasm,	många	idéer	och	uppslag	men	ringa	finansiering,	som	vi	dock	hop-
pas	kunna	öka	kommande	år.	Projektet	har	presenterats	närmare	 i	FHS	och		
FOI:s	tidskrift	Framsyn	2004	nr	1.	Ett	spännande	inslag	är	vittnesseminarier	
med	befattningshavare	från	det	kalla	kriget.	Fem	sådana	har	genomförts	och	
ges	ut	som	publikationer.

Överblick, tolkning och perspektiv

Genom	att	samla,	analysera	och	i	systematiserad	form	presentera	kunskap	om	
försvarets	roll	och	funktionssätt	i	olika	avseenden	under	det	kalla	kriget,	ska-
pas	successivt	en	betydande	kunskapsmassa	som	direkt	kan	nyttjas	i	undervis-
ningen	 inom	försvaret	och	 inom	forskningen,	nationellt	och	 internationellt.	
Kopplingen	till	ämnet	krigsvetenskap	vid	Försvarshögskolan	(FHS)	är	naturlig	
eftersom	FOKK-projektet	kommer	att	belysa	hur	den	svenska	försvarsdoktri-
nen	 utvecklas	 och	 förändras,	 alternativt	 förblir	 oberörd,	 av	 utvecklingen	 på	
olika	plan	i	vårt	eget	land	och	omvärlden.	Detta	gäller	doktrinförändringar	på	
såväl	militärstrategisk	som	operativ	och	taktisk	nivå.

Mot	 bakgrund	 av	 försvarets	 snabba	 omvandling,	 där	 inte	 minst	 befatt-
ningshavare	på	olika	nivåer	försvinner,	är	det	mycket	angeläget	att	i	tid	bevara	
och	strukturera	kunskapen	om	hur	invasionsförsvaret	har	varit	uppbyggt	och	
var	tänkt	att	fungera.	Här	finns	militära	funktioner	och	delfunktioner	av	rele-
vans	även	idag	och	erfarenheter	och	perspektiv	som	kan	vara	av	stort	värde	nu	
och	i	framtiden.	Så	länge	begrepp	som	anpassning,	modernisering,	återtagning	
och	flexibilitet	är	aktuella	begrepp	i	den	svenska	försvarsplaneringen,	torde	det	
finnas	motiv	att	studera	det	nära	förflutna.	Det	kan	betraktas	som	ett	kapital-
slöseri	att	inte	nu	tillvarata	kunskapen	och	erfarenheterna	på	detta	område	i	tid	
och	analysera	dem	kritiskt	och	för	framtidens	behov.
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En regional militär stormakt

Sverige	 framstod	 som	 en	 regional	militär	 stormakt	under	 en	 god	bit	 av	 det	
kalla	kriget,	vilket	bidrog	till	att	säkra	fred	och	stabilitet	i	vårt	närområde.	För-
svarsviljan	tillhörde	den	högsta	i	västvärlden	och	lojaliteten	hos	medborgarna	i	
deras	insatser	i	det	svenska	militära	försvaret	och	inom	totalförsvaret	var	stor.	I	
botten	låg	hela	tiden	Sveriges	alliansfrihet,	skyddad	av	utrikespolitiken	och	ett	
starkt	neutralitetsförsvar.	Det	var	en	styrkefaktor,	väl	värd	att	lyfta	fram.	Även	
mer	negativa	drag	bör	dock	självfallet	lyftas	fram	i	den	kritiska	beskrivning	och	
analys	som	nu	är	möjlig	att	göra.	Särskilt	viktigt	är	att	lyfta	fram	drag	av	bris-
tande	realism	och	önsketänkande	i	det	svenska	tänkandet,	både	politiskt,	civilt	
och	militärt,	liksom	de	ekonomiska	realiteterna,	som	satte	bestämda	ramar	för	
hela	totalförsvaret.

FOKK-projektet syftar	även	till	att	bidra	till	att	stimulera	tänkandet	kring	
den	pågående	processen	med	transformeringen	av	försvarsmakten	genom	att	
dra	 upp	 längre	 tidslinjer,	 peka	 på	 problem,	 begränsningar	 och	 möjligheter	
men	även	i	hög	grad	nationella	särdrag	och	erfarenheter	på	en	rad	områden.	
(”Det	historiska	arvet”,	”Det	svenska	stridssättet”,	den	svenska	försvarsprofilen,	
försvaret	 som	säkerhetspolitiskt	 instrument,	politikens	primat	etc.)	Projektet	
”Försvaret	och	det	kalla	kriget”	kommer	att	utföras	av	ett	antal	forskare	och	
experter	 med	 specialisering	 inom	 området	 och	 med	 biträde	 av	 ett	 antal	 re-
ferensgrupper.	 Forskningen	 skall	 hålla	 hög	 vetenskaplig	 nivå.	 Projektet	 skall	
dokumenteras	i	form	av	böcker	och	uppsatser	inom	ramen	för	en	samlad	utgiv-
ning.	Arbetet	planeras	för	en	period	av	tre	år.	Projektet	är	inriktat	på	följande	
fyra	huvudområden:	

1.	 Säkerhetspolitik,	politisk	ledning,	psykologiskt	försvar

2.	 Strategi	och	operationer,	gemensam	ledning

3.	 Försvarsgrenarna:

•	 Armén

•	 Marinen

•	 Flygvapnet

4.	 Försvarsindustrin	och	den	svenska	försvarsprofilen

Några	viktiga	parametrar	för	de	fyra	områdena	kan	noteras	här:

•	 Försvarsanslagens	storlek	och	inriktning	(krympande	resurser,	nya		
prioriteringar)
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•	 Det	breda	invasionsförsvaret	och	avvägningen	mellan	försvarsgrenarna

•	 Den	svenska	totalförsvarsmodellen	som	politiskt	och	tekniskt	projekt

•	 Värnpliktsfrågan	som	parameter

•	 ”Den	svenska	profilen”	i	försvarsprojekten	med	försvarsindustri	och		
forskning	som	parametrar

•	 Kvantitet	kontra	kvalitet	i	organisation	och	försvarssystem

•	 Regionalpolitiska	och	industripolitiska	hänsyn	och	satsningar

•	 Försvarsplaneringens	roll,	försvarsutredningar	

De	operativa	frågorna	är	av	ett	mycket	stort	intresse	vid	bedömningen	av	
det	 svenska	 försvaret	 under	 epoken	 1945–1990.	 Den	 svenska	 krigsmakten	
nådde	en	 imponerande	nivå	 i	kvantitet	och	kvalitet	under	1950-	och	1960-
talen	men	urholkades	sedan	under	1970-	och	1980-talen	genom	minskande	
försvarsanslag,	blockens	stora	rustningar,	och	en	ändrad	svensk	säkerhets-	och	
försvarspolitik	där	försvaret	fick	en	lägre	prioritet.	Strider	mellan	försvarsgre-
narna	 och	 om	 olika	 doktriner	 och	 koncept	 (”periferiförsvar”,	 ”djupförsvar”,	
”ett	 balanserat	 försvar”,	 ”tidvinnande	 strategi”)	 tillkom	 och	 kvalitets-	 och	
kvantitetsproblemen	blev	allt	mer	accentuerade	fram	till	det	kalla	krigets	slut.	
Generallöjtnant	Carl	Björeman	har	gett	sin	syn	på	denna	utveckling	i	en	ny-
utkommen	bok	med	den	talande	titeln	Soldat och general under kalla kriget: Vi 
hade en gång en försvarsmakt.*	I	denna	tecknar	han	”den	gyllene	epoken”	från	
krigsåren	till	ca	1965	och	därefter	en	nedgång	i	svensk	försvarskraft,	med	ett	
fritt	fall	från	FB	2000–2004,	och	diskuterar	orsakerna	och	aktörerna	på	are-
nan.	Det	är	en	initierad	stridsskrift	som	ger	mycket	av	andan	och	tidsmiljön	
inom	svensk	krigsmakt	och	särskilt	problematiserar	utvecklingen	inom	armén,	
men	även	ger	militärbefälhavarens	samlade	syn	på	joint operations (Chef	Milo	
Syd).

Denna skrift ställer frågor för den framtida forskningen

Sveriges	siste	överbefälhavare	under	det	kalla	kriget	(åren	1986–1994),	general 
Bengt Gustafsson,	ger	i	denna	skrift	inom	FOKK-projektet	sin	syn	och	tolkning	
på	den	svenska	utvecklingen	under	det	kalla	kriget	 i	 ett	 samlat	 säkerhetspo-
litiskt,	strategiskt,	operativt	och	försvarsekonomiskt	sammanhang.	Det	är	en	

*		 Soldat och general under kalla kriget: Vi hade en gång en försvarsmakt (Luleå:	Svenskt	Militär-
historiskt	Bibliotek,	2005)
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skrift	av	stort	värde	för	generering	av	forskningsfrågor	men	även	för	förståel-
sen	av	det	svenska	försvarets	utveckling	under	det	kalla	kriget.	Han	analyserar	
och	problematiserar	utvecklingen	av	den	ryska	hotbilden,	neutraliteten,	svensk	
operativ	planering,	värnpliktsfrågan,	försvarsutredningar	och	försvarsgrenarnas	
utveckling,	beredskapen	och	olika	optioner	för	att	möta	ett	överraskande	inlett	
angrepp.	Han	berör	även	en	rad	avvägningar	och	osäkerheter	i	militärledning-
ens	bedömningar	och	tankarna	på	operativ	flexibilitet.	I	avslutningen	diskute-
rar	Bengt	Gustafsson	läget	för	svenskt	försvar	idag,	 insatsförsvaret	och	fram-
tidsinriktningen	med	militära	och	civila	krisinsatser	i	samverkan.	Här	pläderar	
han	för	en	intressant	idé	med	en	väl	övad	territoriell	ledningsorganisation	och	
ett	gendarmeriförsvar,	förstärkt	med	sjö-	och	flygstridskrafter	för	övervakning	
av	landets	stora	yta	och	långa	gränser.

Till	sist:	Läs	och	begrunda.	I	denna	skrift	finns	djup	kunskap	och	initierade	
tankar	om	det	kalla	kriget	och	utvecklingen	av	Sveriges	försvar	av	en	av	dess	
ledande	företrädare	under	epoken;	ÖB	Bengt	Gustafsson.	
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1. Inledning

I	det	följande	tar	jag	upp	några	tankar	i	operativa	och	försvarspolitiska	frågor	
som	jag	haft	och	återkommit	till	genom	åren	och	anser	berör	frågeställningar	
som	bör	återfinnas	på	något	sätt	 i	den	forskning	som	nu	genomförs	om	det	
kalla	kriget.	De	kan	 säkert	 ses	 från	olika	utgångspunkter	och	 leda	 till	 andra	
slutsatser	än	dem	jag	för	min	del	dragit.

Så	här	i	efterhand	kan	jag	endast	beklaga	att	jag	aldrig	fört	dagbok.	Vad	som	
är	kvar	är	mina	kalendrar.	Vad	jag	kan	göra	är	att	minnas	och	kontrollera	med	
andra	källor,	där	det	går.

Eftersom	det	kalla	kriget	tog	slut	under	min	ÖB-period	berör	jag	bl	a	också	
hur	jag	tänkte	medan	processen	pågick	och	successivt	vågade	lita	på	att	hotbil-
den	skulle	bli	en	helt	annan	för	vår	del.	

Slutligen	kan	jag	inte	låta	bli	att	–	i	de	fall	det	finns	kopplingar	till	det	jag	
tar	upp	–	något	beröra	företeelser	som	varit	aktuella	efter	1994.	Erfarenheter	
från	det	kalla	kriget	behöver	ju	inte	alltid	vara	förlegade.	

Varför började det?

Den	finländske	diplomaten	Max	Jakobson	har	i	sina	minnen,	särskilt	i	början	
av	del	2,	År av fruktan och hopp,	gett	sin	syn	på	varför	det	kalla	kriget	uppkom.	
Han	skriver	bl	a:	

Vilkendera	sida	började	det	kalla	kriget?	Om	detta	tvistade	propagan-
disterna	i	öst	och	väst	sedan	början	av	brytningen	mellan	de	västallie-
rade	och	Sovjetunionen.	Nu	 fortsätter	historikerna	debatten.	En	 för-
klaringsmodell	finner	vi	i	den	store	antike	historikern	Thukydides	verk	
som	behandlar	peloponesiska	kriget	åren	431–404	f.Kr	mellan	Aten	och	
Sparta.	Enligt	denna	berodde	kriget	i	sista	hand	på	att	förstärkningen	
av	Atens	makt	och	dess	otyglade	expansionslust	väckte	frukan	i	Sparta	
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för	att	hamna	i	betryckt	läge.	På	samma	sätt	gav	utvidgningen	av	Stalins	
maktkrets	och	den	internationella	kommunistiska	rörelsens	verksamhet	
för	att	 sprida	 revolutionen	över	hela	världen	upphov	 till	motåtgärder	
från	västmakternas	sida.	De	politiska	ledarna	i	demokratierna	styrdes	av	
lärdomarna	från	tiden	före	andra	världskriget.	Försöken	att	blidka	Hit-
ler	genom	eftergifter	hade	misslyckats.	Det	 skamliga	Münchenavtalet	
år	1938	var	ett	varnande	exempel.	Man	måste	sätta	hårt	mot	hårt	med	
Stalin:	vapenmakt	var	det	enda	språk	som	diktatorer	begrep.1

Tjeckoslovakiens	öde	1948	blev	en	väckarklocka	också	för	den	svenska	so-
cialdemokratiska	regeringen	under	Erlander,	som	avbröt	en	tänkt	nedrustning,	
skapade	organiserade	förberedelser	för	en	motståndsrörelse	i	ett	ockuperat	Sve-
rige	samt	en	fackligt	organiserad	uppföljning	av	de	inhemska	kommunisterna	
–	det	av	pressen	kallade	SAPO	–	och,	som	det	senare	visade	sig,	påbörjade	ett	
dolt	samarbete	med	NATO.

Förutsättningarna kunde ha varit värre

En	stor	majoritet	av	svenska	folket	torde	fortfarande	betrakta	den	svenska	sam-
lingsregeringens	politik	under	andra	världskriget	som	förnuftig	och	framgångs-
rik	–	ja	som	rätt	för	landet	och	folket.	Den	präglades	vad	gäller	vårt	förhållande	
till	Tyskland	–	och	Sovjetunionen	(min	anm.)	–	”av	klok	 försiktighet”,	 som	
Arvid	Cronenberg	uttryckt	det.	Vi	slapp	undan	direkta	krigshandlingar	med	de	
förluster	i	människoliv	samt	en	stor	andel	invalider	och	ruinstäder	som	huvud-
delen	av	Europas	folk	drabbades	av.	Vi	fick	behålla	vår	politiska	handlingsfrihet	
efter	kriget	och	kunde	med	intakt	infrastruktur	under	de	första	25	åren	bygga	
upp	ett	välfärdssamhälle,	 som	sedan	några	år	dock	 tycks	 svikta.	Först	under	
1990-talet	har	 landet	 fått	en	socialdemokratisk	statsminister	som	vid	uppre-
pade	tillfällen	har	känt	sig	manad	att	klart	och	offentligt	uttrycka	att	det	var	
Finland	som	genom	sin	insats	räddade	–	inte	endast	huvuddelen	av	sig	självt	
–	utan	också	oss.	Det	var	med	andra	ord	inte	endast	vår	neutralitetspolitik	som	
höll	oss	utanför	kriget.	

Även	om	den	s	k	eftergiftspolitiken	också	väckt	viss	kritik	kunde	slutet	bli-
vit	ett	helt	annat	och	därmed	domen	från	efterkrigsgenerationerna.	Om	Fin-
land	misslyckats	att	värja	sig	från	Sovjetunionen	hade	vi	antingen	kunnat	dras	
in	i	slutstriderna	på	Nordkalotten	mellan	denna	och	Tyskland	eller	i	varje	fall	
fått	 stå	 med	 ”Röda	 armén”	 i	Tornedalen	 under	 hela	 efterkrigstiden	 med	 de	
politiska	konsekvenser	detta	fört	med	sig.	Det	senare	hade	nog	blivit	tuffare	än	
när	förra	seklet	var	ungt	och	tsarväldets	storhertigdöme	var	vår	granne.	Vilken	

1.		 Max	Jacobson,	År av fruktan och hopp	(Stockholm:	Atlantis,	2002),	s.	18.
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utrikespolitisk	handlingsfrihet	hade	vi	i	detta	fall	kunnat	eller	vågat	ha?	Vilka	
försvarsanslag	hade	det	medfört?	Eller	–	hade	vi	då	blivit	officiella	medlemmar	
av	NATO	ihop	med	Norge	och	Danmark?

I	båda	fallen	kan	man	se	flera	olika	scenarier	och	då	inte	minst	p	g	a	andra	
staters	agerande,	men	låt	oss	inte	spekulera	om	detta	utan	endast	konstatera	att	
försiktighetspolitiken	i	så	fall	inte	tett	sig	lika	självklar.	Vi	hade	t	ex	frågat	oss	
om	det	inte	–	trots	de	förluster	i	människoliv	det	kostat	–	varit	bättre	att	vi	för-
svarat	oss	genom	att	hjälpa	till	i	Finland	under	”Vinterkriget”	på	det	sätt	som	
regeringen	låtit	de	svenska	militära	myndigheterna	samplanera	med	de	finska	
på	 1930-talet?	 Förutsättningarna	 för	 två	 småstater	 att	 verkligen	 lyckas	 hade	
varit	betydligt	större	med	gemensamma	ansträngningar	längs	Finlands	östgräns	
(utan	att	jag	därmed	menar	att	förringa	de	individuella	insatserna	av	de	c:a	tio	
tusen	svenska	frivilliga	i	vinterkriget	samt	den	svenska	statens	materiella	hjälp).	
Finland	hade	kanske	sluppit	förlora	Karelen	och	därmed	aldrig	startat	det	fort-
sättningskrig,	som	genom	sin	knytning	till	Tysklands	anfall	på	Sovjetunionen	
skulle	drabba	Finland	med	ett	hårt	stillestånds-	och	senare	fredsavtal.	Och	vi	
hade	också	i	detta	fall	sluppit	att	få	den	röda	armén	stående	i	Tornedalen.	

Det	”lyckliga	slut”	Finland	ändå	bjöd	oss	på	har	också	bjudit	på	möjlighe-
ten	att	behålla	argumentationen	om	alliansfrihetens	välsignelse	för	oss.	Neutra-
litet	är	lika	med	fred	–	i	snart	200	år!	Frågan	om	deltagande	i	EU:s	eller	ännu	
värre	NATO:s	försvarsförberedelser	kan	knappast	ens	diskuteras	öppet	i	Sverige	
eftersom	den	är	så	splittrande	mellan	och	inom	partier,	inte	minst	socialdemo-
kratin.	Mer	därom	senare.
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2. Hotet och skyddet mot hotet

Det ryska hotet

Så	fort	någon	i	Sverige	under	kalla	kriget	har	talat	om	Sovjetunionen	eller	Ryss-
land	som	ett	verkligt	säkerhetspolitiskt	hot	mot	Sverige	har	personen	i	 fråga	
också	riskerat	att	få	mothugg	från	vissa	grupperingar	i	det	svenska	samhället,	
och	anklagats	för	att	hon/han	överdriver,	har	en	förlegad	och	förutfattad	syn.	
1980-talets	prat	om	TIR-bilar	jämfördes	bl	a	i	massmedia	med	det	om	1910-
talets	skärslipare,	som	minsann	inte	var	några	ryska	spioner.	

Ändå	är	det	ju	så,	att	sedan	Moskva	på	medeltiden	så	småningom	började	
utveckla	sig	till	en	större	rysk	stat	har	den	varit	under	mer	eller	mindre	ständig	
tillväxt	mot	alla	omgivande	världshav.	Vissa	bakslag	har	man	haft,	men	strävan	
har	funnits	där	hela	tiden.	Under	min	levnad	har	vi	upplevt	nya	försök	med	
återbesättelser	 av	 Finland	 (med	 delar	 behållna),	 Baltikum	 (också	 med	 delar	
behållna),	 Centraleuropa	 (med	 del	 av	 1930-talets	 Polen	 kvar),	 Afghanistan,	
skärvor	vid	Amurfloden	i	strid	med	Kina	och	fyra	små	öar	av	Kurilerna	med	
Japan	samt	försök	att	binda	ihop	ett	nytt	Sovjetunionen	genom	en	ny	union,	
OSS	(med	till	delar	fortfarande	pågående	militär	och	subversiv	verksamhet	i	
några	av	de	tidigare	rådsrepublikerna).

Max	Jakobson	citerar	i	Våldets århundrade	Oswald	Spenglers	tidiga	bok	om	
västerlandets	undergång	med	dess	påpekande	att	Ryssland	inte	har	någon	na-
turlig	gräns.	Därefter	sägs:	”Slätternas folk lider	av	en	konstant	känsla	av	otrygg-
het	som	de	försöker	kompensera	genom	att	utvidga	sitt	område	och	genom	att	
underkuva	sina	grannfolk.”2	Katarina	den	stora	uttryckte	det	på	sitt	sätt:	”Jag	

2.		 Max	Jakobson,	Våldets århundrade	(Stockholm:	Atlantis,	2001).
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har	inget	annat	sätt	att	försvara	mina	gränser	än	att	utvidga	dem.”	Hon	levde	
som	hon	lärde!

Vad	 talade	 för	 att	 intresset	 skulle	 ta	 slut	 vid	 Östersjön	 om	 tillfälle	 gavs?	
Historiskt	har	innestängningen	innanför	sunden	ibland	varit	besvärande.	Till-
komsten	av	kärnvapnen	och	terrorbalansen,	med	en	väsentlig	del	av	den	ryska	
nukleära	kapaciteten	 lokaliserad	på	Nordkalotten,	 förstärkte	motiven	 för	 att	
skaffa	 sig	en	 större	 skyddszon	på	 samma	sätt	 som	för	Leningrad	1939.	Den	
starka	sovjetiska	flottans	skapare,	amiral	Gorchkov,	säger	också	att	enda	sättet	
att	försvara	ett	land	är	att	kunna	försvara	alla	omgivande	vattenområden.	

I	varje	fall	under	1980-talet,	när	jag	hade	tillfälle	att	följa	vad	vår	underrät-
telsetjänst	tog	in,	var	vi	utsatta	för	en	aggressiv	underrättelsetjänst	från	Sovjetu-
nionens	sida	(förstärkt	av	det	kommunistiska	Polen).	Det	gällde	ofta	underrät-
telser	som	var	av	värde	för	planeringen	av	en	militär	invasion	av	vårt	land.	Från	
Sovjetunionens	–	och	på	slutet	Rysslands	–	sida	pågick	detta	på	samma	sätt	ett	
par	år	in	på	1990-talet.3

Vår operativa planering

Det	fanns	sålunda	en	konkret	bakgrund	till	att	vi	under	det	kalla	kriget	förbe-
redde	vårt	försvar	mot	ett	sådant	angrepp	från	Sovjetunionen,	och	få	har	väl	
synpunkter	på	valet.	Skribenter	kan	ibland	numera	ha	synpunkter	på	att	det	
var	så	ensidigt	inriktat	mot	invasionsförsvar,	så	operativt	stelt	som	en	del	säger:	
”Brigaderna	hade	bara	en	uppgift	och	övades	bara	på	denna.”	Det	är	väl	i	hu-
vudsak	rätt,	men	skall	ses	mot	bakgrund	av	värnpliktsförsvaret	med	sin	korta	
utbildningstid	och	att	vi	ville	vara	i	förhand	på	den	plats	kriget	drabbade	oss.	
I	varje	fall	från	slutet	av	1960-talet,	när	jag	hade	möjlighet	att	delta	i	eller	leda	
övningar	på	denna	nivå,	var	bilden	dessa	gav	ej	enkelspåriga.	Särskilt	inte	vid	
stabs-	och	fältövningar.	Vi	var	starkt	medvetna	om	att	det	som	koncentrering	
och	uppmarsch	planerades	för	kunde	i	praktiken	bli	något	helt	annat.	Infante-
riet	övades	mycket	i	fördröjningsstrid.

Doktrinen	under	hela	det	kalla	kriget	kunde	uttryckas	som	”både...och”,	
d	v	s	vi	skulle	helst	vara	i	förhand	och	försöka	avvärja	ett	angrepp	vid	gräns	och	
kust,	men	om	vi	misslyckades	–	t	ex	för	att	vi	mobiliserat	för	sent	eller	hade	för	
ogynnsamma	styrkeförhållanden	–	kunna	övergå	till	en	seg	fördröjningsopera-
tion	på	djupet.	Doktrinen	stadsfästes	redan	under	Helge	Jungs	tid	som	ÖB	i	
slutet	av	1940-talet.	Han	hade	ursprungligen	förordat	att	man	skulle	prioritera	
en	tidsvinnande	och	resursbesparande	fördröjningoperation	mot	ett	område	i	

3.		 Kent	Zetterberg	(red.),	Att skåda Sovjetunionen i vitögat, Sex studier kring svenska relationer till 
Sovjetunionen under det kalla kriget,	FOKK	publikation	nr.	2	(Stockholm:	Försvarshögskolan,	
2004).
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väster	(Göteborgsområdet–Värmland),	som	skulle	försvaras	till	det	yttersta	för	
att	medge	hjälp	västerifrån.4	Helge	Jung	protesterade	emellertid	inte	–	i	varje	
fall	officiellt	–	när	det	politiska	beslutet	blev	att	vi	i	det	längsta	skulle	hindra	an-
griparen	”att	få	fast	fot	på	svensk	mark	och	att	ingen	del	av	landet	skall	uppges	
utan	segt	motstånd”.	Det	var	också	under	hans	tid	som	–	efter	de	misslyckade	
nordiska	 förhandlingarna	om	att	bilda	ett	 försvarsförbund	–	hemliga	 samtal	
togs	upp	om	hjälp	från	England/USA,	vilket	jag	återkommer	till.	Senare	för-
bättrades	också	möjligheterna	att	få	understöd	via	Trondheim–Östersund.	

I	början	av	forskningen	om	det	kalla	kriget	har	man	ställt	sig	frågan	varför	
vi	under	perioden	så	länge	höll	fast	vid	ett	stort	antal	brigader	trots	att	det	sam-
tidigt	innebar	att	deras	kvalitet	kunde	ifrågasättas.	Redan	när	det	kritiserades	av	
t	ex	Hans	Lindblad	(fp)	på	1970-talet	var	svaret	att	vårt	land	var	så	stort	att	de	
behövdes.	Om	vi	t	ex	gör	en	jämförelse	med	samtidiga	krig	i	Mellersta	Östern	
mellan	arabländerna	och	Israel,	kan	vi	konstatera	att	krigen	fördes	i	markstrids-
områden	som	inte	var	större	än	ett	av	det	kalla	krigets	mindre	svenska	försvars-
områden.	Gör	en	styrkejämförelse	av	 i	Mellersta	Östern	insatta	 förband	och	
jämför	med	våra	förhållanden!	Eller	en	annan	jämförelse:	det	första	Irakkriget,	
i	vilket	alliansen	satte	in	c:a	en	halv	miljon	man,	utspelades	i	ett	markstridsom-
råde	som	var	lika	med	ett	stort	svenskt	försvarsområde.	Vår	terräng	är	dessutom	
svårare	att	övervaka.	

Lindblad	pläderade	bl	a	för	att	de	s	k	infanteribrigad	66	M	skulle	utgå	och	
med	dem	allmän	värnplikt.	Pengar	skulle	omdisponeras	till	kvalitet,	inte	nöd-
vändigtvis	inom	armén.	På	1980-talet	började	man	fråga	sig	varför	den	procen-
tuella	andelen	till	försvarsgrenar	var	oförändrad	i	varje	försvarsbeslut,	ungefär	
1/3	till	vardera	armén	och	flygvapnet	respektive	1/6	till	vardera	marinen	och	
operativ	ledning	mm.	Vad	var	det	i	tekniken	och	de	operativa	principerna	som	
gav	detta	svar?	Jag	räknade	då	fram	hur	mycket	av	budgeten	som	hade	kunnat	
omfördelas	om	IB	66	M	hade	utgått	 i	1972	års	försvarsbeslut	vid	bibehållen	
allmän	värnplikt.	(Det	var	ju	på	den	tiden	en	kompakt	majoritet	–	både	hos	
folk	och	politiker	–	för	en	allmän	tillämpning	av	värnplikten	för	män.)	Svaret	
blev	2	%.	Mer	satsades	inte	på	dessa	förband	under	drygt	10	år.	De	levde	på	
arvet	och	var	egentligen	territorialförsvarsförband.	I	sin	programplan	föreslog	
också	arméchefen	benämningen	”skytteregementen”	för	att	markera	detta,	vil-
ket	dock	försvann	på	vägen.	Var	det	andra	som	trodde	man	lurade	någon	med	
namnbytet	till	brigad?	

4.		 Se	 Bengt	 Wallerfelt,	 ”Den	 svenska	 krigsplaneringen”,	 i	 Kent	 Zetterberg	 (red.),	 Hotet från 
öster, tre studier om svensk säkerhetspolitik, krigsplanering och strategi i det kalla krigets första fas 
1945–1958,	ACTA	B5	(Stockholm:	Försvarshögskolan,	1997),	s.	130	ff,	som	också	innehål-
ler	detaljer	om	arbetsprinciper	vid	den	operativa	planeringen,	bl	a	 för	koncentreringstran-
sporterna.
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Svaret	 på	 frågan	 var	 sålunda	 att	 avgörande	 var	 de	 politiska	 principerna,	
d	v	s	 principerna	 om	 allmän	 värnplikt	 och	 en	 inhemsk,	 utvecklande	 flygin-
dustri.	När	den	operativa	ledningen	skulle	samlas	på	högre	regional	nivå	och	
förstärkas	i	1958	års	försvarsbeslut	fick	detta	sålunda	ekonomiskt	främst	bäras	
av	marinen.	Fartygsförband	upplevdes	ha	blivit	 sårbarare	med	flygstridskraf-
ternas	utveckling.	Vinsten	med	samlingen	var	att	ett	avgörande	steg	togs	mot	
en	möjlighet	för	samtliga	stridskrafters	samordning	i	ett	gemensamt	tänkande	
och	en	ökad	möjlighet	till	decentraliserad	ledning.	Det	skedde	inte	utan	strid	
från	en	del	officerares	sida	i	de	”blå	försvarsgrenarna”,	som	såg	en	fara	i	att	den	
omfattande	armén	skulle	bli	 för	styrande	i	operativa	frågor.	Det	har	sålunda	
funnits	skäl	för	den	strikta	försvarsgrensbalansen	på	chefsnivå	i	staberna,	som	
upprätthölls	till	mitten	av	1990-talet.

För	att	försvara	Övre	Norrland	i	kontrollerade/organiserade	former	behövde	
vi	upp	emot	tio	brigader.	Med	kontrollerade	former	menar	jag	att	över	huvud	
taget	kunna	försöka	avvärja	vid	gräns	(eller	kust)	respektive	kunna	reagera	och	
agera	 i	en	övergång	till	 fördröjningsoperation.	Och	i	södra	Sverige	behövdes	
upp	 emot	 tjugo	 för	 att	 primärt	 täcka	 upp	 de	 för	 en	 angripare	 gynnsamma	
kuststräckorna.	Hur	de	skulle	kraftsamlas	var	en	senare	fråga	som	avgjordes	av	
angriparen	vald	operationsriktning.	Tidpunkten	för	mobilisering	och	koncen-
trering	i	förhållande	till	angreppets	inledning	var	också	en	kritisk	faktor	fram-
för	allt	när	det	gällde	Övre	Norrlands	 försvar,	 som	skulle	 tillföras	väsentliga	
resurser	söderifrån.	

Reserver	behövdes	också	för	att	kraftsamla	till	angripen	region	samt	i	spe-
ciellt	känsliga	områden,	t	ex	mot	luftlandsättning	i	förbindelseförträngningen	
Vättern–Vänern–Hjälmaren–Mälaren	 och	 utefter	 förbindelserna	 mot	 Övre	
Norrland.	Sålunda	hade	flera	brigader	alternativa	uppgifter.	Ett	speciellt	pro-
blem	utgör	Gotland,	särskilt	om	angriparen	är	en	stormakt	med	operativ	luft-
landsättningskapacitet.	En	småstat	kan	naturligtvis	inte	till	varje	pris	försvara	
en	sådan	ö.	Man	får	så	att	säga	sätta	ett	pris	på	den,	och	vad	gäller	markstrids-
resurser	hoppas	att	man	i	tid	förstärker	den	lokala	kapaciteten	för	att	nå	den	
nivå	man	bestämt	sig	för.	

”Ägaren”	 till	 Gotland	 äger	 samtidigt	 en	 stor	 del	 av	 Östersjön.	 Ägandet	
ger	vissa	militära	fördelar,	men	kan	framför	allt	skapa	militära	problem	för	en	
småstat.	Dock	är	de	negativa	konsekvenserna	av	om	en	presumtiv	angripare	
disponerar	”hangarfartyget	Gotland”	avsevärda	och	så	ock	politiskt.	Även	om	
jag	sålunda	primärt	kan	förstå	att	en	ekonomiskt	pressad	ÖB	föreslår	en	kon-
centrering	av	fredsproduktionen,	kan	jag	därför	inte	förstå	en	politisk	ledning	
som	 fattar	 beslut	 om	 en	 nedläggning	 av	 det	 sista	 militära	 förband	 som	 för	
omvärlden	talar	om	vem	som	”äger”	denna	Östersjöns	pärla,	som	skedde	i	det	
senaste	 beslutet	 (2004).	 Det	 finns	 väl	 något	 som	 kan	 kallas	 utrikespolitiska	
signaleffekter?	Förr	markerades	det	bl	a	med	att	Gotlands	territoriella	chef	på	
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lägre	regional	nivå	var	den	enda	som	hade	generalsgrad.	Det	var	också	en	psy-
kologisk	signal	till	gotlänningarna	själva.

Det	 är	 ju	 angriparen	 som	väljer	 angreppsriktning	och	mycket	 är	 vunnet	
om	man	 som	den	 totalt	underlägsne	 är	på	plats	 i	 förväg	och	 i	 varje	 fall	 in-
ledningsvis	kan	vara	överlägsen	 i	 styrketillväxt.	Sovjetunionen	hade	även	vid	
storkrig	i	Europa	åtminstone	i	tidig	fas	tillräckligt	antal	stridskrafter,	bl	a	ope-
rativa	 luftlandsättningsförband,	 för	 att	 på	 marginalen	 angripa	 Skandinavien	
i	 två	 operativa	huvudriktningar.	 Svenskt	 försvar	 hade	under	det	 kalla	 kriget	
därför	uppgiften	att	samtidigt	kunna	försvara	området	i	norr	i	samband	med	
ett	sovjetisk	angrepp	på	Nordkalotten	och	södra	delen	av	landet	vid	en	till	tiden	
samordnad	operation	mot	södra	Skandinavien	och	Östersjöutloppen.	Var	längs	
vår	 långa	kust	 ett	 sådant	 landstigningsförsök	kunde	 sättas	 in	 tillhörde	också	
osäkerheterna	i	planeringen.	I	detta	fall	skulle	det	ju	vara	särskilt	gynnsamt	om	
den	försvarande	var	i	förhand.	Anfall	mot	försvarad	kust	är	en	svår	konst.	Ett	
angrepp	kunde	också	sättas	in	på	stor	bredd	för	att	splittra	vårt	försvar.

Exempel	på	en	sådan	planering	från	Sovjetunionens	sida	finns	från	1940-ta-
let,	då	planen	innebar	landstigning	med	en	division	på	vardera	6–7	platser	mel-
lan	Trelleborg	och	Sundsvall.	Vem	tror	f	ö	att	den	svenska	politiska	ledningen	
skulle	ha	tillåtit	att	huvuddelen	av	våra	markstridskrafter	i	någon	situation	fått	
lämna	södra	halvan	av	landet	för	att	kraftsamlas	till	norra	Sverige?	Att	vara	i	för-
hand	där	angreppet	verkligen	kom	och	att	i	förlängningen	vid	behov	kunna	föra	
en	uthållig	fördröjningsoperation	–	tills	hjälp	anlände	–	var	alltså	motiven	för	en	
kvantitativ	stor	armé.	För	värnpliktsarmén	var	det	då	viktigast	att	inriktas	mot	
den	uppgift	som	kunde	bli	den	första	och	farligaste	–	samt	kanske	den	enda.	I	
ett	senare	skede	av	ett	Europakrig	kunde	vi	angripas	från	väster,	men	då	borde	
det	också	finnas	tid	för	omgrupperingar	för	att	försvara	oss	mot	detta.	

Det	fanns	således	goda	skäl	för	mina	företrädare	att	bibehålla	en	stor	armé	
och	hoppas	på	att	politikerna	ändå	skulle	förstå	att	kvaliteten	inte	kunde	efter-
sättas	hur	mycket	som	helst	och	förstärka	budgeten.	Framför	allt	innebar	den	
efter	hand	beskurna	övningsverksamheten	en	kapitalförstöring	av	gjorda	inves-
teringar	i	grundutbildning	och	materielanskaffning,	som	man	kunde	tycka	det	
var	lätt	att	förklara	för	politikerna.	Politiskt	intresserade	väljare	borde	ju	också	
uppfatta	situationen	och	efter	de	övningar	som	trots	allt	genomfördes,	och	de	
deltagit	i,	agera	inom	”det	statsbärande	partiet”.	Det	var	också	det	som	hände	i	
ökande	omfattning	från	i	varje	fall	1980-talets	början	utan	någon	större	ekono-
misk	respons	från	regeringens	sida.	Dock	kompenserades	försvaret	1983	med	
600	milj	kr	per	år	för	den	stigande	dollarkursen.	För	första	gången	på	femton	
år	deltog	alla	de	s	k	demokratiska	partierna	i	en	försvarsuppgörelse.	

Framförallt	de	yngre	reserv-	och	värnpliktsbefälen	kände	i	främst	territori-
alförsvaret	inte	igen	sig	i	sitt	i	övrigt	moderna	land.	Den	uteblivna	budgetför-
stärkningen	tillsammans	med	det	ökande	tempot	i	den	tekniska	utvecklingen	
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gjorde	att	handlingsvägen	med	ett	återtagande	av	krigsdugligheten	på	kort	tid	
inte	längre	skulle	vara	möjlig.	Det	var	nödvändigt	att	minska	numerären	och	
successivt	börja	åtgärda	de	kvalitativa	bristerna.	Då	krävdes	emellertid	också	
en	omprövning	av	våra	uppgifter;	vi	kunde	endast	föra	en försvarsoperation	i	
taget,	i	södra	eller	i	norra	delen	av	landet,	i	det	sista	fallet	med	ett	kuppförsvar	
kvar	i	söder.	Man	kan	ju	fråga	sig	hur	stor	betydelse	Nils	Skölds	argumentering	
i	försvarsgrensstriden	hade	för	den	socialdemokratiska	regeringens	agerande.	

Av	samma	skäl	som	för	armén	bibehölls	i	det	längsta	ett	fast	kustartilleri	i	
varje	område,	där	det	fanns	gynnsamma	geografiska	betingelser	för	en	angri-
pares	landstigning.	Detta	trots	att	anläggningarnas	relativa	skyddsnivå	försäm-
rades	i	takt	med	utvecklingen	av	angriparens	bekämpningsförmåga	vad	gällde	
precision	och	verkan.	Ej	heller	räckte	pengarna	till	att	förse	vart	och	ett	av	dem	
med	punktvis	skyddande	luftvärn	med	förmåga	att	skjuta	ner	robotar.	Tanken	
på	ett	fast	KA	vid	lämpliga	landstigningsområden	utefter	hela	vår	långa	kust	
byggde	på	föreställningen	att	en	angripare	för	att	undvika	alltför	stora	förluster	
först	måste	nedkämpa	artilleriet	i	områden	där	han	skulle	landstiga.	Därmed	
skapades	ytterligare	någon	tid	för	våra	förberedelser	och	i	bästa	fall	någon	sen	
indikation	på	var	en	landstigning	var	att	vänta.	När	vi	väl	tvingats	påbörja	ned-
läggningen	av	dessa	fasta	KA-förband	i	omvänd	prioritetsordning	sjönk	värdet	
av	de	kvarvarande.	Det	fasta	kustartilleriet	skulle	också	bli	den	första	funktion	
som	utgick	helt	ur	försvaret	när	invasionshotet	sågs	avlägset	till	tiden.	

Vid	ett	 s	k	 storanfall borde	också	en	angripare,	om	han	 inte	skulle	 få	 för	
stora	förluster,	nedkämpa	stora	delar	av	våra	sjö-	och	flygstridskrafter	före	ett	
landstigningsförsök.	(Genom	en	tidig	likvidering	av	nyckelpersonal,	t	ex	flyg-
förare,	baslåsning	eller	i	duellsituationer	till	havs	och	i	luften.	Som	det	senare	
visade	sig	hade	WP	överlägsna	luft-mot-luftrobotar,	i	varje	fall	i	slutet	av	perio-
den.)	Det	känsliga	momentet	i	anfall	mot	försvarad	kust	är	själva	övergången	
från	vatten	till	land.	För	att	tåla	motanfall	av	den	försvarande	måste	den	land-
stigande	ha	hög	tillväxttakt	i	brohuvudet.	Det	kräver	en	ansamling	av	trans-
portfartyg,	som	skulle	utgöra	ett	utmärkt	mål	för	våra	sjö-	och	flygstridskrafter.	
En	otillräcklig	kvantitet	markstridkrafter	(armé+KA)	för	vår	långa	kust	skulle	i	
sin	tur	innebära	att	angriparen	kunde	sprida	ut	sina	styrkor	på	stor	bredd	mot	
inledningsvis	oförsvarade	områden.	Närvaro	av	markstridskrafter	i	den	tänkta	
operationsriktningen,	 var	den	 än	 valdes,	 gav	 sålunda	 sjö-	 och	flygstridskraf-
terna	större	betydelse	i	sin	krigsavhållande	roll.5

5.		 Jfr	Bertil	Wennerholm	(red.),	Snabbare, högre och starkare? Avvägningsfrågor om luftstridskraf-
terna under det kalla kriget, Vittnesseminarium luftstridskrafterna,	 FOKK	publikation	nr.	 3	
(Stockholm:	 Försvarshögskolan/Kungl	 Krigsvetenskapsakademien/Kungl	 Örlogsmannasäll-
skapet,	2005).
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Även	för	en	totalitär	och	hänsynslös	stormakt	skulle	stora	förluster	vid	en	
kustinvasion	innebära	risker	för	genomförandet.	Totalt	kunde	styrkorna	behö-
vas	över	tiden.	En	nedkämpning	av	stora	delar	av	våra	sjö-	och	flygstridskrafter	
före	 överskeppning	 och	 landstigning	 skulle	 innebära	 att	 den	 svenska	 armén	
kunde	 stå	 ganska	 ensam	 när	 den	 väl	 engagerades	 i	 försvarsstriden.	 Å	 andra	
sidan	hade	sjö-	och	flygstridskrafterna	genom	denna	sin	styrka	den	mest	avhål-
lande	tröskeleffekten	för	ett	invasionsförsök	över	Östersjön,	och	om	det	trots	
allt	inträffade	skulle	en	nedkämpning	av	dem	skapa	tid	bl	a	för	kompletterande	
förberedelser,	bl	a	hamnförstöring,	inför	värnpliktsarméns	strid.	Sjö-	och	flyg-
stridskrafterna	hade	också	den	helt	avgörande	rollen	i	en	neutralitetssituation	
som	andra	världskrigets.	

Under	 förberedelser	 till	 ett	 grupparbete	 på	 MHS	 på	 1960-talet	 fick	 jag	
av	 en	 underrättelseofficer	 ur	 marinen	 till	 min	 förundran	 höra	 att	WP	 hade	
otillräckligt	med	specialtonnage	för	att	genomföra	ett	storanfall	över	kust	mot	
Sverige.	Särskilt	om	en	del	kapacitet	skulle	användas	utefter	Östersjöns	sydkust	
och	mot	Danmark.	Å	andra	sidan	hade	de	stor	varvskapacitet	och	kunde	åt-
gärda	bristen	på	kort	tid	och	dolt	för	vår	underrättelsetjänst.	Jag	lärde	mig	så	
småningom,	under	1980-talets	ubåtskränkningar,	att	denna	bedömning	också	
gällde	 för	 större	 länders	underrättelsetjänst,	 som	 inte	kunde	hjälpa	oss	hitta	
logistiken	för	de	sovjetiska	undervattenskränkningarna	av	våra	vatten.6	

Ett	eventuellt	angrepp	på	Sverige	ansågs	 ju	 i	 första	hand	vara	 samordnat	
med	anfall	på	hela	 eller	 större	delen	 av	Västeuropa.	Hur	 ett	 angrepp	på	oss	
passades	in	i	tiden	i	förhållande	till	övriga	operationer	var	naturligtvis	av	avgö-
rande	betydelse.	För	ett	tidigt	sovjetiskt	angrepp	på	norra	Skandinavien	talade	
en	önskan	att	öka	skyddet	av	Murmanskområdet,	särskilt	sedan	USA	i	slutet	
av	1970-talet	ökat	 sin	 fredsnärvaro	 i	Norska	havet,	 samt	möjligheten	att	 till	
Norge	skjuta	fram	baser	för	att	effektivare	bekämpa	NATO:s	sjöförbindelser	
över	Atlanten.	Många	av	oss	såg	därför	från	1970-talet	Övre	Norrland	som	sär-
skilt	utsatt	i	början	av	ett	Europakrig.	Det	var	en	väg	för	Sovjetunionen	i	vilken	
man	kunde	möta	minst	motstånd	av	det	samlade	NATO.	Ett	sådant	angrepp	
kunde	naturligtvis	i	tiden	sammanfalla	med	ett	angrepp	mot	Östersjöutloppen	
eller	Europa	i	övrigt.	

Den	tekniska	utvecklingen	med	ökande	räckvidder	för	flygplan	och	robotar	
ökade	också	Skandinaviens	betydelse	vid	ett	eventuellt	krig	mellan	stormakts-
blocken.	Det	utgjorde	 ju	den	geografiska	hälften	av	konfrontationsgränsen	 i	

6.		 Jfr	Herman	Fältström	(red.), Rätt sort, kom för sent och var för få: Marinens avvägningsfrå-
gor under det kalla kriget, Vittnesseminarium marinen den 8 juni 2004, Marinens planering 
1945–1992,	FOKK	publikation	nr.	5 (Stockholm:	Försvarshögskolan/Kungl	Örlogsmanna-
sällskapet/Kungl	Krigsvetenskapsakademien,	2005).
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Europa	och	låg	i	en	flankposition	till	den	befolkningsrika	kontinenten.	Änd-
rade	 strukturer	på	de	väpnade	 styrkorna	med	fler	diversionförband	och	mer	
operativa	 luftlandsättningstrupper	 ställde	 ökade	 krav	 på	 kuppförsvarsbered-
skap.	Vi	frågade	oss	om	därmed	Sovjetunionen	såg	det	som	nödvändigt	och	
möjligt	att	ta	Norge	i	en	snabb	operation	mot	Nordnorge	och	över	Danmark,	
eventuellt	med	inblandning	av	sydvästra	Sverige,	istället.	En	sådan	operation	
krävde	dock	kapacitet	att	säkra	luft-	och	sjöoperativt	herravälde	runt	Danmark	
och	upp	mot	Sydnorge.	Osäkerheten	i	en	sån	operation	liksom	risken	för	att	
NATO	kunde	utnyttja	svenskt	luftrum	talade	sålunda	för	att	vägen	över	Sve-
rige	 fortfarande	kunde	vara	aktuell.	Hursomhelst,	vår	 förmåga	till	 försvar	av	
östra	Mellansverige	skulle	fortfarande	vara	ett	av	motiven	för	kringgångsalter-
nativet.

Ett	angrepp	på	Sverige	senare	under	ett	Europakrig	kunde	bl	a	genomföras	
över	Finland	och	Bottenhavet.	Så	nog	fanns	det	andra	tankar	om	hur	ett	an-
grepp	på	Sverige	kunde	gestalta	sig	vid	sidan	av	en	kustinvasionen	över	Öster-
sjön.	Mer	om	detta	följer	i	ett	avsnitt	om	överraskande angrepp längre	fram. För	
ett	tidigt	sovjetiskt	angrepp,	syftande	till	ockupation	av	hela	Skandinavien	ta-
lade	behovet	av	ett	framskjutet	luftförsvar	mot	amerikanska	strategiska	angrepp	
via	det	skandinaviska	luftrummet	riktade	mot	den	centrala	ryska	infrastruktu-
ren	och	 förbindelserna	mot	Kontinentaleuropa,	 i	värsta	 fall	med	tillgång	 till	
baser	i	Sverige.	

Var	det	för	övrigt	så	säkert	att	ett	sovjetiskt	angrepp	mot	Sverige	måste	ingå	
i	ett	större	Europakrig?	En	isolerad	ockupation	av	Finland	och	Sverige	skulle,	
som	framgår	ovan,	ha	gett	Sovjetunionen	betydande	militärgeografiska	fördelar	
i	sig	självt.	Att	döma	av	NATO:s	–	och	USA:s	–	agerande	vid	upprorsförsöken	
i	Centraleuropa	var	man	i	varje	fall	tidvis	inte	benägen	att	ta	några	större	risker.	
Trots	Sveriges	roll	som	”ryggedekking”	åt	NATO-landet	Norge,	hade	kanske	
inte	USA	i	varje	läge	och	vid	varje	tidpunkt	under	det	kalla	kriget	varit	berett	
öppna	ett	tredje	världskrig	för	att	försvara	två	neutrala	länder	med	åtföljande	
risker	för	en	kärnvapeneskalering?	På	den	tiden	var	kärnvapnen	det	enda	reella	
hot	som	det	amerikanska	folket	upplevde	som	konkret.	Hur	bedömdes	denna	
fråga	i	Moskva?	Var	ett	isolerat	angrepp	på	Sverige	helt	otänkbart,	t	ex	i	form	
av	ett	kuppanfall (se	nedan)?	

Ovan	nämndes	att	ett	motiv	för	en	stor	kvantitet	arméförband	var	att	vi	
efter	försök	att	avgöra	vid	gräns	och	kust	också	skulle	kunna	övergå	till	ett	segt	
försvar	på	djupet	av	landterritoriet.	För	att	den	underlägsna	småstaten	skulle	
försöka	avvärja	stormaktens	angrepp	vid	kusten	talade	de	svårigheter	för	angri-
paren	en	sådan	operation	över	havet	under	alla	förhållanden	innebar	mot	en	
försvarad	kust.	Av	psykologiska	skäl	var	det	också	svårt	att	välja	någon	annan	
operativ	inriktning	för	politikerna,	då	en	stor	del	av	befolkningen	bodde	längs	
kusten.	Tröskeleffekten	med	flottan	och	flygvapnet	verkande	mot	”städet”	av	
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en	med	markstridskrafter	försvarad	kust	passade	väl	med	det	politiska	syftet	att	
verka	krigsavhållande	som	stöd	för	den	antagna	neutralitetspolitiken.	I	målsätt-
ningen	för	totalförsvaret	uttrycktes	detta	som	att	”uppoffringarna	i	samband	
med	försök	att	utnyttja	landet	skall	följaktligen	vara	så	stora	att	de	inte	kan	te	
sig	 rimliga	 i	 förhållande	 till	 fördelarna”.	Som	 sagts	 tidigare	 formulerade	po-
litikerna	redan	på	Helge	Jungs	tid	målsättningen	att	angriparen	i	det	längsta	
skulle	hindras	få	fast	fot	på	svensk	mark.	Den	strategi	som	valdes	i	slutet	av	
1940-talet	(både…och)	kom	att	vara	styrande	under	hela	det	kalla	kriget.	Det	
fanns	helt	 enkelt	 ingen	anledning	att	ompröva	grunden,	det	var	 endast	den	
möjliga	 ambitionsnivån	 som	diskuterades	med	 skiftande	 styrkeförhållanden.	
Vilken	 styrka	 angriparen	 kunde	 tänkas	 sätta	 in	 i	 olika	 situationer	 och	 med	
vilken	ambition	visste	vi	inte	och	vet	vi	faktiskt	fortfarande	inte.	Ej	heller	hans	
val	av	betvingelsemetod.	

Deklarerandet	 av	 en	 seg	 fördröjningsoperation	 kunde	 naturligtvis	 verka	
fredsbevarande	 för	 oss.	 Sovjetunionen	 kunde	 inför	 risken	 att	 bli	 upphängd	
länge	 i	 Sverige	på	 sin	 väg	 till	 norska	kusten	 istället	 välja	 att	 kringgå	oss,	 på	
samma	sätt	 som	Tyskland	valt	att	omringa	oss	under	det	andra	världskriget,	
och	kanske	ändå	räkna	med	att	kunna	utnyttja	vårt	territorium	för	sina	syften	
då	och	då.	Sedan	Sovjetunionen	 fått	operativa	kärnvapen	kunde	det	kanske	
istället	inneburit	att	man	övervägde	att	använda	dem	för	att	hålla	sig	inom	den	
tidsram	man	ansåg	behövas	för	att	NATO	inte	skulle	hinna	förstärka	Norge	i	
avgörande	grad.	

När	antalet	stridskrafter	började	reduceras	på	1970-talet	anmälde	min	fö-
reträdare	Stig	Synnergren	till	regeringen	att	vi	kunde	hamna	i	en	situation	där	
vi	redan	från	början	fick	välja	”antingen…	eller”.	Valet	skulle	vara	beroende	av	
när	och	hur	vi	mobiliserade	i	förhållande	till	angreppets	inledning.	Senare	un-
der	Lennart	Ljungs	tid	kom	övervägandena	om	överraskande	inledda	angrepp	
att	leda	till	en	mer	flexibel	planläggning	för	Övre	Norrlands	gränsförsvar,	som	
skulle	föras	över	större	djup	redan	från	början	än	vad	tidigare	var	tänkt	med	
Kalixlinjen.	Mina	kopplingar	mellan	operativ	inriktning	i	förhållande	till	anta-
let	brigader	har	jag	redan	berört.7

7.		 Jfr	Bo	Hugemark	(red.),	Fel sort och för mycket? Arméns avvägningsfrågor under det kalla kriget, 
Vittnesseminarium armén,	 FOKK	 publikation	 nr.	 1	 (Stockholm:	 Försvarshögskolan/Kungl	
Krigsvetenskapsakademien/Kungl	Örlogsmannasällskapet,	2004),	s.	18ff.
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3. Värnpliktsfrågan och försvarsekonomin

Frågan	 om	 den	 allmänna	 värnpliktens	 (för	 män)	 varande	 aktualiserades	 så-
lunda	av	 folkpartiet	på	 tidigt	1970-tal,	 som	 jag	beskriver	ovan.	Redan	 inför	
1982	års	försvarsbeslut	deklarerade	Lennart	Ljung	att	försvaret	i	den	ekonomi,	
som	sedan	skulle	visa	sig	bli	den	beslutade,	skulle	bli	totalt	effektivare	med	en	
kategoriklyvning	inom	värnplikten,	som	det	kallades	under	mellankrigstiden.	
Svårigheten	att	rymma	en	organisation	av	tillräcklig	kvalitet	med	allmän	till-
lämpning	av	värnplikten	var	naturligtvis	inte	lättare	10	år	senare.8	I	1987	års	
försvarsbeslut	togs	inget	beslut	om	arméns	långsiktiga	utveckling,	utan	Riks-
dagen	beställde	ett	nytt	underlag	som	höll	sig	inom	för	armén	avdelad	ram.	I	
arbetet	med	detta	underlag	kom	arméchefen	Erik	G.	Bengtsson	med	ett	förslag	
till	lösning,	som	skulle	medge	att	en	allmänna	tillämpningen	kunde	bibehållas	
inom	i	stort	oförändrad	ekonomi	för	armén.	Det	var	med	lättnad	jag	mottog	
förslaget,	då	en	allmän	tillämpning	av	i	varje	fall	manlig	värnplikt	gav	hand-
lingsfrihet	 inför	 en	osäker	 framtid	och	har	 stor	 samhällelig	betydelse	 (vilket	
skulle	föra	för	långt	att	ta	upp	här,	men	är	beskriven	i	den	utredning	som	senare	
i	mitten	av	1990-talet	genomfördes	av	Svenska	Officersförbundet).	Värnplik-
ten	är	också	en	god	grund	för	rekrytering	av	officerare	och	–	som	vi	då	kallade	
det	–	FN-soldater,	då	den	gav	tillgänglighet	till	en	stor	del	av	folkets	samlade	
kunskap	och	begåvning.	

Erik	G.	Bengtssons	förslag	tillgodosåg	också	ett	operativt	behov	som	aktua-
liserats	under	1980-talet,	nämligen	frågan	hur	vi	skulle	göra	vårt	försvar	bättre	
skickat	 att	 möta	 angrepp	 av	 diversionsförband,	 den	 ”gråzon”	 som	 sannolikt	

8.		 Hans	Christian	Cars,	Claes	Skoglund	och	Kent	Zetterberg,	Svensk försvarspolitik under efter-
krigstiden	(Stockholm:	Probus,	1986),	s.	72	ff.
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skulle	föregå	varje	konventionellt	krigsutbrott	eller	tillsammans	med	terrorbe-
kämpning	vara	angreppet	(se	kuppanfall	nedan).	När	jag	tillträdde	höll	vi	på	
att	omstrukturera	K	3:s	verksamhet	till	att	möta	hotet	från	Spetsnaz,	men	det	
behövdes	mer	än	det.	Vi	lät	militärområdena	utreda	hur	många	små	skydds-
objekt	vi	hade	i	 landets	infrastruktur	som	var	av	betydelse	för	totalförsvarets	
funktion,	t	ex	radarstationer	eller	större	transformatorer,	och	som	borde	skyd-
das	av	bevakningsplutoner.	Svaret	blev	ungefär	8	000.	Till	detta	kom	försvarets	
egna	mobiliseringsförråd,	som	hemvärnet	hade	som	huvuduppgift	att	skydda	
i	samma	tidsmässiga	”gråzon”.	Vi	beslöt	så	småningom	i	planeringsunderlaget	
att	organisera	c:a	4	000	sådana	bevakningsplutoner	av	värnpliktiga,	som	skulle	
ha	 försthandsuppgifter	vid	 skyddsobjekten.	Erik	G.	Bengtsson	hade,	 stöttad	
av	”Arméchefens	utbildningsråd”	(en	gång	skapat	av	Carl-Eric	Almgren	under	
1970-talets	värnpliktsprotester),	föreslagit	en	utbildningstid	om	c:a	10	veckor,	
en	utbildningstid	som	senare	blir	vanlig	för	kvinnor	som	gör	frivillig	utbild-
ning.	Det	var	genom	denna	s	k	skyddsorganisation	en	allmän	tillämpning	av	
värnplikten	skulle	kunna	rymmas	med	i	stort	oförändrad	ekonomi	och	samti-
digt	de	allvarligaste	kvalitativa	bristerna	i	förbanden	börja	åtgärdas.

Om	detta	kom	en	strid	att	stå	inom	armén.	En	ny	arméchef,	Åke	Sagrén,	
hävdade	bl	a	att	om	det	blev	allmänt	krig	så	skulle	ändå	de	korttidsutbildade	
soldaterna	efter	genomförandet	av	sin	primära	skyddsuppgift	trots	sin	begrän-
sade	utbildning	 användas	 för	 större	uppgifter	 i	den	 fortsatta	 försvarsstriden.	
Därför	borde	de	utbildas	under	dubbelt	så	lång	tid	och	för	kompanis	försvar	av	
motståndslinje	eller	-område.	Detta	passade	för	de	politiker	som	tyckte	att	det	
var	för	stor	skillnad	–	orättvist	–	mellan	de	normala	7	½	månaderna	och	2	½	
månader	för	bevakningsplutonen.	Vilken	lobbing	som	utövades	från	olika	ak-
törer	i	armén	vet	jag	inte,	men	Riksdagen	beslutade	att	försöken	med	förkortad	
grundutbildning	skulle	ske	mot	kompanimålet	och	vara	av	minst	5	månaders	
varaktighet.	 Försöksmyndigheterna	 rapporterade	 senare	 att	 kompanimålen	
inte	nåddes	med	den	angivna	tiden.	Om	de	som	agerade	mot	Erik	G.	Bengts-
sons	och	mitt	förslag	trodde	sig	istället	få	till	stånd	en	omfördelning	inom	för-
svarsanslagen	till	armén	vet	jag	ej	heller.	Till	saken	hör	att	samma	försvarsbeslut	
innehöll	en	–	om	än	upplevd	som	liten	–	förstärkning	av	ubåtsskyddskapacite-
ten	inom	marinen.	Riksdagen	ville	också	inom	den	för	försvarsmakten	totala	
ramen	ha	en	utökning	av	antalet	jaktdivisioner	prövad.

Under	 försökstiden	 påbörjades	 de	 stora	 omvälvningar,	 som	 jag	 beskriver	
nedan,	och	som	en	följd	av	dessa	fattades	det	beslut	om	en	utbildningsreserv	
av	värnpliktiga,	som	vi	levt	med	sedan	dess,	och	som	idag	innebär	att	endast	
c:a	15	%	av	den	manliga	åldersklassen	har	förmånen	att	få	göra	sin	värnplikt.	
Plötsligt	var	det	rättvist	med	0	dagar	för	del	av	de	värnpliktiga.	Av	de	tidigare	
nämnda	 politiska	 principerna	 var	 det	 en	 allmän	 tillämpning	 av	 värnplikten	
som	fick	vika	för	den	utvecklande	flygindustrin.	I	den	nya	situationen	ansågs	
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den	teknikspridning	som	kom	genom	försvarsindustrin	till	övrig	industri	och	
dess	betydelse	för	sysselsättningen	som	viktigare	av	den	politiska	majoriteten.	

Försvarsmaktsutredningen 1988

1987	 års	 försvarsbeslut	 hade	 trängt	 in	 mer	 verksamhet	 för	 försvaret	 än	 vad	
som	 kunde	 betalas	 i	 den	 samtidigt	 beslutade	 ekonomiska	 ramen.	 Det	 hade	
vid	det	laget	blivit	en	ovana.	Förutom	arméchefens	översyn	av	den	långsiktiga	
utvecklingen	för	armén	påbörjades	därför	flera	andra	utredningar	under	sam-
lingsnamnet	Försvarsmaktsutredning 1988	(FU	88).	Resultatet	av	samtliga	ut-
redningar	inarbetades	och	redovisades	översiktligt	i	den	programplan	för	åren	
1989–92	(ÖB	89–92),	som	beställts	av	regeringen	med	anledning	av	den	un-
derbalansering	av	försvarsbeslutet	som	jag	konstaterade	i	det	föregående	årets	
plan.

Förutom	Eric	G.	Bengtssons	förslag	om	skyddsstyrkor	inarbetades	sålunda	
följande	förslag	till	förändringar	(citat	ur	planen):

att	hela	försvaret	och	dess	verksamhet	i	fred	organiseras	med	utgångs-
punkt	i		krigsorganisationen	enligt	den	s	k	kadersystemprincipen	(VI	90)	,

att	produktionen	skall	styras	och	följas	upp	i	krigsförbandstermer	och	
att	 krigsförbandscheferna	 och	 deras	 personal	 skall	 få	 stort	 inflytande	
även	över	produktionsmålen,

att	denna	inriktning	mot	ökad	decentralisering	också	läggs	till	grund	för	
utformningen	av	anläggnings-	och	lokalförsörjningen	inom	försvaret,

att	den	centrala	stabsorganisationen	minskas	och	effektiviseras,	

att	metoderna	för	att	styra	försvarsmaktens	övriga	centrala	myndighe-
ters	verksamhet	effektiviseras	samt

att	personalstrukturen	i	sen	helhet	ses	över	i	syfte	att	möta	de	fortsatta	
kraven	på	effektivisering.

Tidigare	har	redovisats	att	–	utgående	från	att	leda	de	sedan	länge	fort-
löpande	reducerade	stridskrafterna	–	antalet	militärområden	kan	mins-
kas	till	fyra.9

Den	senare	utredningen	resulterade	i	ett	beslut	om	tre	områden;	milo	NN	
fick	också	stryka	på	foten.	Innebörden	av	detta	var	att	den	general	som	i	värsta	
fall	skulle	leda	försvaret	av	vår	norra	gräns	fick,	som	vi	uttryckte	det	då,	hela	

9.		 Programplan ÖB 89–92: FU 88 med FörsvarsmaktsUtredning 1988 (Stockholm:	Försvarssta-
ben,	1988).	Jfr	ÖB 92: Överbefälhavarens underlag inför försvarsbeslutet 1992,	Huvuddoku-
ment,	13	kapitel	(Stockholm:	Försvarsstabens	informationssektion,	1991).
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tiden	”se	sig	om	över	axeln”	och	oroa	sig	för	förbindelserna	från	den	för	försvar	
resursrika	södra	halvan	av	landet.	Sådana	beslut	gör	att	man	funderar	över	vis-
heten	i	de	politiska	organen.

Den	som	studerar	de	gamla	dokumenten	skall	finna	att	förslagen	då	beträf-
fande	personalstruktur	är	mycket	lika	de	som	dagens	ÖB	tagit	upp,	t	ex	en	för-
yngring	av	officerskåren	för	att	möta	de	reella	behoven	i	en	organisation	med	
kompetensen	väpnad	strid.	Liksom	nu	uteblev	politikernas	offentliga	stöd	för	
ett	genomförande.	I	Sverige	är	det	viktigare	att	principerna	är	desamma	överallt	
än	att	man	anpassar	dem	till	de	uppgifter	en	sektor	har.	Det	får	kosta	vad	det	
vill.	Resultatet	ses	t	ex	i	polisens	verksamhet,	en	organisation,	som	till	skillnad	
mot	försvaret,	opererar	fullt	ut	dagligen.	

Vi	hade	också	genomfört	en	ekonomisk	utredning	för	att	redovisa	anled-
ningen	till	urholkningen	av	försvarsanslagen	från	1970.	Till	hjälp	togs	en	civil	
konsultfirma,	för	att	få	en	tredje	part	som	kunde	betraktas	som	mer	objektiv	
bl	a	av	massmedia.	Under	1970-talet,	när	jag	själv	under	olika	år	varit	ansva-
rig	för	programplaneringen	vid	tre	olika	myndigheter,	hade	jag	nämligen	lärt	
mig	 att	 regeringskansliet	 som	partsinlagor	 avvisade	 våra	påståenden	om	hur	
illa	det	av	dem	anvisade	ekonomisystemet	fungerade.	Vi	fick	t	ex	inte	planera	
med	ekonomiska	reserver	för	oförutsedda	utgifter,	trots	att	vi	år	efter	år	kunde	
påvisa	vad	vi	kallade	rullningsförluster	vid	omplaneringen.	

Konsultfirmans	utredning	visade	bl	a	att	försvarets	personalkostnader	i	slu-
tet	av	1980-talet	 i	runda	tal	och	i	 jämförbart	penningläge	var	fyra–fem	mil-
jarder	högre	än	i	början	på	1970-talet.	Detta	trots	c:a	20	%	mindre	antal	fast	
anställda,	bl	a	som	följd	av	den	s	k	OLLI-reformen	på	lägre	regional/lokal	nivå,	
samt	ett	väsentligt	antal	färre	värnpliktsdagar	(–35	%)	p	g	a	förkortad	grundut-
bildning	och	inställda	eller	förkortade	repövningar.	Bara	mellan	åren	1974	och	
1975	ökade	försvarets	lönekostnader	med	18	%,	att	jämföra	med	priskompen-
sationens	9	%,	som	en	följd	av	den	införda	löneskatten	och	ett	slappt	löneavtal.	
De	statliga	myndigheterna	hade	på	den	tiden	inte	något	egentligt	inflytande	
över	dessa.	De	 sköttes	centraliserat	av	Arbetsgivareverket,	 efter	 styrning	 från	
Regeringen	får	man	förmoda.

Som	en	följd	av	de	socialistiska	inslagen	i	bostadspolitiken,	tillämpningen	
av	 systemet	 med	 byggnadslov	 mm	 hade	 byggkostnadsindex	 stigit	 med	 i	 ge-
nomsnitt	1	%	per	år	mer	än	konsumentprisindex	under	samma	period.	Och	
vårt	prisregleringssystem	med	nettoprisindex	följde,	med	vissa	rensningar,	kon-
sumentpriset.	En	procents	ränta	på	ränta	blir	en	hel	del	pengar	på	nästan	20	
år.	Resultatet	av	deras	utredning	var	så	dramatiskt	att	jag	ansåg	det	lämpligt	att	
orientera	vår	finansminister	Kjell-Olof	Feldt.

Den	 tredje	 viktiga	 redovisningen	 i	 ÖB	 89–92	 var	 av	 en	 operativ	 studie	
om	hur	avvägningen	mellan	infanteri-	och	mekaniserade	brigader	borde	se	ut.	
Avvägningsstudien	genomfördes	som	en	fördröjningsoperation,	om	jag	minns	
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rätt,	mot	en	fientlig	landstigning	vid	kusten	i	Östra	Mellansverige	söder	Mä-
laren	i	blandterrängen	västerut	mot	Örebroslätten.	Den	detaljfråga	som	skulle	
besvaras	var	om	det	på	marginalen	i	en	total	mängd	brigader	om	14–18	stycken	
(som	var	vad	som	rymdes	i	den	ekonomiska	ramen	trots	besparingar	i	det	ter-
ritoriella	 försvaret)	 var	bättre	med	 två	mekaniserade	brigader	 till	 än	 fyra	 in-
fanteribrigader,	alternativ	som	var	kostnadsjämlika.	Anledningen	till	valet	av	
problem	 var	 att	 vi	 i	 armén	 i	 början	 av	 1970-talet	 vid	 de	 reduceringar	 (bl	a	
nedväxlingen	till	 skytteregementen)	vi	stod	inför	pläderat	för	en	prioritering	
av	 ”…eller”	 i	 ”antingen…eller”,	d	v	s	 en	 tidsvinnande	och	 resursbesparande	
fördröjningsoperation.	Det	förutsattes	när	detta	diskuterades	att	man	i	så	fall	
kunde	göra	avkall	på	antalet	pansar-	och	mekaniserade	förband	i	förhållande	
till	vid	valet	att	prioritera	kraftsamling	till	ett	första	försök	att	avvärja	vid	öp-
pen	kust.

Studieresultatet	blev	att	den	åstadkomna	fördröjningstiden	blev	längre	vid	
det	mekaniserade	alternativet	och	fiendens	förluster	större.	Även	vid	fördröj-
ningsoperationer	krävs	det	förmåga	att	gå	till	motattack	i	vissa	situationer.	Man	
kan	ej	heller	alltid	föra	striden	i	för	en	själv	gynnsam	terräng.	Resultatet	var	
svårt	att	acceptera	för	alla	i	armén.	Dessa	protester	möttes	med	att	en	oppo-
nentgrupp	av	förbandschefer	fick	göra	om	studien.	De	kom	till	sin	förvåning	
till	samma	resultat.	Det	totala	förslaget	i	ÖB	89–92	bemöttes	också	av	ett	för-
slag	till	alternativ	plan	i	något	som	jag	kallade	”Gröna	boken”,	utgiven	i	denna	
färg	av	Avd	I	i	Krigsvetenskapsakademin.	I	planen	fanns	det	plats	för	bibehål-
len	värnpliktsutbildning	och	fler	regementen.	Det	var	bara	det	att	den	kostade	
drygt	en	miljard	mer	per	år	än	vad	som	disponerades.10	

10.		Bo	Hugemark	(red.),	Flexibilitet eller rigiditet?: Vittnesseminarium operationer, FOKK	publi-
kation	 nr.	 6	 (Stockholm:	 Försvarshögskolan/Kungl	 Krigsvetenskapsakademien/Kungl	 Ör-
logsmannasällskapet,	2006).
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Av	historiska	skäl	–	bl	a	framväxten	av	medlen	–	samt	för	att	tekniken,	taktiken	
och	produktionssätten	är	så	olika,	är	de	flesta	länders	försvar	ledningsmässigt	
uppdelat	i	försvarsgrenar.	Djup	kunskap	om	ett	av	dem	kräver	nästan	att	man	
”växt	upp”	i	den.	För	stark	knytning	till	en	försvarsgrens	kultur	kan	naturligtvis	
å	andra	sidan	göra	en	blind	för	behovet	av	förändring.	Jag	brukar	säg	att	vilka	
förbands-	och	vapensystem	vi	skall	ha	är	en	strategisk	och	operativ	fråga,	men	
hur	de	skall	se	ut	är	en	taktisk	fråga.	Samtidigt	har	de	starka	försvarsgrensiden-
titeterna	i	många	länder,	särskilt	vid	budgetreduceringar,	skapat	”försvarsgrens-
strider”,	i	regel	till	förfång	för	helheten.	Så	också	i	vårt	land.	

Det	finns	naturligtvis	vissa	tvärgående	egenskaper.	T	ex	präglas	pansarför-
bands	strid	i	öppen	terräng	av	samma	duellsituationer	som	de	för	fartygs-	och	
flygförband.	Många	egenskaper	skiljer.	Flygförband	har	fått	en	alltmer	extrem	
rörlighet.	Å	andra	sidan	är	ammunitionen	snabbt	förbrukad	när	en	enhet	väl	
är	i	strid.	Flygsystemen	är	också	dyra.	Duellstridssystem	kräver	prestanda	som	
helst	inte	understiger	möjliga	angripares.	Markstridsförband	har	framför	allt	i	
betäckt	och	urbaniserad	terräng	större	möjlighet	att	 taktikanpassa	sig	till	 sin	
eventuella	underlägsenhet	och	då	också	vad	gäller	materiella	prestanda.	Ett	bra	
exempel	på	detta	när	det	gäller	styrkeförhållanden	är	de	finska	förbandens	för-
svarsstrider	under	andra	världskriget,	särskilt	under	vinterkriget.

Gemensamt	för	försvarsgrenarna	är	också	att	det	inte	bara	är	själva	förban-
det	som	skall	omgrupperas,	utan	också	de	reserver	som	efter	hand	måste	ersätta	
förbrukning	och	förluster	i	striden,	kort	sagt	logistik.	Om	man	nu	inte	avsatt	
resurser	att	 förbereda	baser	 i	 alla	de	 riktningar	 som	kan	aktualiseras.	 Jag	vet	
mig	aldrig	ha	sett	en	sådan	avvägning	mellan	förband	och	logistik	att	inte	om-
gruppering	av	den	rörliga	delen	av	de	senare	resurserna	också	krävts	när	man	
omgrupperat	de	förra.	Och	definitivt	inte	i	Sverige.	Tvärtom	har	det	väl	tidvis	
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funnits	vissa	brister	på	ammunition	och	t	ex	motmedel	för	alla	förbandstyper	
även	totalt.

Här	kan	det	vara	dags	med	ett	par	kommentarer	till	de	idéer	som	styr	den	
framtida	 utvecklingen	 av	 vårt	 försvar.	 Man	 eftersträvar	 vapenverkan	 hos	 ett	
kvantitativt	 litet	 försvar	 som	snabbt	kan	sättas	 in	där	den	behövs.	Sannolikt	
förser	man	inte	heller	nu	de	förband	som	kräver	omgruppering	med	förgrup-
perade	förnödenheter	i	alla	möjliga	riktningar	som	kan	bli	aktuella	för	insats.	
Deras	 insats	 dit	 de	 kommer	 saknar	 därför	 uthållighet	 tills	 logistiken	 hinner	
ifatt.

De	vapensystem	som	har	 lång	 räckvidd	 från	grupperingsplatsen	är	också	
dyrbara.	 Varje	 enskild	 enhet	 representerar	 ett	 högt	 ekonomiskt	 värde.	 Man	
kommer	därför	att	ha	ett	begränsat	antal	av	dem	och	därmed	stiger	också	deras	
operativa	värde.	Så	även	om	man	förser	en	chef	på	låg	nivå	med	underrättelser	
som	medger	att	han	kan	sätta	in	dessa	kvalificerade	vapen	har	man	nog	inte	råd	
att	låta	honom	bestämma	att	det	skall	ske.	De	är	av	för	avgörande	betydelse	för	
slutresultatet	av	det	totala	kriget.	Det	var	ingen	slump	att	sjö-	och	flygförband	
under	det	kalla	kriget	visserligen	för	viss	tid	skulle	underställas	MB,	men	ofta	
med	restriktioner,	eller	att	attackeskadern	kallades	för	”ÖB	klubba”.

Det	är	kanske	bäst	att	tillägga	att	jag	inte	är	motståndare	till	vad	man	kallar	
nätverksbaserat	 försvar	 (NBF).	Tvärtom	kunde	 jag	 själv	notera	 att	 vi	 i	 jäm-
förelse	med	en	del	andra	länder,	t	ex	Japan,	satsade	förhållandevis	mindre	på	
samband,	 sensorer	och	motmedel.	NBF	är	emellertid	 inte	allt,	men	det	kan	
förbättra	underrättelsetjänst	och	ledning.	

När	Gunnar	Nordbeck,	så	förtjänstfullt	i	samarbete	med	myndigheten,	ut-
redde	 det	 militära	 försvarets	 högsta	 ledning	 i	 början	 av	 1990-talet	 bibehöll	
han	försvarsgrenscheferna	som	produktionsledare.	Vi	ansåg	att	vi	behövde	för-
svarsgrensstabernas	kunskap	var	för	sig.	Däremot	togs	MB	ur	produktionsledet	
och	utsågs	explicit	till	den	som	–	utan	att	ha	varit	delansvarig	i	produktionens	
genomförande	 –	 skulle	 kontrollera	 resultatet	 av	 produktionen	 under	 de	 öv-
ningar	som	han	anordnade,	som	s	k	slutövning	vid	grundutbildning	samt	med	
repetitionsutbildningförband.

Omorganisationen	skulle	också	medge	att	ÖB	tog	bättre	kontroll	över	den	
framtida	ekonomin.	Försvarsgrenscheferna	hade	tidigare	inför	regeringen	an-
svar	för	sina	egna	budgetar.	De	betraktade	–	i	den	mån	de	inte	krävde	förstärk-
ningar	 i	 en	 sjunkande	 realekonomi	–	den	ekonomiska	avvägningen	 som	 för	
alltid	given	och	drog	ut	sina	planer	”i	oändligheten”.	Det	fanns	en	strävan	att	
låsa	in	pengarna	genom	långa	kontraktstider	på	materiel.	De	hade	ett	gemen-
samt	 intresse	med	 sina	 respektive	 försvarsindustrier.	När	man	 tillträder	 som	
ÖB	finns	det	därför	 små	möjligheter	 till	omfördelning	under	de	 första	åren	
då	pengarna	är	uppbundna	av	tecknade	kontrakt.	För	att	komma	tillrätta	med	
detta	 skulle	 försvarsgrenscheferna	 för	 framtiden	endast	disponera	pengar	 för	
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förbandsverksamheten	 och	 redan	 av	 regeringen	 beslutad	 utveckling	 och	 an-
skaffning	av	materiel	och	anläggningar.	De	efter	hand	i	övrigt	friställda	medlen	
inom	av	regeringen	given	planeringsram	skulle	disponeras	av	ÖB.

Här	 finns	 en	 koppling	 till	 resonemangen	 ovan.	Tanken	 var	 att	 försvars-
grenscheferna	 på	 ÖB	 uppfordran	 skulle	 lämna	 förslag	 till	 framtida	 förband	
och	vapensystem	utifrån	 sina	 taktiska/tekniska/ekonomiska	kunskaper	 inom	
sitt	område	och	att	ÖB	inom	ramen	för	efter	hand	friställda	medel	sedan	skulle	
välja	mellan	dem	utifrån	 sitt	operativa	primat	med	hjälp	av	MB-gruppen.	 I	
denna	avvägningsgrupp	kunde	också	bättre	hänsyn	tas	till	de	totala	lednings-,	
underrättelse-	och	logistikbehoven.	Därutöver	hade	tidigare	en	ÖB:s	fristående	
internrevision	inrättats.	Organisationen	infördes	samtidigt	som	jag	gick	i	pen-
sion	den	1	juli	1994.

Hur	den	skulle	fungerat	fick	vi	tyvärr	aldrig	veta,	då	den	bara	var	i	funktion	
i	två–tre	år,	d	v	s	den	ändrades	innan	man	verkligen	hunnit	pröva	den.	Detta	
skedde	på	initiativ	av	regeringen,	som	tillsatte	en	egen	utredningsman.	Denne	
var	tyvärr	både	okunnig	om	de	speciella	förutsättningarna	inom	försvaret	och	
ovillig	att	lyssna	på	de	experter	som	ställdes	till	hans	förfogande.	Försvarsgrens-
staberna	produktionsansvar	och	-kunskap	(!)	upplöstes,	som	det	verkade	mest	
för	att	bli	kvitt	försvarsgrenscheferna.	Hade	det	inte	varit	bättre	att	ta	befälet	
över	dem	men	behållit	kontinuiteten?

Jag	kan	inte	heller	se	att	den	centrala	ledningorganisationen	blivit	mindre	
omfattande	med	de	olika	 lösningar	 som	prövats	därefter	 eller	 för	den	delen	
bättre.	Den	har	inte	haft	mindre	problem	med	dubbelarbete	och	motsättningar	
än	den	som	infördes	1994.	Vi	får	hoppas	att	den	processorienterade	organisa-
tion	som	nu	införs,	som	fjärde	nya	alternativ	på	elva	år,	får	sätta	sig	och	visar	sig	
bli	bättre	än	de	experiment	man	haft	efter	1994.	Den	verkar	i	för	mig	beskrivet	
arbetssätt	i	praktiken	mer	lik	tankarna	då	än	i	de	mellanliggande	alternativen.	
Konsulter	skall	ju	också	leva	och	så	hittar	de	på	ständigt	nya	ord	och	strukturer.	
Oavsett	val	av	denna	är	det	viktigaste	att	man	klart	fördelar	ansvaret	för	vad	
som	skall	göras	till	sina	underlydande	chefer	samt	att	de	människor	som	tillde-
lats	ett	ansvar	har	kunskaper	att	leva	upp	till	det	och	vilja	att	ta	sitt	ansvar.	

Med	omorganisationerna	under	1990-talet	försvann	också	en	del	av	kapaci-
teten	för	ständiga	systemstudier	på	bredden	av	mark-,	sjö-	och	flygstridskrafter,	
som	dittills	genomförts.	De	krävde	just	den	bredd	och	det	djup	på	kompetens	
vad	 gällde	 taktik,	 teknik	 och	 ekonomi	 som	 fanns	 inom	 respektive	 försvars-
grensstab.	I	viss	mån	har	den	nu	återkommit	genom	att	man	kan,	och	också	
utnyttjar,	funktionsföreträdarna	i	den	starkt	reducerade	lokala	organisationen	
som	de	tidigare	truppslagsinspektionerna	användes	i	studieorganisationen.	

Det	har	också	tagit	tid	att	skapa	för	den	militära	operativa	verksamheten	nyt-
tigt	studiearbete	vid	det	”militäruniversitet”,	som	samtidigt	med	reduceringarna	
i	staberna	skulle	skapas	under	1990-talet.	Låt	oss	hoppas	att	Försvarshögskolan	
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inom	 ämnet	 krigsvetenskap	 genom	 seminarier,	 uppsatsskrivande	 och	 dokto-
randverksamhet	kan	 skapa	kunskaper	 som	direkt	kan	användas	av	 försvaret	 i	
skärningen	mellan	operativa	metoder	och	 teknik.	Hittills	 har	 skolans	dokto-
randverksamhet	mest	liknat	det	som	sker	vid	vanliga	civila	universitet.	Det	var	
liksom	inte	det	som	var	avsikten	med	reformen.	Den	militära	verksamheten	är	
i	 sig	 själv	komplicerad	 inom	många	områden.	Den	 totala	komplexiteten	un-
derstiger	 inte	 det	 civila	 samhällets.	 Utbildningen	 av	 militära	 chefer	 förtjänar	
på	egen	grund	att	kallas	akademisk.	Det	kan	kanske	nämnas	att	det	vanligaste	
positiva	omdömet	om	svenska	officerare	som	deltagit	i	högskoleutbildning	ut-
omlands	var,	att	de	hade	så	breda	kunskaper	om	hur	ett	samhälle	fungerar.	Vi	
har	vårt	tidigare	väl	utvecklade	totalförsvar	att	tacka	för	det.

Innan	jag	lämnar	Försvarshögskolan	vill	jag	nämna	huvudanledningen	till	
att	 jag	tog	initiativ	till	att	förändra	statusen	på	skolan.	Det	var	inte	alls	som	
man	nu	säger	att	officersyrket	blivit	svårare	(Har	det	verkligen	det?),	utan	det	
var	när	jag	såg	framför	mig	att	man	skulle	kräva	en	s	k	akademisk	utbildning	
för	allt	fler	yrken,	som	egentligen	hade	mycket	mindre	innehåll	än	officerens,	
som	 jag	bestämde	mig.	Risken	var	påtaglig	att	 lönejämförelsen	 skulle	bli	 än	
mer	negativ	för	officersyrket	även	gentemot	det	civila	livet	inom	Sverige	med	
åtföljande	svårigheter	att	rekrytera	tillräckligt	stor	andel	av	de	mest	begåvade	
ungdomarna	till	detta	krävande	yrke.	Som	bekant	var	(är?)	officerarna	i	Sverige	
redan	mycket	mindre	betalda	än	i	länder	som	varit	med	i	andra	världskriget,	
även	de	nordiska.

Så	här	 i	efterhand	kan	man	kanske	tycka	att	vi	valde	den	svåraste	vägen.	
Än	så	länge	har	ju	inte	Försvarshögskolan	fått	examensrätt	i	det	militära	äm-
net	 ”krigsvetenskap”.	 Alternativet	 var	 ju	 att	 göra	 som	 t	ex	 i	 de	 anglosaxiska	
länderna:	skicka	officerarna	till	de	civila	universiteten	och	låt	dem	ta	en	civil	
examen,	som	kanske	i	bästa	fall	gav	någon	kunskap	för	deras	framtida	uppgif-
ter.	Åtminstone	skulle	de	insupa	kulturen	och	det	vetenskapliga	sättet	att	tänka	
och	resonera.	Dessutom	skulle	ju	den	akademiska	världen	fått	känna	av	att	det	
fanns	en	kvalitet	hos	de	utvalda	i	yrkeskåren	som	de	fick	lära	sig	respektera,	
vilket	också	kunde	vara	av	värde	för	Försvarsmakten.	Jag	valde	inte	detta	alter-
nativ	för	jag	tyckte	helt	enkelt	att	det	fanns	så	mycket	mer	matnyttigt	för	de	
blivande	cheferna	att	lära	sig	som	hade	direkt	bäring	på	yrket.	Dessutom	har	
försvaret	kontinuerligt	många	nya	frågor	att	studera	i	korsningen	metoder	och	
teknisk	utveckling,	som	professorerna	vid	de	hittillsvarande	universiteten	vet	
väldigt	litet	om,	men	lämpar	sig	för	ett	akademiskt	angreppssätt.

Enbefälssystemet	skapade	problem.	Vi	hade	ju	inte	råd	att	ge	alla	officerare	
en	 så	 lång	och	kvalificerad	utbildning	och	därmed	kunde	vi	 inte,	 som	man	
senare	skulle	göra	i	Finland	med	sitt	tvåbefälssystem,	lägga	grunden	redan	från	
början.	Naturligtvis	hade	vi	frågan	uppe	i	Militärledningens	rådgivande	nämnd	
och	andra	politiska	organ,	men	politikerna	var	ännu	inte	mogna	att	ompröva	
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det	system	som	införts	ett	par	decennier	tidigare.	Vi	fick	den	lösning	som	vid	
tidpunkten	var	politiskt	möjlig.	Jag	erinrar	mig	att	Curt	Göransson,	vid	min	
föredragning	i	slutet	av	1960-talet	av	arméchefens	remissyttrande	över	”Tjäns-
teställningsutredningen”,	suckade	och	sa:	”Om	vi	ändå	själva	från	början	hade	
föreslagit	ett	tvåbefälssystem!”	(i	stället	för	det	trebefälssystem	vi	till	dess	haft).

Det överraskande inledda angreppet 

I	1960-talets	försvarsutredningar	talades	bl	a	om	kuppanfall.	Enligt	min	upp-
fattning	 blev	 användningen	 av	 begreppet	 avskaffat	 i	 samband	 med	 att	 hot-
bildsbeskrivningen	övertogs	av	SSLP	i	försvarsdepartementet,	med	s	k	styrande	
angreppsfall	 för	 försvarsplaneringen.	Uttrycket	kuppanfall	 gav	 intryck	av	 ett	
omedelbart	hot,	som	var	skrämmande	och	kanske	därför	inte	längre	politiskt	
önskvärt.	Under	andra	halvan	av	1970-talet	blev	det	åter	på	modet	att	studera	
något	som	man	nu	kallade	överraskande angrepp.	Det	hade	flera	motiv.	En	de-
mokrati	med	ett	 värnpliktsförsvar	kunde	 liksom	 tidigare	 tänkas	 vara	 särskilt	
sårbar	för	detta.	Angriparen	utvecklade	sina	stridskrafter	bl	a	med	stor	kapa-
citet	för	luftlandsättning	samt	specialförband	för	innästling	och	sabotage.	Det	
moderna	samhället	blev	efter	hand	alltmer	sårbart	för	störningar.	Dessutom,	
ett	överraskande	anfall	medförde	att	politikerna	kunde	se	en	angripare	av	min-
dre	numerär	och	vi	behövde	därför	kanske	inte	längre	samma	storlek	på	vårt	
existensförsvar?	

De	 ekonomiska	 problemen	 i	 sig	 undergrävde	 efter	 hand	 kapaciteten	 för	
att	möta	ett	sådant	angrepp.	Vi	hade	i	början	av	1970-talet	ett	väl	fungerande	
mobiliseringssystem,	som	säkerställde	ett	första	”kuppförsvar”	inom	hela	lan-
det	på	24	timmar	och	väsentligen	hela	försvaret	på	3–6	dygn.	Därutöver	fanns	
en	särskild	kuppförsvarsberedskap	i	fredsorganisationen,	som	vid	övningar	ofta	
var	på	plats	inom	några	timmar	efter	larm.	Övre	Norrlands	försvar,	som	krävde	
tillförsel	av	förband	och	enskilda	soldater	främst	från	Mälardalen,	behövde	för	
kompletteringar	c:a	10	dygn	för	att	bli	helt	färdigt.	Förseningar	kunde	uppstå	
om	förbekämpningen	börjat	eller	fientlig	trupp	luftlandsattes,	men	omfattande	
förberedelser	var	gjorda	för	förbindelsearbeten	och	övergång	från	järnvägs-	till	
landsvägsmarsch	övades	regelmässigt.	Förkortad	grundutbildning	och	använd-
ning	av	förkortade	och	inställda	repetitionsövningar	som	budgetregulator	öka-
de	emellertid	tvivlen	på	att	det	skulle	fungera.	Osäkerheten	kunde	användas	
som	argument	mot	den	stora	värnpliktsarmén	vid	de	försvarsgrensstrider	som	
blev	särskilt	intensiva	under	Nils	Skölds	arméchefstid.	De	flesta	piloter	var	ju	
vid	flygplanen	och	c:a	hälften	av	stridsfartygen	var	på	sommaren	bemannade	
med	i	huvudsak	fast	anställd	personal.	Att	de	”blå	försvarsgrenarna”	för	att	få	
ut	full	effekt	och	uthållighet	av	sina	stridskrafter	var	lika	beroende	av	en	mobi-
liseringsperiod	var	inte	lika	synligt.
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Till	 detta	 kunde	 läggas	 flygstridskrafternas	 ökade	 bekämpningsförmåga	
både	vad	gällde	precision	och	verkan.	Vad	det	innebar	för	vårt	fasta	kustartilleri	
har	jag	redan	berört.	Motsvarande	argument	användes	under	1980-talet	mot	
infanteriförbanden	i	armén.	Det	stämde	naturligtvis	för	en	del	fast	grupperade	
värnförband,	t	ex	i	den	s	k	”Per-Albin-linjen”	utefter	Skånes	kuster,	som	liksom	
KA-förband	utgick	en	bit	 in	på	1990-talet,	men	däremot	 inte	 för	de	rörliga	
infanteriförbanden	i	småbruten	och	betäckt	terräng,	som	hade	taktikanpassat	
sig	genom	utspridning	under	icke-stridskontakt.	För	pansarförbanden	i	Skåne	
och	milo	Ö	disponerades	de	yttäckande	Hawkförbanden	för	luftförsvar,	om	än	
i	för	litet	antal.	

Problemet	var	mera	att	förband	och	soldater	kanske	inte	alltid	uppträdde	
som	reglementet	sade,	men	det	var	en	disciplinfråga	som	jag	anledning	att	ofta	
återkomma	till	vid	besöken	på	arméförbanden.	Och	i	öppen	terräng	var	natur-
ligtvis	bristen	på	splitterskyddade	förband	ett	större	problem	som	rättades	till	
först	successivt	under	1990-talet.	Det	förtjänar	att	framhållas	att	regeringen	är	
den	som	fattar	detaljbeslut	i	flertalet	fall	vad	gäller	utveckling	och	anskaffning	
av	materiel.	Så	de	kan	inte	svära	sig	fria	från	den	successiva	överanskaffningen	
under	1990-talet	av	stridsfordon	och	flygplan	i	förhållande	till	budget	och	möj-
lig	organisationsvolym.	Mest	anmärkningsvärt	är	beslutet	så	sent	som	1997	om	
att	anskaffa	delserie	3	av	JAS,	som	binder	upp	materielanslagen	t	o	m	2007.	
Motivet	är	som	förut	att	en	egen	flygindustri	krävs	för	att	över	tiden	hålla	liv	
i	systemet.	Man	kan	fråga	sig	varför	inte	den	delägande	brittiska	flygindustrin	
kunde	tagit	hand	om	detta.	I	varje	fall	kunde	inte	försvarsanslagen	längre	betala	
industripolitiken.	Det	kostar	nu	mer	att	avveckla	invasionsförsvaret	än	bygga	
upp	ett	nytt	s	k	insatsförsvar.	En	benämning	som	svenska	folket	har	haft	svårt	
att	ta	för	sig,	kanske	bl	a	för	att	det	i	massmedia	synes	ta	längre	tid	att	komma	
till	insats	vid	utlandsuppdrag	än	det	gamla	invasionsförsvaret.

Som	MB	i	Övre	Norrland	lät	jag	särskilt	studera	tanken	på	ett	s	k	överras-
kande	angrepp	på	Nordkalotten.	Det	förutsatte	ju	att	Sovjetunionen	påbörjade	
operationen	utan	att	i	förväg	ha	mobiliserat	reservförband	eller	ha	fört	fram	några	
större	förband	från	söder	Archangelsk.	Sådana	förflyttningar	skulle	åtminstone	
NATO:s	underrättelsetjänst	upptäckt	och	av	självbevarelsedrift	för	Norges	för-
svar	förvarnat	oss	om.	I	studierna	visade	det	sig	då	att	ett	sådant	av	Sovjetunionen	
inlett	angrepp	varit	till	fördel	för	oss	jämfört	med	ett	uppladdat	storanfall.	Om	
angreppet	förutom	norra	Finland	redan	tidigt	involverade	Sverige	borde	de	ryska	
förbanden	lagom	hinna	nedkämpas	efter	hand	som	de	trängde	in	i	operations-
området,	även	om	de	förstärkts	med	en	rimlig	andel	luftlandsättningsförband.	
Om	Norge	dessutom	ingick	från	början	i	angreppet,	vilket	det	borde	då	de	vik-
tigaste	målen	låg	här,	skulle	de	definitivt	nedkämpats.	Så	ett	överraskande	inlett	
angrepp	i	norr	som	inbegrep	Sverige	från	början	och	på	konventionell	nivå	var	
inte	särskilt	sannolikt.	Däremot	ett	kuppanfall	mot	enbart	Nordnorge.
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Lägger	man	till	behovet	av	att	vid	anfall	över	kust	nedkämpa	huvuddelen	av	
våra	sjö-	och	flygstridskrafter	enligt	ovan	före	en	landstigning	var	det	överras-
kande	angreppet	på	konventionell	nivå,	som	det	dittills	beskrivits,	över	huvud	
taget	enligt	min	uppfattning	inte	särskilt	trovärdigt.	Det	skulle	inte	klara	mötet	
med	det	svenska	militära	försvaret,	utan	förutsatte	insats	av	kärnvapen	eller	en	
svensk	politisk	kollaps.	En	 fråga	var	naturligtvis	om	beslut	om	mobilisering	
verkligen	skulle	tas	i	tillräckligt	god	tid?	Kunde	det	som	inte	hände	inför	den	
9	april	1940	upprepas?11	

Visserligen	 hade	 Försvarshögskolan	 tillkommit	 på	 1950-talet.	 Den	 s	k	
chefskursen	hade	ett	30-tal	civila	elever	från	politik	och	samhälle	varje	år	till-
sammans	 med	 åtta	 överstar	 ur	 försvaret,	 som	 alla	 övervägdes	 för	 senare	 be-
fordran.	 Det	 som	 övades	 följde	 hela	 tiden	 initiativtagarnas,	 försvarsminister	
Torsten	Nilssons	och	ÖB	Nils	Svedlunds	intentioner,	nämligen	hur	beslutsun-
derlaget	kunde	se	ut	när	man	borde	fatta	beslut	om	mobilisering,	hur	samhäl-
let	påverkades	av	det	samt	hur	inledningen	av	ett	angrepp	kunde	gestalta	sig.	
Deltagarna	 skulle	dessutom	 lära	känna	varandra	 som	 individer	 redan	 i	 fred.	
Kort	sagt	förbereddes	deltagarna	för	ett	mobiliseringsbeslut.

11.		Hugemark	(red.),	Fel sort och för mycket? Arméns avvägningsfrågor under det kalla kriget, Vitt-
nesseminarium armén,	s.	20,	32.

Bild 1. Den svenska flottan övergick till en lätt flotta under det kalla kriget. Här smyger en svensk ubåt ut 
från en bas. (Foto: FST/Info)
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5. Vår beredskap var god

Jag	har	ovan	något	berört	planeringen	vad	gäller	vår	mobilisering.	Rolf	Ekéus	
har	i	sin	säkerhetspolitiska	utredning	åt	regeringen	för	ett	par	år	sedan	sagt	att	
amerikanerna	inte	trodde	vi	skulle	klarat	av	en	sådan	kraftansträngning	som	en	
mobilisering	av	den	stora	armén	inneburit.	Enligt	mitt	förmenande	hade	de	fel,	
åtminstone	så	länge	vi	genomförde	våra	repetitionsövningar	med	en	mobilise-
ringsövning	på	den	”skarpa	mobplatsen”	enligt	VU	60	modell.

Jag	erinrar	mig	att	Synnergren	berättat	om	denna	misstro	från	en	amerikan	
som	besökte	honom	någon	gång	på	1970-talet.	Handlingskraftig	som	han	var	
ändrade	han	genast	det	planerade	programmet	och	tog	ut	personen	i	fråga	på	
sta´n,	där	han	bads	välja	ut	vilken	manlig	person	som	helst	som	var	i	trettioårs-
åldern.	Därefter	avtalade	Synnergren	med	denne	värnpliktige	om	att	visa	dem	
vägen	 till	 sin	mobplats.	Samtidigt	 ringde	han	upp	 soldatens	mobmyndighet	
och	beordrade	ett	befäl	med	nyckel	till	mobplatsens	förråd.	Väl	där	startade	sol-
daten	upp	ett	stridsfordon	och	körde	till	grupperingsplatsen.	Det	amerikanska	
försvaret	hade	kanske	inget	system	för	”lessons	learned”	på	den	tiden.	

En	allmän	mobilisering	var	ej	heller	så	avgörande	för	folkförsörjningen	som	
man	kan	tro,	vilket	studerades	under	chefskurserna	på	Solbacka	där	man	hade	
tillgång	till	många	beslutsfattare	från	det	civila	samhället.	

Sämre	 var	 det	 med	 beredskapen	 inom	 lagstiftningen.	 Ådalensyndromet	
dröjde	sig	kvar	på	den	politiska	sidan.	Man	ville	inte	ta	åt	sig	konsekvenserna	i	
inledningen	av	ett	krig	av	de	nya	specialförbanden	och	deras	sannolika	sabota-
geverksamhet	mot	ett	allt	sårbarare	samhälle.	Lagstiftningen	skiljer	som	bekant	
strikt	 mellan	 fred	 och	 krig.	 Den	 sannolika	 ”gråzons-inledningen”	 beaktades	
inte	trots	påstötningar	även	från	de	civila	totalförsvarsmyndigheterna.	Först	nu	
mer	än	fyra	år	efter	den	11:te	september	2001,	verkar	terroristhotet	äntligen	
lett	till	att	regeringen	skall	ta	hänsyn	till	ett	sedan	länge	möjligt	”gråzonskrig”.	
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På	1970-talet,	 samtidigt	 som	specialtrupperna	utvecklades,	diskuterade	man	
istället	att	”avväpna”	polisen	för	att	den	–	gu´bevars	–	skulle	få	vara	kvar	och	
svara	för	ordningen	även	när	vi	hade	ockuperats.

De svarta hålen 

I	det	politiska	livet	och	tyvärr	också	i	massmedia	är	bilden	ofta	den,	att	”mili-
tären”	inte	kan	ha	hand	om	sina	pengar.	Sanningen	är	den	att	bristerna	i	regel	
skapats	av	politikerna	själva	eller	deras	byråkrater	i	regeringskansliet.	På	1970-
talet	när	jag	en	följd	av	år	hade	ansvar	för	arméns	programplanering	kunde	vi	
varje	år,	som	också	framgår	av	planerna,	redovisa	i	detalj	hur	bristerna	uppstått.	
Bristerna	berodde	i	regel	på	fattade	riksdagsbeslut	av	mer	allmän	karaktär	och	
det	oföljsamma	prisregleringssystem	som	infördes	i	början	av	decenniet.	Det	
var	egentligen	endast	ett	år	det	var	till	vår	fördel,	omkring	1980,	och	då	köpte	
vi	 till	 två	Herculesflygplan,	en	direktanskaffning	som	alla	 i	Militärledningen	
borde	ha	varit	intresserade	av.	För	övrigt	uppstod	det	största	överskottet	i	FV	
budget.

Den	värsta	”stölden”	skedde	i	mitten	av	1990-talet	vid	den	då	genomförda	
s	k	budgetreformen.	De	blivande	konsekvenserna	av	denna	hade	vi	anmält	 i	
förväg	i	vårt	remissvar	till	Regering	och	Riksdag.	Den	senare	förklarade	hög-
tidligt	att	om	så	skedde	skulle	vi	kompenseras	för	detta.	Trots	detta	innehöll	
finansminister	Åsbrink	ungefär	14	miljarder	av	till	försvaret	av	riksdagen	ut-
lovade	medel,	vilket	han	konstigt	nog	aldrig	ville	erkänna,	då	de	användes	för	
att	betala	av	på	utlandsskulden,	vilket	får	anses	vara	ett	gott	ändamål.	Thage	
G.	Peterson	beställde	så	småningom	en	utredning	för	att	klarlägga	hur	bristen	
uppkommit.	Som	väl	var	för	försvaret	fick	den	en	ordförande	med	hög	inte-
gritet,	nämligen	Riksrevisionsverkets	 Inga-Britt	Ahlenius,	 som	bara	hade	 att	
konstatera	att	ÖB	hade	rätt.	Regeringen	var	i	huvudsak	ansvarig.	Vad	hjälpte	
det?	Inte	kompenserades	försvaret	för	bristen	ändå!

I	den	s	k	budgetreformen	förbjöds	försvaret	använda	förskott	inom	materi-
elanslagen.	Ett	instrument	som	regeringskansliet	var	väl	medvetet	om	behövdes	
för	att	inom	ett	budgetår	möta	förseningar	och	kunna	förbruka	för	ändamålet	
inplanerade	medel.	Det	har	mycket	 riktigt	 sedan	dess	 resulterat	 i	 att	 en–två	
miljarder	varje	år	kunnat	återtas	av	regeringen	som	ej	förbrukade	medel.	En	
åtgärd,	som	i	sin	tur	inneburit	att	när	utgiften	sedan	kommit	för	det	tänkta	än-
damålet,	så	har	brist	på	pengar	skapats	inom	ett	annat	område,	vilket	utnyttjats	
av	politiker	som	borde	veta	bättre	att	misstänkliggöra	försvarets	användning	av	
sina	pengar.	Det	är	inte	lätt	att	vara	ÖB	och	skapa	förtroende	hos	de	anställda	
under	sådana	förhållanden.	Vi	får	hoppas	att	tillförandet	av	en	GD	kan	för-
bättra	bilden.	Det	kan	bli	svårt.	Det	kan	inte	vara	lätt	att	se igenom en	budget,	
om	man	aldrig	varit	i	verksamheten	själv.	Men	å	andra	sidan	kan	man	numera	
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bli	general	utan	att	ha	varit	förbandschef	och	ansvarig	för	ett	förbands	totala	
produktion	och	krigsduglighet.	

Inför 1990-talet

Hur	diskuterade	vi	då	i	slutet	av	kalla	kriget?	Jag	har	letat	upp	det	strategiska	
bedömande	 jag	 personligen	 skrev	 för	 att	 strukturera	 mina	 tankar	 innan	 jag	
tillträdde	som	ÖB	och	som	nu	med	vissa	kompletteringar	återfinns	som	inrikt-
ning	till	de	studier	som	kallades	FU	88	(ÖB	88-04-15	Opl	KH	82:633).12	Jag	
skall	här	ta	upp	något	av	innehållet,	som	inte	gärna	bör	kunna	betraktas	som	
hemligheter.

Bedömandet	 kretsar	 kring	 motsättningen	 Öst–Väst,	 uttryckt	 som	 SSSR	
(WP)–USA	(NATO),	och	deras	möjliga	agerande	i	fred	och	krig	med	tyngd-
punkt	på	norra	Europa	och	Skandinavien,	d	v	s	Sveriges	 säkerhet	uttrycktes	
som	beroende	av	stormaktskonflikten.

Liksom	 tidigare	 ses	 ett	 sovjetiskt	 hot	 om	 invasion	 kunna	 riktas	 mot	 vår	
östra	kust	både	 söder	och	norr	om	Åland,	 i	det	 senare	 fallet	 främst	 som	en	
fortsättning	på	en	ockupation	av	i	varje	fall	del	av	Finland.	(Vi	hade	ju	fort-
farande	 inga	 tankar	 på	 att	 försvara	 Sverige	 tillsammans	 med	 och	 i	 Finland,	
men	räknade	tydligen,	som	framgår	av	Neutralitetspolitikkommisionen,	med	
att	NATO	skulle	försvara	Norge	i	varje	fall	med	flygstridskrafter	även	öster	om	
Sverige.)	Personligen	ansåg	jag	ett	Nordkalottenkrig	som	ett	påtagligt	hot,	som	
dessutom	kunde	ske	isolerat	från	ett	angrepp	mot	södra	Sverige.	

Det	kan	ju	nämnas	att	eftersom	jag	inte	kände	till	de	dolda	NATO-förbere-
delserna,	så	var	jag	inte	främmande	för	att	NATO/USA	i	vissa	situationer	öns-
kade	”dra	oss	in	i	kriget”	för	att	disponera	vårt	luftrum	och	vår	infrastruktur	i	
den	större	kampen.	Vi	hade	ju	dessutom	egna	inte	föraktliga	militära	tillgångar.	
Tillgång	till	svenskt	territorium	var	väl	nästan	en	nödvändighet	för	NATO:s	
försvar	av	Norge	vid	angrepp	med	markstridskrafter	 från	öster	av	den	andra	
supermakten.

En	inte	oväsentlig	del	av	bedömandet	tar	upp	framtidsfrågor	som	allian-
sernas	sammanhållning,	ekonomiska	förutsättningar	och	nedrustning.	Vidare	
den	tekniska	utvecklingen	och	dess	strategiska	och	operativa	konsekvenser.	Jag	
förutsåg	naturligtvis	inte	WP:s	och	SSSR:s	sönderfall	och	inte	heller	den	stora	
betydelse	den	blivande	IT-utvecklingen	skulle	få,	men	däremot	sensorers,	mot-
medlens	samt	målsökarnas	avgörande	inflytande	i	framtidens	krig.	Det	hela	ut-
mynnar	i	kraven	på	svenskt	försvar	i	fyra	olika	situationer:	i	fred,	vid	kriser,	vid	
krig	i	vårt	närområde	när	vi	är	neutrala	respektive	när	vi	blir	indraget	i	detta.

12.		FU 88 (ÖB	88-04-15	Opl	KH	82:633).
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Det	 talas	 om	 icke	 militära	 handlingsmöjligheter	 och	 politisk	 subversion	
och	att	ett	militärt	angrepp	på	vårt	land	sannolikt	föregås	av	sabotageåtgärder	
för	att	 sänka	vår	 försvarsförmåga	och	uthållighet,	 ett	”gråzonstillstånd”,	vars	
krav	på	flexibel	lagstiftning	politikerna	–	som	sagt	–	inte	heller	då	lyckades	ta	
åt	sig.

I	bedömandet	används	för	första	gången	begreppet	”strategiskt överfall”	(is-
tället	för	”överraskande	inlett	angrepp”)	med	samma	betydelse	som	det	avskaf-
fade	”kuppanfallet”.	Eller	som	det	sägs	i	beskrivningen:	

Ett	alternativ	kan	vara	ett	mycket	tidigt	(i	förhållande	till	Europa	i	öv-
rigt)	angrepp,	som	genom	en	kuppartad	insats	mot	Stockholm	(och	an-
dra	befolkningscentra)	kombinerad	med	sabotage	på	bredden	söker	nå	
en	svensk	(politisk)	kollaps	och	därmed	tillgång	till	svenskt	territorium,	
främst	 flygbaser	 men	 även	 områden	 för	 gruppering	 av	 radarstationer	
och	luftvärn.

Det	talas	om	aktivt	agerande	tidigt	under	angriparens	förberedelser	för	ett	
invasionsförsök	mot	oss,	särskilt	i	Finland,	även	om	jag	var	skeptisk	till	att	den	
politiska	ledningen	skulle	tillåta	detta	i	varje	situation.	Vidare,	om	att	det	är	
den	militära	myndighetens	skyldighet	att	beakta	möjligheten	av	händelser	av	
betydelse	för	vår	säkerhet	även	om	de	inte	tagits	med	i	regeringens	direktiv	för	
myndigheten	eller	riksdagens	försvarsbeslut.	Då	någon	kan	tycka	annorlunda	
skall	här	resonemanget	citeras:

Ingen	statsledning	torde	dock	vara	betjänt	av	att	den	militära	ledningen	
bortser	från	något	möjligt	militärt	hot.	Potentiella	konflikter	är	mycket	
svåra	att	förutse	och	en	angripare	strävar	alltid	efter	överraskning.	I	ef-
terhand	kan	ej	heller	den	militära	ledningen	hänvisa	till	att	detta	hot	ej	
lagts	till	grund	för	politiska	beslut	om	försvarets	inriktning	och	utnytt-
jande.

Försvarsmaktens utformning och förberedelser måste därför vara så flexibla 
att den fredsbevarande, stabiliserande och krigsavhållande effekten säker-
ställs i en bred skala av hot.	(Kursiverat	här.)

T	ex	 avskrev	 riksdagen	1968	med	hänvisning	 till	 folkrätten	 terrorbomb-
ning	av	befolkningsmål	som	ett	aktuellt	hot	mot	Sverige.	Är	det	någon	som	
inte	tycker	att	vårt	totalförsvar	skulle	ha	tänkt	igenom	hur	det	skulle	agera	med	
de	resurser	det	hade	om	det	trots	allt	inträffade?	

Asymmetriska	hot	var	inte	ett	begrepp	som	var	uppfunnit	på	1980-talet,	
men	det	var	den	s	k	Nord–Sydkonflikten.	I	resonemanget	om	denna	konsta-
teras	just	det	asymmetriska	i	detta	och	att	terror	kan	vara	en	metod	en	aktör	i	
Syd	tillgriper	om	den	vill	förändra	den	upplevda	situationen.
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Neutraliteten

Även	 jag	 ”gick	på”	 att	 vi	 bedrev	 en	 strikt	neutralitetspolitik	under	det	 kalla	
kriget.	”Visserligen	var	det	självklart	vilken	sida	vi	skulle	välja	om	vi	tvingades	
till	det,	men	neutraliteten	kunde	ju	i	gynnsammaste	fall	hålla	oss	utanför	kriget	
än	en	gång.	Sovjetunionens	press	på	Finland	hade	varit	än	hårdare	om	vi	som	
Danmark	och	Norge	också	gått	med	i	NATO”,	sades	det	ju.

Det	var	också	så,	att	i	början	av	1960-talet	–	när	jag	var	ung	officer	–	mo-
tiverades	vårt	behov	av	ett	uthålligt	försvar	öppet	med	att	vi	måste	kunna	hålla	
ut	tills	hjälp	anlände,	och	uttrycktes	ofta	att	vi	–	liksom	Norge	–	låg	under	det	
amerikanska	kärnvapenparaplyt.	Sålunda	 förklarades	det,	 att	 avskräckningen	
mot	 en	 första	 insats	 av	 sovjetiska	 kärnvapen	 fungerade	 också	 för	 oss.	 Alltså	
lönade	det	sig	för	Sverige	att	satsa	på	ett	konventionellt	försvar.	

Som	militär	insåg	jag	naturligtvis	att	en	oförberedd	hjälp	skulle	leda	till	att	
det	 skulle	 ta	 tid	 innan	den	kunde	bli	effektiv.	Målet	 för	vår	 säkerhetspolitik	
sades	ju	vara	att	vi	skulle	ha	handlingsfrihet	att	utveckla	vårt	samhälle	efter	våra	
egna	värderingar.	En	frågeställning	jag	därför	nu	och	då	har	tagit	upp	med	hän-
syn	till	vår	neutralitetspolitik	är	i	vilket	läge	vi	skulle	ingripa	militärt	i	Norge	
om	vi	hotades	av	en	inringning	av	Sovjetunionen.	Vad	en	ockupation	av	Norge	
inneburit	för	vår	politiska	handlingsfrihet	hade	vi	ju	erfarenhet	av	från	andra	
världskriget	när	Tyskland	ockuperat	Danmark	och	Norge.

Eller	 tvärtom.	 Hur	 skulle	 vi	 reagerat	 vid	 en	 luftlandsättning	 av	 NATO/
USA	i	Kirunaområdet?	Det	kunde	ju	t	ex	aktualiseras	om	NATO	bedömde	ett	
angrepp	 från	 Sovjetunionen	 mot	 Nordkalotten	 som	 omedelbart	 förestående	
och	de	inte	kunde	förstå	varför	Sverige	ännu	inte	anbefallt	någon	påfallande	
mobilisering	ens	i	norr.	(Kommer	läsaren	ihåg	alla	gånger	han/hon	hört	i	de-
batten	att	en	mobilisering	kan	verka	provocerande?	Exempel	hämtas	gärna	från	
utbrottet	av	det	första	världskriget.)	Scenariot	prövades	bl	a	på	ÖB:s	Chefskurs	
på	Solbacka.	För	många	av	deltagarna	var	det	inte	självklart	att	vi	med	mili-
tära	medel	skulle	försvara	vår	neutralitet	mot	NATO:s	luftlandsättning.	NATO	
hjälpte	ju	bara	till	att	försvara	oss.	Folkrätten	fick	vika	för	egenintresset.	Åsik-
ten	var	särskilt	vanlig	bland	de	civila	deltagarna.	Å	andra	sidan	har	jag	militära	
kamrater	som	inte	blivit	officerare	om	de	vetat	hur	vi	i	praktiken	bedrev	vår	
neutralitetspolitik.

Det	allvarligaste	var	naturligtvis	att	eld	kunde	ha	öppnats	med	automatik	
enligt	gällande	förordning,	IKFN,	vid	omfattande	kränkning.	Förtegenheten	
innebar	ju	att	central	nivå	skulle	behöva	tillfrågas	före	eldöppnande,	vilket	inte	
stämde	 med	 IKFN,	 och	 inte	 kan	 förutsättas	 ske	 i	 alla	 tidsförhållanden	 och	
situationer.	
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Neutralitetspolitikkommissionen

När	jag	tillträdde	som	ÖB	1986	hade	Lennart	Ljung	beslutat	sig	för	att	inte	
längre	orientera	de	pågående	gene-/amiralerna	på	hög	nivå	om	de	dolda	förbe-
redelser	som	trots	allt	funnits	sedan	början	av	1950-talet	att	kunna	motta	stöd	
från	NATO.	Den	1984	avgående	marinchefen,	Per	Rudberg,	har	uppgivit	att	
han	fick	i	uppgift	av	Lennart	Ljung	att	avveckla	verksamheten	med	de	prak-
tiska	förberedelserna.	Enligt	Bror	Steffenson,	som	var	försvarsstabschef	när	jag	
tillträdde,	skall	Lennart	Ljung	1984	personligen	deltagit	i	förstörandet	av	de	
pärmar	som	hölls	aktuella	om	förberedelserna	av	viss	utsedd	personal	vid	Ope-
rationsledningen.

Följaktligen	var	jag	helt	oförberedd	när	Christer	Larsson	från	Ekot	år	1992	
ställde	mig	inför	en	kopia	av	en	typisk	militärstabsstencil	från	tidig	efterkrigs-
tid	 (rättad	 med	 ”nagellack”,	 som	 vi	 brukade	 säga)	 som	 redovisade	 vilka	 re-
surser	 som	 vid	 krigshot	 skulle	 skickas	 till	 USA:s	 enhet	 i	 Wiesbaden	 för	 att	
medge	samordning	av	flygstridskrafter.	Jag	bad	om	en	veckas	respit	för	att	kolla	
om	han	hade	rätt.	Det	första	jag	fann	var	de	sambandsförbindelser	till	danskt	
och	norskt	luftförsvar	som	just	moderniserats	(med	AXE)	och	som	var	av	en	
omfattning	som	var	mångfaldigt	större	än	vad	som	krävdes	för	det	s	k	”flyg-
säkerhetssamarbetet”,	som	jag	var	orienterad	om	sedan	tidigare.	(Dess	bättre	
motiverade	det	ju	också	att	man	övade	på	varandras	flygbaser.)	Det	var	bara	att	
erkänna	att	han	hittat	ett	scoop,	ett	avslöjande	som	skulle	resultera	i	den	s	k	
Neutralitetspolitikkommissionen.

När	detta	inträffade	var	Lennart	Ljung	redan	död,	så	jag	kunde	inte	fråga	
honom	hur	det	egentligen	var	 tänkt,	vilka	som	känt	till	det	på	politisk	nivå	
och	hur	han	tänkt	när	han	inte	orienterade	mig	ens	om	att	det	varit	så.	Jag	kan	
ju	fråga	mig	hur	många	av	NATO:s	försvarschefer	jag	suttit	i	samtal	med	och	
som	vetat	vad	jag	inte	visste?	Hur	många	gånger	har	vi	pratat	förbi	varandra?	
Funderade	de	på	varför	eller	visste	de	att	jag	inte	visste?	Okunskapen	känns	i	
efterhand	pinsam	och	den	uteblivna	orienteringen	oförlåtlig.	

En	möjlig	hypotes	är	väl	att	Olof	Palme,	efter	de	initiativ	han	tagit	under	
sin	 tid	 i	opposition	vad	gällde	 förtroendeskapande	åtgärder	mellan	Väst	och	
Öst,	och	efter	tillträdet	som	statsminister	hösten	1982,	sagt	åt	ÖB	att	begränsa	
verksamheten	till	det	förtroendeskapande	militära	högnivåutbytet,	som	var	rätt	
omfattande	också	under	min	ÖB-period.	Bror	Stefenson	uppgav	för	mig	att	
Lennart	Ljung	vid	pappersdestruktionen	1984	sagt:	”De	är	ju	ändå	inte	aktu-
ella	längre.”	Enligt	andra	senare	uppgifter	skall	verksamheten	ha	börjat	mattas	
av	redan	under	1970-talet.	Vad	jag	frågar	mig	är,	varför	avbryta	det	under	den	
största	 krisen	 mellan	 supermakterna	 efter	 Kuba	 på	 1960-talet?	 Hade	 man	 i	
den	högsta	ledningen	fått	en	annan	syn	på	risken	att	vi	kunde	drabbas	av	ett	
kärnvapenangrepp?	
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En	viktig	del	av	förberedelserna	var	redan	från	början	att	främst	marin-	och	
flygofficerare	 i	 karriären	 genomgick	 NATO-skolor,	 oftast	 amerikanska,	 med	
syfte	att	kunna	delta	 i	samverkan	vid	händelse	av	krig	i	Europa.	Från	1960-
talet	har	ett	ökande	antal	arméofficerare	deltagit	i	denna	aktivitet,	bl	a	Lennart	
Ljung.	Men	hur	många	av	dem	visste	om	bakgrunden	till	att	de	var	där?	För	en	
del	kanske	”det	gick	det	upp	ett	ljus”	senare	genom	att	de	som	överstar/överste-
löjtnanter	utsågs	som	ansvariga	för	verksamheten	inom	Operationsledningen.	
Resor	därifrån	till	Köpenhamn	och	Oslo	företogs	ännu	på	min	tid.	Av	gammal	
vana?	Numera	samövas	det	också	praktiskt	med	NATO	inom	ramen	för	PFP.

Var	mer	än	företrädare	för	regeringspartiet	på	det	klara	med	NATO-sam-
arbetet	och	vilka	länder	som	var	inblandade?	Högerledaren	Jarl	Hjalmarssons	
omtalade	yttrande	i	slutet	av	1950-talet	kan	tyda	på	det.	Erlanders	fördömande	
av	honom	får	då	ses	mot	bakgrund	av	att	han	var	på	väg	att	avslöja	en	hem-
lighet	som	den	socialdemokratiska	ledningen	sannolikt	hade	också	för	del	av	
sin	egen	partiledning.13	Vilka	inom	regeringspartiet	kände	till	det?	Jag	har	t	ex	
svårt	att	 tro	på	Ingvar	Carlssons	 förnekande	mot	bakgrund	av	hans	centrala	
ställning	hos	både	regeringen	Erlander	och	Palme.	Ärendet	lär	t	o	m	ha	varit	
uppe	i	Utrikesnämnden.

I	och	med	avslöjandet	förstår	man	än	bättre	Stig	Synnergrens	berättelse	om	
att	Olof	Palme	vid	”Vietnamaffärens”	utbrott	kallat	på	honom	för	att	förklara	
att	den	socialdemokratiske	partiledaren	av	inrikespolitiska	skäl	var	tvungen	att	
handla	som	han	gjorde,	men	att	”militären”	måste	se	till	att	de	fortfarande	hade	
goda	förbindelser	med	Pentagon.

En	fråga	forskarna	dock	borde	ställa	sig	är	om	Sveriges	val	av	lösning	på	den	
svåra	säkerhetspolitiska	situationen	var	bättre	än	en	öppen	NATO-anslutning.	
Som	det	nu	var,	visste	Sovjetunionen	–	trots	hemlighetsmakeriet	–	vad	vi	höll	
på	med.	 (Max	Jakobson	påstår	 f	ö	 i	den	 förut	citerade	boken	att	neutralite-
ten	inte	hade	någon	plats	i	Stalins	världsåskådning.	”Man	borde	snarare	sagt	
att	Stalin	över	huvud	taget	inte	litade	på	neutraliteten.”	Blev	det	bättre	efter	
honom?)	 Samtidigt	 förbereddes	 NATO-hjälpen	 helt	 otillräckligt	 för	 att	 den	
skulle	bli	effektiv	från	början.	D	v	s	av	Sovjetunionen	räknades	vi	ändå	tillhöra	
NATO	utan	att	vi	hade	fördelen	av	ett	väl	förberett	NATO-försvar,	som	t	ex	
Norge.	Tänk	endast	på	den	möjliga	effekthöjningen	av	gemensamma	övningar	
av	Skandinaviens	försvar.	Det	går	ju	också	att	konstatera	att	de	flesta	i	Sverige	
inte	blev	särskilt	upprörda	när	avslöjandet	väl	kom	också	för	allmänheten	–	och	
mig!	En	inte	ovanlig	reaktion	var	tvärtom:	”Jaså,	de	var	så	förnuftiga!”	En	del	
i	det	tidigare	”statsbärande	partiet”	blev	naturligtvis	chockerade	i	den	mån	de	

13.		Se	Ulf	Bjereld,	Hjalmarsonaffären: ett politiskt drama i tre akter	(Stockholm:	Nerenius	&	San-
térus,	1997).
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inte	förträngde	partiledningens	inblandning	genom	att	skylla	på	den	”opålit-
liga	militären”.

Fortfarande alliansfrihet

Trots	vetskapen	även	inom	väljarkåren	om	hur	det	var	under	kalla	kriget	kall-
lar	vi	oss	mer	än	10	år	 efter	vi	gick	 in	 i	 alliansen	EU	 fortfarande	alliansfria	
vad	gäller	försvarspolitiken.	Däremot	deltar	vi	i	den	gemensamma	utrikes-	och	
krispolitiken,	den	senare	med	öronmärkta	militära	förband,	liksom	i	NATO:s	
PFP-övningar,	 bl	a	 för	 att	 kunna	 samverka	 militärt.	 D	v	s	 vi	 förbereder	 oss	
bättre	nu	än	när	det	verkligen	behövdes.	

Krig	brukar	 just	föregås	av	utrikespolitiska	handlingar	och	krishantering.	
Det	kanske	inte	är	så	lätt	att	hålla	sig	utanför	krigshandlingarna	som	(s)-reger-
ingar	har	 låtsas	efter	det	man	deltagit	 i	den	utrikespolitiska	krishanteringen.	
Och	de	flesta	EU-länder	är	också	NATO-länder.	Det	talas	om	solidaritet	EU-
länderna	emellan.	Förtiger	inte	partiet	delar	av	verkligheten	för	sina	egna	väl-
jare?	Är	denna	fråga	fortfarande	så	partisplittrande	att	den	inte	kan	hanteras	
på	annat	än	ett	liknande	–	om	än	vid	ett	genomförande	effektivare	–	sätt	än	
under	det	kalla	kriget?	Socialdemokratin	har	blivit	 fånge	hos	 sin	egen	efter-
krigsargumentation	om	neutralitetspolitikens	välsignelse,	som	lett	till	en	stark	
folkopinion	mot	en	NATO-anslutning.

Atomvapnen

Förekomsten	av	kärnladdningar	 inom	NATO	är	sannolikt	 för	många	en	vä-
sentlig	motivfaktor	för	alliansfriheten.	Dessvärre	är	en	del	av	kärnvapenländer-
na	också	EU-länder.	Redan	innehavet	av	sådana	vapen	betraktas	tydligen	som	
omoraliskt.	Var	Olof	Palmes	rädsla	för	att	denna	fråga	också	skulle	leda	till	en	
tappad	vänsterflygel	hans	motiv	för	att	driva	Kekkonens	förslag	om	ett	kärnva-
penfritt	Norden,	trots	att	hans	partikamrater	i	Danmark	och	Norge	talade	om	
för	honom	att	frågan	var	dödfödd?	Han	sade	ju	samtidigt	upp	det	amerikanska	
kärnvapenparaplyet.	Inrikespolitiskt	löstes	det	i	1968	års	försvarsbeslut	genom	
att	vi	istället	fick	förklara	oss	inte	var	tillräckligt	intressanta	för	en	kärnvapenat-
tack.	Även	på	militär	sida	var	det	nog	från	slutet	av	1960-talet	bekvämast	att	
inte	i	offentligheten	i	tid	och	otid	behöva	ta	upp	det	obehagliga	hotet.

Förslaget	hade	ju	varit	dött	redan	när	Kekkonen	väckte	det.	Om	jag	minns	
rätt	var	tystnaden	lika	stor	när	den	f	d	radiochefen	Rydbeck	i	en	utredning	om	
vapenexporten	 redovisade	 socialdemokratins	dubbelspel,	med	återhållsamhet	
i	den	massmediala	och	 inrikespolitiska	 retoriken	och	uppmuntran	och	utri-
kespolitisk	hjälp	till	försvarsindustrin	i	det	verkliga	handlandet.	Utredningen	
dödades	 massmedialt	 med	 ett	 detaljsakfel,	 ovidkommande	 för	 huvudsaken.	
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Massmedia	lever	inte	alltid	upp	till	vad	de	säger	vara	sin	uppgift.	Den	svenska	
försvarsindustrin	 tjänade	den	officiellt	 gällande	neutraliteten,	 som	var	helig,	
och	svarade	för	en	bred	teknikspridning	till	övriga	näringslivet.	Försvaret	hade	
naturligtvis	även	i	detta	fall	anledning	att	vara	tacksamt,	eftersom	exportaffä-
rerna	gynnade	försvarets	ekonomi.	

Hur	som	helst	var	–	och	är	–	väl	det	amerikanska	kärnvapenparaplyet	be-
häftat	med	en	stor	osäkerhet.	Redan	de	Gaulle	t	ex	påtalade	denna	Västeuropas	
osäkerhetskänsla	när	han	anskaffade	de	franska	kärnvapnen.	Det	amerikanska	
folket	 har	 fram	 till	 1990-talets	 nya	 hänsynslösare	 terrorism	 tidigare	 egentli-
gen	bara	varit	hotat	av	ett	kärnvapenkrig.	Det	hade	nog	krävts	ganska	mycket	
innan	en	amerikansk	president	öppnat	upp	detta	hot	igen	mot	sitt	eget	folk,	
som	vid	Kubakrisen.

Det	skall	väl	också	sättas	ett	stort	frågetecken	för	den	egna	politiska	viljan	att	
försvara	Sverige	vid	en	upplevd	risk	för	kärnvapeninsats	mot	vårt	land.	Tanken	
hos	oss	var	ju	inte,	som	t	ex	i	Frankrike,	att	skaffa	oss	en	egen	avskräckningsme-
kanism.	Vi	talade	på	1950-talet	om	till	styrkan	begripbara	egna	taktiska	kärn-
vapen,	som	skulle	ge	vårt	militära	försvar	samma	möjlighet	att	tvinga	motstån-
daren	till	skyddsåtgärder,	som	t	ex	utspridning,	vilket	vi	själva	tvingats	till.	I	och	
med	vätebombens	tillkomst	var	detta	ointressant.	Var	våra	politiker	då	villiga	att	
försvara	oss	konventionellt	vid	ett	reellt	kärnvapenhot?	Tänk	om	ett	s	k	strate-
giskt	överfall	innehållit	också	taktiska	insatser	med	ett	par	kärnladdningar	mot	
Arlanda	 och	 Dala	 Airport	 eller	 som	 kärnvapenminor	 vid	 örlogsbaserna	 runt	
Hårsfjärden	och	i	Karlskrona	skärgård.	De	kunde	ju	tänkas	följas	av	fler!

Vid	den	tyska	återföreningen	fick	vi	reda	på	de	östtyska	kunskaperna	om	
hur	WP	kunde	agerat	vid	risk	för	krig	med	NATO	på	kontinenten.	Det	hand-
lade	om	en	offensiv	fram	till	Atlanten,	för	att	här	försvara	sig	mot	USA.	Det	
mest	dramatiska	var	avslöjandet	om	den	höga	beredskapen	att	gå	till	strid	vid	
förbanden	(timmar)	och	den	avsedda	användningen	av	kärnvapen	för	att	nå	
en	 snabb	 framgång.	Gällde	det	 senare	 i	 alla	 krigsfall	 i	Europa?	Hur	 var	 be-
slutsmekanismen?	Bestämde	Röda	armén	själv	över	användningen	av	taktiska	
kärnvapen,	som	en	del	sentida	intervjuer	tyder	på?	Jag	måste	erkänna	att	jag	
personligen	hade	svårt	att	förstå	hur	någon	vettig	människa	i	terrorbalansens	
värld	kunde	överväga	en	användning	ens	av	taktiska	kärnvapen,	men	samtidigt	
just	därför	har	 jag	också	 förståelse	 för	 att	 stormakterna	–	 intill	man	har	 ett	
säkert	försvarssystem	–	upprätthåller	en	avskräckande	andraslagsförmåga,	som	
det	väl	inte	vore	fel	att	vara	delaktig	i?	

Försvar mot kärnvapen 

För	småstaten	finns	det	väl	egentligen,	utom	deltagande	i	en	allians	med	an-
draslagsförmåga,	 endast	 ett	 försvar	mot	 ett	 trovärdigt	hot	om	eller	 insats	 av	
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kärnvapen,	nämligen	att	ha	förberett	en	effektiv	motståndsrörelse som	kan	träda	
i	 kraft	 efter	 en	 ockupation.	 Efter	 flera	 stormakters	 militära	 misslyckanden	 i	
tredje	världen	mot	sådana	hade	det	varit	ett	annat	försök	att	åstadkomma	en	
avskräckningsmekanism.	Fungerar	kapaciteten	inte	avskräckande	kan	den	an-
vändas	för	att	efter	ockupation	göra	livet	så	surt	för	angriparen	att	man	i	bästa	
fall	kan	befria	sig	igen	eller	åtminstone	öka	förutsättningarna	för	att	få	hjälp	
utifrån	att	bli	befriad.

Nu	och	då	har	i	svensk	massmedia	framförts	att	vi	har	haft	en	sådan	förbe-
redelse,	vilket	lika	regelbundet	förnekats	av	de	politiskt	ansvariga.	Det	har	ib-
land	påståtts	att	denna	egentligen	var	en	NATO-skapelse,	liksom	t	ex	i	Italien,	
organiserad	 av	den	 senare	CIA-chefen	William	Colby.	Andra	påstår	 att	han	
visserligen	började,	men	att	när	Erlander	av	Försvarsstaben	fick	reda	på	det	var	
statsministern	snabb	med	att	sätta	upp	en	egen	som	konkurrerade	ut	Colby.	
Nu	senast	framför	Expressens	förre	chefredaktör	Staffan	Thorsell en	sådan	be-
skrivning i	sin	bok	Sverige i Vita huset.14	

Ett	par	år	tidigare	skrev	Thage	G.	Peterson	i	Olof Palme som jag minns ho-
nom	för	övrigt	om	sin	tid	i	regeringskansliet	1953/54:	

Jag	lärde	mig	mycket.	Det	var	en	nyttig	tid.	Men	det	var	en	oerhört	ar-
betsam	tid.	Jag	arbetade	med	att	organisera	en	svensk	motståndsrörelse	
i	händelse	av	krig.	Den	organisationen	bildades	emellertid	tidigare	av	
Erlander.	I	varje	fall	var	han	mycket	väl	insatt	i	hur	organisationen	var	
uppbyggd,	 vilka	 som	 ledde	 [försäkringstjänstemannen	Arvid	Linden-
crona	 säger	 Thorsell]	 verksamheten	 och	 vad	 som	 var	 organisationens	
syfte.15	

Det	man	emellertid	måste	fråga	sig	är	varför	man	inte	offentliggjorde	att	
man	hade	sådana	förberedelser,	vilket	är	nödvändigt	för	att	de	skall	bidra	med	
en	avskräckande	effekt.	(Begreppet	”fria	kriget”	uppfattades	ju	främst	som	en	
angelägenhet	för	de	krigsförband	som	blivit	”överkörda”.)	Den	motståndsvilja	
det	hade	visat	hade	för	övrigt	bidragit	till	det	konventionella	försvarets	fredsbe-
varande	effekt	vid	en	angripares	övervägande	inför	en	eventuell	invasion.	Na-
turligtvis	finns	det	saker	som	ur	säkerhets-	och	utrikespolitisk	synpunkt	måste	
hållas	hemliga,	men	hemlighållandet	bör	inte	utgå	ifrån	att	det	i	någon	mening	
är	 politiskt	 bekvämt.	 Det	 var	 t	ex	 befriande	 när	 statssekreterare	 (s)	 Jan	 Ny-
gren	i	TV-nyheter	rakt	ut	försvarade	ett	amerikanskt	örlogsbesök	med	ungefär	
följande	innehåll:	”Jo,	vi	skall	ha	amerikansk	närvaro	i	Östersjön	ibland.	Det	
tjänar	svensk	säkerhet	på.”	

14.		Staffan	Thorsell,	Sverige i Vita huset (Stockholm:	Bonnier	fakta,	2004).
15.		Thage	G.	Peterson,	Olof Palme som jag minns honom	(Stockholm:	Bonnier,	2002).
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Nå	hur	som	helst,	motståndsrörelsen	är	väl	nedlagd	nu	liksom	det	mesta	
av	vårt	övriga	territoriella	försvar.	Enligt	svensk	teori	idag	utgör	ju	territorier	
inte	längre	några	mål.	Erfarenheten	säger	å	andra	sidan	att	kontroll	av	ett	lands	
folk	och	politik	också	i	längden	kräver	kontroll	av	dess	territorium.	Dessutom	
kan	ett	territorium	av	militärgeografiska	skäl	vara	intressant	i	sig	i	spelet	mellan	
stormakter.	Är	det	inte	det	Skandinavien	varit	i	varje	fall	under	modern	tid?	
Dessutom,	ju	sämre	styrka	det	reguljära	försvaret	har,	desto	större	anledning	att	
ha	en	förberedd	motståndsrörelse	i	reserv	för	det	oförutsedda.	Även	stormakter	
har	problem	med	en	sådan	som	Iraksituationen	än	en	gång	visar.

Gorbatjov

Michail	Sergejvitj	Gorbatjov	kom	till	makten	1985.	Det	innebar	förändringar	
i	språkbruket	hos	några	personer	i	centralbyråkratin,	men	få	konkreta	föränd-
ringar	före	återtåget	från	Afghanistan.	Och	det	fanns	skäl	även	för	bolsjeviker	
att	avsluta	det	hos	stora	delar	av	det	ryska	folket	impopulära	kriget.	

Gorbatjovs	fältrop	var	glasnost	och	perestrojka,	men	vart	syftade	han	med	
öppenhet	och	förändringar	mer	än	till	att	effektivisera	unionens	ekonomi?	Den	
blivande	estniske	presidenten	Lennart	Meris	definition	av	perestrojkan	var	”en	
bunt	 kosmetologiska	 recept	 med	 vilka	 man	 föreställde	 sig	 att	 fällen	 på	 den	
marxistleninistiska	hästen	kunde	ryktas	glansig”.	Och	om	Gorbatjov	lyckades	
med	det,	skulle	det	bli	positivt	för	Sveriges	militära	säkerhet?	Att	läsa	det	han	
skrev	var	närmast	förvirrande.	Han	verkade	ej	heller	finna	metoderna	för	att	
förverkliga	vad	han	åsyftade.	Han	använde	fortfarande	en	del	utrikespolitiskt	
aggressiva	 ärkekommunister	på	 viktiga	befattningar	 i	 administrationen.	Öp-
penheten	var	för	övrigt	rätt	selektiv.	Han	delade	ännu	på	1990-talet	ut	med-
aljer	 till	 vetenskapsmän	 som	 utvecklat	 nya	 biologiska	 stridsmedel,	 vilka	 var	
förbjudna	enligt	ett	avtal	Sovjetunionen	självt	signerat.	Han	försökte	hålla	Bal-
tikum	inom	Ryssland	om	än	utan	att	använda	grova	militära	medel.

Inför	”Allmänna	försvarsföreningens”	100-årsjubileum	gavs	det	ut	en	skrift	
kallad	Försvar för frihet och fred	 i	vilken	 jag	bidrog	med	en	uppsats,	betitlad	
”Försvaret	inför	år	2000”,	en	rubrik	som	så	här	i	efterhand	kan	tyckas	äventyr-
lig.	Artikeln	är	avslutad	i	oktober	1989,	d	v	s	strax	före	Berlinmurens	fall.	Den	
inleds	med	ett	kapitel	benämnt	”Mot	en	mer	oförutsägbar	framtid”,	som	jag	
här	till	delar	vill	citera:

Är	den	bipolära	värld	vi	vant	oss	vid,	och	som	i	varje	fall	efter	Kubakri-
sen	kännetecknats	av	en	viss	förutsägbarhet	och	relativ	stabilitet,	under	
upplösning?	 Frågan	 måste	 onekligen	 ställas.	 President	 Gorbatjov	 ’rör	
om	i	grytan’…

...	 Överhuvudtaget	 är	 det	 svårt	 att	 se	 ett	 klart	 definierat	 mål	 varken	
för	de	ekonomiska	reformerna	eller	för	de	förändringar	som	påverkar	
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Sovjetunionens	säkerhet.	Var	går	gränserna	för	förändringarna?	Många	
tycker	 sig	 i	det	 senare	 fallet	 se	 två	 gränser:	det	kommunistiska	parti-
et	 som	 ledande	kraft	 får	 inte	 ifrågasättas	 och	 ej	 heller	 Sovjetunionen	
upplösas,	men	vad	gäller	för	WP?	Får	alla	stater	följa	de	ungerska	eller	
polska	exemplen?	…

…	Hur	starka	är	de	nationalistiska	strömningarna	inom	Sovjetunionen	
och	i	Europa?	Går	det	att	tygla	dem?	I	vilken	situation	är	det	svårast?	I	
en	övergångsfas	med	vikande	levnadsstandard	inom	de	kommunistiska	
staterna	 eller	 i	 en	 situation	när	de	militära	maktblocken	 är	mer	 eller	
mindre	under	upplösning?

Frågorna	måste	än	så	länge	stå	obesvarade.	Genom	att	de	kunnat	stäl-
las,	kan	vi	emellertid	konstatera	att	vi	 står	 inför	en	mer	oförutsägbar	
framtid.	Det	är	därför	inte	säkert	att	vi	går	mot	ett	stabilare	och	säkrare	
Europa.	Trots	detta	måste	vi	bejaka	denna	utveckling.	Att	inte	göra	det,	
vore	att	ta	avstånd	från	allt	det	vi	själva	tror	på:	mänskliga	rättigheter,	
folkens	självbestämmanderätt,	en	mer	eller	mindre	reglerad	marknads-
ekonomi	och	den	pluralistiska	demokratins	företräden.16	

(Uppsatsen	 innehåller	vidare	kapitel	om	den	dynamiska	tekniska	utveck-
lingen,	orsakerna	till	att	 försvarets	ekonomi	undergrävdes	efter	1970	och	en	
sammanfattning	av	bedrivet	studiearbete	som	förberedelse	för	kommande	för-
svarsbeslut.)

Det	skulle	visa	sig	att	många	av	dessa	frågetecken	rätades	ut	på	förvånans-
värt	kort	tid	och	med	mindre	konvulsioner	än	man	kunde	befara.	Några	påstår	
sig	idag	tidigt	under	1980-talet	ha	förutsett	Sovjetunionens	kollaps	respektive	
säger	sig	förstått	att	man	hade	en	helt	ny	säkerhetspolitisk	situation	redan	vid	
murens	fall	1989.	Jag	kan	inte	erinra	mig	att	någon	västerländsk	stats	politiska	
och	 militära	 företrädare	 kategoriskt	 vågade	 ta	 bort	 det	 sovjetiska	 hotet	 för-
rän	efter	Sovjetunionens	fall.	Den	amerikanske	ambassadören	i	Moskva,	Jack	
Mattlock,	såg	vid	den	här	tiden	för	övrigt	alternativet	till	Gorbatjov	vara	ett	
stalinistiskt	kommando.	

Gorbatjovs	storhet	består	väl	i	att	han	lyckades	hålla	kontroll	över	politby-
rån	och	de	väpnade	styrkorna	när	WP	föll	sönder.	Sönderfallet	och	satellitsta-
ternas	totala	frihet	var	väl	knappast	hans	mål,	men	blev	en	konsekvens	av	hans	
brister	i	praktisk	politik.	Jag	kallade	honom	Sovjetunionens	Dubcek	med	strä-
van	efter	”socialism	med	mänskligt	ansikte”.	Hans	försök	att	förhindra	också	
Sovjetunionens	sönderfall	kostade	honom	makten	till	den	politiskt	mer	slipade	
och	handlingskraftige	–	men	också	oförutsägbare	och	korrupte	–	Boris	Jeltsin.

16.		Bengt	Gustafsson,	”Försvaret	inför	år	2000”,	i	Försvar för frihet och fred, Allmänna försvarsför-
eningens 100-årsjubileum	(Stockholm:	Allmänna	försvarsföreningen,	1990).
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Lothar	de	Maizièr,	DDR:s	förste	demokratiskt	valde	och	sista	premiärmi-
nister,	berättar	nu	2005	i	DN	inför	det	tyska	valet	om	när	han	och	den	aktuella	
Merkel	inför	den	tyska	återföreningen	1990	besökte	Moskva.	Han	skickade	ut	
den	rysktalande	Merkel	på	gator	och	torg	för	att	inhämta	stämningsläget	hos	
den	ryska	allmänheten.	Hon	återkom	och	rapporterade:	”Ryssarna	menar	att	
Stalin	vann	andra	världskriget	och	att	Gorbatjov	håller	på	att	förlora	det.”	I	två	
meningar	sammanfattade	hon	–	enligt	Maiziér	–	allt!	

Osäkerheterna

Självklart	innebar	de	stora	förändringarna	1989	till	1991,	Centraleuropas	fri-
görelse,	WP:s	nedmontering	och	tillbakadragandet	av	de	sovjetiska	styrkorna,	
den	tyska	återföreningen	samt	slutligen	Sovjetunionens	sammanbrott,	att	Sve-
riges	 säkerhetspolitiska	 läge	dramatiskt	hade	 förbättrats.	Ett	 aggressivt	WP:s	
västgräns	låg	inte	längre	väster	om	Skåne.	Och	lösgörandet	av	Centraleuropa	
hade	kunnat	ske	utan	militära	konvulsioner.	De	sovjetiska	stridskrafterna	hade	
inte	bara	börjat	dras	tillbaka	utan	också	splittrats	och	börjat	förfalla.	Det	som	
fanns	kvar	var	 främst	 inriktade	mot	Kaukasus.	Något	 scenario	 för	 ett	Euro-
pakrig	kunde	inte	längre	skisseras.	Då	fanns	det	väl	inte	längre	någon	hotbild	
mot	Sverige?

Så	enkelt	var	det	inte.	Fortfarande	1992	var	kommunistpartiet	i	domine-
rande	ställning	i	den	ryska	Duman.	Vår	generation	var	vana	att	man	inte	kunde	
lita	på	vad	kommunister	 sade.	Man	måste	avvakta	 tills	de	handlade.	För	att	
citera	Boris	Pankin	ur	De sista hundra dagarna	(om	tiden	efter	det	dåliga	kupp-
försöket	i	augusti	1991):

Från	centrum,	d	v	s	Moskva,	sänds	direktiv	till	världens	huvudstäder:	
förklara,	dementera,	deklarera,	överlämna	en	note	…	År	efter	 år	och	
årtionde	efter	årtionde	ägnar	sig	den	ene	ambassadören	efter	den	andra	
åt	att	deklarera,	dementera,	insistera	och	se	ministrar,	statsministrar	och	
presidenter	rakt	i	ögonen	med	sin	klara,	rena	blick	…

Under	perestrojkan	minskade	den	 ständiga	 lögnaktigheten	 i	 omfång.	
Men	 den	 upphörde	 inte	 helt.	 Det	 kom	 direktiv	 från	 alla	 håll	 –	 från	
centralkommitén,	KGB	och	från	försvarsministeriet,	som	både	före	och	
under	Jazovs	tid	ljög	i	genomsnitt	mer	än	andra	förvaltningar,	…17

Han	 citerar	 Belgiens	 utrikesminister	Willy	 Claes	 när	 de	 avslöjat	 en	 rysk	
underrättelseoperation	mot	Bryssel	så	sent	som	1992	sägande:	”Vi	trodde,	tyd-
ligen	naivt,	att	man	hade	avstått	från	vissa	slag	av	verksamhet	som	den	tidigare	

17.		Boris	Pankin,	De sista hundra dagarna: Sovjetunionens dramatiska upplösning	(Höganäs:	Wi-
ken,	1992).
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regimen	 tillgrep.	 Idag	har	 jag	 intrycket	 att	 den	nuvarande	 regimen	 inte	har	
kontroll	över	dessa	organ.”

Han	 skriver	 vidare	 om	 kuppförsöket	 i	 Litauen	 januari	 1991	 och	 frågar	
sig	om	Gorbatjov	kände	till	det	i	förväg.	Om	förberedelserna	för	detta	visste	
MUST	en	del	redan	tidigt,	vilket	bidrog	till	att	jag	kände	osäkerhet	om	vart	
utvecklingen	var	på	väg.	Vi	fick	sålunda	veta	att	politbyrån	vid	jultiden	1989	
fattat	beslut	att	ingripa	militärt	i	Baltikum,	men	att	Gorbatjov	fått	en	nådatid	
för	att	försöka	övertyga	balterna	med	politiska	medel.	Den	minnesgode	erinrar	
sig	säkert	dessa	Gorbatjovs	 försök	genom	flera	resor	till	de	baltiska	 länderna	
vintern	 1990.	 När	 det	 stod	 klart	 att	 detta	 misslyckades	 hade	 de	 försvagade	
militära	resurserna	redan	blivit	engagerade	i	Kaukasus,	varför	uppgiften	över-
lämnades	 till	 KGB,	 som	 genom	 en	 traditionell	 ”folkfrontsresning”	 skulle	 få	
nationella	kommunistiska	krafter	att	återställa	ordningen.	

Så	vitt	jag	vet	var	planen	att	man	skulle	starta	i	Lettland,	som	hade	störst	
andel	etniska	ryssar	i	sin	befolkning	och	att	man	härigenom	skulle	skilja	de	två	
andra	länderna	från	varandra.	Sedan	kom	emellertid	regeringskrisen	i	Litauen	
på	nyåret	1991	och	man	frestades	då	använda	de	förberedelser	man	påbörjat	
här,	men	att	döma	av	resultatet	för	tidigt.	Även	i	detta	fall	kan	den	minnesgode	
erinra	sig	de	strider	som	ägde	rum	vid	TV-tornet	i	Vilnius	vid	denna	tid	bl	a	
med	ryska	s	k	OMAN	inrikestrupper	inblandande.	Vi	upprätthöll	på	militär	
sida	vid	denna	tid	beredskap	för	en	flyktingström	av	balter	motsvarande	den	
1944.	Och	de	baltiska	staternas	politiska	ställning	och	det	slutliga	ryska	tillba-
kadragandet	av	trupper	därifrån	var	trots	allt	av	den	största	betydelsen	för	hur	
vi	militärgeografiskt	skulle	uppfatta	den	nya	situationen	för	Finland	och	oss.	

Vi	trodde	oss	också	ha	ubåtskränkningar	kvar	ännu	våren	1994,	även	om	
en	del	indikationer	härrörde	från	misstaget	med	kavitationsljudet.	Den	senaste	
aktiva	hydrofonbilden	(d	v	s	bevisade	kränkningen!)	av	en	28	m	lång	ubåt	togs	
f	ö	 i	 september	1992.	 (Den	 som	vill	 veta	mer	om	min	uppfattning	 i	denna	
fråga	kan	läsa	Ubåtsfrågan – sanningen finns i betraktarens öga.)18	Varför	höll	
de	 fortfarande	 på	 om	 det	 inte	 fanns	 ett	 intresse?	 Med	 de	 förändringar	 som	
skett	var	det	ju	ännu	osannolikare	att	det	var	någon	annan	ovälkommen	gäst	
än	en	rysk	underrättelsetjänst	som	fortsatte	verksamheten.	I	väntan	på	en	ny	
politbyrå?

Det	kvalitativa	förfallet	i	det	ryska	försvaret	var	inte	heller	entydigt.	Liksom	
f	ö	sker	fortfarande	utvecklades	nya	kvalificerade	vapensystem	och	förbandsty-
per	inom	vissa	sektorer.	Ryssland	har	t	ex	idag	flygjaktrobotar	och	undervat-
tenstorpeder	som	beträffande	hastighet	och	räckvidd	är	överlägsna	våra	i	Väst,	

18.		Bengt	Gustafsson,	Ubåtsfrågan – sanningen finns i betraktarens öga,	FOKK	publikation	nr.	4	 
(Stockholm:	Försvarshögskolan/Crismart,	2005).



��

Vår beredskap var god

möjligen	med	reservation	för	hemliga	amerikanska	system	som	NATO	i	övrigt	
inte	fått	tillgång	till.	Övertaliga	stridsfordon	ställdes	i	början	av	1990-talet	en-
ligt	amerikansk	förebild	upp	till	förvaring	i	öknar.	Ett	stort	antal	grundutbil-
dade	soldater	skulle	ännu	under	många	år	vara	disponibla	för	att	sätta	upp	och	
samöva	nya	förband	om	detta	blev	en	prioriterad	verksamhet.

Visserligen	hade	Jeltsin	i	juni	1991	förbjudit	SUKP	att	verka	i	det	självstän-
diga	Ryssland,	strax	före	det	misslyckade	gammelkommunistiska	kuppförsöket	
i	augusti,	men	krafter	arbetade	för	att	samla	vad	som	var	kvar	av	det	gamla	Sov-
jetunionens	stridskrafter	i	ett	nytt	fodral:	Oberoende	staters	samvälde	(OSS).	
Utifrån	sett	kunde	man	visserligen	anta	att	det	skulle	misslyckas,	men	måste	
man	inte	vara	säker	innan	man	kan	dra	växlar	på	förmodanden	och	blottlägger	
det	egna	landets	säkerhet?	

En	fråga	blev	därför	om	Ryssland	–	trots	dålig	ekonomi	–	med	en	ny	stark	
ledare	och	med	sina	i	förhållande	till	Tyskland	bättre	tillgångar	på	råvaror	kun-
de	upprepa	en	upprustning	motsvarande	den	detta	land	gjorde	på	1930-talet.	
Den	 militära	 underrättelsetjänsten	 kom	 under	 1993	 fram	 till	 att	 detta	 inte	
var	möjligt	i	varje	fall	under	1990-talet,	vilket	resultat	vi	också	redovisade	till	
regeringen.	Ett	konstaterande	som	sedermera	skulle	resultera	i	att	politikerna	
i	varje	försvarsbeslut	därefter	drog	växlar	på	de	följande	tio	”friåren”	innan	ett	
angreppshot	kan	uppstå	igen.	Samma	garanti	för	fred	under	nästa	tioårsperiod	
har	f	ö	tillämpats	tidigare	i	historien	av	ett	annat	lands	politiska	ledning,	näm-
ligen	Storbritannien	under	1930-talet.	Sista	gången	de	använde	det	var	1938.	

Omprövningen

Det	var	inte	bara	på	militär	sida	vi	kände	tveksamhet.	Diplomaten	Lars	Peter	
Fredén	har	i	sin	skildring	av	Baltikums	frigörelse	i	boken	Återkomster	beskrivit	
den	allmänna	känslan:

Att	det	bland	diplomater	(inte	bara	svenskar)	fanns	en	bristande	psy-
kologisk	beredskap	att	se	vidden	i	det	som	skett	efter	1989–91	berodde	
förstås	på	att	vi	alla	var	skolade	i	det	kalla	krigets	värld.	I	den	världen	
var	föreställningen	om	Sovjetunionen/Ryssland	som	mäktigt	och	farligt	
en	konstituerande	komponent.

För	Sveriges	del	tillkom	den	särskilda	komplikationen	att	en	öppen	sä-
kerhetspolitisk	diskussion	sällan	förekommit	under	tidigare	år,	vare	sig	
i	offentligheten	eller	inne	i	Arvfurstens	palats.	De	neutralitetspolitiska	
teorierna	 kringgärdades	 ännu	 i	 början	 av	 nittiotalet	 av	 osynliga	 men	
kraftiga	tabun.	Därför	saknade	vi	vana	att	förutsättningslöst	analysera	
säkerhetspolitik,	när	världen	vidgades	och	vi	 som	mest	behövde	den.	
Frågan	var	oftast	vad	som	var	förenligt	med	neutraliteten,	inte	’neutra-
liteten’	som	sådan.
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Och	 mycket	 få	 av	 oss	 förmådde	 tänka	 tanken	 att	 det	 var	 idealismen	
–	tron	på	att	det	goda	och	rätta	faktiskt	kunde	segra	även	i	vårt	närom-
råde	–	som	skulle	kunna	visa	sig	mest	realistiskt.

Den	militära	underrättelsetjänsten,	MUST,	hörde	till	de	institutioner	i	
Sverige	som	gjorde	bäst	ifrån	sig	i	detta	läge.	Man	kunde	kanske	tro	att	
just	undtjänsten	skulle	ha	svårt	att	ta	till	sig	det	faktum	att	dess	mång-
åriga	studieobjekt	–	den	tidigare	så	respekterade	sovjetiska	krigsmaski-
nen	–	i	grunden	försvagats,	och	att	detta	skett	så	snabbt.	Man	kunde	
kanske	vänta	sig	att	den,	låt	vara	omedvetet,	skulle	vilja	värna	om	den	
så	kallade	hotbilden.

I	stället	visade	sig	MUST	tidigt	illusionsfritt	och	skarpsynt.	Tidigare	än	
de	flesta	 signalerade	 analytikerna	där	 att	 verkligen	avgörande	 föränd-
ringar	pågick	i	den	ryska	krigsmakten.	Kanske	berodde	det	på	att	dess	
studieobjekt	gick	att	kvantifiera:	antal	flygplan	i	luften,	antal	flygtimmar	
för	piloterna,	antal	dygn	till	sjöss	för	örlogsfartygen,	produktionssiffror	
inom	militärindustrin,	 antalet	 inryckande	värnpliktiga	och	hälsoläget	
bland	dessa,	antalet	fällningsövningar	vid	luftlandsättningsdivisionerna,	
arméns	övningsfrekvens	över	en	viss	förbandsstorlek,	för	att	nu	nämna	
några	av	alla	de	uppgifter	som	regelmässigt	ingick	i	MUST:s	rapporter	
och	föredragningar.

Men	som	helhet	var	det	svenska	säkerhetspolitiska	etablissemanget	un-
der	dessa	 år	 oftast	 för	 klenmodigt.	 Särskilt	 påfallande	 var	 oförmågan	
–	nej,	rädslan	–	att	tänka	på	militära	frågor	som	en	del	av	säkerhetspo-
litiken	även	i	fredstid.	En	omedveten	tankefigur	för	många	både	inom	
UD	och	försvaret	var	att	UD	skulle	ta	hand	om	freden,	och	försvaret	
om	kriget.	Innan	kriget	kom	borde	försvaret	och	försvarsdepartementet	
sitta	still	och	framförallt	tyst.	Några	mellanlägen	sågs	inte.	Detta	synsätt	
förändrades	endast	gradvis.19

19.		Lars	Peter	Fredén,	Återkomster: svensk säkerhetspolitik och de baltiska ländernas första år i själv-
ständighet 1991–1994	(Stockholm:	Atlantis,	2006).
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Det	följande	försvarsbeslutet	skulle,	som	en	följd	av	de	stora	förändringarna,	
tidigareläggas	till	1991.	I	perspektivplanen	FM	90	hade	ÖB	anmält	att	även	
i	den	högsta	 ekonomiska	nivån	måste	 ambitionen	begränsas	 till	 en	operativ	
huvudinriktning.	För	lägre	ekonomiska	nivåer	föreslogs	att	politikerna	skulle	
prioritera	mellan	åtta	operativa	uppgifter:

(1)	Luftförsvara	vårt	land	–	Resurser	för	att	hävda	det	svenska	luftrum-
mets	integritet	i	fred,	vid	kriser	och	i	en	neutralitetssituation	eller	tidig	
angreppsfas	med	hot	om	genomflygning	från	båda	stormaktsblocken.

(2)	Hävda	vår	neutralitet	till	sjöss	–	Resurser	för	att	hävda	det	svenska	
sjöterritoriets	 integritet	 i	 fred,	vid	kriser	och	i	en	neutralitetssituation	
med	strid	mellan	stormaktsblocken	i	Europa,	särskilt	vid	Östersjöutlop-
pen.

(3)	Skydda	sjötransporter	längs	vår	kust	–	Resurser	för	att	i	kris,	under	
en	neutralitetssituation	och	i	en	tidig	angreppsfas	kunna	upprätthålla	
försörjningen	och	då	även	av	Gotland	och	övre	Norrland.

(4)	Förhindra	strategiskt	överfall	–	Resurser	för	att	förhindra	strategiskt	
överfall,	bl	a	skydd	av	befolkningscentra.

(5)	Försvara	norra	Sverige	–	Resurser	 för	att	 i	en	neutralitetssituation	
kunna	 hävda	 landets	 integritet	 i	 strid	 mellan	 stormaktsblocken	 på	
Nordkalotten	och	för	att	försvara	oss	mot	gränsinvasion.

(6)	Försvara	oss	mot	kustinvasion	–	Resurser	för	att	försvara	varje	aktu-
ell	del	av	landet	mot	kustinvasion.

(7)	Gardera	oss	mot	olika	anfallsriktningar	–	Resurser	 för	att	gardera	
olika	tänkbara	angreppsriktningar	även	vid	militärpolitiska	förändring-
ar	(stormaktsstridskrafter	framgrupperade	i	nya	riktningar).
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(8)	Fortsätta	 striden	–	Resurser	 för	 att	om	Sverige	blev	 angripet	dels	
kunna	genomföra	en	uthållig	försvarsoperation	i	en	riktning,	dels	kun-
na	gardera	oss	i	alla	andra	delar	av	landet.20

Den	 tillsatta	 försvarskommittén	 (FK	88)	 hade	 emellertid	 inte	 använt	 sig	
av	detta	 instrument.	Man	hade	dock	–	 liksom	ÖB-myndigheten	–	pekat	på	
en	”osedvanligt	stor	osäkerhet	om	den	internationella	situationen	och	hur	den	
på	sikt	skulle	utvecklas”	och	på	behovet	att	i	framtiden	”kunna	öka	försvarets	
styrka	om	så	skulle	erfordras”.

I	det	slutliga	underlaget	(ÖB	91)	–	daterat	i	augusti	1990	–	inför	det	tänkta	
beslutet	år	1991	bibehölls	i	ÖB-nivån	miniminivån	21	brigader,	varav	tio	me-
kaniserade	och	fem	norrlandsbrigader,	i	sju	fördelningsramar,	fyra	ytstridsflot-
tiljer,	varav	två	för	egentliga	Östersjön,	en	för	Västerhavet	och	en	för	Ålands	
hav	 eller	norrut,14	ubåtar	 samt	21	flygdivisioner	med	30	basbataljoner.	Ett	
tröskelförsvar	för	stöd	av	neutralitetspolitiken	med	förmåga	att	föra	försvars-
operationen	i	en	riktning	antingen	med	syfte	att	förhindra	att	angriparen	får	
fast	fot	här	eller	övergå	till	en	försvårandeoperation	i	en	region.	Det	var	vad	gäl-
ler	beredskap	och	territoriellt	försvar	utformat	för	att	förhindra	ett	strategiskt	
överfall.	Det	gick	inte	längre	att	hävda	en	ekonomisk	nivå	som	skulle	medge	ett	
kvalitativt	återtagande	för	en	organisation	som	kunde	föra	försvarsoperationer	
i	två	huvudriktningar	som	förut.

För	att	ge	alla	partier	underlag	avkrävdes	vi	ytterligare	nio	planer	i	lägre	eko-
nomiska	nivåer.	De	åtta	operativa	punkterna	hade	konstruerats	för	att	medge	
en	mer	detaljerad	prioritering	av	politikerna	för	en	fortsatt	nedrustning,	men	
som	vanligt	var	de	inte	villiga	att	ta	mer	än	ett	ekonomiskt	ansvar	och	över-
lämnade	prioriteringen	till	myndigheten.	Vi	använde	dem	emellertid	själva	för	
val	i	nedväxlingen,	som	framgår	i	bilagan	i	slutet	av	denna	skrift,	”Operativa	
överväganden”.	Som	vanligt	blev	det	ej	heller	ÖB-nivån	vi	hamnade	i,	utan	på	i	
”stort	oförändrade	försvarskostnader”	i	ett	beslut	som	kom	först	1992.	Beslutet	
1958	att	försvarets	styrka	skulle	styras	av	den	ekonomi	som	den	politiska	ma-
joriteten	ansåg	samhällsekonomiskt	försvarbart	hade	på	drygt	30	år	resulterat	i	
att	dess	styrka	mer	än	halverats.21

Det	blev	emellertid	ett	par	erkännanden	av	verkligheten.	I	beslutet	fick	för-
svaret	 på	 nytt	 en	 årlig	 procentuppräkning	 för	 teknisk	 utveckling,	 visserligen	
lägre	än	1958	och	bara	på	materielanslaget,	samt	tillåtelse	att	lägga	in	nödvän-
diga	reserver	för	att	möta	andra	fördyringar	till	följd	av	en	för	försvaret	opåverk-
bar	 samhällsutveckling.	 (Ett	 förslag	 från	ÖB-myndigheten,	 som	Cheferna	 för		

20.		Perspektivplanen	FM	90,	kap	5	(Inför	det	tänkta	försvarsbeslutet	1991).	Överbefälhavarens	
underlag	inför	det	tänkta	försvarsbeslutet	1991,	ÖB	91,	daterad	i	augusti	1990.

21.		Ibidem.
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Armén	och	Flygvapnet	reserverat	sig	emot	i	ett	”särskilt	yttrande	till	regeringen”	
till	ÖB	91.	Skälet	 som	angavs,	var	att	det	 framtvingade	reduceringar	onödigt	
tidigt.)	Vad	hjälpte	förbättringen?	Någon	månad	efter	1992	års	försvarsbeslut	
tvingades	 den	 borgerliga	 regeringen,	 som	 upptäckt	 problem	 med	 ekonomin,	
göra	en	”engångsbesparing”	i	försvarsbudgeten,	som	skulle	ställa	till	med	pro-
blem	i	1993	års	förbandsverksamhet	inom	försvaret,	bl	a	ubåtsjaktens	genomför-
ande.	Reserverna	försvann	i	de	”svarta	hålen”,	som	jag	berört	tidigare,	och	pro-
centuppräkningen	ungefär	samtidigt.	Statsmakterna	verkar	historielösa.	Drygt	
20	års	erfarenhet	av	FPE:s	brister	får	fortleva	med	förfång	för	verksamheten.	

Tankar om flexibilitet

Carl-Johan	Åbergs	försvarskommitté	lyckades	således	inte	få	till	det	tänkta	för-
svarsbeslutet	1991,	 vilket	 jag	 tycker	 var	 tråkigt,	då	ordföranden	är	 en	 av	de	
politiker	jag	högaktar	för	hans	accepterande	av	fakta	och	hans	personliga	inte-
gritet.	Samhällsekonomin	var	emellertid	på	väg	mot	en	kris	samtidigt	som	WP	
var	i	upplösning.	Det	omtag	vi	fick	ta	under	en	ny	borgerlig	regering	väckte	
därför	tankar	på	andra	lösningar	i	en	prolongerad	ekonomisk	nivå,	alternativ	
som	siktade	på	flexibilitet	med	möjlighet	till	återtagande	på	längre	sikt.

För	armén	skisserades	en	 lösning	som	innebar	att	vi	bibehöll	den	opera-
tiva	 miniminivån	 om	 20	 brigader	 som	 utbildades	 vid	 10	 regementen,	 d	v	s	
alla	kvarvarande	försvarsområdesregementen	skulle	vara	tvåbrigadregementen;	
även	vid	pansartrupperna.	För	att	kunna	förbättra	den	materiella	kvaliteten	i	
en	oförändrad	ekonomi	anskaffades	materiel	endast	till	10	av	dessa	brigader,	
till	en	brigad	vid	varje	regemente,	som	kunde	användas	för	bägges	utbildning.	
En	bataljon	grundutbildades	varje	år	vid	varje	regemente,	d	v	s	det	fanns	ut-
bildad	personal	till	samtliga	20	brigader.	Materiel	till	den	andra	brigaden	fick	
anskaffas	under	en	eventuell	upprustningsperiod.	Genom	att	samordna	de	10	
regementenas	repetitionsövningar	kunde	operativa	övningar	genomföras	lands-
områdesvis.	På	detta	sätt	skulle	officerskårens	kompetens	kunna	upprätthållas	
och	den	successiva	utvecklingen	testas	i	praktiken	med	systemen	för	underrät-
telsetjänst,	ledning	och	logistik.

Dessa	tankar	försökte	jag	sälja	in	vid	milovisa	genomgångar	för	förbands-
cheferna,	men	måste	erkänna	att	de	inte	väckte	entusiasm	överallt.	Bl	a	innebar	
det	ju	att	ett	större	antal	landskapsregementen	skulle	läggas	ner	i	förhållande	
till	tidigare	förslag.	Trots	detta	försökte	jag	övertala	den	nye	försvarsministern	
Anders	Björck	att	ge	mig	direktiv	att	detaljutforma	ett	sådant	alternativ,	vilket	
han	tyvärr	avböjde	med	motiveringen	att	det	var	för	ont	om	tid	och	han	f	ö	
redan	hade	en	överenskommelse	inom	den	borgerliga	majoriteten.

Det	var	synd.	För	ur	en	sådan	organisation	kunde	både	utlandsstyrkor	or-
ganiserats	med	den	beredskap	man	bestämt	sig	för	och	handlingsfrihet	på	lång	
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sikt	 funnits	 för	det	oförutsedda.	Åtminstone	övergångsvis	hade	denna	orga-
nisation	med	allmän	värnplikt	kunnat	bibehållas	även	i	en	ytterligare	krympt	
realekonomi.	

Det	var	med	andra	ord	inte	självklart	att	se	att	det	ryska	invasionshotet	för-
svann	för	lång	tid	när	man	levde	mitt	uppe	i	de	allt	annat	än	entydiga	händel-
serna.	Och	i	realiteten	var	det	inget	land	i	Europa	eller	ens	det	samlade	NATO	
som	vågade	dra	växlar	tidigt	på	de	stora	omvälvningar	som	skedde.	Mitten	av	
90-talet	får	nog	ses	som	en	vanlig	startpunkt	i	västvärlden.	

Belysande	för	framtidstankarna	vid	denna	tid	kan	vara	att	citera	ur	ett	PM	
jag	skrev	i	juni	1993	för	att	inrikta	nya	strategiska	och	operativa	studier:22

BAKGRUND	

Vår	 säkerhetspolitiska	omgivning	är	under	 stora	 förändringar.	Hur	vi	
skall	 svara	på	dessa	 förändringar	är	under	diskussion,	men	har	knap-
past	 varit	 föremål	 för	 ingående	analys	 eller	 systematiska	diskussioner.	
Diskussionen	präglas	därför	av	splittring	och	yrvakenhet.

En	 bidragande	 orsak	 till	 detta	 är	 att	 den	 generation	 som	 för	 diskus-
sionen	inte	tidigare	har	behövt	överväga	några	förändringar.	Såväl	vad	
jag	här	kallar	säkerhetsstrategi	som	militärdoktrin	har	i	själva	verket	i	
stort	sett	varit	oförändrade	sedan	förra	sekelskiftet.	(Om	än	den	möj-
lige	angriparen	växlat.)	De	har	kännetecknats	av	neutralitetspolitik	med	
ömsesidigt	 stöd	 från/till	NF	resp	FN,	av	periferiförsvar	mot	 invasion	
och	för	att	hävda	territoriell	integritet,	av	allmän	värnplikt	och	succes-
sivt	utbyggt	totalförsvar	samt	med	styrkeanpassning	mer	till	upplevda	
politiska	 intentioner	 i	omvärlden	än	 till	 faktisk	militär	kapacitet.	Till	
detta	kan	 läggas	 en	 i	 regel	orealistisk	 förväntan	på	 egen	beslutsfähig-
het	för	och	förmåga	att	i	tid	rusta	upp	igen	–	i	1925	års	försvarsbeslut	
benämnd	elasticitetsprincipen.	 I	praktiken	 tillämpades	denna	princip	
redan	före	första	världskriget	(under	intryck	av	den	tidens	fredsrörelser	
i	Europa),	och	på	nytt	under	70-talets	avspänningspolitik	(utan	att	ta	
konsekvenserna	av	det	i	1982	års	försvarsbeslut).	Den	tillämpas	nu	på	
nytt	i	försvarsbeslutet	1992.	Följaktligen	har	svenskt	försvar	varit	svagt	
under	de	två	världskrigen	och	starkt	den	närmaste	perioden	efter.	

Säkerhetsstrategin	 har	 under	 dessa	 hundra	 år	 varit	 föremål	 för	 seriös	
omprövning	en	gång,	nämligen	i	förhandlingarna	om	ett	nordiskt	för-
svarsförbund	i	slutet	av	1940-talet,	utan	resultat.

Det	val	vi	gjort	har	dokumenterats	i	propositioner	och	riksdagsbeslut.	
Den	text	 som	beskriver	 strategi	och	doktrin	har	efter	hand	blivit	 fyl-
lig,	 snarast	 för	 fyllig	 för	 att	 tjäna	 syftet	 att	 göra	 allmänheten	väl	 för-
trogen	med	vald	strategi.	Däremot	kan	man	väl	säga	att	totalförsvarets		

22.		PM	juni	1993,	i	förf.	ägo.
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målsättning	 kan	 tjäna	 syftet	 att	 förklara	 uppgiften	 för	 de	 människor	
som	är	verksamma	i	totalförsvarets	olika	delar,	ett	viktigt	ändamål	med	
en	doktrin.

Mot	denna	bakgrund	 görs	 i	 denna	PM	ett	 försök	 till	 en	 systematisk	
diskussion	om	våra	handlingsmöjligheter	inför	framtiden.

Redan	 i	 rubriken	använder	 jag	begreppen	 säkerhetsstrategi	 respektive	
militär	doktrin.	Det	kan	i	vissa	fall	vara	svårt	att	klarlägga	vad	som	hör	
till	vilken	rubrik,	men	jag	försöker	i	PM	använda	följande	definitioner:

Säkerhetsstrategi	 Val	 av	 metoder	 för	 att	 tillgodose	 det	 svenska	 	
	 	 	 folkets	behov	av	säkerhet.	

Militär	doktrin	 Utformningen	 av	 de	 militära	 medel	 som	 med	 	
	 	 	 vald	strategi	bör	finnas.

Det	innebär,	naturligtvis,	att	det	finns	andra	medel	än	militära.

Mot	denna	bakgrund	diskuteras	i	det	följande

Nationens	politiska	mål	 som	utgångspunkt.

Hot		 	 	 mot	det	svenska	folkets	säkerhet,		
	 	 	 	 avgränsningar.

Metoder		 	 	 för	att	möta	dessa	hot.

Ambitioner	och	prioriteringar	 som	 kan	 ge	 olika	 val	 av	 metoder	 och	 	
	 	 	 	 medel.

Säkerhetsstrategi	 	 sammanfattning.

Möjliga	militära	medel		 att	välja	bland.

Alternativa	militära	doktriner	 beroende	av	val	av	metoder,	ambitioner		
	 	 	 	 och	medel.

De	sidor	jag	har	av	PM	tycks	vara	en	inledning,	som	sedan	skulle	fullföljas	
av	staben,	och	som	slutar	med	en	uppräkning	av	de	hot	som	skall	kunna	mötas.	
Om	den	någonsin	blev	fullföljd	under	min	tid	minns	 jag	ej.	Efter	definitio-
nerna	 fortsätter	 texten	 med	 en	 diskussion	 om	 nationens	 politiska	 mål.	 Det	
avslutas	med	en	sammanfattning	i	tre	satser:

att	hålla	ihop	den	svenska	statsbildningen	som	politisk	enhet	och	för-
svara	vad	vi	uppnått	mot	skadlig	påverkan	utifrån,	

att	maximera	svenska	folkets	säkerhet,	levnadsstandard	och	handlings-
frihet,

att	nå	så	stor	påverkan	som	möjligt	på	den	internationella	politiken,	för	
att	gagna	de	två	övriga	målen.



�6

Det ”kalla kriget” – några reflexioner

Före	sammanfattningen	noterades	följande:

Den	säkerhetspolitiska	situationen	anses	ha	öppnat	nya	möjligheter	att	
påverka	 den	 internationella	 politiken	 genom	 så	 nära	 anslutning	 som	
möjligt	till	EG/EU	och	aktivering	av	politiken	i	övriga	internationella	
organ:	Nordiska	rådet,	ESK,	FN,	GATT	m	fl.	

Strax	efteråt	blev	vi	också	EU-medlemmar.	Låt	mig	också	ta	med	hela	det	
sista	avsnittet:

HOT

Om	det	övergripande	nationella	målet	är	att	maximera	svenska	folkets	
säkerhet	 och	 levnadsstandard,	 får	 man	 söka	 presumtiva	 hot	 på	 stor	
bredd.	Om	syftet	å	andra	sidan	är	att	finna	en	militär	strategi,	kan	hot-
beskrivningen	begränsas	till	rent	militära	hot.

Det	kan	emellertid	finnas	anledning	att	något	bredda	hotbildsbeskriv-
ningen.	Betydande	nationella	resurser	kommer	alltid	att	avdelas	för	att	
upprätthålla	en	organisation	för	att	möta	militära	hot.

Denna	organisation	är	i	fred	i	stort	sysselsatt	med	att	vidmakthålla	och	
förnya	sig	själv,	men	det	är	naturligtvis	möjligt	att	använda	dess	poten-
tial	för	andra	uppgifter	för	vilka	organisationen	är	lämpad,	t	ex	att	möta	
andra	hot	mot	svenska	folkets	säkerhet	än	militära.

Ett	sådant	synsätt	skulle	också	kunna	visa	sig	effektivt	och	därvid	på-
verka	statsmakternas	möjligheter	att	förbättra	folkets	levnadsstandard.	
Försvarsmakten	skulle	också	kunna	ha	uppgifter	som	inte	har	med	fol-
kets	säkerhet	att	göra,	utan	helt	enkelt	innebär	en	rationell	användning	
av	en	resurs	som	ändå	finns.	T	ex	kunde	kanske	lokala	marina	förband	
svara	för	en	stor	del	av	Sjöfartsverkets	genomförandearbete	till	sjöss	lik-
som	för	Kustbevakningens	avhjälpande	av	miljöskador	till	sjöss.

De	militära	hoten	kan	grovt	indelas	i	följande	grupper:

Användning	av	massförstörelsevapen	(ABC-vapen),	som	oavsett	målval	
kan	få	en	terrorangreppsverkan	mot	civilbefolkningen.	En	urskillnings-
lös	användning	av	eller	en	direkt	inriktning	mot	befolkningsmål	med	
konventionella	strategiska	vapensystem,	som	strategiskt	bombflyg	och	
markrobotar,	kan	få	motsvarande	effekt.	Dessa	hot	benämns	i	fortsätt-
ningen	terror,	med	syfte	att	bryta	vår	motståndsvilja.

Selektiv	förbekämpning	av	militära	mål,	med	syfte	att	reducera	vår	för-
svarsförmåga.	Bland	målen	kan	ingå	civil	ledning	och	infrastruktur	av	
betydelse	för	försvarsförmågan.	Bland	bekämpningsmedlen	ingår	sabo-
tage.

Invasion i	syfte	att	för	viss	tid	ockupera	eller	stadigvarande	i	annan	stats-
bildning	införliva	hela	eller	delar	av	svenskt	territorium.
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Utnyttjande	 av	 svenskt	 luftrum	 eller	 territorium	 för	 befintliga	 syften	
mot	Sverige	eller	tredje	part.	Dessa	hot	benämns	i	fortsättningen	inte-
gritetsbrott. Syftet	kan	förutom	att	vinna	militärstrategiska	fördelar	vara	
att	påverka	vår	politik	eller	påverka	förtroendet	för	vårt	försvar	och	vår	
motståndsvilja.

Integritetsbrott	 i	 folkrättslig	 bemärkelse	 kan	 förekomma	 i	 anslutning	
till	kriser,	som	inte	i	första	hand	har	säkerhetspolitiska	utgångspunkter,	
t	ex	i	samband	med	flyktingrörelser	samt	statsterrorism	och	internatio-
nell	kriminalitet.

Så	slutar	PM	abrupt.	Som	tidigare	framhållits	förutsåg	vi/jag	inte	den	stora	
betydelse	IT-utvecklingen	skulle	få,	även	om	det	kan	inrymmas	under	infra-
struktur	ovan,	och	ej	heller	omfattningen	av	 icke-statlig	 terrorism,	även	om	
den	utvecklades	just	från	början	av	1990-talet	till	den	hänsynslöshet	som	skulle	
förändra	säkerhetspolitiken	i	ett	globalt	perspektiv.	De	stora	förändringar	som	
sammanfattas	i	begreppet	”globaliseringen”	skulle	det	ännu	ta	några	år	att	upp-
täcka	och	ta	till	sig.	
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7. Avslutning

Man	kan	dock	diskutera	om	de	förändringar	som	svenskt	försvar	vidtagit	däri-
från	svarar	upp	mot	den	hotbild	som	våra	politiker	efter	hand	fastställt.	För	
det	första,	den	totala	fokuseringen	på	internationella	uppdrag.	Visserligen	har	
globaliseringen	och	EU-medlemskapet	 inneburit	att	betydelsen	av	nationens	
gränser	minskat	och	att	nya	hot	måste	mötas	i	samverkan.	Det	är	emellertid	
i	många	fall	 svårt	att	se	någon	direkt	koppling	till	de	svenska	medborgarnas	
säkerhet,	t	ex	insatsen	i	Afghanistan.	Den	solidaritet	det	handlar	om	styrs	väl	
främst	av	samma	altruism	som	biståndspolitiken.	Det	är	 lättare	att	 se	kopp-
lingar	till	 insatserna	på	Balkan.	De	internationella	uppgifterna	kan	också	ses	
som	en	kvalitetssäkring,	som	är	särskilt	behövlig	för	försvarsmakten	i	en	stat	
som	lyckats	leva	i	fred	i	200	år.	Politikerna	borde	vara	nöjda	med	resultatet	och	
de	internationella	omdömena.

Statsmakternas	första	uppgift	även	i	en	globaliserad	och	allianserad	värld	är	
väl	ändå	vara	att	svara	för	medborgarnas	säkerhet	inom	statens	gränser.	Räcker	
ett	efter	hand	mer	kvalificerat	men	minskande	hemvärn	utan	ett	regionalt/lo-
kalt	samverkande	ledningssystem	för	denna	uppgift?

Enligt	 politikernas	 bild	 av	 världen	kan	nämligen	flera	 av	de	 olika	hoten	
ställa	till	med	kaotiska	förhållanden	för	befolkningen	och	dess	verksamhet	över	
i	värsta	fall	stora	delar	av	vårt	land,	och	som	för	att	hanteras	på	ett	rimligt	sätt	
för	 medborgarna	 ställer	 stora	 krav	 på	 förstärkning	 av	 de	 samhällsorgans	 re-
surser	som	blir	ansträngda	i	den	aktuella	situationen.	Det	gäller	t	ex	IT-hotet,	
vare	 sig	det	 riktar	 sig	mot	ekonomiska,	administrativa	eller	 tekniska	 system.	
Om	smitta	av	s	k	fågelinfluensa	eller	ett	B-stridsmedel	når	ett	grannland	be-
höver	våra	gränser	bevakas	bättre	och	om	den	tränger	in	i	landet	kan	det	skapa	
kaos	på	flera	olika	sätt.	Även	om	terroristhotet	inte	skall	överdrivas	måste	man	
beakta	de	stora	konsekvenser	som	kan	följa	av	en	insats	också	mot	vårt	land,	
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inte	minst	psykologiskt	och	om	det	hanteras	illa.	Riktar	sig	det	t	ex	mot	elför-
sörjningen	skulle	konsekvenserna	kunna	bli	 stora	 för	hela	 samhället	och	be-
folkningens	vardagliga	försörjning.	En	mot	landet	riktad	statsterrorism	kunde	
få	 samma	konsekvenser	 som	de	 som	skisserades	 för	den	sannolikt	 inledande	
”gråzonskonflikten”	vid	ett	angrepp	under	det	kalla	krigets	sista	20	år.

Det	betyder	inte	att	det	är	självklart	att	försvaret	skall	vara	den	samhälls-
resurs	 som	 svarar	 för	 beredskap	 att	 övervaka	 vårt	 territorium	 och	 förstärka	
samhället	vid	 sådana	händelser.	Huvudsaken	är	att	det	är	en	resurs	 som	lik-
som	försvaret	har	ledning,	samband,	underrättelsetjänst	och	logistik	i	alla	dess	
former.	 Och,	 som	 sagt	 var,	 de	 skattemedel	 som	 används	 kan	 meranvändas.	
Därutöver	krävs	kunskap	om	hur	samhället	fungerar,	d	v	s	det	som	vår	gamla	
totalförsvarsledning	hade.	”En	kvarleva	från	det	gamla	kalla	kriget”	frågar	sig	
därför	hur	samma	politiska	ledning	som	fastställde	den	nya	hotbilden	samti-
digt	i	sin	helhet	kunde	avveckla	vår	väl	övade	territoriella	ledningsorganisation,	
som	kan	förutses	behövas	mer	än	någonsin	om	de	skisserade	hoten	blev	verk-
lighet.	Tvärtom	borde	den	–	även	om	reducerad	till	länsnivå	–	ha	utvecklats,	
inte	minst	inom	den	allt	viktigare	underrättelsetjänsten.	

Dessutom,	polisen	har	vid	allvarlig	kriminell	verksamhet	visat	brister	vad	
gäller	förmåga	att	övervaka	stora	områden	eller	många	lokala	platser	samtidigt.	
Hur	skall	de	klara	av	den	ökande	internationella	brottsliga	verksamheten?	Ett	
territoriellt	försvar	för	ytövervakning	skulle	under	polisens	ledning	kunna	bistå	
med	spaning.	I	många	andra	situationer	kan	försvaret	kvantitativt	och	kvalita-
tivt	förstärka	polisen	eller	andra	samhällsorgan.	Att	den	samhällssektor	som	har	
det	legitima	ansvaret	också	skall	leda	den	verksamhet	som	försvaret	bistår	är	en	
självklarhet	som	endast	revirbevakarna	låtsas	att	det	finns	problem	med.	Likaså	
är	det	självklart	att	polisen	skall	svara	för	våldsanvändningen	när	det	inte	är	up-
penbart	att	vi	är	utsatta	för	angrepp	eller	det	handlar	om	självförsvar.

Är	det	inte	också	så,	att	den	mest	eftertraktade	resursen	för	utlandstjänst	
är	en	polissoldat,	d	v	s	en	soldat	som	kombinerar	de	kunskaper	en	god	meka-
niserad	infanterisoldat	har	med	de	en	ordningspolis	har,	låt	oss	kalla	honom	
gendarm	eller,	om	det	passar	svensken	bättre,	bevakningssoldat?	I	den	angivna	
hotbilden	leder	det	enligt	min	mening	till	slutsatsen	att	vi	inom	vårt	inhemska	
försvar	borde	prioritera	ett	av	en	territoriell	ledningsorganisation	lett	gendar-
meriförsvar,	kompletterat	med	sjö-	och	flygstridskrafter	för	övervakning	av	vår	
stora	yta	och	våra	långa	gränser.	En	sådan	värnpliktsorganisation	kunde	–	för-
utom	att	vara	en	naturlig	beredskapspolis	till	vardags	–	också	vara	basen	för	ett	
ur	värnplikten	rekryterat	anställt	beredskapsförsvar	för	utlandsuppgifter.

Därutöver	borde	man	så	långt	pengarna	räcker	för	handlingsfrihet	på	sikt	
bibehålla	 ett	 typförband	 av	 vart	 och	 ett	 av	 de	 viktigaste	 invasionsförsvars-
förbanden,	 som	 hittillsvarande	 artilleribataljon,	 för	 materielutveckling	 samt	
kompetensbibehållande	av	yrkesofficerarna.	Om	dessutom	operativa	övningar	
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kunde	hållas,	åtminstone	med	 internationell	medverkan,	 skulle	officerskåren	
kontinuerligt	vara	professionell	för	väpnad	strid	även	i	ett	internationellt	per-
spektiv.	Kunskapen	skulle	också	vidareutvecklas	för	en	situation	när	vi	behöver	
rusta	upp.	”Slätternas	folk”	eller	någon	annan	kan	börja	röra	sig	igen.	Om	vi	
överraskades	av	utvecklingen	innan	vi	hunnit	med	ett	återtagande	av	invasions-
försvaret	eller	hotades	av	kärnvapenangrepp	fungerade	det	territoriella	försvaret	
som	en	 förberedd	motståndsrörelse.	Dessa	 tankar	har	 framförts	 tidigt	under	
försvarets	”reträtt”	utan	att	sätta	några	spår.	Dock	–	varje	generation	får	ta	an-
svar	för	sina	handlingar.	Det	gäller	särskilt	politiker.	De	–	om	några	–	borde	ha	
insikt	i	hur	människor	kan	reagerar	och	fantasi	nog	att	se	möjliga	konsekvenser	
av	det.	Eller	är	det,	som	Vaclav	Havel	utryckte	det,	ingen	som	kan	förutse	hur	
den	irrationella	mänskligheten	kollektivt	beter	sig?	
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5.2. Operativa överväganden

Även	på	lägre	ekonomiska	nivåer	än	den	av	överbefälhavaren	föreslagna	(nivå	
1)	 skall	 försvarsmakten	 verka krigsavhållande genom att ha förmåga att möta 
väpnat angrepp.

I	målsättningen	för	totalförsvaret	uttrycks	detta	som	att	”uppoffringarna i 
samband med försök att utnyttja landet skall följaktligen vara så stora att de inte 
ter sig rimliga i förhållande till fördelarna”. Dessa	uppoffringar	är	framförallt	av	
två	slag:	militära	resurser	och	tid.

Den	krigsavhållande	förmågan	påverkas	också	av	angriparens	bedömningar	
av	risken	för	misslyckande.

Försvarsmaktens	krigsavhållande	förmåga	beror	på	många	faktorer:

•	 Angriparens	syfte	med	att	”utnyttja	landet”,	till	exempel	genomflygning	av	
luftrummet,	basering	av	sjö-	och/eller	flygstridskrafter	eller	som	markope-
rativt	genomgångsområde	mot	mål	som	ligger	utanför	vårt	land.

•	 Angriparens	metod	för	att	nå	detta	syfte,	till	exempel	”strategiskt	överfall”	
eller	”invasion”,	föregången	av	förbekämpning.	Vid	kustinvasion	torde	det	
till	exempel	vara	nödvändigt	att	neutralisera	våra	sjö-	och	luftstridskrafter	
för	att	minska	angriparens	risktagning.

•	 Sammansättningen	 av	 angriparens	 stridskrafter	 då	 det	 i	 kombination	 med	
syfte	och	metod	enligt	ovan	kan	visa	sig	att	angriparen	har	någon	eller	några	
funktioner	som	är	gränssättande	för	om	ett	angrepp	skall	vara	genomförbart.

•	 Angriparens	strategiska	situation	i	stort,	som	kan	innebära	restriktioner	i	tid	
för	att	nå	ett	visst	operativt	mål	eller	bindningar	vad	gäller	gränssättande	
resurser	enligt	ovan.

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

Liksom	hittills	bör	vi	därför	sträva	efter	att	upprätthålla	ett	allsidigt	sam-
mansatt	invasionsförsvar.	En	så	utformad	försvarsmakt	innehåller	också	de	re-
surser	som	krävs	för	att	möta	angrepp	med	andra	syften	än	ockupation	av	Sve-
rige.	Har	vi	dessutom	en	beredskap	som	kännetecknas	av	anpassbarhet	finns	
också	resurser	för	att	möta	okonventionella	angreppsmetoder.	Resurser	för	att	
i	fred,	vid	kris	eller	neutralitet	hävda	vår	territoriella	integritet	inryms	i	en	för-
svarsmakt	som	har	utformats	för	invasionsförsvar	av	hela	landet

Som	framgått	av	FM	90	(s.	68)	är	det	inte	möjligt	att	inom	ramen	för	oför-
ändrade	 försvarsanslag	eller	med	begränsade	 resurstillskott	 skapa	ett	 allsidigt	
invasionsförsvar	av	hela	landet:

På	lägre	ekonomiska	nivåer	(mellan	nivåerna	B	och	C,	vilket	motsvarar	
nivå	 2	 och	 7	 i	 här	 föreliggande	 underlag)	 kan	 inte	 ett	 allsidigt	 sam-
mansatt	invasionsförsvar	upprätthållas.	Strukturer	bör	istället	för	de	nu	
redovisade	sökas,	som	dels	ger	en	någorlunda	förmåga	att	hävda	den	ter-
ritoriella	integriteten	och	dels,	om	vi	angrips,	ger	oss	möjlighet	att	föra	
det	fria	kriget	i	alla	de	former	som	folkrätten	tillåter	inom	av	angriparen	
besatt	område.

Ett	av	de	grundläggande	medlen	för	att	hålla	vårt	land	utanför	krigshand-
lingar	är	neutralitetspolitiken.	Denna	 förutsätter	–	även	 folkrättsligt	–	att	vi	
kan	hävda	vår	territoriella	integritet	också	i	luften	och	till	sjöss.	Vårt	militär-
geografiska	läge	understryker	betydelsen	av	detta,	liksom	de	pågående	under-
vattenskränkningarna.	Upplevd	oförmåga	 att	hävda	vårt	 luftrum	och	 sjöter-
ritorium	kan	dra	oss	in	i	fredstida	kriser,	som	utlöses	till	krigshandlingar	i	en	
akut	situation.

Förmåga	att	hävda	vår	territoriella	integritet	över	landterritoriet	förutsätter	
–	även	om	angrepp	inte	riktas	mot	detta	–	att	vi	kan	utöva	en	effektiv	gräns-
kontroll	och	övervakning,	så	att	inte	vårt	land	kan	utnyttjas	som	bas	för	under-
rättelsetjänst	eller	sabotagehandlingar	mot	annan	stat.

De	flesta	operationsriktningar	mot	vårt	 land	går	över	oss	omgivande	hav.	
Tillgång	till	sjö-	och	flygstridskrafter	utgör	i	kustområden en tröskel,	som	angri-
paren	måste	övervinna	innan	omfattande	markoperationer	kan	riktas	mot	vårt	
land.	I	vissa	situationer	kan	detta	verka	krigsavhållande,	t	ex	genom	att	den	pre-
sumtive	angriparen	har	restriktioner	vad	gäller	vissa	resurser	för	bekämpning	av	
våra	marin-	och	flygstridskrafter	eller	vad	gäller	transportresurser	mot	vårt	land.

Tillgång	till	marin-	och	flygstridskrafter	är	sålunda	av	stor	betydelse	såväl	
för	vår	förmåga	att	hävda	vår	territoriella	integritet	som	för	att	åstadkomma	en	
tröskel	mot	väpnat	angrepp	främst	över	vår	långa	kust.
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Flygstridskrafterna	har	därutöver	uppgifter	i	luftförsvaret	av	befolkningen,	
vårt	totalförsvars	infrastruktur	samt	de	militära	förbandens	baser	och	operatio-
ner.	Luftförsvaret	skall	också	prioriteras	enligt	regeringens	anvisningar.

En	ensidig	satsning	på	att	bevara	och	förnya	marin-	och	flygstridskrafterna	
är	 emellertid	 inte	 tillfyllest.	 Ensamma	 ger	 marin-	 och	 flygstridskrafterna	 ef-
fekt	främst	vid	försök	att	utnyttja	vårt	sjöterritorium	och	luftrum	i	fred	och	
neutralitet	samt	i	krig	under	de	inledande	faserna	av	en	kust-	respektive	gräns-
invasion.

Det	krävs	redan	med	detta	begränsade	syfte	att	marin-	och	flygstridskrafter-
nas	baser,	samt	totalförsvarets	resurser	i	övrigt,	kan	försvaras	mot	angrepp	både	
från	luften	och	på	marken.	Rörelsefriheten	måste	också	säkerställas.

Tröskeln	mot	angriparens	totalinsats	för	att	över	vår	kust	påbörja	markope-
rationer	mot	vårt	land	ökas	väsentligt	om	också	hans	infallsportar	i	vårt	land	
försvaras	(eller	förstörs)	av	territoriellt	försvar	inklusive	kustartilleri.	Om	dessa	
resurser	kompletteras	med	operativa	markstridskrafter	med	förmåga	att	tidigt	
och	snabbt	slå	landstigande	och	luftlandsatta	förband	och	återta	infallsportar,	
erhålls	 tidigt	 i	 styrkeuppbyggnaden	 en	 tröskel	 också	 mot	 angreppsmetoden	
”strategiskt	överfall”.	Detta	förutsätter	att	hänsyn	tagits	till	denna	angreppsme-
tod	vid	utformningen	av	stridskrafterna	och	beredskaps-systemet.

I	 våra	 gränsområden	måste	 en	 tröskel	 bygga	på	markstridsförband	under-
stödda	 av	 flygstridskrafter.	 Dessa	 områden	 kännetecknas	 av	 för	 vårt	 försvar	
gynnsam	terräng,	med	få	genomgående	vägar.	Fördröjande	fältarbeten,	stödda	
av	territoriellt	försvar	och	jägarförband,	kan	därför	utgöra	en	väsentlig	del	av	
en	sådan	tröskel.	Dessa	förband	måste	emellertid	kompletteras	med	operativa	
enheter	med	förmåga	att	snabbt	slå	luftlandsättningar	och	kringgångsförband.

Mot denna bakgrund bör det nu på varje aktuell ekonomisk nivå ef-
tersträvas att ge försvarsmakten en inriktning mot en kombination av ter-
ritoriell integritet och tröskel.

En	stormakt	som	överväger	att	angripa	oss	kan	naturligtvis	i	många	stra-
tegiska	 situationer	 avdela	 den	 initialinsats	 av	 stridskrafter	 av	 olika	 slag	 som	
krävs	för	att	övervinna	en	sådan	tröskel.	Den	tid	det	tar	innan	en	angripare	har	
nått	sitt	operativa	mål	är	en	osäkerhetsfaktor,	som	inte	minst	psykologiskt	kan	
påverka	beslutsprocessen.	Försvarsmaktens	krigsavhållande	förmåga	förbättras	
därför	avsevärt	om	vi	också	har	förmåga	att	genomföra en uthållig försvarsopera-
tion i organiserade former på vårt landterritorium.

Angriparen	tvingas	då	binda	avsevärda	resurser	av	alla	slag	under	lång	tid,	
särskilt	om	målet	är	att	ockupera	stora	delar	av	eller	hela	vårt	land	eller	nå	mål	i	
omgivande	land.	Omfattande	markstridsförband	krävs	för	att	ta	och	ockupera	
terräng	samt	transportresurser	för	att	föra	fram	denna	styrka	och	dess	under-
håll.	Sjö-	och	flygstridskrafter	krävs	för	att	understödja	och	skydda	operationen	
och	transporterna.
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I	det	förgående	(avsnitt	3)	beskrivs	den	operativa	omslagspunkten	för	möj-
ligheten	att	när	angriparen	får	fast	fot	i	vårt	land,	genomföra	en	uthållig	för-
svarsoperation	i	organiserade	former.	Är	brigaderna	för	få	eller	deras	kvalitet	för	
låg	kommer	angriparen	mycket	snabbt	att	kunna	åstadkomma	ett	genombrott,	
som	leder	till	ockupation	av	en	stor	del	av	vårt	land.

Som	också	 framgått	 tidigare	 är	det	omöjligt	 att	 exakt fastställa	 var	 grän-
sen	 går	 för	 att	 vi	 inte	 skall	 ha	 rimliga	 förutsättningar	 att	 kunna	 genomföra	
en	organiserad	försvarsoperation	liksom	när	vi	bör	söka	andra	metoder	att	få	
uthållighet	i	vårt	motstånd.	Vi	kan	behöva	avdela	en	gard	i	en	annan	riktning,	
samtidigt	 som	vi	genomför	en	organiserad	 försvarsoperation	 i	 en	 riktning.	 I	
B-nivån	i	FM	90	(som	i	stort	motsvarar	nivå	2	i	detta	dokument)	angavs	18	
brigader	och	i	A-nivån	(som	i	stort	motsvarar	nivå	1	i	detta	dokument)	21	bri-
gader	som	organisationsmål.	I	FM	90	har	den	ekonomiska	omslagspunkten	för	
”ett	 allsidigt	 sammansatt	 invasionsförsvar”	 angetts	 ligga	 strax	under	B-nivån	
(nivå	2	 i	regeringens	anvisningar).	På	C-nivån	(som	motsvarar	nivå	7	 i	detta	
dokument)	rekommenderas	en	annan	metod:	”Fria	kriget	i	alla	de	former	som	
folkrätten	medger	inom	av	angriparen	efter	hand	besatt	område.”

Som	framgått	av	FM	90	kan	inte	uthålligheten	ökas	genom	att	vi	i	syfte	att	
upprätthålla	brigadantalet	gör	avkall	på	mekaniseringsgraden	eller	minimikva-
liteten.	Förmåga	att	påverka	angriparens	styrketillväxt	har	också	stor	betydelse	
för	uthålligheten.	Med	ett	ökat	antal	brigader	av	minimikvalitet	tillväxer	också	
tröskeleffekten.

Upprätthållandet av minimikvalitet bör därför prioriteras före antalet 
brigader.

Förmåga	att	kunna	föra	en	uthållig	försvarsoperation	i	åtminstone	en rikt-
ning	får	dock	bedömas	ha	stor	betydelse	för	den	krigsavhållande	förmågan.

Strävan bör därför vara att på så låg ekonomisk nivå som möjligt in-
rymma 18 brigader av minimikvalitet, utan att avkall därför får göras på 
ett minimibehov av marin- och flygstridskrafter för att upprätthålla trös-
kel och hävda den territoriella integriteten.

Angriparens	minsta	styrkeinsats	vid	invasion	bestäms	sålunda	av	den	sam-
lade	effekten	av	våra	mark-,	sjö-	och	flygstridskrafter.

Uthållighet	hos	försvaret	kan	således	på	ekonomiska	nivåer	över	C	(nivå	7)	
ytterligare	förstärkas	genom	ökad	kvantitet	flygstridskrafter,	ubåtar	och	rörliga	
marinstridskrafter	i	övrigt.

I	 strukturer	 på	 C-nivån	 bibehölls	 i	 FM	90	 ett	 territorialförsvar	 om	 ca	
275	000	man	enligt	statsmakternas	inriktning.	Antalet	brigader	(med	stödför-
band)	av	minimikvalitet	som	kan	upprätthållas	på	denna	nivå	är	8–11.	Med	
allmän	värnplikt	friställs	sålunda	ett	antal	unga	(20–35	år)	värnpliktiga.	Att	or-
ganisera	också	dessa	i	konventionella	territoriella	förband	ger	begränsad	effekt,	
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då	försvarsoperationernas	kontrollerbarhet	i	första	hand	beror	på	tillgången	till	
operativt	rörliga	förband	snarare	än	brist	på	territoriella	förband.

Dessa	 värnpliktiga	 bör	 därför	 istället	 utbildas	 och	 utrustas	 för	 den	 strid	
det	ändå	blir	 frågan	om,	det	väl	säga	strid	 i	av	angriparen	besatt	område	ef-
ter	ett	tidigt	operativt	sammanbrott.	Härigenom	ges	det	effektivaste	tillskottet	
till	försvarsmaktens	krigsavhållande	förmåga.	Angriparen	tvingas	avdela	större	
styrkor	för	skydd	och	ockupation,	vilket	påverkar	såväl	anfallshastigheten	i	vald	
operationsriktning,	som	ytterst	beslutssituationen	före	angrepp.

Strid	av	denna	typ	ställer	stora	krav	på	soldatens	fysik	och	psyke.	Organisa-
tionen	kan	därför	inte	ges	en	större	omfattning	än	vad	som	motsvarar	antalet	
skyttesoldater	i	utgångna	brigader	(ca	20	i	C-nivån).

Handlingsfrihet	bör	i	det	längsta	upprätthållas	att	organisera	18	brigader.	
Organisationen	för	fria	kriget	bör	därför	ges	en	sådan	utformning	att	en	upp-
växling	till	brigader	underlättas.	Av	samma	skäl	bör	tillsvidare	moderna	vapen-
system	behållas	i	organisationen	eller	som	fördelningsförband.

På	de	lägsta	ekonomiska	nivåerna	får	markstridsförbanden	i	sin	helhet	in-
riktas	på	att	möta	angrepp	vid	landgränsen	och	försvar	mot	strategiskt	överfall	
respektive,	om	en	markoperation	genomförs	mot	vårt	land,	föra	”fria	kriget”.

Övervägandena	leder	fram	till	följande	prioritering	inom	de	åtta	operativa	
uppgifterna:

Luftförsvaret	 skall	 prioriteras.	 Nuvarande	 antal	 flygdivisioner	 skall	 upp-
rätthållas	så	länge	inte	alltför	allvarliga	obalanser	uppkommer	vad	gäller	antal	
vapenplattformar,	 deras	 luft-	 och	 sjömålsbeväpning	 samt	 stridlednings-	 och	
bassystem.	Vidare	får	ej	miniminivån	vad	gäller	förmågan	att	hävda	vårt	sjö-
territorium	i	Västerhavet	och	Östersjön	eller	möta	strategiskt	överfall	under-
skridas.	Ej	heller	får	vår	förmåga	att	 i	en	riktning	genomföra	en	organiserad	
försvarsoperation	eftersättas	i	en	ekonomisk	nivå,	där	denna	förmåga	överhu-
vudtaget	kan	upprätthållas.

Svenskt	 sjöterritorium	 skall	 samtidigt	 kunna	 hävdas	 i	 fred,	 vid	 kris	 eller	
neutralitet	i	Västerhavet,	i	anslutning	till	Österjöutloppen	och	i	egentliga	Öst-
ersjön.	Avkall	får	göras	på	uthålligheten	i	fredstid.	I	högre	ekonomiska	nivåer	
tillgodoses	förmåga	att	uppträda	i	eller	avskära	Bottenhavet	före	utökning	av	
uthålligheten.

I	den	 fortsatta	 förnyelsen	av	olika	 system	 inom	marinstridskrafterna	 till-
varatas	 kontinuerligt	 möjligheterna	 att	 förbättra	 ubåtsskyddet,	 minröjnings-
förmågan	och	mineringskapaciteten.	Skyddet	av	kustsjöfarten	skall	ej	vara	di-
mensionerande	 för	 sjöstridskrafternas	 utformning,	 utan	den	blir	 en	 följd	 av	
inriktningen	ovan	och	nedan.

Utformningen	av	stridskrafterna	och	beredskapssystemet	skall	i	alla	ekono-
miska	nivåer	säkerställa	att	försvaret	–	vid	ett	förändrat	säkerhetspolitiskt	läge	
–	har	förmåga	att	möta	ett	så	kallat	strategiskt	överfall.	Detta	gäller	även	om		
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beslut	 om	 mobilisering	 fattas	 först	 sedan	 stridshandlingar	 inleds	 mot	 vårt	
land.

Kraven	på	stridskrafter	enligt	ovan	ger	en	viss	tröskel	mot	kustinvasion.	I	
denna	är	det	väsenligt	att	balans	skapas	mellan	fartyg	för	minering	och	sjömåls-
bekämpning	respektive	resurser	för	minröjning	och	ubåtsjakt.	En	sådan	balans	
främjar	också	förmågan	att	skydda	kustsjöfarten.

Kustartilleristridskrafter	utgör	 en	 väsentlig	del	 av	 tröskeln	mot	kustinva-
sion.	Rörliga	system	prioriteras	före	fasta.	Gjorda	investeringar	i	fasta	system	
tillvaratas	så	länge	det	är	kostnadseffektivt.	Härvid	prioriteras	skärgårdsområ-
den	i	Östersjön	samt	förband	av	betydelse	för	ubåtsskyddsförmågan.

Nuvarande	antal	ubåtar	bör	upprätthållas	genom	nya	 tekniska	 lösningar,	
som	begränsar	kostnadsutvecklingen.

Radarflyggrupper	PS-890	ger	i	högre	ekonomiska	nivåer	även	kapacitet	för	
signalspaning	mot	luft-	och	sjömål.

I	samtliga	ekonomiska	nivåer	skall	en	gard	kunna	mobiliseras	för	att	möta	
angrepp	över	landgränsen	i	norra	Sverige.	Den	bör	ha	en	sådan	styrkenivå	att	
en	organiserad	försvarsoperation	kan	genomföras	under	den	tid	det	tar	att	till-
föra	ytterligare	stridskrafter	i	syfte	att	bryta	angriparens	anfallskraft.

Strävan	 skall	vara	att	på	 så	 låg	ekonomisk	nivå	 som	möjligt	upprätthålla	
förmåga	att,	 efter	kraftsamling	av	markstridsförbanden,	 i	varje	del	av	 landet	
kunna	genomföra	en	uthållig	försvarsoperation	i	organiserade	former.	Strids-
krafterna	utformas	 så	 att	 angriparen	 vid	kustinvasion	 i	 gynnsamma	 fall	 kan	
förhindras	att	få	fast	fot	på	svenskt	territorium.

I	 ekonomiska	 nivåer	 där	 erforderlig	 styrkenivå	 (antal	 brigader	 och	 dess	
kvalitet)	för	en	uthållig	försvarsoperation	i	organiserade	former	inte	kan	upp-
rätthållas,	får	uthålligheten	tillgodoses	genom	att	förband	organiseras	som	är	
optimerade	mot	att	kunna	föra	”fria	kriget”.

Så	långt	möjligt	upprätthålls	den	organisatoriska	handlingsfriheten	att	se-
nare	kunna	växla	upp	dessa	förband	till	brigader.	I	ekonomiska	nivåer,	där	så	är	
möjligt,	bibehålls	därför	fördelnings-	och	brigadramar.

I	 högre	 ekonomiska	 nivåer	 förbättras	 förmågan	 att	 under	 lång	 tid	 med	
sjö-	och	flygstridskrafter	kunna	bekämpa	angriparens	 fortsatta	 styrketillväxt.	
Upprätthållandet	av	ett	tillräckligt	stor	antal	markstridsförband	för	att	kunna	
genomföra	en	uthållig	försvarsoperation	i	en	riktning	prioriteras	dock	före	ut-
hålligheten	hos	sjö-	och	flygstridskrafterna.

Möjligheterna	beaktas	att	gardera	Norrlandskusten	genom	att	med	marin-	
och	flygstridskrafter	avskära	transporter	mot	Bottenhavet.

Stridskrafternas	operativa	rörlighet	skall	medge	att	stridskrafterna,	från	en	
utgångsgruppering	för	att	markera	svensk	neutralitet,	snabbt	kan	kraftsamlas	
för	att	möta	angrepp	i	en	riktning,	och	att	denna	kraftsamling	kan	genomföras	
i	varje	del	av	landet.
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Underrättelse-	 och	 ledningsorganisationen	 skall	 medge	 tidiga	 beslut	 om	
beredskapshöjningar,	 övervakning	 och	 insatser,	 för	 att	 i	 fred	 och	 neutralitet	
kunna	hävda	vårt	luftrum	och	territorium	samt	ledning	av	inledande	försvarso-
perationer	i	varje	del	av	landet.	Ledningskapacitet	skall	kunna	omfördelas	för	
att	möjliggöra	kraftsamlande	försvarsoperation	i	en	operationsriktning.

Fyra	 regionala	 ledningsorganisationer	 (MB)	 bibehålls	 så	 länge	 antalet	
stridskrafter	motiverar	detta.	Med	hänsyn	till	behoven	av	samverkan	med	den	
civila	delen	av	totalförsvaret	har	det	förutsatts	att	ett	särskilt	milounderhållsre-
gemente	bibehålls	i	Västsverige.

Bild 2. Det svenska luftförsvaret var starkt under det kalla kriget. Här en A32 Lansen med sjörobot 04 i 
luften. (Foto: FST/Info)
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