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Förord
av Kent Zetterberg

Forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) är ett samarbetsprojekt 
mellan Försvarshögskolan (FHS), Kungl Krigsvetenskapsakademin (KKrVA) och 
Kungl. Örlogsmannasällskapet (KÖMS). Syftet är att göra en samlad kunskapsin-
ventering och forskningsinsats rörande det svenska försvarets utveckling under det 
kalla kriget. Ett mycket viktigt område rör Högsta ledningen av Sverige i fred och 
i krig. Här är det av sekretesskäl svårt att få fram underlag för forskningen. Hur 
skulle förhållandet mellan regeringen och militärledningen hanteras i ett skymnings-
läge och under ett krig?  

Den sista gången Sverige medverkade i Europas krig var år 1814, då kronprinsen 
Karl Johan förenade den politiska och den militära ledningen i sin hand. Samhäl-
let hade sedan dessa förändrats på snart sagt alla områden. Under det kalla kriget 
skulle nu det demokratiska välfärdssamhället, folkhemmet, snabbt kunna övergå på 
krigsfot. Regeringen skulle i samverkan med utrikesdepartementet och militärled-
ningen leda landet under ett krig. Dessutom måste den folkvalda riksdagen höras 
och ge sitt stöd i en rad avseenden. 

Det svenska beredskapssystemet byggde i hög grad på att mobiliseringen skulle 
lyckas under de första kritiska dygnen. Högsta ledningens agerande och förmåga 
skulle här få en mycket stor betydelse, inte minst för folkviljan. ”Blir det krig blir det 
en jävla smäll” sade en gång rikets ÖB 1951–61, Nils Svedlund. Det säger mycket 
om vad Högsta ledningen skulle få tackla vid ett krigsutbrott.

Inom FOKK har delprojektet Högsta Ledningen särskilt inriktats på förhållan-
det mellan regeringen och överbefälhavaren under det kalla kriget. Förvånansvärt 
litet har systematiskt utforskats och skrivits på detta centrala område. Jag lämnar 
ordet till projektledaren, professor Gunnar Artéus.

Professor Kent Zetterberg,
Ledare för forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK)
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Inledning
av Gunnar Artéus

Före demokratiseringen i västra Europa under 1800-talet och det tidiga 1900-talet 
ser vi mycket sällan någon konflikt mellan den politiska och den högsta militära 
ledningen. Regeringsmakt och överbefälhavarskap var förenade i monarken. Med 
demokratiseringen och tillkomsten av parlamentariskt baserade regeringar uppstod 
ofta spänningar mellan dessa regeringar och militärledningen. Den mest kända kon-
flikten av denna typ torde ha varit den som utspelades under första världskriget mel-
lan det brittiska kabinettet, lett av Lloyd George, och den brittiske överbefälhavaren 
på västfronten Douglas Haig.

I Sverige under det kalla kriget förefaller förhållandet mellan regeringen och 
överbefälhavaren ha varit relativt konfliktfritt, även om det emellanåt förekom 
spänningar, t ex under Helge Jungs period som överbefälhavare. Detta innebär inte 
att det skulle sakna intresse för vår tid att studera förhållandet i fråga. Det finns 
starka politiska och vetenskapliga skäl för att närmare studera hur förhållandet mel-
lan den politiska och den högsta militära ledningen i Sverige gestaltade sig under det 
kalla kriget. Denna bok presenterar resultaten av ett sådant studium.

Det bör redan inledningsvis deklareras att författarna har haft mycket stora pro-
blem i sökningen efter källmaterial. Mycket som är av betydelse för vår studie har 
sagts men aldrig nedskrivits, och det mesta som har satts på papper rörande våra 
frågor är hemligstämplat. Författarna har till stor del varit hänvisade till intervjuer 
för att vinna den sökta kunskapen, och då naturligtvis bara funnit delar och stycken 
av det som de önskat få veta. De som har låtit sig intervjuas har gjort oss - och 
kanske också kommande forskning - viktiga tjänster och bör här med tacksam-
het nämnas (i bokstavsordning): Christian Allerman, Karl Andersson, Per Anders-
son, Anders Björck, Lennart Bodström, Rolf Edwardsson, Torbjörn Fälldin, Bengt 
Gustafsson, Björn Hamilton, Eric Krönmark, Bertil Malmberg, Håkan Neckman, 
Gunnar Nordbeck, Jan Nygren, Michael Sahlin, Pierre Schori, Emil Svensson och 
Margareta af Ugglas.

Bokens första kapitel, ”Högsta ledningen. Ett historiskt och ett internationellt 
perspektiv” av Gunnar Artéus, utreder den historiska bakgrunden till det nutida 
överbefälhavarämbetets tillkomst under andra världskriget och försöker sig härutö-
ver på en jämförelse mellan Danmark, Finland, Frankrike, Förenta staterna, Norge, 
Storbritannien och Västtyskland vad gäller förhållandet statsledning-militärledning 
under det kalla kriget. Författaren tycker sig se att den högste militära befattnings-
havaren i dessa stater vanligen utövade ett ganska begränsat inflytande på säker-
hetspolitiken, men att han normalt fick leda den operativa planeringen utan politisk 
interferens. 
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Efter att ha noterat det kända förhållandet att presidenten i presidentstyrda 
stater alltid var överbefälhavare, gör författaren den möjligen kontroversiella iakt-
tagelsen om parlamentariskt styrda stater att den som var tänkt att fungera som 
överbefälhavare i krig inte har varit den högste militäre befattningshavaren utan i 
praktiken regeringschefen.

I bokens andra kapitel, rubricerat ”Man lyssnade på militären när det passade”, 
undersöker Olof Santesson förhållandet mellan regeringen och överbefälhavaren 
i säkerhetspolitiska frågor. Vad det kalla krigets regeringar krävde av sin överbe-
fälhavare var framför allt ordning och reda i försvarsorganisationen, konstaterar 
han. Något partnerskap inom säkerhetspolitiken var det aldrig fråga om. Under den 
socialdemokratiska hegemonin hanterades säkerhetspolitiken väsentligen på samma 
sätt som under andra världskriget. 

Förtroendeskapande åtgärder (mot Sovjetunionen) kombinerades med ”av-
skärmning” (mot västmakterna). Vad som var nytt, var återförsäkringen hos Nato. 
Men även i fråga om denna var regeringens samarbete med militärledningen be-
gränsat. Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt maktmedel utnyttjades knappast 
alls. Styrkedemonstrationer och andra förebyggande militära insatser var ingenting 
som diskuterades mellan regeringen och militärledningen. Man lyssnade på över-
befälhavaren, när det passade egna syften, men inte för att ta del av divergerande 
synpunkter.

I det tredje kapitlet ”Regeringen och strategin” resonerar Bo Hugemark om den 
svenska statsledningens förhållande till de strategiska och operativa frågorna under 
det kalla kriget. Han har två utgångspunkter för sitt resonemang: att politisk styr-
ning av militären är allmänt godtagen i demokratiska stater, och att en statsled-
ning inte kan effektivt leda nationen i krig utan att äga intresse för och insikter i 
militärstrategi. Vissa militärstrategiskt relevanta frågor är enligt författaren särskilt 
viktiga: säkerhetspolitiska val, försvarets utveckling, krishantering och ledningen av 
rikets försvar i krig. 

Viktigast av dem är krigsledningen, men författaren har funnit få exempel under 
det kalla kriget på att de svåra beslutssituationer som kan tänkas uppstå i krig har 
övats eller diskuterats mellan regeringen och den högsta militära ledningen. Och den 
iakttagbara säkerhets- och försvarspolitiken har knappast präglats av några djupare 
strategiska och operativa överväganden, menar författaren. Han vill förklara detta 
med bl a den rådande stränga tabubeläggningen av allt tal om hjälp utifrån i ett 
krigsfall.

I det fjärde och sista kapitlet, ”U 137-incidenten. En fallstudie om regeringen och 
överbefälhavaren”, rekonstruerar Herman Fältström regeringens beslutssituation 
dag för dag under U 137-incidenten – ett fräscht grepp i politikanalyser. Han visar 
på en utveckling under det kalla kriget som innebar att i kriser blev regeringschefen 
i praktiken högste befälhavare. Och han gör troligt att så skulle även ha skett, om 
kriget hade kommit. 
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Ett historiskt och internationellt perspektiv
av Gunnar Artéus

Innehåll
Inledning
1. Ett historiskt perspektiv: Sverige 1814 – 1939
2. Ett internationellt perspektiv under det kalla kriget
Referenser

Inledning
Ett studiefält inom forskningsprojektet Försvaret och det kalla kriget (FOKK) har 
vi kallat Högsta ledningen. Här studeras förhållandet mellan överbefälhavaren och 
den högsta politiska ledningen i vissa avseenden. Berörda förhållande var i Sverige 
under det kalla kriget inte helt men jämförelsevis oproblematiskt, men så var det 
inte här före andra världskriget och så var det inte överallt i det kalla krigets västliga 
stater. Fördenskull kallar jag i denna uppsats förhållandet i fråga med en förkort-
ningsform för ”den aktuella problematiken”.

Ledande för arbetet med FOKK-delprojektet Högsta ledningen har varit två frå-
gor, nämligen: – hur mycket inflytande hade överbefälhavaren på säkerhetspoliti-
ken (inklusive den nationella strategin)? – hur var regeringens intresse, svagt eller 
interferande, för den strategiska och operativa ledningen? Dessa frågor bildar den 
genomgående strukturen i denna uppsats. 

Syftet med uppsatsen är att skapa en bakgrund för vårt studium av den svenska 
problematiken (som ter sig intressant nog, även om den inte var dramatiskt) under 
det kalla kriget genom att erbjuda läsaren dels ett historiskt svenskt perspektiv omfat-
tande perioden 1814–1939, dels ett internationellt perspektiv under det kalla kriget.

Det historiska perspektivet behöver inte inledningsvis kommenteras, men något 
bör här sägas om det internationella perspektivet. I den delen av uppsatsen ska, 
kortfattat men förhoppningsvis klarläggande nog, den aktuella problematiken bely-
sas i sju västerländska stater, alla demokratier. Tre av dessa stater (Finland, Frank-
rike och USA) var presidentstyrda – med presidenten som överbefälhavare – medan 
de övriga fyra (Danmark, Norge, Storbritannien och Västtyskland) var parlamen-
tariskt styrda – med den högste militäre befattningshavaren underställd regeringen. 
Alla dessa stater utom Finland tillhörde Nato, och det är givet att detta förhållande 
influerade på deras strategiska och operativa planering. Men det är svårt att se att 
det inomnationella förhållandet mellan militärledning och statsledning skulle ha på-
verkats av Nato-tillhörigheten.

Avslutningsvis i denna inledning vill jag redovisa att jag applicerat begreppet ”mi-
litaristisk” i några sammanhang i den följande framställningen. Begreppet har ett 
flertal betydelser; jag har använt två av dem. Som en form av ”militarism” betraktar 
jag förhållandet att militärledningen har extremt stort inflytande på en stats politik. 
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interferande, för den strategiska och operativa ledningen? Dessa frågor bildar den
genomgående strukturen i denna uppsats.

Syftet med uppsatsen är att skapa en bakgrund för vårt studium av den svenska
problematiken (som ter sig intressant nog, även om den inte var dramatiskt) under
det kalla kriget genom att erbjuda läsaren dels ett historiskt svenskt perspektiv omfat-
tande perioden 1814-1939, dels ett internationellt perspektiv under det kalla kriget.

Det historiska perspektivet behöver inte inledningsvis kommenteras, men något
bör här sägas om det internationella perspektivet. I  den delen av uppsatsen ska,
kortfattat men förhoppningsvis klarläggande nog, den aktuella problematiken bely-
sas i sju västerländska stater, alla demokratier. Tre av dessa stater (Finland, Frank-
rike och USA) var presidentstyrda — med presidenten som överbefälhavare — medan
de övriga fyra (Danmark, Norge, Storbritannien och Västtyskland) var parlamen-
tariskt styrda — med den högste militäre befattningshavaren underställd regeringen.
Alla dessa stater utom Finland tillhörde Nato, och det är givet att detta förhållande
influerade på deras strategiska och operativa planering. Men det är svårt att se att
det inomnationella förhållandet mellan militärledning och statsledning skulle ha på-
verkats av Nato-tillhörigheten.

Avslutningsvis i denna inledning vill jag redovisa att jag applicerat begreppet "mi-
litaristisk" i  några sammanhang i den följande framställningen. Begreppet har ett
flertal betydelser; jag har använt två av dem. Som en form av "militarism" betraktar
jag förhållandet att militärledningen har extremt stort inflytande på en stats politik.
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En annan form av ”militarism” finner vi enligt min uppfattning när civilmakten (po-
litiker och ämbetsmän) intresserar sig för militära frågor på ett excessivt sätt.

1. Ett historiskt perspektiv: Sverige 1814–1939
Epokens säkerhetspolitik var neutralitetspolitiken. Om denna rådde närmast total 
enighet och samförstånd i landet. Hotbilden var enkel (Ryssland/Sovjetunionen), 
även om den blev mer komplex under 1930-talet genom Tysklands upprustning. 
Det fanns knappast någon anledning för periodens regeringar att konsultera sina 
militära experter om säkerhetspolitiken, och det gjorde de inte heller. 

Vad gällde krigsplanläggningen förekom det före 1905 (unionskrisen) ingen inter-
aktion mellan regeringen och de militära staberna. Däremot förekom det viss sådan 
interaktion mellan kungen (som i grundlagen designerad överbefälhavare i krig) och 
staberna. Den operativa planeringen var i praktiken militäretablissemangets ensak.

Detta förändrades väsentligt under striden om parlamentarismen (1905-1917). 
Karl Staaffs andra regering (1911-1914) intresserade sig livligt och handlingskraf-
tigt för krigsmaktens organisation, planering och övriga verksamhet. Och efter par-
lamentarismens seger 1917 blev det snart praxis att regeringarna begärde och erhöll 
information om den militära krigsplanläggningen, och det var inte ovanligt att de 
hade synpunkter (som måste beaktas) på denna. 

Exkurs: från kunglig till militär överbefälhavare 
Enligt 1809 års regeringsform skulle kungen i krigstid fungera som högste befälha-
vare över krigsmakten till lands och sjöss. Dessutom skulle han föra befäl över den 
mobiliserade armén, ett direkt operativt kommando. Om han inte kunde eller ville 
fylla dessa funktioner, kunde han utse en prins av kungahuset eller någon general 
i sitt ställe. Arrangemanget med kungen som både högste befälhavare och kom-
menderande arméchef i fält uppfattades av många som olämpligt i princip och/eller 
i praktiken. Det mäktiga liberala partiet ville ha en överbefälhavare som klart och 
fast stod under regeringens kontroll. Militäretablissemanget, fastän mestadels roja-
listiskt, ville se en yrkesmilitär i positionen som högste befälhavare. Dock ville flottan 
bevara status quo. Den stod i krig inte under kungens direkta befäl utan leddes ope-
rativt av en amiral; och insikten att en militär överbefälhavare nödvändigtvis skulle 
bli en arméofficer gjorde den obenägen för förändring av grundlagens arrangemang.

Omständigheterna under första världskriget föranledde regeringen Hammar-
skjöld att 1915 besluta att i krig skulle en överbefälhavare tillsättas med en yrkes-
militär i funktionen; härvid skulle även flottan underställas honom. Denne överbe-
fälhavare skulle obetingat vara underställd regeringen. I denna reform framträder 
i nästan färdig form den moderna överbefälhavarinstitutionen. Det var nu bara en 
tidsfråga, innan en fredstida överbefälhavarpost skulle inrättas. Dock blev tiden 
lång. Motståndet var starkt – från flottan och andra myndigheter som inte ville för-
lora sin direkta access till regeringen för att i stället underställas överbefälhavaren. 
Vinterkriget föranledde regeringen att 1939 utnämna en fredstida överbefälhavare, 
dock temporärt. Först 1942 får vi en permanent överbefälhavare i fredstid.

En annan form av "militarism" finner vi enligt min uppfattning när civilmakten (po-
litiker och ämbetsmän) intresserar sig för militära frågor på ett excessivt sätt.

1. Ett historiskt perspektiv: Sverige 1814-1939
Epokens säkerhetspolitik var neutralitetspolitiken. Om denna rådde närmast total
enighet och samförstånd i landet. Hotbilden var enkel (Ryssland/Sovjetunionen),
även om den blev mer komplex under 1930-talet genom Tysklands upprustning.
Det fanns knappast någon anledning för periodens regeringar att konsultera sina
militära experter om säkerhetspolitiken, och det gjorde de inte heller.

Vad gällde krigsplanläggningen förekom det före 1905 (unionskrisen) ingen inter-
aktion mellan regeringen och de militära staberna. Däremot förekom det viss sådan
interaktion mellan kungen (som i grundlagen designerad överbefälhavare i krig) och
staberna. Den operativa planeringen var i praktiken militäretablissemangets ensak.

Detta förändrades väsentligt under striden om parlamentarismen (1905-1917).
Karl Staaffs andra regering (1911-1914) intresserade sig livligt och handlingskraf-
tigt för krigsmaktens organisation, planering och övriga verksamhet. Och efter par-
lamentarismens seger 1917 blev det snart praxis att regeringarna begärde och erhöll
information om den militära krigsplanläggningen, och det var inte ovanligt att de
hade synpunkter (som måste beaktas) på denna.

Exkurs: från kunglig till militär överbefälhavare
Enligt 1809 års regeringsform skulle kungen i krigstid fungera som högste befälha-
vare över krigsmakten till lands och sjöss. Dessutom skulle han föra befäl över den
mobiliserade armen, ett direkt operativt kommando. Om han inte kunde eller ville
fylla dessa funktioner, kunde han utse en prins av kungahuset eller någon general
i sitt ställe. Arrangemanget med kungen som både högste befälhavare och kom-
menderande armschef i fält uppfattades av många som olämpligt i princip och/eller
i praktiken. Det mäktiga liberala partiet ville ha en överbefälhavare som klart och
fast stod under regeringens kontroll. Militäretablissemanget, fastän mestadels roja-
listiskt, ville se en yrkesmilitär i positionen som högste befälhavare. Dock ville flottan
bevara status quo. Den stod i krig inte under kungens direkta befäl utan leddes ope-
rativt av en amiral; och insikten att en militär överbefälhavare nödvändigtvis skulle
bli en armsofficer gjorde den obenägen för förändring av grundlagens arrangemang.

Omständigheterna under första världskriget föranledde regeringen Hammar-
skjöld att 1915 besluta att i krig skulle en överbefälhavare tillsättas med en yrkes-
militär i funktionen; härvid skulle även flottan underställas honom. Denne överbe-
fälhavare skulle obetingat vara underställd regeringen. I denna reform framträder
i nästan färdig form den moderna överbefälhavarinstitutionen. Det var nu bara en
tidsfråga, innan en fredstida överbefälhavarpost skulle inrättas. Dock blev tiden
lång. Motståndet var starkt — från flottan och andra myndigheter som inte ville för-
lora sin direkta access till regeringen för att i stället underställas överbefälhavaren.
Vinterkriget föranledde regeringen att 1939 utnämna en fredstida överbefälhavare,
dock temporärt. Först 1942 får vi en permanent överbefälhavare i fredstid.

12



13

2. Ett internationellt perspektiv under det kalla kriget

Vi börjar med de tre presidentstyrda staterna.

Finland
Finlands säkerhetspolitik under det kalla kriget bestämdes strukturellt av den hot-
fulla närheten till Sovjetunionen och strategiskt av presidenten. Denne var också 
överbefälhavare. Den högsta militära befattningshavaren (Kommendören för för-
svarsmakten) hade direkt access till presidenten. Det är dock ovisst, om befatt-
ningshavaren i fråga hade något inflytande på säkerhetspolitiken under perioden. 
Försvarsmakten hade sedan andra världskriget en mycket stark ställning i Finland. 
Detta manifesterade sig bl.a. i försvarskommendörens särskilda förhållande till 
presidenten (ovan) och i krigsplanläggningen som militären skötte utan politisk 
inblandning.

Frankrike
I franskt samhällsliv var försvarsmakten högt respekterad. Denna ställning visade 
sig bl.a. i säkerhetspolitiken. Presidenten var överbefälhavare, men hade vid sin 
sida en officer som säkerhetsrådgivare; och den högsta militära befattningshava-
ren (Chef d’état-major des armées/CEMA) ägde tyngd i berörda frågor. Det verkar 
som om militäretablissemanget i Frankrike under det kalla kriget hade större in-
flytande på försvarspolitiken än militärledningen i någon annan av de undersökta 
staterna.

Vad gällde krigsplanläggningen, var statsledningen starkt intresserad men lät 
militären sköta den utan interferens.

USA
Förenta staternas grundlagsfäder var antimilitarister och visste vad de ville när 
de gjorde presidenten, normalt en civilperson, till överbefälhavare för krigsmak-
ten. Här etablerades ett varaktigt civil-militärt relationsmönster inom staten. Den 
högsta militära befattningshavaren (Chairman of the Joint Chiefs of Staff) hördes 
under det kalla kriget statutmässigt av presidenten, försvarsministern och natio-
nella säkerhetsrådet inom säkerhetspolitiken och andra frågor. Men han var bara 
en röst i relation till den krets av tunga civila makthavare som jämte honom rådde 
presidenten i frågor om säkerheten för nationen. Ett slags inflytande, ja, men ett 
mycket begränsat sådant. 

Den civila eliten inom försvarsetablissemanget visade ofta ett excessivt intresse 
för militära frågor, ett intresse som man skulle kunna kalla ”militaristiskt”. In-
tresset tog praktisk form i en ofta närgången civil kontroll, och även emellanåt i 
politisk styrning, av militärens planering och operationer.

Vi fortsätter med de parlamentariskt styrda staterna Danmark, Norge, Storbritan-
nien och Västtyskland.
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Danmark och Norge
Danmark och Norge har en, låt vara avlägsen men lång, gemensam historia och 
företer betydande samhälleliga likheter. Vad gäller den aktuella problematiken, upp-
visar de emellertid under det kalla kriget ganska stora olikheter. 

Likartat var visserligen förhållandet att den högste militäre befattningshavaren 
(benämnd försvarschefen i båda länderna) var underställd regeringen och att det var 
regeringschefen som i realiteten fungerade som överbefälhavare i nationella krissi-
tuationer. Men i säkerhetspolitiska frågor konsulterade den norska regeringen gärna 
sin försvarschef, medan den danske försvarschefen i praktiken ofta ignorerades av 
sin regering. Och vad gäller den militära krigsplanläggningen, begärde den norska 
regeringen kontinuerlig redovisning av denna, medan regeringen i Danmark före-
tedde en påtaglig brist på intresse. 

Någon förklaring till dessa, något förvånande, olikheter infinner sig inte ome-
delbart, och det ligger utom ramen för denna uppsats ambitioner att spekulativt 
fördjupa sig i frågan.

Storbritannien
Liksom i Finland och Frankrike, hade försvarsmakten i Storbritannien under det 
kalla kriget en mycket stark ställning hos befolkningen. Detta gav försvarsstabs-
chefen (Chief of Defence Staff), den högste militäre befattningshavaren, en särskild 
auktoritet när han konsulterades av regeringen i säkerhetspolitiska frågor. Den auk-
toriteten förminskade dock inte regeringens absoluta makt över säkerhetspolitiken. 
Och i nationella krissituationer överflyttades det högsta militära kommandot i prak-
tiken till premiärministern. 

Liksom i USA, framstår den civila eliten inom försvarsetablissemanget som jäm-
förelsevis ”militaristisk”, d.v.s. som excessivt intresserad av militära frågor. Denna 
starka tendens i beteendet kunde under det kalla kriget leda till civil interferens i den 
militära krigsplanläggningen och i militära operationer. Intressant nog, syns detta 
förhållande inte ha vållat några allvarliga konflikter. Gemensam djup patriotism 
verkar ha skapat ett speciellt civil-militärt samförstånd i försvarsfrågor i det kalla 
krigets Storbritannien.

Västtyskland
Det västliga Tyskland övertog efter andra världskriget skulden för det wilhelminska 
kejsardömets och det tredje rikets krigspolitik och rikt utvecklade militarism. För-
bundsrepublikens försvarsorganisation kom att i hög grad präglas av antimilitarism. 
En befattning som högste befälhavare över försvarsmakten (Inhaber der Befehls- und 
Kommandogewalt/IBuK) inrättades, men den tilldelades inte en officer utan försvars-
ministern och övertogs vid nationella kriser i praktiken av förbundskanslern. 

I säkerhetspolitiken var militärens inflytande obetydligt. Och den militära krigs-
planläggningen var i Västtyskland mer än i någon annan NATO-stat styrd av At-
lantpaktens ledning. Det västtyska inflytandet på den nationella krigsplaneringen 
kom snarare från civila försvarspolitiker än från officerare.
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Sammanfattande iakttagelser
I presidentstyrda stater var presidenten överbefälhavare, och den högsta militära 
befattningshavaren var underställd honom. I parlamentariskt styrda stater var på 
motsvarande sätt regeringen bestämmande över den högste militäre befälhavaren, 
men i nationella krissituationer övertog regeringschefen i praktiken det militära 
överkommandot i staten. 

I säkerhetspolitiska frågor rådfrågades militärledningen överallt, men dess infly-
tande var ingenstans styrande. Det militära inflytandet syns ha varit större i Finland, 
Frankrike, Norge och Storbritannien än i Danmark, USA och Västtyskland. 

Krigsplanläggningen framstår i alla undersökta stater utom Danmark, Finland 
och Frankrike som kontrollerad och styrd av den politiska ledningen; i Finland och 
Frankrike skyddades militären från civil interferens av försvarsmaktens höga natio-
nella prestige, och i Danmark uteblev den civila interferensen på grund av regering-
ens ointresse.

Referenser
Avsnittet om det historiska perspektivet bygger främst på Erik Norberg: ”En över-
befälhavare över rikets försvarskrafter. Den högsta militära ledningen 1915-1939.”, 
Meddelanden från Krigsarkivet 9. Sthlm 1982; Per Thullberg: Krigsmaktens högsta 
ledning 1895-1920. Från konungslig makt till parlamentarisk kontroll och professi-
onell ledning. Sthlm 1986 (Projektet Svenskt försvar och utländska impulser 3) och 
Kent Zetterberg, Militärer och politiker. En studie i militär professionalisering, inn-
ovationsspridning och internationellt inflytande på de svenska försvarsberedning-
arna 1911-1914. Sthlm 1988 (Svenskt försvar och utländska impulser Nr. 4) samt 
på samtal med överstelöjtnant Arvid Cronenberg och professor Kent Zetterberg.

Vad gäller det internationella perspektivet, är det anmärkningsvärt att den aktu-
ella problematiken nästan inte alls behandlats av den statsvetenskapliga eller histo-
riska forskningen. Jag har för min information varit hänvisad till min egen allmänna 
och speciella kunskap som historiker och framför allt till intervjuer med olika speci-
alsakkunniga personer, nämligen gästforskare Vincent Boulanin, professor Jan Hal-
lenberg, fil dr Gunilla Herolf, professor Bo Huldt, professor, Knud Jespersen, pro-
fessor Nils Marius Rekkedal, direktör Tomas Ries, avdelningsdirektör Lars Ulfving 
och kanslirådet Tommy Åkesson.

Om begreppet ”militarism” se t.ex. Gunnar Artéus, Krigsmakt och samhälle i 
frihetstidens Sverige. Sthlm1982 och där redovisad relevant litteratur.
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befälhavare över rikets försvarskrafter. Den högsta militära ledningen 1915-1939.",
Meddelanden från Krigsarkivet 9. Sthlm 1982; Per Thullberg: Krigsmaktens högsta
ledning 1895-1920. Från konungslig makt till parlamentarisk kontroll och pro fessi-
onell ledning. Sthlm 1986 (Projektet Svenskt försvar och utländska impulser 3) och
Kent Zetterberg, Militärer och politiker. En studie i militär professionalisering, inn-
ovationsspridning och internationellt inflytande på de svenska försvarsberedning-
arna 1911-1914. Sthlm 1988 (Svenskt försvar och utländska impulser Nr. 4) samt
på samtal med överstelöjtnant Arvid Cronenberg och professor Kent Zetterberg.

Vad gäller det internationella perspektivet, är det anmärkningsvärt att den aktu-
ella problematiken nästan inte alls behandlats av den statsvetenskapliga eller histo-
riska forskningen. Jag har för min information varit hänvisad till min egen allmänna
och speciella kunskap som historiker och framför allt till intervjuer med olika speci-
alsakkunniga personer, nämligen gästforskare Vincent Boulanin, professor Jan Hal-
lenberg, fil dr Gunilla Herolf, professor Bo Huldt, professor, Knud Jespersen, pro-
fessor Nils Marius Rekkedal, direktör Tomas Ries, avdelningsdirektör Lars Ulfving
och kanslirådet Tommy Åkesson.

Om begreppet "militarism" se t.ex. Gunnar Artkis, Krigsmakt och samhälle i
frihetstidens Sverige. Sthlm1982 och där redovisad relevant litteratur.
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Man lyssnade på militären när det passade
Regeringen, ÖB och säkerhetspolitiken 

av Olof Santesson
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5.  Exkurs: Frågan om hjälp
6.  Sex överbefälhavare
7.  Med riktning mot en syntes
8.  Regeringen och ÖB: slutsatser
Referenser   

1.  Land i fortsatt beredskap
Sverige mötte tiden efter 1945 med en krigsmakt under uppbyggnad. Dess styrning 
och relationer till regeringen hade mejslats ut under krigsåren när landets läge var 
utsatt. Det militära försvaret – för många symbolen för vårt oberoende – hade då 
haft en central och krävande roll under riksledningen. Nu, troddes det, väntade en 
övergång till fredstida förhållanden med en nedtoning av militärens behov. Att det 
i stället skulle bli ett annat slags krig, det kalla, som ställde fortsatta och varaktiga 
beredskapskrav på riket, kunde få förutse.

Det nära nog femtioåriga skede som ska behandlas liknar föga våra dagars för-
hållanden med ödesfrågor kring miljö och finansiella system, motsättningar av et-
niska eller religiösa dimensioner och kamp mot terrorgrupper inom stater snarare 
än mellan stater. Den gången, när medborgarna trodde att de skulle skörda fredens 
frukter, visade sig inom ett par år ett äldre ont mönster finnas kvar med kraftmät-
ningar mellan länder eller grupper av länder, nu kanske mest påfallande med den 
fattiga världen som skådeplats. Även den gamla världen insnärjdes i denna väv av 
ideologisk kamp och misstänksamhet.

Krigsslutet har ibland annars setts som en historisk brytpunkt. Efter vad mänsk-
ligheten hade upplevt av strategisk terrorbombning och med atombomberna mot 
Hiroshima och Nagasaki skulle världen aldrig bli densamma. Europa fick igång en 
återuppbyggnad, delvis med starkt stöd från USA (Marshallhjälpen). Kolonialväl-
den föll. Men samtidigt fortsatte grymheter och lidanden. Decennierna efter global 
eld upphör i Europa och Östasien-Stilla havet kom, det skönjer vi i efterhand, att 
höra hemma i samma tidsålder som de två världskrigen och mellankrigstiden (”Det 
långa kriget”, enligt den amerikanske forskaren Philip Bobbitt). 
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Omständigheter under det kalla kriget liknade sålunda och förlängde snart de 
konfliktfyllda förhållanden som generationer av människor dittills hade levt under, 
i varje fall sedan den europeiska fredens sammanbrott 1914. Stormakter förde krig 
”genom ombud” och kunde fortfarande planera för att i extrema fall själva ta till 
vapen om inflytande och territoriella innehav, ifall allt gick galet och den efter hand 
etablerade ömsesidiga avskräckningen med kärnvapen kollapsade. Kraftfull diplo-
mati och försvar, förmåga till väpnad strid, kom snart på nytt att spela en central 
krishanteringsroll. 

Hur den svenska säkerhetspolitiken under dessa årtionden hanterades är ämnet 
för detta kapitel i vår granskning av högsta ledningen inom forskningsprojektet 
FOKK (Försvaret och det kalla kriget). Vad som avhandlas är frågan om vilken 
påverkan som användare av maktens klassiska verktyg, framför allt det militära, 
kunde ha på beslut som under det kalla krigets år fattades av den nationella led-
ningen. Det var en tid av avgöranden där det i sista hand gällde att hålla borta hotet 
om ”det otänkbara”: ett tredje världskrig med överhängande risk för insats av kärn-
vapen. Även en nordisk småstat kunde här betyda något i det storpolitiska skeendet, 
beroende på hur väl den skötte sina magra kort.

Utgångspunkter för denna redovisning är således vad för slags säkerhetspolitiska 
inriktningsbeslut som under den undersökta perioden med dess skiftande förhål-
landen togs av den nationella högsta ledningen i Sverige, med vilka syften de togs, 
hur de togs och vilka försvarsinstanser som under regeringen eventuellt kan ha varit 
delaktiga i dem. 

Så formulerat kan FOKK-ämnet te sig ovanligt. I vår inhemska debatt brukar mi-
litären anmärkningsvärt sällan betraktas i ett politiskt maktperspektiv. Detta följer 
av ett svenskt mönster: maktpolitiska överväganden har saknat en plats i inhemsk 
säkerhetspolitisk tradition. Dock kan nämnas åtminstone ett nutida exempel: Insti-
tutionen för säkerhet och strategi vid Försvarshögskolan gav 2004 ut en serie elev-
uppsatser under titeln Militära maktmedel i politikens tjänst. Där skriver volymens 
redaktör Marcus Mohlin i ett förord något som borde kännas som självklart: ”Om 
vi utgår från att de säkerhets- och utrikespolitiska beslut som fattas av suveräna 
stater är avsedda att genomföras, måste även det militära maktmedlets praktiska 
utnyttjande diskuteras.”

2.  Grunder och begrepp
Avsikten är nu att granska ett tidvis spänt skede i svensk historia, där det militära 
maktmedlet alternativt a) praktiskt utnyttjades, b) kunde ha utnyttjas eller c) inte alls 
var aktuellt för statsmakterna att utnyttja. Ur materialet gäller det att pröva om det 
går att dra några slutsatser om svenskt säkerhetspolitiskt beslutsfattande. Framställ-
ningen får framför allt i ett centralt placerat avsnitt karaktären av en rundmålning 
av den svenska säkerhetspolitiken, och i det perspektivet den militära utvecklingen, 
under det kalla kriget. Förhoppningen är att texten i viss likhet med innehållet de 
senaste åren i en rad FOKK-skrifter (bland dem ett antal s k vittnesseminarier) ska 
kunna ge impulser till kommande forskning. 
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senaste åren i en rad FOKK-skrifter (bland dem ett antal s k vittnesseminarier) ska
kunna ge impulser till kommande forskning.

18



19

Låt oss börja med det säkerhetspolitiska utgångsläget när tystnaden lägrade sig 
över andra världskrigets slagfält. Fysiskt var det av naturen givet. Länder ligger 
där de ligger, något som särskilt de små bland dem med sina begränsade tillgångar 
inte kan göra mycket åt. Andra faktorer än geografin är mer påverkbara. Sålunda 
betingades i vårt fall villkoren för svensk utrikes- och försvarspolitik av det senaste 
förflutnas laddade händelseutveckling, av kollektiva upplevelser och minnen, av 
landets mänskliga och materiella resurser. Men i botten handlade det i alla fall om 
vårt geostrategiska läge. 

Med blicken mot öster hade detta läge i en mening varit konstant sedan tidigt 
1800-tal med förlusten av de finska länen och utgången av Napoleonkrigen. Om 
ett hot här skulle växa upp utgjorde Östersjön – under den korta stormaktstiden 
inneslutet i vårt sjövälde – strategiskt och ur ett mer utpräglat militärt försvarsper-
spektiv en vallgrav. Så hade detta innanhav fungerat fram till slutfasen av första 
världskriget, så hade det blivit igen under andra världskriget – och nu också efteråt 
vad det gäller egentliga Östersjön. Detta sedan Sverige för andra gången måst foga 
sig i att Sovjetunionen – likt tidigare tsarens Ryssland – hade satt sig i besittning av 
de baltiska länderna och en lång kust. I svenskt försvarstänkande spelade Gotland 
här rollen som viktig utpost. 

Strandägarna i söder var gamla grannar, till en början eliminerade som väpnade 
maktfaktorer. Det sargade Polen behärskades i praktiken av den sovjetiska armén 
men skulle rätt snart visa sig vara en oroskälla för Moskva. Tyskland, ockuperat av 
segrarmakterna, låg sönderbombat, i ruiner, krossat; ett kluvet land där dock den 
större västra delen förvånansvärt skulle visa förmåga att ekonomiskt snabbt komma 
på fötter och tio år efter krigsslutet inträda i Nato med marin närvaro i Östersjön. 
Det skedde samtidigt som Polen och andra centraleuropeiska stater inlemmades i 
det sovjetiska svaret: Warszawapakten.

I sydväst fanns Danmark, tidigt Nato-medlem och en god granne, men också 
Östersjöutloppen som potentiell brännpunkt, och i väster en annan god granne, 
tillika Nato-land, Norge, som vid behov kunde utgöra ryggtäckning åt Sverige och 
vise versa. (Längst upp i norr skulle med tiden båda länderna behöva räkna med ett 
mer utsatt läge på grund av Sovjets upprustningar.)

På andra sidan Bottniska viken mötte vårt land ett Finland i färd med att karva ut 
en ny tillvaro under Sovjetunionens uppsikt. Hur det gick för landet var vår kanske 
mest direkta, till synes bestående säkerhetsfråga, och den krävde en medveten svensk 
hållning. Ett självständigt Finland var också en förutsättning för att makten över 
Åland med närhet till Stockholmsregionen inte skulle bli ett hot mot vår säkerhet.

Kort sagt, Östersjöområdet tedde sig blott alltför snabbt, som en yta av konfron-
tation snarare än kommunikation. Sverige skulle komma att hamna mitt emellan 
två mer eller mindre akut antagonistiska och snart kärnvapenbestyckade paktsys-
tem. I vårt innanhav möttes deras gränser. Efter utbrottet av det kalla kriget höll 
Sverige ”halva frontlinjen” mot Sovjetunionen och Warszawapakten, det är lika 
långt mellan Treriksröset och Smygehuk som mellan Smygehuk och Neapel.
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Vad är säkerhetspolitik?
På hela denna geopolitiska miljö, historiskt en strategisk tummelplats för många 
rivaliserande länder, kan man lägga en rad säkerhetssynpunkter, av vilka många 
berörande sådant som handelsvägar, sjörätt och miljörisker faller utanför vårt ämne. 
En första avgränsning gäller därför vad som här avses med nationell säkerhetspoli-
tik, för att klara ut ramen för det som ska diskuteras. Den definition som har valts 
är Nils Andréns välkända precisering i arbetet Säkerhetspolitik (1997):

Nationell säkerhetspolitik är en sammanfattande beteckning på en stats poli-
tiskt styrda aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i situationer 
där den ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från andra stater, i det in-
ternationella systemet.

Ett väpnat värn har Sverige lika litet som andra stater avstått ifrån. Militära sys-
tem hade anor. Länders försvar var ofta kopplade till själva statsbygget. Det west-
faliska systemet krävde i praktiken att de alla efter förmåga vidtog arrangemang 
för att säkra sina intressen. Likaledes förutsatte den efter hand alltmer utvecklade 
folkrätten att regeringar på något sätt skaffade sig och vidmakthöll kontroll över det 
egna territoriet. Nästan alla världens länder försåg sig också med reguljära våldsre-
surser – en del till egen olycka. 

Sverige var tidigt ute i världen med en inhemsk väpnad organisation, under år-
hundraden direkt under kungens befäl. Monarken var fram till 1974 års författ-
ningsreform faktiskt ”högste befälhavare”, men sent omsider hade det befunnits 
nödvändigt att det direkta ansvaret för verksamheten även formellt delegerades till 
militära yrkesmän. Till frågorna då: Hur långt sträckte sig i modern tid deras infly-
tande utanför den egna organisationen? Vilken roll kom de att spela i den svenska 
säkerhetspolitiken under det kalla krigets långa beredskapsperiod? Hur förhöll det 
sig med samsynen mellan beslutsfattare ur olika läger? 

För att diskutera dessa ting behöver man också se om det går att utröna vad som 
fanns av övergripande nationella perspektiv och handlingar i den svenska säkerhets-
politiken – eller snarare om det fanns några sådana föreställningar. Vi skulle gärna 
reda ut hur landet framför sig såg en maktroll som det skulle, ville eller kunde spela 
på världsscenen. Frågan gäller således om det fanns uppsättning strategiska idéer som 
med ett litet mer förpliktande begrepp skulle kunna kallas för Sveriges Grand Strategy.

En ”total” säkerhetspolitik
Säkerhetspolitik utgår således från att något av stort nationellt värde måste värnas. 
När begreppet slog igenom hos oss efter andra världskriget avsåg det, som framgår 
av Andréns definition, åtgärder som krävdes mot yttre hot (angrepp). Efter hand 
kom just den svenska säkerhetspolitiken att definieras som ”total” i den meningen 
att den sades omfatta utrikespolitik, nationellt försvar, nedrustnings-, handels- och 
biståndspolitik. Också i denna breda bemärkelse förblev naturligtvis det avgörande 
vilken politik som regeringen förde att säkra svenska intressen under stormakts-
blockens årtionden. 
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av Andréns definition, åtgärder som krävdes mot yttre hot (angrepp). Efter hand
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vilken politik som regeringen förde att säkra svenska intressen under stormakts-
blockens årtionden.
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Det kunde handla om tal och utspel och – för regeringschefer som samtidigt 
var partiledare – agerande efter reaktioner i den egna partigruppen, framför allt 
kanske där. Med andra ord fanns det fler avgöranden än enbart sådana beslut som 
regeringen enligt grundlagen tog kollektivt vid regeringssammanträde. För maktha-
vare gällde det i alla dessa fall att först pröva frågan. Hur just det arbetet gick till 
avgjorde den själv inom den av författningen angivna ramen.

På denna punkt råder ingen skillnad mellan det kalla krigets tid och dagens situa-
tion, även om vi numera tagit nya steg med ”det vidgade säkerhetsbegreppet”. Vad 
som har ändrats är att kraven på insatsberedskap har ökat när det gäller ett brett 
spektrum av utmaningar mot samhället, samtidigt som vi ska möta problem tillsam-
mans med andra och inte längre stå ensamma som vi gjorde den gången. 

Beslut som formar svensk säkerhetspolitik förblir ändå precis som förr den na-
tionella ledningens sak, det formuleras klart i rikets författning. Bestämmelser som 
i sammanhanget berör både högsta ledningen, dess auktoritet och relationerna till 
Försvarsmakten återfinns enligt 1974 års författningsreform i några nyckelparagra-
fer ur tre av Regeringsformens kapitel.

1 kap. Statsskickets grunder.
§ 1: All offentlig makt utgår från folket 
§ 4: Riksdagen är folkets främsta företrädare. 
§ 6: Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. 

7 kap. Regeringsarbetet.
§ 2: Vid beredning av regeringsärenden skall behövliga upplysningar och ytt-
randen inhämtas från berörda myndigheter…
§ 3: Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträde. Re-
geringsärenden som gäller verkställighet inom försvarsmakten av författningar 
eller särskilda regeringsbeslut kan dock, i den omfattning som angives i lag, 
under statsministerns överinseende, avgöras av chefen för det departement till 
vilket ärendena hör.
§ 4: … Minst fem statsråd skall deltaga i regeringssammanträde.

10 kap. Förhållandet till andra stater och mellanfolkliga organisationer.
§ 9: Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att 
möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas i 
strid eller sändas till annat land endast om
1. riksdagen medgiver det,
2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden,
3. skyldighet att vidtaga åtgärd följer av internationell överenskommelse eller 
förpliktelse som har godkänts av riksdagen.
Förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrepp mot riket, icke givas 
utan riksdagens medgivande.
Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld i enlighet med in-
ternationell rätt och sedvänja för att hindra kränkning av rikets territorium i 
fred eller under krig mellan främmande stater.
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De juridiskt utformade formuleringarna om hur Försvarsmakten kan sättas in 
må verka hämtade ur en gammaldags miljö, men påfallande är likafullt att även vår 
rätt moderna grundlag från det kalla kriget särskilt markerar det militära försvarets 
roll i utövandet av statsskicket. Det gör då också rimligt att tro att militära aspekter 
i någon form skulle kunna spela in när avgöranden träffas som berör rikets säkerhet. 

Ett konstaterande att det handlar – och handlade om – beslut fattade på högsta 
nivå säger inte nödvändigtvis hela sanningen, eller ens det väsentliga, om vad som 
fordras innan dessa beslut blir av. En fråga är med andra ord hur i praktiken kollek-
tiva regeringsbeslut på det internationella området kommer till stånd eller kom till 
stånd tidigare. Bedömningar och förslag från lägre nivåer kunde ha stor betydelse 
under beredningsprocessen. Saken borde framgå extra tydligt om det fanns några 
fall där regeringen hade att avgöra om eller hur den i säkerhetspolitiskt syfte skulle 
kunna använda sig av ”den hårda kärnan”, de väpnade styrkorna som nått bety-
dande styrka. Ambitionen att studera detta aktualiserar, eller rent av fordrar i några 
fall, återblickar. 

Redskapet: ett folk i vapen
Att gränser skulle skyddas var ett minne och ett behov som nog alla för sextiofem 
år sedan bar med sig från det nyss avslutade kriget. Svenskarna hade måst vänja sig 
att leva under en tidvis ansträngande beredskap, som inte ens under lugnare förhål-
landen kunde helt försvinna utan att något kom i dess ställe. I inledningen talades 
därför om att det kalla kriget med tiden kom att innebära ett tillstånd av fortsatt 
beredskap. Nyttjandet av begreppet tarvar en förklaring, då det kan missförstås eller 
tolkas på flera sätt. I det här fallet åsyftas det förhållandet att man snart insåg att 
det var ett nytt slags fred med tvekan som rådde. Den krävde vaksamhet inför vad 
som i värsta fall kunde hända. 

Det innebar att en krets av ansvariga såg till att samhället under ytterligare ett 
halvt sekel förblev inriktat på att ett krig kunde komma, då landet måste vara i 
stånd att med uppbådandet av alla sina krafter försvara territoriet och den egna 
livsstilen. Man ska inte överdriva hur effektivt detta fungerade. Det svenska bered-
skapssystemet hade, som ska framgå, sina svaga sidor. Någonstans i bakgrunden av 
det stadiga arbetet på ekonomiska och sociala landvinningar var i alla fall många 
människor medvetna om, och institutioner inställda på, att deras förmåga kunde 
komma tas i bruk för krigets ändamål. Den första tidens byggande av skyddsrum 
under fred och de än idag prövade flyglarmen bär syn för sägen.

Själva det kalla krigets militära organisation och ledningen av den var i många 
hänseenden arv av 1930-talets reformansatser och, naturligtvis framför allt, ansväll-
ningen av militära förband under andra världskrigets beredskapsvakt. En rimlig 
fråga den närmaste tiden efter krigsslutet var om man skulle behöva ha råd att satsa 
sådana resurser som gjorde det möjligt att öva nya ungdomskullar i deras helhet. 
Svaret blev ja. Mellankrigstidens kategoriklyvning erbjöd inga goda erfarenheter. 
Värnplikten som rekryteringsgrund medgav en stor truppvolym till relativt billig 
penning per capita, eftersom i fred den absoluta majoriteten var hemförlovad och 
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ingenting kostade. Delar ryckte in vid övningar, alla på en gång först vid rikets mo-
bilisering.

Fälthären hade under det senaste stora kriget endast en gång varit mobiliserad i 
sin helhet. Det var vid pådraget (försiktigt nog kallat ”organisering”) 1940, dagarna 
efter det tyska 9 april-överfallet på Danmark-Norge, när gällande försvarsplanering 
inte höll och det måste improviseras inom Krigsmakten. Sedan försvaret växt avse-
värt hade man därefter på våren 1941 infört täcktruppssystemet, som innebar att 
staber och förband i viss turordning var inkallade till stöd för den kurs som reger-
ingen ville följa. Styrkan kunde varieras i takt med växlingar i det säkerhetspolitiska 
läget. I princip och praktik hade landet skaffat sig smidigt sätt att hålla garden uppe 
enligt statsmakternas bedömning av det aktuella behovet. 

Lärdomen tycktes vara att efter hand som försvaret hade byggts ut kunde Sverige 
föra en mer självständig politik. Efter krigsslutet ansågs likafullt med hänsyn till det 
internationella läget att periodvis stora fredstida inkallelser av krigsförband vore 
obehövliga. Det borde räcka med ett annat slags långsiktig beredskap. Täcktrupp-
smodellen i sin krigstida form skulle därmed inte återkomma under det kalla kriget, 
när kraften i den militära verksamheten, särskilt för arméns del, gick åt till förvalt-
ning, utbildning och totalförsvarssamverkan. 

Beredskap på lång sikt
Inom den fortsatta beredskap som det kalla kriget krävde fanns således inga stående 
förband redo för insatser, begreppet tog formen av en långsiktig handlingsförmåga 
med hela det civila samhällets uppbådade resurser som stöd åt Krigs-/Försvarsmak-
ten. Det här var grunden för att vissa landsvägar byggdes som vägbaser för fly-
get liksom för att man åstadkom en utspridning av det markförsvar som idag litet 
föraktfullt avfärdas som den ”förrådsställda armén”. Systemet hade sitt pris. I det 
dagliga livet nöjde man sig med att högre förband i brist på annat i bästa fall fick 
ett begränsat antal repetitionsförband att leda vid fälttjänstövningar. Stora försvars-
maktsövningar kom efter år av uppehåll också tillbaka, egendomligt nog mot slutet 
när resurserna alltmer tröt.

Grundtanken från andra världskrigets år vidhölls i alla fall: hela nationen skulle 
kunna ställas på krigsfot i händelse av väpnat angrepp eller hot därom. De insiktsful-
la visste att en sådan omställning till krigsförhållanden skulle skaka om hela samhäl-
let till ett högt och långvarigt pris. Därför måste ett förhastat totalt pådrag undvikas, 
och regeringen ville även i ett djupt kritiskt ögonblick ha säkerhetspolitiskt rådrum. 
Det behövdes alternativa pådrag. Med tiden förfinades därför planeringen för det 
militära försvarets del med beredskapshöjningar i etapper, från partiell mobilisering 
med ”alternativ mindre” (50 000 man) respektive ”alternativ större” (ca 250 000 
man) till ”allmän mobilisering” (ca 800 000 man). Frågan om hur det här skulle 
fungera hölls under hela skedet levande. Vi återkommer till hur det blev i praktiken.

Försvarets organisation var under större delen av det kalla kriget förgrenad på 
ett flertal myndigheter, endast delar stod under central ledning. Till verksamheten 
hörde (och hör idag) resurser för inhämtning av kunskap om omvärldens strategiska 
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och militärt operativa dispositioner som ett av rikets viktiga verktyg för bedriva 
säkerhetspolitiken. 

Liksom för övrigt fallet var med säkerhetstjänsten hade dock den militära under-
rättelsesidan länge varit ett föga prioriterat område inom svensk säkerhetspolitik. 
Ännu vid andra världskrigets utbrott hade den varit svagt utvecklad, samtidigt som 
det tedde sig livsviktigt för regeringen att få underrättelser om främmande makters 
trupprörelser och andra militära dispositioner. En uppryckning skedde också medan 
krigsårens allmänna försvarsförmåga ökade. 

Under det kalla kriget blev underrättelsetjänsten därtill allt bättre, men den fick, 
som läget utvecklades, oftast en något mindre dramatisk roll än åren dessförin-
nan. Vid mitten av 1970-talet tillkom ett biträdande organ, Försvarets underrät-
telsenämnd, med ett antal parlamentariker och en hög jurist. Deras uppgift var 
bl a att följa och ge råd för verksamheten. Till regeringsarbetet knöts en särskild 
underrättelsegrupp med höga företrädare för UD och försvarsdepartementet jämte 
generaldirektören för Försvarets radioanstalt FRA och cheferna för den militära 
underrättelsetjänsten och säkerhetspolisen. Gruppen sammanträdde vanligtvis en 
gång i månaden. 

Underrättelsetjänsten förtjänar sin studie på egen plats. I denna framställning är 
det emellertid andra sidor av den militära försvarspolitiken, och framför allt utsik-
terna för försvarets ledning att spela en roll på riksplanet, som står i centrum.

Olika slags frågor
De säkerhetspolitiska frågor som regeringen hade att hantera krävde olika slags 
handläggning beroende på fallens angelägenhetsgrad. Man skulle, ifall en lätt hals-
brytande jämförelse tillåts, kunna klassificera dem som Jan Hallenberg nyligen gjor-
de i sin bok The Quest for Control (2009) om USA:s säkerhetspolitik efter den 11 
september 2001 med tonvikt på den amerikanska presidentmakten, 

Typ 1 är för Hallenberg sådana frågor som i princip omedelbart de uppstår blir 
”säkerhetiserade”, med en modern term. Dit skulle nog i Sveriges fall de flesta räkna 
den sovjetiska nedskjutningen av svenska spaningsflygplan (”Catalinaffären”) i juni 
1952 jämte de mest dramatiska ubåtshändelserna, U 137 hösten 1981och jakten i 
Hårsfjärden 1982. Medan de pågick var statsmakternas kontroll över den säker-
hetspolitiska hanteringen inte ifrågasatt av någon; kritik mot deras agerande kunde 
komma först efterhand. 

Med säkerhetsfrågor av typ 2 avser Hallenberg sådant som under åratal finns på 
agendan. För svensk del gäller det först och främst förhållandet till Sovjetunionen. 
Man ville uppträda förtroendeskapande men även, beroende på resurser, avskräcka 
från hot genom väl avvägda militära program och åtgärder; avbalanseringen var 
inte okontroversiell.  Därutöver torde det framför allt ha handlat om hänsynen till 
Finland, som hölls levande hela det kalla kriget. 

Säkerhetsfrågor av typ 3 slutligen är i den här indelningen sådana där regeringen 
själv säkerhetiserar en fråga och ser till att den hamnar på den politiska dagord-
ningen. För småstaten Sveriges del skulle mången hävda att våra regeringar absolut 
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inte ville blåsa upp nya frågor till säkerhetsproblem. Saken blev för deras del aldrig 
aktuell under det kalla kriget. 

Teoretiskt kunde annars en regering i något sammanhang ha trappat upp be-
hovet av svenskt deltagande i fredsbevarande operationer som nödvändigt för vår 
säkerhet. Men sådan var vanligen inte argumenteringen, den tog mer sikte på solida-
ritet med FN och skulle uttrycka ett slags moraliskt medansvar för andra olyckligt 
lottade folk.

Som ett specialfall skulle några kanske tänkas hävda att regeringen – och ÖB – i 
onödan eller på felaktiga grunder gjorde U 137-affären till ett säkerhetsproblem, 
detta från utgångspunkten att en avsiktlig sovjetisk kränkning inte hade bevisats. 
Det kunde ha rört sig om en felnavigering, d v s snarast en olyckshändelse utan 
säkerhetspolitiska implikationer. Dock: en utbredd uppfattning är att intrånget av 
avsiktligt, och ubåten stod onekligen på grund i ett militärt känsligt område. Att 
visa undfallenhet kunde ha skapat sovjetiska förväntningar om framtida eftergifter. 
Frågan är därför snarare om inte rädsla för sovjetiska fritagningsförsök och för tidig 
utsläppning av båten skapade ett svensk säkerhetsproblem.

3.  Försvarad alliansfrihet
Utifrån Andréns definition av nationell säkerhetspolitik var, är fortfarande, rikets 
väpnade resurser regeringens säkerhetspolitiskt främsta tillgång i verkligt kritiska 
lägen. Särskilt i början av det kalla kriget, efter beredskapsårens forcerade upprust-
ning från medioker nivå, förfogade ju Sverige också över en personellt ansenlig mi-
litär förmåga. Miljarder satsades på ledningsresurser i skyddade bergsanläggningar 
och på väldiga beredskapslager av strategiska produkter. 

Som centralt ledningsorgan hade försvarsstaben tillkommit 1937 i enlighet med 
1936 års försvarsbeslut. En post som militär befälhavare över den mobiliserade 
Krigsmakten och operativ chef under krigsförhållanden förutsågs i samma beslut 
bli behövlig. Den hade därefter tillsatts i december 1939 sedan Finland drogs in i 
vad som utvecklades till andra världskriget, och den blev kvar sedan freden kommit. 

ÖB och alla andra   
Under den undersökta perioden hade Sverige i tur och ordning ett halvt dussin över-
befälhavare, ÖB, var och en med delvis olika förutsättningar att som det militära 
säkerhetsetablissemangets främste företrädare hävda sina och försvarets intressen i 
förhållande till statsmakterna. Denna undersökning försöker att lägga tyngdpunk-
ten på arten och omfattningen av ett säkerhetspolitiskt samspel mellan regeringen 
och respektive ÖB under det kalla krigets år, i den mån man kan tala om det arbete 
som utfördes och deras gemensamma ansträngningar som ett samspel. 

Inte minst kraftansträngningen och resursåtgången för att vidmakthålla Krigs-
makten vid avsedd styrka betydde att det var viktigt för regeringen hur väl arbetet 
leddes och av vem. I spetsen för försvarsetablissemanget stod dock överbefälhava-
ren länge inte som ensam förvaltningschef utan endast som den främste av ett helt 
knippe myndighetschefer på det säkerhetspolitiska området, inklusive cheferna för 
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armén, marinen och flygvapnet. Med dessa tre överlade överbefälhavaren regelbun-
det i militärledningen. I förekommande fall kunde även chefer för totalförsvarsmyn-
digheter kallas till ledningsmötena. 

Det var täta sammanträffanden. När Lennart Ljung summerade kom han fram 
till att han på sina åtta år som ÖB hade haft etthundrafemtio möten i militärled-
ningen, d v s ett varannan vecka under stora delar av året. (Lennart Ljungs tjänste-
dagböcker 1984–1986.) Till detta organ fogades 1978 militärledningens rådgivande 
nämnd, som bestod av nio ledamöter utsedda av regeringen på parlamentarisk ba-
sis, varav en hade förordnats att vara ordförande. Deras uppgift var att lämna ÖB 
och försvarsgrenscheferna synpunkter i praktiskt taget allt utom frågor som rörde 
den operativa verksamheten eller underrättelsetjänsten. 

ÖB träffade vidare en rad generaldirektörer jämte företrädare för UD och Sveri-
ges radio i totalförsvarets chefsnämnd för samordning av de centrala myndigheter-
nas verksamhet inom totalförsvaret. I nämnden ingick även en av civilbefälhavarna 
(särskilt designerade landshövdingar och lika många som militärbefälhavarna). En 
av nämndledamöterna hade av regeringen utsetts att vara ordförande. Chefsnämn-
den sammanträdde i regel varannan månad. 

På det militära området hölls årligen möten mellan ÖB och den tidens högre 
officerare verksamma utanför Stockholm, de sex (sju till1966) militärbefälhavarna 
jämte chefen för flygets attackeskader E1; således ytterligare ett forum där statsmak-
ternas avsikter för försvaret kunde ventileras inom organisationen.

Kontakterna på hög nivå
Hur såg det då ut med ÖB:s kontakter på den högsta nivån? Under det kalla kriget 
fortsatte man med en av statsmakterna formaliserad ledningsmodell som hade växt 
fram under andra världskrigets beredskapsår. Efter hand utvecklades det mönster 
som i tillämpliga delar råder oförändrat även idag. 

För överläggningar och information i fred mellan regeringen och de centrala 
myndigheterna gällande samordning av totalförsvaret finns således sedan 1962 
försvarsrådet, som leds av statsministern. Hans ersättare är försvarsministern. I 
rådet ingår regeringsledamöter, kabinettssekreteraren i UD och statssekreteraren i 
försvarsdepartementet, den senare rådets sekreterare, liksom överbefälhavaren, för-
svarsstabschefen, en civilbefälhavare (finns inte kvar) och en rad generaldirektörer. 

Statsministern står det givetvis fritt att när helst han finner det erforderligt efter-
fråga överbefälhavarens syn i uppkommande frågor, telefonledes/elektroniskt eller 
vid personliga samtal. Hans närmaste man får ofta praktiskt ordna kontakterna; 
det gällde exempelvis i Olof Palmes andra regering för Ulf Larsson, statssekreterare 
i statsrådsberedningen 1982–1985.

Vidare kan ÖB och hans försvarsstabschef beordras delta i utrikesnämndens mö-
ten och också kallas till föredragningar inför regeringens allmänna beredning eller 
rent av till regeringssammanträden. Under den kalla krigs-perioden träffade över-
befälhavaren annars inte systematiskt eller särskilt ofta statsministern, än mindre 
regeringen i dess helhet. Dessutom tycks mötesfrekvensen ha avtagit. Det verkar t 
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ex ha varit tydlig skillnad mellan Stig Synnergrens och Bengt Gustafssons umgänge 
med den högsta makten. För regeringen i dess helhet var antalet frågor kring just 
försvarspolitiken försvinnande litet i den stora ärendehanteringen; det rörde sig om 
någon procent.

På rutinplanet viktiga samtalspartner för ÖB i kanslihuset, framför allt i frågor 
om organisation och budgetanslag, var försvarsministrarna jämte deras närmaste 
män, statssekreterarna i försvarsdepartementet. Till ministrarna återkommer vi 
kortfattat i kapitel 6 med dess miniporträtt på våra ÖB. Bland statssekreterarna 
kan på den borgerliga sidan nämnas Sven Hirdman 1979–1982, särskilt när det 
gällde besluten kring JAS Gripen, och för socialdemokraterna Karl Fritiofson och 
Per Borg, vardera under två långa perioder, 1958–1967 respektive1982–1988. 

Mängden möten ÖB–regeringsmakten, inte bara av rutinkaraktär, en gång i 
veckan, skedde dock under hela skedet på tu man hand mellan general och för-
svarsminister. ”Man ska inte ta brödet ur munnen på försvarsministern.” Så för-
klarar Torbjörn Fälldin, i sitt samtal med FOKK-gruppen, arbetsfördelningen inom 
de egna regeringarna. Att märka är också att överbefälhavarna hade en tät kontakt 
med sin minister som inga andra verkschefer. De flesta generaldirektörer brukar få 
nöja sig med ett eller annat möte om året.

I delstudien sker ingen systematisk genomgång av relationerna mellan överbefäl-
havarna och de kalla krigsårens sammanlagt tio försvarsministrar, sju socialdemo-
krater och tre borgerliga. Det motiveras med att de ting som avhandlades i huvud-
sak gällde annat än nationell säkerhetspolitik, som ju är ämnet här. Vad parterna 
under sina många möten diskuterade var framför allt sådant som försvarsekonomi, 
personalfrågor, utbildningskrav och nya vapensystem. Försvarsministrarna spelade 
med andra ord, som det synes, endast en högst marginell roll som medutövare av 
säkerhetspolitik, alternativt mottagare och/eller förmedlare av ÖB:s tankar på om-
rådet. 

Två hypoteser
De villkor under vilka det svenska försvaret arbetar i förhållande till regeringsmak-
ten skiljer sig inte principiellt från dem som gäller andra statliga myndigheter och 
verk. Utgångspunkten finner vi i den säregna svenska förvaltningsmodellen med ett 
litet regeringskansli, som i folkmun brukar tillskrivas Axel Oxenstierna och 1634 
års regeringsform men som när det gäller statsskicket mer bottnar i 1719 och 1720 
års regeringsformer. 

1945 hade sålunda Krigsmakten med överbefälhavaren i spetsen sin givna roll i 
det öppna svenska samhället. Kungen fanns kvar, men kungamakten, och under långa 
skeden herremakten, med vilka de väpnade styrkorna snarast hade levt i symbios, var 
borta. Överheten hade slutgiltigt ersatts av folkmakt efter införandet av allmän och lika 
rösträtt för män och kvinnor 1921. Som tung samhällskraft hade således det militära 
systemet ett par årtiondens erfarenheter av att inrätta sig efter hur besluten fattas inom 
ett parlamentariskt-demokratiskt system. Kring hur anpassningen tog sig praktiska ut-
tryck kan man ställa upp olika hypoteser. Studien ska förhoppningsvis ge svaret.
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män, statssekreterarna i  försvarsdepartementet. Ti l l  ministrarna återkommer vi
kortfattat i  kapitel 6 med dess miniporträtt på våra ÖB. Bland statssekreterarna
kan på den borgerliga sidan nämnas Sven Hirdman 1979-1982, särskilt när det
gällde besluten kring JAS Gripen, och för socialdemokraterna Karl Fritiofson och
Per Borg, vardera under två långa perioder, 1958-1967 respektive1982-1988.

Mängden möten ÖB—regeringsmakten, inte bara av rutinkaraktär, en gång i
veckan, skedde dock under hela skedet på tu man hand mellan general och för-
svarsminister. "Man ska inte ta brödet ur munnen på försvarsministern." Så för-
klarar Torbjörn Fälldin, i sitt samtal med FOKK-gruppen, arbetsfördelningen inom
de egna regeringarna. Att märka är också att överbefälhavarna hade en tät kontakt
med sin minister som inga andra verkschefer. De flesta generaldirektörer brukar få
nöja sig med ett eller annat möte om året.

I delstudien sker ingen systematisk genomgång av relationerna mellan överbefäl-
havarna och de kalla krigsårens sammanlagt tio försvarsministrar, sju socialdemo-
krater och tre borgerliga. Det motiveras med att de ting som avhandlades i huvud-
sak gällde annat än nationell säkerhetspolitik, som ju är ämnet här. Vad parterna
under sina många möten diskuterade var framför allt sådant som försvarsekonomi,
personalfrågor, utbildningskrav och nya vapensystem. Försvarsministrarna spelade
med andra ord, som det synes, endast en högst marginell roll som medutövare av
säkerhetspolitik, alternativt mottagare och/eller förmedlare av ÖB:s tankar på om-
rådet.

Två hypoteser
De villkor under vilka det svenska försvaret arbetar i förhållande till regeringsmak-
ten skiljer sig inte principiellt från dem som gäller andra statliga myndigheter och
verk. Utgångspunkten finner vi i den säregna svenska förvaltningsmodellen med ett
litet regeringskansli, som i folkmun brukar tillskrivas Axel Oxenstierna och 1634
års regeringsform men som när det gäller statsskicket mer bottnar i 1719 och 1720
års regeringsformer.

1945 hade sålunda Krigsmakten med överbefälhavaren i spetsen sin givna roll i
det öppna svenska samhället. Kungen fanns kvar, men kungamakten, och under långa
skeden herremakten, med vilka de väpnade styrkorna snarast hade levt i symbios, var
borta. Överheten hade slutgiltigt ersatts av folkmakt efter införandet av allmän och lika
rösträtt för män och kvinnor 1921. Som tung samhällskraft hade således det militära
systemet ett par årtiondens erfarenheter av att inrätta sig efter hur besluten fattas inom
ett parlamentariskt-demokratiskt system. Kring hur anpassningen tog sig praktiska ut-
tryck kan man ställa upp olika hypoteser. Studien ska förhoppningsvis ge svaret.
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En hypotes är att det när det gällde säkerhetspolitiken rådde ett tämligen harmoniskt 
förhållande mellan regering och försvarsledning, särskilt så länge båda i grunden hade 
samma uppfattning om målet: hur Sverige skulle kunna förbli en viktig och positiv kraft i 
ett europeiskt lågspänningsområde. Militären ska i detta fall ha funnit sig i att lojalt verk-
ställa regeringens beslut – inte strävat efter att påverka dem och/eller velat medverka i 
dem som något slags självskriven partner. Relationerna hade varit klara. Ingen maktfråga 
hade behövt ställas på sin spets av regeringen.

En annan, motstridig hypotes är att militärledningen utifrån sin professionella exper-
tis ansåg sig berättigad, och mer eller mindre självskriven, att spela en framträdande roll 
i utformningen av inte bara försvaret utan även den nationella säkerhetspolitiken. Mot 
detta kunde ha stått en regering som uppfattade skötseln av säkerhetspolitiken som sitt 
område och inte ville släppa in militära företrädare i ett beslutsfattande som till sin natur 
förutsattes vara politiskt (civilt). Ett visst spänningsförhållande kan ha uppstått mellan en 
beslutsvillig regering och ambitiös militär ledning om de yttre förhållandena tillspetsades, 
och kanske inte bara då.

En tilltro till FN
Inrikes motsättningar om försvarets roll och styrka hade i tidigare skeden övervunnits. 
Under båda världskrigen var det gemensamma målet att vårt land skulle stå utanför 
krigshandlingarna. Med ett undantag, då vårt land efter Sovjetunionens anfall mot Fin-
land och vinterkrigets utbrott den 30 november 1939 intagit en position av ”icke krig-
förande”, hade Sverige i detta syfte utfärdat neutralitetsförklaringar. När freden äntligen 
kom fanns det inte längre några stater att behöva vara neutral emot. Vi kunde således 
välja vägar. Men vilka?

Man bör ha en sak klar för sig: de första fredsåren föreföll Europa inte lika ideolo-
giskt och maktpolitiskt uppdelat som skulle bli så typiskt för det kalla kriget. Ovedersäg-
ligt var det ett nytt realpolitiskt faktum att Sovjetunionen på bred front hade trängt fram 
till Östersjön, permanentat sin närvaro där och tagit den reella makten över Central- och 
Östeuropa. Men länderna i väst var inte omgående redo att här se en utmaning som 
måste besvaras. Även sedan det något konstlade vapenbrödraskapet mot Tyskland hade 
upphört, bytts i misstänksamhet och rivalitet, kunde det in på 1950-talet råda en viss 
osäkerhet huruvida svaret skulle bli stabil atlantisk värdegemenskap. För en liten stat i 
storpolitikens utkanter var det inte från början tydligt hur, efter krigsåren, dess självstän-
dighet bäst skulle säkerställas.

Val skulle i alla fall träffas. Vi hade en gång förr satsat på kollektiv säkerhet, då på sina 
håll med tankar om gemensamt försvar i närområdet. Erfarenheterna från Nationernas 
Förbund var dock mörka; förväntningarna på en varaktig fred blev grymt svikna. Små 
stater hade fått klara sig bäst de kunde; vårt land var ett av de få som hade lyckats. Det 
hindrade inte Sverige från att efter andra världskrigets slut söka inträde i segrarmakternas 
nya organisation, Förenta Nationerna, som kunde förväntas ha större möjligheter än 
föregångaren att stå för en kommande global fredsordning. Stormakternas permanenta 
plats och vetorätt i säkerhetsrådet tycktes stå som en broms mot krig dem emellan, vilket 
tedde sig betryggande för en liten stat som annars kunde ha hamnat i kläm. 

En hypotes är att det när det gällde säkerhetspolitiken rådde ett tämligen harmoniskt
förhållande mellan regering och försvarsledning, särskilt så länge båda i grunden hade
samma uppfattning om målet: hur Sverige skulle kunna förbli en viktig och positiv kraft i
ett europeiskt lågspänningsområde. Militären ska i detta fall ha funnit sig i att lojalt verk-
ställa regeringens beslut — inte strävat efter att påverka dem och/eller velat medverka i
dem som något slags självskriven partner. Relationerna hade varit klara. Ingen maktfråga
hade behövt ställas på sin spets av regeringen.

En alman, motstridig hypotes är att militärledningen utifrån sin professionella exper-
tis ansåg sig berättigad, och mer eller mindre självskriven, att spela en framträdande roll
i utformningen av inte bara försvaret utan även den nationella säkerhetspolitiken. Mot
detta kunde ha stått en regering som uppfattade skötseln av säkerhetspolitiken som sitt
område och inte ville släppa in militära företrädare i ett beslutsfattande som till sin natur
förutsattes vara politiskt (civilt). Ett visst spänningsförhållande kan ha uppstått mellan en
beslutsvillig regering och ambitiös militär ledning om de yttre förhållandena tillspetsades,
och kanske inte bara då.

En tilltro till FN
Inrikes motsättningar om försvarets roll och styrka hade i tidigare skeden övervunnits.
Under båda världskrigen var det gemensamma målet att vårt land skulle stå utanför
krigshandlingarna. Med ett undantag, då vårt land efter Sovjetunionens anfall mot Fin-
land och vinterkrigets utbrott den 30 november 1939 intagit en position av "icke krig-
förande", hade Sverige i detta syfte utfärdat neutralitetsförklaringar. När freden äntligen
kom fanns det inte längre några stater att behöva vara neutral emot. Vi kunde således
välja vägar. Men vilka?

Man bör ha en sak klar för sig: de första fredsåren föreföll Europa inte lika ideolo-
giskt och maktpolitiskt uppdelat som skulle bli så typiskt för det kalla kriget. Ovedersäg-
ligt var det ett nytt realpolitiskt faktum att Sovjetunionen på bred front hade trängt fram
till Östersjön, permanentat sin närvaro där och tagit den reella makten över Central- och
Östeuropa. Men länderna i väst var inte omgående redo att här se en utmaning som
måste besvaras. Även sedan det något konstlade vapenbrödraskapet mot Tyskland hade
upphört, bytts i misstänksamhet och rivalitet, kunde det in på 1950-talet råda en viss
osäkerhet huruvida svaret skulle bli stabil atlantisk värdegemenskap. För en liten stat i
storpolitikens utkanter var det inte från början tydligt hur, efter krigsåren, dess självstän-
dighet bäst skulle säkerställas.

Val skulle i alla fall träffas. Vi hade en gång förr satsat på kollektiv säkerhet, då på sina
håll med tankar om gemensamt försvar i närområdet. Erfarenheterna från Nationernas
Förbund var dock mörka; förväntningarna på en varaktig fred blev grymt svikna. Små
stater hade fått klara sig bäst de kunde; vårt land var ett av de få som hade lyckats. Det
hindrade inte Sverige från att efter andra världskrigets slut söka inträde i segrarmakternas
nya organisation, Förenta Nationerna, som kunde förväntas ha större möjligheter än
föregångaren att stå för en kommande global fredsordning. Stormakternas permanenta
plats och vetorätt i säkerhetsrådet tycktes stå som en broms mot krig dem emellan, vilket
tedde sig betryggande för en liten stat som annars kunde ha hamnat i kläm.
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Sverige anlade här ett konstitutionellt synsätt – det västerländska rättssyste-
met var ett främsta skydd mot stormakternas eventuella fordringar. FN utveck-
lades ingalunda på det harmoniska sätt som många hade drömt om, vetorätten 
användes stormaktssjälviskt, men för svenskt vidkommande förblev organisa-
tionen ett centralt forum för våra ambitioner. Neutralitetens mest hängivna an-
hängare såg det egna landet som särskilt användbart för världsorganisationens 
fredssyften. I det sammanhanget kan man inte minst se ett antal svenska medlar-
insatser (Folke Bernadotte, Gunnar Jarring, Olof Palme).

Från ett militärt perspektiv kunde FN-linjen te sig som naiv och orealistiskt, 
det gick ju inte att möta en aggressiv stormakt och hot om militärt angrepp med 
resolutioner i säkerhetsrådet. Så länge väpnat stöd utifrån inte kunde påräknas 
stod försvarsledningen därför snarast för en ”lillsvensk” linje – att klara sig med 
vad som fanns inom det egna landets gränser. Men man hade ingen tanke på att 
söka propagera för att Sverige skulle tona ned engagemanget i FN och förank-
ringen vid folkrätten. Säkerhetspolitiskt borde frågan ha varit okontroversiell.

Neutraliteten
Var eventuellt stridiga civila och militära viljor kunde korsas hängde i stället 
samman med hur ett ensamt Sverige såg sin roll i norra Europa när det åter 
mörknade över världen. Sedan försöken att skapa en nordisk säkerhetspakt 
1949 hade fallit och ett avgörande om det nationella förhållningssättet träffats 
av statsmakterna, gällde under resten av det kalla kriget den neutralitetslinje 
som hade valts och den säkerhetspolitik som denna möjliggjorde, alternativt 
krävde. 

Vad som direkt berörde de villkor under vilka Krigsmakten/Försvarsmak-
ten i allvarligaste fall kunde behöva göra en väpnad insats var avsaknaden av 
säkerhetsgarantier. Det var något som hade sina rötter i 1812 års politik, då 
tronföljaren Karl (XIV) Johan och tsar Alexander I reglerade de rysk-svenska 
förbindelserna på grundval av de finska länens avskiljande från Sverige och in-
lemmande i det ryska kejsardömet. ”Sverige begärde inte någon utfästelse från 
annan makt i fall av säkerhetspolitiskt hot mot vårt land och var inte heller 
berett att lämna sådan utfästelse”, med den då 94-årige Sverker Åströms senaste 
noggranna diplomatformulering (på DN Debatt så sent som den 29 december 
2009). I det hänseendet stämde de två världskrigen och det kalla kriget överens.

Det speciella med Sveriges neutralitet, som den praktiserades under det kalla 
kriget, var att den skilde sig från Schweiz’ av statssamfundet erkända perma-
nenta neutralitet och det statsfördrag om ständig neutralitet som Österrike 1995 
förband sig till. Den får betraktas som en självvald politisk lösning. Vårt land 
kunde inte som under andra världskriget falla tillbaka på folkrättens neutrali-
tetsbegrepp, som ju avsåg förhållandet till krigförande stater. Svenskarna hade 
en egen definition på sin status. Neutraliteten skulle också i princip när som helst 
ha kunnat ändras genom ett politiskt beslut, hur föga troligt det än var att något 
sådant skulle komma till stånd. 

Sverige anlade här ett konstitutionellt synsätt — det västerländska rättssyste-
met var ett främsta skydd mot stormakternas eventuella fordringar. FN utveck-
lades ingalunda på det harmoniska sätt som många hade drömt om, vetorätten
användes stormaktssjälviskt, men för svenskt vidkommande förblev organisa-
tionen ett centralt forum för våra ambitioner. Neutralitetens mest hängivna an-
hängare såg det egna landet som särskilt användbart för världsorganisationens
fredssyften. I det sammanhanget kan man inte minst se ett antal svenska medlar-
insatser (Folke Bernadotte, Gunnar Jarring, Olof Palme).

Från ett militärt perspektiv kunde FN-linjen te sig som naiv och orealistiskt,
det gick ju inte att möta en aggressiv stormakt och hot om militärt angrepp med
resolutioner i säkerhetsrådet. Så länge väpnat stöd utifrån inte kunde påräknas
stod försvarsledningen därför snarast för en "lillsvensk" linje — att klara sig med
vad som fanns inom det egna landets gränser. Men man hade ingen tanke på att
söka propagera för att Sverige skulle tona ned engagemanget i FN och förank-
ringen vid folkrätten. Säkerhetspolitiskt borde frågan ha varit okontroversiell.

Neutraliteten
Var eventuellt stridiga civila och militära vilj or kunde korsas hängde i  stället
samman med hur ett ensamt Sverige såg sin roll i  norra Europa när det åter
mörknade över världen. Sedan försöken att skapa en nordisk säkerhetspakt
1949 hade fallit och ett avgörande om det nationella förhållningssättet träffats
av statsmakterna, gällde under resten av det kalla kriget den neutralitetslinje
som hade valts och den säkerhetspolitik som denna möjliggjorde, alternativt
krävde.

Vad som direkt berörde de villkor under vilka Krigsmakten/Försvarsmak-
ten i allvarligaste fall kunde behöva göra en väpnad insats var avsaknaden av
säkerhetsgarantier. Det var något som hade sina rötter i  1812 års politik, då
tronföljaren Karl (XIV) Johan och tsar Alexander I reglerade de rysk-svenska
förbindelserna på grundval av de finska länens avskiljande från Sverige och in-
lemmande i det ryska kejsardömet. "Sverige begärde inte någon utfästelse från
annan makt i fall av säkerhetspolitiskt hot mot vårt land och var inte heller
berett att lämna sådan utfästelse", med den då 94-årige Sverker Åströms senaste
noggranna diplomatformulering (på DN Debatt så sent som den 29 december
2009). I det hänseendet stämde de två världskrigen och det kalla kriget överens.

Det speciella med Sveriges neutralitet, som den praktiserades under det kalla
kriget, var att den skilde sig från Schweiz' av statssamfundet erkända perma-
nenta neutralitet och det statsfördrag om ständig neutralitet som Österrike 1995
förband sig till. Den får betraktas som en självvald politisk lösning. Vårt land
kunde inte som under andra världskriget falla tillbaka på folkrättens neutrali-
tetsbegrepp, som ju avsåg förhållandet till krigförande stater. Svenskarna hade
en egen definition på sin status. Neutraliteten skulle också i princip när som helst
ha kunnat ändras genom ett politiskt beslut, hur föga troligt det än var att något
sådant skulle komma till stånd.
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Innebörden av en isolerad nationell politisk lösning i en internationell miljö är 
i vilket fall som helst att det kanske inte räcker med omvärldens välvilja för att ar-
rangemanget ska vinna respekt. Dess styrka hänger på med vilken kraft det kan 
hävdas, med vilka verktyg det säkerställs. Ett sådant verktyg var landets militära 
styrka, och det var här som ÖB och hans militärledning naturligen kom in i bilden 
av svensk säkerhet och neutralitet.

Svensk säkerhetspolitik hade präglats av mycket annat än försvarsaspekter un-
der kriget. Inte heller under det kalla kriget dominerades säkerhetstänkandet av 
militära eller militärpolitiska komponenter, men de förekom i tillräckligt många 
av fall för att ÖB:s roll ska vara värd en särskild granskning. Låt oss erinra om det 
geostrategiska läget. Vilka blev då de främsta säkerhetspolitiska målen för ett land 
med långa havs- och landgränser, som blott alltför snabbt fann sig ha hamnat i skär-
ningslinjen mellan två antagonistiska maktblock? 

Att hålla Sverige utanför
I särklass stod ansträngningen att hålla Sverige på en egen väg i närområdet utanför 
stormaktsförvecklingar och konflikter. En politiker eller politisk tjänsteman frestas 
nog att säga att den enda säkerhetslinje som vi alla behövde hålla oss till var just 
neutralitetspolitiken eller, vilket den alltmer kom att kallas, alliansfriheten, som om 
därmed allt var sagt som kändes nödvändigt. Den hade fungerat under första världs-
kriget, dess propagandister påstod att det var den som räddade oss under andra 
världskriget (något som ingen forskare eller högre militär kunde ta på riktigt allvar). 
Och den passade fortsättningen.

Under hela det kalla kriget gällde således den egentillverkade svenska neutrali-
tetspolitiken, och den fungerade som en överdoktrin. Med en litet annorlunda meta-
for tjänstgjorde neutraliteten som säkerhetspolitisk ledstång. Ifrågasätta eller släppa 
den i debatten gjorde man på egen politisk risk. 

Att nöja sig med en sådan politisk definition, som till synes inte öppnade minsta 
spelrum för exempelvis olika militära lösningar av försvarsfrågorna och handlings-
utrymme för våra ÖB, ger en något mager beskrivning av innehållet i vår säker-
hetspolitik. I själva verket betingades säkerhetstänkandet av annat än endast be-
kännelsen till neutraliteten, och det var ju inte heller statiskt, som det ska framgå. 
En komponent som under mer än ett årtionde var uppe till debatt gällde behovet 
av respektive möjligheterna till ett svenskt atomförsvar, innan beslutet togs att vår 
säkerhet inte skulle bygga på tillgång till egna flygburna kärnladdningar. 

Och så har vi frågan om hjälp utifrån. Endast ett fåtal invigda var i förväg med-
vetna om vad som kunde göras om neutraliteten inte skulle skydda oss utan riket 
råkade i krig. De var ”edsvurna män”, involverade i förberedelser för att ta emot 
en hjälp som i praktiken skulle komma från väster, eftersom praktiskt taget alla 
räknade med att den ende presumtive angriparen torde komma från öster. Frågan 
återkommer i ett eget delavsnitt.

Innebörden av en isolerad nationell politisk lösning i en internationell miljö är
i vilket fall som helst att det kanske inte räcker med omvärldens välvilja för att ar-
rangemanget ska vinna respekt. Dess styrka hänger på med vilken kraft det kan
hävdas, med vilka verktyg det säkerställs. Ett sådant verktyg var landets militära
styrka, och det var här som ÖB och hans militärledning naturligen kom in i bilden
av svensk säkerhet och neutralitet.

Svensk säkerhetspolitik hade präglats av mycket annat än försvarsaspekter un-
der kriget. Inte heller under det kalla kriget dominerades säkerhetstänkandet av
militära eller militärpolitiska komponenter, men de förekom i tillräckligt många
av fall för att ÖB:s roll ska vara värd en särskild granskning. Låt oss erinra om det
geostrategiska läget. Vilka blev då de främsta säkerhetspolitiska målen för ett land
med långa havs- och landgränser, som blott alltför snabbt fann sig ha hamnat i skär-
ningslinjen mellan två antagonistiska maktblock?

Att hålla Sverige utanför
I särklass stod ansträngningen att hålla Sverige på en egen väg i närområdet utanför
stormaktsförvecklingar och konflikter. En politiker eller politisk tjänsteman frestas
nog att säga att den enda säkerhetslinje som vi alla behövde hålla oss till var just
neutralitetspolitiken eller, vilket den alltmer kom att kallas, alliansfriheten, som om
därmed allt var sagt som kändes nödvändigt. Den hade fungerat under första världs-
kriget, dess propagandister påstod att det var den som räddade oss under andra
världskriget (något som ingen forskare eller högre militär kunde ta på riktigt allvar).
Och den passade fortsättningen.

Under hela det kalla kriget gällde således den egentillverkade svenska neutrali-
tetspolitiken, och den fungerade som en överdoktrin. Med en litet annorlunda meta-
for tjänstgjorde neutraliteten som säkerhetspolitisk ledstång. Ifrågasätta eller släppa
den i debatten gjorde man på egen politisk risk.

Att nöja sig med en sådan politisk definition, som till synes inte öppnade minsta
spelrum för exempelvis olika militära lösningar av försvarsfrågorna och handlings-
utrymme för våra ÖB, ger en något mager beskrivning av innehållet i vår säker-
hetspolitik. I själva verket betingades säkerhetstänkandet av annat än endast be-
kännelsen till neutraliteten, och det var ju inte heller statiskt, som det ska framgå.
En komponent som under mer än ett årtionde var uppe till debatt gällde behovet
av respektive möjligheterna till ett svenskt atomförsvar, innan beslutet togs att vår
säkerhet inte skulle bygga på tillgång till egna flygburna kärnladdningar.

Och så har vi frågan om hjälp utifrån. Endast ett fåtal invigda var i förväg med-
vetna om vad som kunde göras om neutraliteten inte skulle skydda oss utan riket
råkade i krig. De var "edsvurna män", involverade i förberedelser för att ta emot
en hjälp som i praktiken skulle komma från väster, eftersom praktiskt taget alla
räknade med att den ende presumtive angriparen torde komma från öster. Frågan
återkommer i ett eget delavsnitt.
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Supermakterna i centrum
I säkerhetspolitikens centrum, när det kalla kriget kring 1948 började ta form, stod 
förhållandet till den nya tidens två stormakter i särklass: USA och Sovjetunionen. 
Här underlättas även diskussionen om överbefälhavarens roll i regeringens poli-
tiska perspektiv av resonemangen i boken Svensk säkerhetspolitik i supermakternas 
skugga 1945–1991 (2005). Detta översiktsverk av FHS-forskarna Olof Kronvall 
och Magnus Petersson tar sikte på två handlingspar: avskräckning (krigsavhållan-
de)–förtroendeskapande respektive integration–avskärmning. Båda har författarna 
hämtat från Norge, men här applicerar vi begreppen på svenska förhållanden Det 
ena begreppsparet utvecklades ursprungligen av Johan Jørgen Holst, medan Rolf 
Tamnes gjorde det andra vedertaget. 

Ser man till det första begreppsparet, som i praktiken avsåg Sovjetunionen, ten-
derade politikern i gemen att sätta förtroendeskapandet främst, medan ÖB naturli-
gen såg som sin uppgift att värna om att avskräckningen hölls upp genom starkast 
möjliga krigsavhållande försvar. För att använda ett kostnads-intäkts-resonemang 
skulle man genom förtroendeskapande minska en presumtiv angripares intäkter ge-
nom att ta bort hans motiv för ett angrepp. Avskräckningen skulle i gengäld öka 
kostnaderna.

När det gällde det senare begreppsparet, som avsåg ett svenskt förhållningssätt 
till det västliga försvarssamarbetet (från 1949 Atlantpakten, Nato), hävdade den 
politiska nivån avskärmningens betydelse för trovärdigheten hos neutralitetspoliti-
ken, medan militära företrädare snarare drogs till integration i form av samarbete 
med västmakterna. I den såg de vägen till bättre skyddat Sverige.  

Personkontakter med framför allt grannländerna underlättade givetvis strävan 
att hålla Sverige inneslutet i en fredlig miljö. För både militärer och politiker gällde 
det att försöka knyta an till band som hade funnits före kriget. Stora socialdemo-
kratiska partier etablerade på nytt ett tätt nätverk, framför allt i Norden. Fast säker-
hetspolitiskt laddade frågor inte fick tas upp i Nordiska rådet (från 1952, Finland 
kom med 1955) gick det nordiska samarbetet under det kalla kriget efterhand allt 
längre på snart sagt alla ekonomiska och sociala områden 

Svensk säkerhetspolitik bedrevs givetvis inte heller i ett vakuum. Att Nordeu-
ropa skulle förbli ett lågspänningsområde – det var ett mål som grannländerna hade 
gemensamt. Som nyblivna Nato-medlemmar bidrog Danmark och Norge till detta 
genom att inte tillåta baser eller kärnvapen på sina territorier, Finland gjorde det 
genom att med sitt fredsavtal 1947 och sin VSB-pakt (Vänskaps-, samarbets- och 
biståndspakten) från 1948 satsa på förtroendefulla relationer med Sovjetunionen. 

Detta beskrevs i en dynamisk modell som den nordiska balansen: en makt som 
ville rubba den och framtvinga en förändring fick räkna med motdrag. Sådant reso-
nemang låg nära till hands för en militär och var lätt för massmedierna att ta till sig. 
Andra, diplomater och politiker, föredrog att tala om det nordiska mönstret som ett 
tillstånd – varaktigt nästan vad som än hände. Man ville på det viset undvika att alls 
antyda situationer där Sverige skulle kunna komma att behöva ändra sin hållning. 
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Finland i svensk säkerhetspolitik
Som sina strån till stacken ville svenska regeringar gärna lyfta fram förtroende-
skapandet i öst och avskärmningen i väst. I detta dubbla grepp ingick att undvika 
sådana handlingar eller utspel som kunde skada Finlands ömtåliga förbindelser med 
Sovjetunionen. Politiken tog form från första början av ”farans år”1944–1949 av 
hård finländsk ideologisk och inrikespolitisk kamp, innan kommunisterna (folk-
demokraterna) trängdes tillbaka i riksdagsvalen och Sovjetunionen valde att inte 
försöka ”sovjetisera” landet.

Förra finska försvarsministern Elisabeth Rehn har kallat Sverige för ”Finlands 
diskreta eskort”. Här rådde svensk samsyn: av Sovjetunionen utlösta kriser skulle 
hållas dämpade. Under de två allvarliga fall som drabbade grannlandet, ”natt-
frosten” 1958 och den kanske ännu mer olycksbådande ”notkrisen” 1961, följde 
Sverige en välavvägt avvaktande kurs. Man ville t ex inte att USA skulle agera till 
finsk förmån.

Bakom bilden utåt av svenskt förtroende för Finlands förmåga att trygga sin 
självständighet fanns åtskillig oro för att landet skulle tvingas glida närmare Sov-
jetunionen. Under 1960-talet tilltog bekymren över finska inslag av undfallenhet 
– ”självfinlandisering”. (Anna Helkama Rågård: ”De ofullbordade katastrofernas 
land” Finlandsbilden hos den svenska säkerhetspolitiska eliten 1961–1968, FHS 
2000.) Ljungs dagböcker visar i en skenbar kontrast till dessa farhågor att kontak-
terna med Finland i själva verket var täta i en svensk-finsk säkerhetspolitisk grupp 
med vetenskapsmän, militärer och tjänstemän, som verkade under det kalla kriget. 

Försvarsstaben ville se Finland som en barriär mot öst, men man ansåg att den 
materiellt svaga finska krigsmakten inte skulle kunna lyckas med att försvara sig i 
händelse av en väpnad sovjetisk intervention. Inom säkerhetspolitiken togs dock ve-
terligen inga militära initiativ för att aktualisera en omprövning av Sveriges politik 
ifall läget skulle försämras.

Regeringen och Catalinan
Gemensamt för nästan alla skedets säkerhetsfrågor, hur man än uppfattade dem, 
är att det militära försvaret fanns med som en faktor. Det tidiga kalla krigets mest 
dramatiska dagar, när på Östersjön i juni 1952 en signalspanande DC 3:a försvann 
och en Catalina ute med flygräddningsuppgift sköts ned, ledde belysande nog flyg-
vapenchefen Bengt Nordenskiöld själv sökoperationer i området. 

I detta fall diskuterades läget vid ett regeringssammanträde, till vilket också 
hade kallats ÖB Nils Swedlund, försvarsstabschefen Richard Åkerman och Norden-
skiöld. Statsminister Erlander har i sina Dagböcker 1952 beskrivit hur finansminis-
ter Sköld – krigsårens försvarsminister – undrade om inte Sovjetunionen uppfattade 
det som att vi hade bedrivit ”spioneri för amerikansk räkning”. Försvarsministern 
Torsten Nilsson, som inte hade känt till DC 3:ans flygningar (!), ansåg att det inträf-
fade bevisade behovet av att sådan verksamhet leddes av överbefälhavaren och inte 
låg under flygvapnet. ”Jag hoppas att Nordenskiöld hållit styr på sina mannar, så att 
vi inte stört ryssarnas övningar”, kommenterar en oroad Erlander. 
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Regeringen och Catalinan
Gemensamt för nästan alla skedets säkerhetsfrågor, hur man än uppfattade dem,
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och en Catalina ute med flygräddningsuppgift sköts ned, ledde belysande nog flyg-
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Sovjetunionen tog en vecka på sig och beskrev sedan det inträffade som att ett 
flygplan av okänd nationalitet hade kränkt sovjetiskt luftrum och jagats bort. Erlan-
der konstaterar då i dagboken att ryssarna hade erkänt nedskjutningen. ”Man läg-
ger bevisningen, där det helt naturligt är svårast att komma någon vart: positionsbe-
stämningen.” På ett karaktäristiskt sätt avreagerar sig därefter statsministern: ”Här 
har de (ryssarna, förf anm) onekligen mycken hjälp av våra flygare, vars evinnerliga 
flaxande in på ryskt territorium måste ge både den svenska och den utländska all-
mänheten starka olustkänslor. Hur kan man vara så vårdslös som en rad svenska 
flygare uppenbarligen är? Det är verkligen att lita på sin regerings förmåga att und-
vika bråk med ryssarna.” 

Fakta i målet var att regeringen några år tidigare hade ingått ett avtal med USA 
om att byta svenska signalspaningsdata mot amerikansk teknisk utrustning. Syf-
tet med flygningarna över Östersjön, som också motiverades av ett starkt svenskt 
försvarsintresse, var att få fram en bild av Sovjetunionens luftförsvar och dess möj-
ligheter att bekämpa amerikanskt kärnvapenbestyckat bombflyg. Detta var man i 
Moskva inte ovetande om; åtgärder mot oss kunde följaktligen ha befarats – borde 
nog ha gjort det. 

Ledningsmässigt har ärendet varit värt att extra uppmärksamma på grund av 
den laddade atmosfären och som ett exempel på det slags särskilda lägen då höga 
militärer kunde tillkallas vid ett regeringssammanträde. Samtidigt belyses Erlanders 
svala attityd och tendens till misstro mot officerare. Intrycket blir att högsta led-
ningen i en för landet säkerhetspolitiskt högkänslig fråga saknade ett fast grepp om 
verksamheten. Folkopinionen stödde i alla fall regeringen i dess protest mot Sovjetu-
nionen. Inrikespolitisk strid blev det först när utrikesminister Undén inte ville dra 
saken inför FN:s säkerhetsråd.

Varken Catalina- och U 137-affärerna ingick av allt att döma som några centralt 
dirigerade angrepp mot svenska intressen. De var sådana speciella incidenter som 
kan inträffa utanför säkerhetspolitikens normala kalkyler. I värsta fall hade en farlig 
upptrappning kunnat ske om inte det svenska försvaret hade ingett viss respekt. 
Under sådana icke förutsedda incidenter fick operativa militära chefer momentant 
ett betydande säkerhetspolitiskt inflytande genom de handlingsalternativ de kunde 
erbjuda regeringen (eller genom vad de gjorde på egen hand).

Statsmakterna behövde å andra sidan också räkna med att själva det svenska 
försvarets krigsavhållande förmåga inte räckte till och det gick så illa att en väpnad 
konflikt blev oundviklig. Krigsmakten, från 1974 Försvarsmakten, måste då förstås 
också visa kapacitet att i väpnad strid försvara det egna territoriet. Det aktualiserar 
spörsmålet hur det kalla krigets civila och militära makthavare föreställde sig hotet 
från öst och ett i värsta fall kommande krig och på vad sätt vi med tillgängliga re-
surser bäst skulle kunna hantera situationen. Hur skulle försvarsplaneringen gå till?

Hotet man planerade emot
Det var den politiska ledningens sak att så gott det gick bedöma den framtida säker-
hetspolitiska miljön. Enligt idealbilden skulle politikerna besluta om den säkerhets-
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politiska linjen, se till att militärledningen fick riktlinjer och erforderliga resurser för 
utvecklingen av försvaret som ett av säkerhetspolitikens medel. Så skulle man meto-
diskt kunna utveckla och stärka försvaret. I det följande är resonemanget i samman-
drag lånat från en uppsats av Bo Hugemark, kallad ”Det omvända bedömandet”.

Principiellt underlättades den säkerhetspolitiska processen av att egentligen alla 
insåg att det endast fanns hot från ett håll. Det borde ha gett en fast grund för pla-
neringen.

Gräns- eller kustinvasion – eller kanske båda? Det var vad man antog att en 
angripares metoder skulle gå ut på. De kunde simuleras i krigsspel. Ur dem kunde 
man dra slutsatser om vad som krävdes av ett svenskt försvar för att avhålla mot-
ståndaren från angrepp, alternativt ifall detta misslyckades, för att möta, hejda och 
slå honom i strid. Med angreppsfall och krigsförloppsstudier gällde det att förbättra 
planeringsunderlaget.

Så här hade det kunnat vara i en idealstat. Men i verklighetens Sverige styrdes 
inte säkerhetspolitik och försvarsbeslut metodiskt och rationellt. På det politiska 
planet hade industri- och regionalpolitik stort inflytande, på det militära tenderade 
varje försvarsgren att vilja ha mesta möjliga av kakan utan att se till helheten. Ef-
terhand krympande statsfinanser betydde begränsningar och risktaganden när det 
gällde landets säkerhet som försvarets ledning fann oacceptabla.

Det var inte något hot som styrde säkerhetspolitiken och försvarets utformning. 
Hotbilden blev avhängig av vilken säkerhetspolitik som skulle bedrivas och vilket 
försvar som politiskt och ekonomiskt kunde genomföras i landet. De säkerhetspoli-
tiska slutsatser som lades till grund för försvarsplaneringen drogs, har det sagts, ”på 
ofullständigt underlag, genom ytliga resonemang och med bristande systematik”. 
Detta kallar dock andra för en myt. De vill inte gå med på att bilden var så mörk.

Risken man såg
I botten låg försök att skilja mellan hot och risk. Hotet, hotbilden, skapades av 
en tänkbar fiendes möjligheter att angripa beroende på dennes tillgängliga resur-
ser. Risken – det var sannolikheten för att fienden verkligen skulle gå till angrepp. 
Rågången är inte alltid lätt att dra. Stora angriparresurser kan skapa frestelser för 
motparten – således öka risken. I huvudsak var det så att risken för Sverige uppstod 
om och när en storkonflikt utbröt mellan blocken. Avskräckningen mellan dem, ter-
rorbalansen, innebar att krigsrisken under övervägande delen av det kalla kriget var 
liten. Militärer ville planera för ökade resurser utifrån hotbilden, medan politiker 
genom att hålla sig till risken kunde våga sig på att minska försvarets styrka. 

1964 ändrades följaktligen försvarets målsättning. Krigsmaktens operativa upp-
gift begränsades till avvärjning av storinvasion i en huvudriktning (kust eller gräns). 
I den andra skulle endast fördröjningsoperationer föras. Försvarets koppling till 
säkerhetspolitiken hade blivit riktigt otydlig.
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inte anses värda insatsen”. Den officiella synen var att vi endast hotades i samband 
med en supermaktskonflikt och att alliansfriheten då gav Sverige en chans att stå 
utanför – men ingen garanti. 

Försvarsmakten kunde/fick inte bygga sina insatser på operativ samverkan med 
väst. Då tog man till den s k marginaldoktrinen för att ange den angriparinsats mot 
vilken det svenska försvaret behövde dimensioneras. Och så räknade man på vilka 
kostnader fienden ansåg sig kunna ta för att genomföra ett företag mot Sverige. 
Utifrån sina studier av sovjetisk krigsplanering bedömer Bengt Gustafsson också att 
”marginaldoktrinen nog är mer rätt än fel” (i mejl till författaren).

Förutsättningarna bakades samman i s k angreppsfall. Först kallades de för di-
mensionerande anfall, sedan fann man det mer realistiskt att kalla dem för styrande.

Angreppsfall utvecklades i scenarier. Senare konstruerades typfall: angrepp mot 
Sverige under pågående storkrig på kontinenten; angrepp inledda i Skandinavien 
eller under en storkrigspaus; begränsade operationer i syfte att snabbt skapa ett full-
bordat faktum. Utifrån angreppsfallen gjordes sedan krigsförloppsstudierna kring 
olika sammansättningar av försvaret och dess ekonomiska nivåer.

Tanken var att vi hade god insyn i eller kunde bedöma hur en motpart resone-
rade. Bedömningen kunde grundas på militärgeografi, strategiska doktriner, mili-
tära styrkeförhållanden, sådant man hade relativt stadigt underlag för att analysera. 
Men hur skulle vi kunna värdera kvaliteten hos stridskrafter som inte hade mötts 
på slagfältet, och hur veta något om den andres värderingar? Till detta kom möjlig-
heterna av att vi skulle överraskas. Det var knappast fråga om 9 april-angrepp utan 
mer att en angripare hade skapat sig förutsättningar för att vi själva skulle komma 
i snabbt underläge.

Sovjet och angreppsfallen
Det har funnits skäl att relativt utförligt diskutera planeringsförutsättningarna där-
för att de i växande omfattning tillkom under såväl militär som civil medverkan. 
När det gäller analysen av och uppfattningen om Sovjetunionens politiska mål präg-
lades försvarets befälskårer av utbredd antikommunism, medan svenska politiker 
gärna tog till sig bilder av pågående normalisering – ofta i strid med de mörkare 
militära bedömningarna. Politiska ledare såg framför sig Sovjetväldet som en status 
quo-makt med ekonomisk blomstring och tillväxt som främsta mål.

Växlande drag i den sovjetiska politiken gav kremlologer fullt arbete i decennier, 
men politiker i Sverige tog efter Stalins död 1953 fasta på utsagor om att ideologin 
förlorat drivkraft i Moskva. Långtgående maktsyften i Kreml var inget som man 
behövde oroa sig för och betona i den svenska ledningen. Talet om kommunismens 
seger sågs alltmer som ett tomt slagord. 

När Sovjetledare halvvägs igenom det kalla kriget proklamerade fredlig sam-
existens kunde politiker i ansvarig ställning nästan uppfatta deras land som vilken 
stormakt som helst. Sovjetunionens invasioner i Budapest 1956 och i Prag 1968 
(det senare enligt den då nya Brezjnevdoktrinen) var beklagliga händelser som inte 
långvarigt kunde tillåtas påverka relationerna österut. Med Helsingforsdokumentet 
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1975 och tillskapandet av OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Eu-
ropa, kunde man tillåta sig att börja se saker i ljusare färger.

Till detta kom att alliansfriheten och neutralitetspolitiken fick avgöra vilka an-
greppsfall som man behövde ha med i försvarsplaneringen. Det skulle inte finnas 
någon risk för ett isolerat angrepp – en sådan kunde ju aktualisera svenskt alliansin-
träde eller starkt upptrissade försvarsbudgetar. Ett angrepp mot oss kopplat till en 
supermaktskonflikt skulle göra formeln ”alliansfriheten syftande till neutralitet i 
krig” snabbt överspelad. Att diskutera hjälp utifrån fick inte längre förkomma efter 
1968 års försvarskommissions betänkande.

Den springande frågan var huruvida Sverige var ett attraktivt mål eller ett land 
som Sovjetunionen i händelse av konflikt skulle känna sig nödsakad att invadera. 
Idag anser vi oss ha en ganska god uppfattning om att Sverige från 1960-talet och 
framåt inte var ett sovjetiskt förstahandsmål, om vårt land kunde kringgås igenom 
operationer i Danmark och Norge. Kanske behövde ett angrepp, om det kom, inte 
heller ske enligt planerarnas invasionsfunderingar. Sovjetunionen kunde nå even-
tuella angreppsmål (exempelvis Gotland och/eller en flygkorridor i Mellansverige) 
genom att sätta in ett antal taktiska kärnvapen eller genom blotta hotet att göra det 
eller slutligen genom att överraska oss innan vi hade hunnit reagera, höja beredska-
pen och mobilisera stridskrafterna. 

Politikerna började under 1980-talet ställa kravet att Krigsmakten skulle kunna 
möta överrumplande anfall. Planerarna fick nu skilja på storanfall och kuppan-
fall. Det senare kunde tänkas ske i två former. 1) ett kuppartat inlett storanfall 
(senare överraskande inlett anfall), där angriparen genom att överraskande ta ham-
nar och flygfält säkrade egen snabb styrketillväxt; 2) strategisk kupp, senare stra-
tegiskt överfall, där angriparen i stället satsade på att bryta vår styrketillväxt och 
motståndskraft. Strategiskt överfall blev mot slutet av det kalla kriget det styrande 
angreppsfallet. 

Planeringsarbetet genererade mycken kunskap. Men det kan inte sägas ha sti-
mulerat till flexibilitet i det militära systemet. Där blev både politiker och militärer 
fångar. Inom säkerhetspolitiken hade ÖB inte mycket att bidra med till statsmakter-
nas överväganden, även om dessa hade uppskattat nytänkande, vilket i och för sig 
inte var vanligt förekommande. 

1972 beslöts att försvarets operativa effekt kunde nedgå under några år. Re-
dan ett år senare anmälde ÖB att det kunde bli nödvändigt med en annan operativ 
inriktning än den som nyss hade börjat gälla. I praktiken måste Försvarsmakten 
vara beredd att snabbt övergå till endast fördröjningsoperationer i alla storanfalls-
riktningar. Frågan, som efter detta följer med oss in i fortsättningen, är hur rele-
vanta planeringsunderlag och krigsförloppsstudier verkligen var ju mer försvarets 
förmåga avlägsnades från säkerhetspolitikens ursprungliga krav. Åtminstone i ett 
militärt perspektiv var inriktningen irrationell: spänningsnivån kunde ju höjas igen 
och snabbare än det skulle gå att bygga upp den operativa styrkan.
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4.  Säkerhetspolitiken empiriskt
Så långt har analysen ägnats åt användbara begrepp, generella säkerhetspolitiska 
fenomen och praktiskt-politiska frågeställningar under det kalla kriget. Det kan där-
med vara dags att gå tillbaka i tiden och följa upp spörsmål kring ÖB-rollen mer 
empiriskt genom ett parallellt studium av utvecklingen av det svenska utrikes- och 
säkerhetstänkandet respektive betingelserna för det militära försvaret i ett säker-
hetspolitiskt perspektiv under åren 1945–1991. När det gäller regeringens syn på 
ÖB och vise versa måste ibland i brist på fakta rekonstruktioner tillgripas.

För att ta det från början så tedde sig övergången till fredsförhållanden smi-
dig på personplanet. Andra världskriget andre och siste svenske överbefälhavare 
Helge Jung var också den förste i ordningen i början av det nya skedet, under Per 
Albin Hansson och sedan den socialdemokratiska enpartiregering som efterträdde 
krigsårens samlingsregering. Nu skulle regering och ÖB samarbeta om en hägrande 
fredsvinst. Början blev dock inte idyllisk. 

I samtal med olika regeringsföreträdare och UD-tjänstemän hade Jung börjat 
föra en kampanj för att få till stånd en räfst med några av krigsårens generaler. Den 
avsåg sådana högre officerare som han tyckte hade stått tyskarna alltför nära – fö-
reträdaren Olof Thörnell och militärbefälhavaren Nils Rosenblad – eller rent av 
gått deras ärenden – chefen för kommandoexpeditionen Henry Kellgren. Som ny 
utrikesminister tog Östen Undén illa vid sig Han läste in något sinistert i aktionen. 
I stundens ilska såg han den som att militärledningen i själva verket hade Per Albin 
som måltavla och ”ville komma åt” socialdemokraterna. 

Till realiteterna hör att Jung denna gång faktiskt felbedömde det politiska läget. 
Sedan ÖB för säkerhets skull hade gått upp till kungen, Gustaf V, och uppbådat ho-
nom för sin sak utfärdades visserligen bannbullan mot Rosenblad. Men denne blev 
den ende general som drabbades. Efter denna något laddade början hann därefter 
redan Jung vara med om att säkerhetspolitiken under ledning av hans politiska för-
män gick in i skilda faser och bytte skepnad. 

När det gäller Europa var visserligen den svenska säkerhetspolitiken stabil un-
der hela det kalla kriget. Som redan har antytts kommer vi ändå inte så långt med 
enbart talet om att neutralitetspolitiken/alliansfriheten låg fast – så som många poli-
tiker och deras tjänstemän helst tycks se saken. Inom den tillyxade inhemska ramen 
skedde det saker. Det har sagts att ”Politics is constant movement”. Den politik 
som gällde i Sverige tog sig helt enkelt olika uttryck beroende på personligheters 
roll, förskjutningar i de politiska ambitionerna och, i mindre grad, ändrade makt-
förhållanden i omvärlden. Frågan är då i vad mån ledande politiker tog hänsyn till 
överväganden inom försvaret; till vad man med ett tidigare laddat ord skulle kunna 
kalla den ”militära sakkunskapen”. Ett slags svar ges av händelsernas gång.

Brobyggare
Åren från 1945 fram till dess att den internationella scenen fördunklades1946–1947 
och det blev riktigt mörkt med Pragkuppen 1948, brukar våra historiker kalla för 
brobyggarpolitikens skede. Sverige försökte efter krigshandlingarnas upphörande 
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överväganden inom försvaret; till vad man med ett tidigare laddat ord skulle kunna
kalla den "militära sakkunskapen". Ett slags svar ges av händelsernas gång.

Brobyggare
Åren från 1945 fram till dess att den internationella scenen fördunklades1946-1947
och det blev riktigt mörkt med Pragkuppen 1948, brukar våra historiker kalla för
brobyggarpolitikens skede. Sverige försökte efter krigshandlingarnas upphörande
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lämna sitt bidrag till att förhållandena stabiliserades och stormaktsmotsättningar 
överbryggades. Regeringens politik innehöll från första början tydliga element av 
förtroendeskapande gentemot Sovjetunionen. 

Sitt för många mest smärtsamma uttryck tog den sig under den utdragna pro-
cessen kring baltutlämningen i januari 1946, med direkt bäring på det militära för-
svaret som hade ansvar för interneringslägren; I Eksjö ryggade befälskårer tillbaka 
för genomförandet av utlämningsbesluten, regementscheferna som hade stött dem 
fick disciplinstraff. Carl August Ehrensvärd som försvarsstabschef och överbefäl-
havaren Helge Jung talade faktiskt i slutet av november 1945 om att avgå på grund 
av starkt missnöje med den socialdemokratiska regeringens hantering av ärendet. 
(Ehrensvärd: Dagboksanteckningar 1938–1957.)

Hur stort avståndet kunde vara mellan regeringen och en ledande militär ifrå-
ga om brobyggarpolitiken belyses i en formulering av Ehrensvärd på ett annat 
ställe mindre än ett år efter krigsslutet, sedan Churchill hade hållit sitt ryktbara 
”Fultontal” om järnridån som sänkt sig tvärs igenom Europa. Politikerna fortsatte 
att hoppas på det bästa, så däremot inte försvarsstabschefen. I dagboken den 10 
mars 1946 var det för honom inte tal om att bara fortsätta att lita på gynnsamma 
sovjetförbindelser. ”Jag bestämde mig”, skriver Ehrensvärd, ”för att sätta igång 
utredningar om beredskapsförstärkning genom kvarhållande av delar av den ut-
tryckande årsklassen. Vad som kanske ter sig omöjligt för en regering i dag kan bli 
ett krav om någon vecka. Jag tänker särskilt på Gotland…”

När det gällde försvaret kom aldrig den nedtoning av beredskapen, och 
fredsvinst i form av sänkta anslag, som särskilt socialdemokraterna hoppades kun-
na förverkliga. Pragkuppen och raden av andra kommunistiska maktövertaganden 
i Centraleuropa medförde att nedrustningstankar skrinlades. Krigsårens beslutade 
utveckling fullföljdes. I själva verket kom Sverige att stå som bäst rustat mot slutet 
av 1940-talet. Vid sidan av förtroendeskapandet fanns därmed också ett mått av 
avskräckning i den svenska säkerhetspolitiken – då ännu i god sämja mellan reger-
ingen och ÖB.

I förhållande till västmakterna präglades den renodlade säkerhetspolitiken av 
avskärmning, men Sverige tog fasta på Marshallplanen för Europas återuppbygg-
nad. Det innebar i praktiken ett mått av svensk ekonomisk integrering i västblocket, 
vars omfattning nog inte från början stod klart för regeringen. I och med att Sverige 
tog emot Marshallhjälp som en signal att landet hörde hemma inom västsfären höj-
des också röster inom oppositionen om att den svenska politiken borde ange detta 
tydligare. Undén anklagades för ”ryssvänlighet” och ”undfallenhet mot Sovjet”; 
sådana angrepp mot socialdemokratin skulle komma igen.

Förhandlingarna om ett skandinaviskt försvarsförbund 1948–1949 var en djärv 
framstöt att från svensk sida lämna neutralitetslinjen och satsa på kollektivt försvar 
på bara tre man hand. Men regeringens hopp om att, under ett skede av begyn-
nande blockbildningar mellan öst och väst, kunna dra Danmark och Norge bort 
från USA-Storbritannien visade sig vara förgäves. I och med misslyckandet fram-
stod neutralitetspolitiken för regeringen slutgiltigt som det medel med vilket man 
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skulle försöka undgå att dras in i krig mellan stormakterna. Efter förhandlingarnas 
misslyckande fanns heller inga verkligt starka argument hos andra att driva undan 
neutralitetsalternativet. 

Undénlinjen
Det centrala var att Sverige inte hade några bindningar till något av blocken. Neu-
tralitetslinjen sågs som Sveriges eget sätt att lösa sitt trygghetsproblem, som Un-
dén uttryckte saken. Det var ju han som både definierade och personifierade lin-
jen. Svenska diplomater instruerades att beteckna den svenska politiken just som 
neutralitetspolitik, något som inte kunde hittas i folkrättslitteraturen. Det innebar 
inte alls att Sverige distanserade sig från Förenta nationerna. Neutralitetspolitiken 
begränsades av de förpliktelser som medlemskapet i FN angav om deltagande i 
sanktioner beslutade av ett enigt säkerhetsråd, förklarade Undén, sin egen folk-
rättsexpert. Med andra ord: en svensk roll i ett kollektivt försvar var inte utesluten.

Ett test kom med Koreakrigets utbrott sommaren 1950 och reaktionen i FN. 
Bindande beslut om ingripande kunde ha krävt ett svenskt deltagande. Men i och 
med att säkerhetsrådet inte ålade utan endast rekommenderade medlemsstaterna 
att agera mot Nordkorea kunde Sverige komma undan med ett fältsjukhus. Där-
med hade neutralitetspolitikens trovärdighet inte underminerats. ÖB slapp ett pro-
blem. Inom parentes räknas Sverige fortfarande år 2010 som neutralt i övervak-
ningskommissionen för stilleståndet efter kriget – den enda neutralitetsetikett vi 
sedan snart ett årtionde har kvar.

Som argument för neutralitetspolitiken användes bl a Finlands läge. Sveriges 
neutralitetspolitik var ett stöd för Finland och samtidigt ett bidrag till att motverka 
svensk västmaktsorientering. Så beskriver Bjereld-Johansson-Molin i Sveriges sä-
kerhet och världens fred det s k Finlandsargumentet. Officiellt kunde Sverige inte 
deklarera att hotande framstötar mot Finland skulle leda till att Sverige tog neutra-
liteten under omprövning. Och Finlandsargumentet, anser författartrion, höll op-
positionen mot Undéns politik ”i ett skruvstäd” och bidrog till uppslutning kring 
neutralitetsalternativet. En ändring av neutralitetspolitiken skulle skapa spänning-
ar, sades det. Med Undéns ord: ”En allianspolitik från svensk sida skulle sannolikt 
leda till att Finland blev russifierat.” 

Den avskärmningspolitik mot väst som regeringen hade slagit in på skulle vara 
under det kalla kriget i dess helhet. Sverige tycktes vända sig inåt under den försik-
tiga Undénlinjen. Först senare klarnade det att regeringen efter förhandlingssam-
manbrottet våren 1949 som ett inledande steg hade godkänt att försvarsledningen 
skapade och vidmakthöll betingelser för militärt samarbete med Danmark-Norge 
bl a när det gällde övervakning av luftrummet och i Öresundsområdet. Här gavs 
således ÖB i tysthet en marginellt betydelsefull roll i den svenska säkerhetspoliti-
ken. Allt viktigare blev i det följande samarbetet med Storbritannien (1940-talet), 
USA (1950-talet) och Västtyskland (särskilt efter 1962).
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Jungs Lundatal
Hösten 1949 höll dock Jung i Lund ett tal som bekymrade regeringen. Det var första 
gången sedan krigsårens militära omhändertagande av finskt underrättelsematerial 
(Stella Polaris-affären hösten 1944) som landets regering kände sig stå inför ett in-
slag av självsvåld från försvarets sida. Riskerade man flera öppna ifrågasättande av 
den officiella linjen? Det var en fråga som svävade över hanteringen under återsto-
den av det kalla kriget.

Jung hade konstaterat att ”vår alliansfrihet och deklarerade neutralitetslinje 
tvingar oss att helt lita till egen kraft”, men så kom tillägget: ”i varje fall till dess att 
övergrepp föranleder eller tvingar oss till ställningstagande”. Han uttryckte också 
sin oro för att Sverige ensamt inte i längden skulle kunna hålla stånd om landet 
”utlämnades åt ett världsväldes hänsynslöst målmedvetna aggressionssträvanden”. 

Det förgripliga enligt Jungs kritiker var att han – genom att tala om det ödes-
digra i att Sverige riskerade att stå ensamt i ett storkrig – hade uttalat sig för en 
anslutning till Nato. Regeringen var känslig för allt som tycktes kunna innebära att 
neutraliteten och den utrikespolitiska obundenheten drogs i tvivelsmål; man undan-
bad sig ”politiserande generaler”. 

Saken var desto mer ömtålig som regeringen Erlander själv övervägde visst utö-
kat militärt samarbete med västmakterna. Här kan vi i dokumenten hitta ett ovan-
ligt tydligt exempel på diskussioner mellan stats- och försvarsledningen. De gällde 
vad som senare genomfördes, bl a förlängningen av vissa landningsbanor utifrån 
det amerikanska bombflygets behov. (Om kriget kommit… Neutralitetspolitikkom-
missionen SOU 1994:11.) Intressant nog hade Jungs blivande efterträdare som ÖB, 
Nils Swedlund, kritiska synpunkter på sin förmans ändå rätt försiktiga utspel. Men 
när dåvarande kaptenerna Malcolm Murray och Stig Löfgren utvecklade Jungs tan-
kegångar i boken För Nordens frihet: Synpunkter på ett tidsenligt försvar gick det 
tydligen bra; de stoppades inte i sina karriärer och båda slutade som generaler.

Sovjetunionen reagerade hursomhelst kraftigt på Lundatalet, och Sverige sva-
rade med att demonstrativt undvika att hamna nära Nato-länder i frågor av säker-
hetspolitisk betydelse. 

I första hand förtroendeskapande 
”Den svenska regeringen ansåg att neutralitetspolitikens trovärdighet kunde urhol-
kas om ledande politiker, pressen, högre officerare m fl framförde alltför hård kritik 
mot Sovjet eller alltför utmanande uttalanden om ett svenskt närmande till väst-
blocket”, sammanfattar Olof Kronvall och Magnus Petersson i Svensk säkerhets-
politik hur Sverige i sin tur hanterade den bistra sovjetiska reaktionen. När ryssar 
uppträdde hotfullt svarade man med att försöka stärka den förtroendeskapande 
linjen. Här går mönstret från andra världskrigets inspärrade Sverige igen. Småstaten 
söker inte strid med en stormakt i grannskapet.

Några fler i regeringens ögon utmanande uttalanden, som ifrågasatte klokska-
pen i en strikt neutralitetslinje, blev det heller inte från våra överbefälhavare eller 
deras närmaste män. Men statsmakterna hade bekymmer ändå med uppmärksam-
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made spionaffärer och nedskjutningen av Catalinan och en DC 3:a. Till detta kom 
frågan om Raoul Wallenbergs öde. Under några år i början av 1950-talet var rela-
tionerna med Sovjetunionen mer ansträngda än någon annan gång före 1980-talets 
ubåtsjakter.

Det internationella klimatet lättade dock från 1953 och några år framåt i och 
med Stalins död och ett slut på Koreakriget. I Sverige tog den politiska ledningen 
nya sovjetiska tonfall till intäkt för att den förtroendeskapande politiken nu hade 
lyckats. Mer avspända svensk-sovjetiska förbindelser kan sägas ha kulminerat när 
statsminister Erlander och inrikesministern Gunnar Hedlund, ledarna av en koali-
tionsregering (1951–1957) mellan socialdemokrater och bondeförbundare, gjorde 
ett officiellt besök i Moskva 1956.

Med Ungernkrisen på hösten samma år mörknade scenen åter. Det svenska för-
svarsbeslutet 1958 (början på försvarets korta ”guldålder”), fattat i politisk enighet 
med vissa finansiella påslag, kan ses som ett resultat av att statsmakterna instämde 
i den militära bedömningen att läget inte medgav någon sänkt gard. Perioden fram 
till början av 1960-talet medförde samtidigt för svensk del en skärpning av neutra-
litetspolitiken, medan Romavtalet 1957 pekade mot vad som i etapper skulle bli en 
ekonomisk/politisk integration i Europa: EEC, EG (1967), till sist EU (1993). Likt 
britter och grannfolken stod svenskarna mer eller mindre länge som föga engage-
rade åskådare. 

Nej till handlingsfrihet
De avskärmande och förtroendeskapande elementen i svensk politik ökade ytter-
ligare i betydelse.1959 tog regeringen strid med högerledaren Jarl Hjalmarson om 
dennes förmenta avvikelser från den svenska säkerhetspolitiska linjen. Man be-
slöt att hålla honom utanför den svenska FN-delegationen. Alliansfriheten fick inte 
vara ”ett instrument för framtida handlingsfrihet, vilket kan sägas ha varit vad den 
borgerliga oppositionen förespråkade”, skriver Nils Andrén i boken Maktbalans 
och alliansfrihet (1996). Det kan tilläggas: och vad militärer i ledande ställning 
hoppades på. 

Hjalmarsonaffären fick hur som helst till följd att debatten i det närmaste helt 
tystnade. Själv yppade Hjalmarson hedervärt aldrig vad han visste om vad reger-
ingen visste och godkände.

Relationerna västerut hade också blivit allt bättre, sedan USA börjat betrakta 
svensk säkerhetspolitik i ett positivt ljus och se Sverige som både ”väktare” och 
”ombud” i Östersjöområdet, för att hämta några begrepp från FHS-forskaren Jerker 
Widéns avhandling Väktare, ombud, kritiker (2009) om Sverige i amerikanskt säker-
hetstänkande 1961–1968. Anmärkningsvärt är att avslöjandet 1963 av Stig Wenner-
ströms spionage, som inte endast drabbade Sverige utan även Förenta staterna, inte 
ledde till någon allvarlig förtroendekris. Enligt Widén förde det inträffade snarast 
parterna närmare varandra. Inför ny amerikansk välvilja, utryckt i dokument som 
långt senare har frisläppts och blivit kända hos oss, kom det svenska försvaret att 
spela en viktig kontaktroll när det gällde både underrättelser och vapeninköp. 
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och alliansfrihet (1996). Det kan tilläggas: och vad militärer i ledande ställning
hoppades på.

Hjalmarsonaffären fick hur som helst till följd att debatten i det närmaste helt
tystnade. Själv yppade Hjalmarson hedervärt aldrig vad han visste om vad reger-
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Relationerna västerut hade också blivit allt bättre, sedan USA börjat betrakta
svensk säkerhetspolitik i  ett positivt ljus och se Sverige som både "väktare" och
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I samband med Hjalmarsonaffären hade militära företrädare en föredragning 
för regeringen (åter enbart socialdemokratisk) om det samarbete som förekom med 
Danmark och Norge. Veterligen lade regeringen då inga restriktioner på militären. 
När det gällde planer för samverkan i krig med de två Nato-grannarna, kring sig-
nal- och kryptotjänst och luftbevakning, försäkrades från militärt håll för Erlander 
att dessa planer inte var bindande för Sverige. Det faktum att statsministern frågade 
kan tyckas tyda på att han inte dessförinnan hade satt sig in i ämnet. Det skulle i så 
fall avslöja ett bristande intresse för viktiga detaljer i en säkerhetspolitisk fråga av 
vissa dimensioner. Rimligtvis visste han bättre.

Militärerna hade givetvis inte agerat på egen hand, regeringen hade godkänt 
samarbetet och får förutsättas ha känt till innehållet. Den saknade invändningar, så 
länge en svensk handlingsfrihet inte bands (här passade det med handlingsfrihet!) 
och det inte öppet talades om saken. Man var beredd att avbryta samarbetet om det 
avslöjades offentligt. I det här spelet fick militärledningen hålla god min, men detta 
gällde ju i praktiken för alla, oppositionen inräknad.

Svenska kärnvapen
Vissa svenska aktörer ville gå betydligt längre, in i en säkerhetspolitisk integration 
med USA, och stärka avskräckningslinjen genom att vi skulle ta emot amerikanska 
kärnvapen. Eftersom detta tedde sig som att ge upp alliansfriheten gjorde en del 
kärnvapenförespråkare gällande att denna i själva verket förutsatte svenska kärn-
vapen. 

Frågan aktualiserades påfallande tidigt, när dåvarande överbefälhavaren Jung 
redan i augusti 1945, någon vecka efter atombombsanfallen mot Hiroshima och 
Nagasaki, gav FOA ett utredningsuppdrag för att skapa kunskap om dessa nya va-
pen. I november kom så regeringen igång med frågan om hur en ny kunskap kunde 
få olika användningsområden. Man inrättade en svensk atomkommitté, som fick 
en efterföljare i Atombolaget, sedermera AB Atomenergi med huvudansvar för de 
civila kärnenergifrågorna; de militära frågorna föll på FOA:s lott. 1948 levererade 
FOA ett första utkast till ett svenskt kärnvapenprogram. Det militära intresset för 
de nya massförstörelsevapnen var såldes från början stort. Men det dröjde några år 
till innan frågan om vad vårt försvar sades behöva nådde offentligheten.

De första inläggen kom från flyget, i ett tal i december 1952 av flygvapenchefen 
Bengt Nordenskiöld och en artikel av G A Westring i Ny Militär Tidskrift. 1954 
fick frågan ny tyngd, när överbefälhavaren Nils Swedlund i sin utredning ÖB 54 
hävdade att risken för isolerat angrepp ökade mot ett Sverige som saknade egna 
kärnvapen eller medlemskap i en allians med kärnvapen. Militärt skulle landet vara 
så svagt att neutralitetspolitiken inte vore trovärdig. 

Generalerna var tämligen tidigt ute. Ryssarna hade visserligen gjort entré på det 
militära atomområdet, men kapplöpningen med USA hade knappast börjat. Det är 
först ”åren mellan 1955 och 1960 som Sovjetunionen tar steget fullt ut och blir en su-
permakt med mångsidigt sammansatta kärnvapenstyrkor” (ur Lars Ulfvings fallstu-
die i rapporten Rysk militär återuppbyggnad, Militärhistoriska avdelningen 1994).
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för regeringen (åter enbart socialdemokratisk) om det samarbete som förekom med
Danmark och Norge. Veterligen lade regeringen då inga restriktioner på militären.
När det gällde planer för samverkan i krig med de två Nato-grannarna, kring sig-
nal- och kryptotjänst och luftbevakning, försäkrades från militärt håll för Erlander
att dessa planer inte var bindande för Sverige. Det faktum att statsministern frågade
kan tyckas tyda på att han inte dessförinnan hade satt sig in i ämnet. Det skulle i så
fall avslöja ett bristande intresse för viktiga detaljer i en säkerhetspolitisk fråga av
vissa dimensioner. Rimligtvis visste han bättre.

Militärerna hade givetvis inte agerat på egen hand, regeringen hade godkänt
samarbetet och får förutsättas ha känt till innehållet. Den saknade invändningar, så
länge en svensk handlingsfrihet inte bands (här passade det med handlingsfrihet!)
och det inte öppet talades om saken. Man var beredd att avbryta samarbetet om det
avslöjades offentligt. I det här spelet fick militärledningen hålla god min, men detta
gällde ju i praktiken för alla, oppositionen inräknad.

Svenska kärnvapen
Vissa svenska aktörer ville gå betydligt längre, in i en säkerhetspolitisk integration
med USA, och stärka avskräckningslinjen genom att vi skulle ta emot amerikanska
kärnvapen. Eftersom detta tedde sig som att ge upp alliansfriheten gjorde en del
kärnvapenförespråkare gällande att denna i själva verket förutsatte svenska kärn-
vapen.

Frågan aktualiserades påfallande tidigt, när dåvarande överbefälhavaren Jung
redan i augusti 1945, någon vecka efter atombombsanfallen mot Hiroshima och
Nagasaki, gav FOA ett utredningsuppdrag för att skapa kunskap om dessa nya va-
pen. I november kom så regeringen igång med frågan om hur en ny kunskap kunde
få olika användningsområden. Man inrättade en svensk atomkommitt, som fick
en efterföljare i Atombolaget, sedermera AB Atomenergi med huvudansvar för de
civila kärnenergifrågorna; de militära frågorna föll på FOA:s lott. 1948 levererade
FOA ett första utkast till ett svenskt kärnvapenprogram. Det militära intresset för
de nya massförstörelsevapnen var såldes från början stort. Men det dröjde några år
till innan frågan om vad vårt försvar sades behöva nådde offentligheten.

De första inläggen kom från flyget, i ett tal i december 1952 av flygvapenchefen
Bengt Nordenskiöld och en artikel av G A Westring i Ny Militär Tidskrift. 1954
fick frågan ny tyngd, när överbefälhavaren Nils Swedlund i sin utredning ÖB 54
hävdade att risken för isolerat angrepp ökade mot ett Sverige som saknade egna
kärnvapen eller medlemskap i en allians med kärnvapen. Militärt skulle landet vara
så svagt att neutralitetspolitiken inte vore trovärdig.

Generalerna var tämligen tidigt ute. Ryssarna hade visserligen gjort entre på det
militära atomområdet, men kapplöpningen med USA hade knappast börjat. Det är
först "åren mellan 1955 och 1960 som Sovjetunionen tar steget fullt ut och blir en su-
permakt med mångsidigt sammansatta kärnvapenstyrkor" (ur Lars Ulfvings fallstu-
die i rapporten Rysk militär återuppbyggnad, Militärhistoriska avdelningen 1994).

42



43

I efterhand ter sig atombombsutspelet som försvarets mest långtgående försök 
att fösa regeringen framför sig med argument grundade på militär professionalitet. 
Dock blev det ingen kraftmätning som mellan två maktcentra. Erlander tyckte själv 
att landets soldater skulle ha bästa möjliga vapen och ställde sig inte direkt avvi-
sande till svenska kärnladdningar. Men med regeringen splittrad handlade det för 
statsministern snabbt om att hindra den partipolitiska skadan av att interna social-
demokratiska motsättningar bröt fram till ytan. Uppskov behövdes. En ”handlings-
frihetslinje” lirkades fram. 

Allt eftersom åren gick, och regeringen stretade med frågan, svalnade dock det 
militära intresset i och med att exempelvis flygvapnet började inse att ett kärnvapen-
program kunde dra stora resurser som i så fall drabbade den egna försvarsgrenens 
konventionella system. I realiteten hade frågan också fallit i början av 1960-talet, 
även om handlingsfriheten begravdes först 1968, när Sverige anslöt sig till ickesprid-
ningsfördraget.

Nedrustning på agendan
Med strävandena efter en mindre rustad värld hade svensk utrikespolitik fått ett 
nytt fält. Från Undénplanen 1961 om en atomfri klubb till den s k Palmekommis-
sionens förslag 1982 om en zon i Centraleuropa fri från slagfältskärnvapen stod 
”nedrustningsfrågorna högt på Sveriges internationella agenda” (Sveriges säkerhet 
och världens fred). ÖB kunde här erbjuda tjänster av militära experter som i Genève 
bidrog till att ge förhandlarna Alva Myrdal och Inga Thorsson sakunderlag. När det 
gäller nedrustningsförhandlingarna om kärnvapenarsenalerna kan man nog tala om 
ömsesidig förståelse och samförstånd politiker och militärledning emellan. 

Frågan är i vad mån regeringen bedömde att Sverige inte behövde några egna 
kärnvapen eftersom landet befann sig under det amerikanska kärnvapenparaplyet 
(vilket förstås aldrig sades direkt ut, annat än i ett fall som vi återkommer till). Av-
vecklingen av kärnvapenprogrammet fick på så sätt snarast en integrerande effekt. 
Å andra sidan markerades avskärmningen till synes eftertryckligt när regeringen 
Erlander avvisade ett deltagande i det växande EEC-samarbetet såsom oförenligt 
med svensk neutralitetspolitik (Metalltalet 1961).

Det för svenska diplomatiska strävanden föga uppmuntrande internationella 
läget tycktes vid denna tid stadigt förvärras med byggandet av Berlinmuren 1961 
och framför allt Cubakrisen 1962. Scenen ljusnade dock sedan supermakterna hade 
känt sig stå vid avgrunden och valt att backa. De följande åren brukar betraktas 
som en tid av avspänning, med provstoppsavtal, ickespridningsfördrag och vissa 
rustningsbegränsningar. Trots bakslaget under studentrevoltens år 1968 med Sov-
jetunionens väpnade ingripande mot reformer i Tjeckoslovakien (Pragvåren) ingav 
den västtyske förbundskanslern Willy Brandts ”Ostpolitik” runt 1970 nya förhopp-
ningar om att avspänningen i Europa hade kommit för att stanna. 

En lugnare omvärld var något som svenska politiker var snara att ta fasta på. 
Militären instämde i optimismen om det allmänna läget, men inte lika reservations-
löst. Litet överraskande är det att varken politikerna eller försvarets företrädare tog 
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starkare intryck av att man i Sovjetunionen trots nya internationella stämningar 
efter Cubakrisen nu målmedvetet satsade på att aldrig mer hamna i nukleärt under-
läge mot USA. 

Den upprustning som skedde i Sovjetunionen, särskilt i norr (Kola), efter stör-
tandet av Chrusjtjov 1964 pågick ju ingalunda i hemlighet. Det ska också påminnas 
om att försvaret av övre Norrland började förstärkas under 1960-talet. Underrät-
telsetjänstens rön slog dock inte igenom i en nationell debatt som alltmer inriktades 
på länder långt utanför det egna närområdet, framför allt i den s k tredje världen.

Aktiv utrikespolitik
Ett nytt, framträdande drag var nämligen den ”aktiva utrikespolitiken”, en särskilt 
med Olof Palme förknippad socialdemokratisk linje, som likafullt även folkpartiet 
drev när det t ex gällde frigörelseprocessen i Afrika. Sverige tog sig en uppgift i värl-
den. Ett efter Cubakrisen minskat krigshot öppnade oanade möjligheter för landet 
att göra sin röst hört på världsscenen. Riskerna med att agera tedde sig helt enkelt 
mindre. 

Internationellt hade Sverige redan sedan 1956 varit engagerat i ett då nytt kon-
cept: fredsskapande åtgärder med insats av väpnad trupp. Den från början positiva 
hållningen i vårt land till Förenta nationerna efter Sveriges inträde nådde nya höjder 
under Dag Hammarskjölds år som generalsekreterare. När denne kallade på Sve-
rige för hjälp med bevakningen av stilleståndslinjen på Sinai efter Suez-kriget, blev 
regeringens svar trots i förstone rätt stor tvekan snabbt positivt. Det var början till 
att under åren tusentals svenskar i uniform kom att tjänstgöra i Mellersta Östern.

Några episoder hade visserligen förekommit under 1930-talet (Saarbataljonen). 
Bortsett från dem var det ändå fråga om ett nytt och tillkommande militärt åtagande 
utanför landets gränser. Det kände sig försvarsledningen inte beredd på och bekväm 
med. Här togs således ett säkerhetspolitiskt beslut snarast över huvudet på ÖB och 
försvaret. 

På den militära insatssidan hade nu hur som helst ett ”fredsbevarande” mönster 
skapats som varar än i dessa dagar. Åren 1960–1962 drogs svensk trupp i inbördes-
konflikternas Kongo till och med in i regelrätta krigshandlingar med bl a bidrag av 
svenska J 29:or. Möjligen betecknande för fortsatt ljumhet från försvarsledningens 
sida när det gällde utlandsmeriter är att den svenske militäre chefen i delprovinsen 
Katanga, Jonas Waern, som hade fört en reducerad brigad i strid och sedan för-
tjänstfullt verkade på det splittrade Cypern, aldrig befordrades över sin grad som 
överstelöjtnant. Tilläggas kan att han inte var ensam om att varsebli en bristande 
uppskattning av internationella erfarenheter när det gällde fortsatt avancemang 
inom försvaret.

Men det som kom att kallas den aktiva politiken var alltså något helt annat än 
fredsoperationerna och berörde inte alls det militära försvarets förmåga. Det var en 
civilt driven nyorientering, både politiskt aktiv och moraliserande. Karaktäristisk 
för den var kritiken av andra makter och deras ledare; ett så påfallande drag att be-
dömare har talat om ”en ny utrikespolitik” med drag av aggressiv självmedvetenhet, 
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civilt driven nyorientering, både politiskt aktiv och moraliserande. Karaktäristisk
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så t ex Nils Andrén och Yngve Möller i Från Undén till Palme (1990). Särskilt påfal-
lande var omsvängningen bort från traditionella sympatier för Israel till stöd för Pa-
lestinaaraberna i enlighet med en internationell trend. Något nytt var också kritiken 
mot USA, där regeringen under Vietnamkriget 1965–1973 både ville medla och ta 
fasta på utifrån importerade ungdomliga och folkliga protester (Vietnamrörelsen).

Politiken har förklarats med att under lugnare yttre förhållanden kraven på in-
rikespolitiskt samförstånd i utrikespolitiken minskade. Det kändes bättre att mark-
nadsföra neutralitetspolitiken som något mer högtstående än krass egennytta. Tidi-
gare undénsk återhållsamhet ersattes av behov, och krav på, att spela kritikerns roll. 
Denna aktiva linje, ursprungligen markerad redan av en ung Palmes framträdanden 
redan innan han hade nått maktens höjder, syftade dessutom till att göra neutrali-
tetspolitiken mer trovärdig i sovjetiska ögon. Allt tydligare var den också ett till-
hygge mot moderaterna.

Den internationella avspänningen kulminerade med den diplomatiska process 
som ledde till Helsingforsavtalet 1975 och tillkomsten av den Europeiska säker-
hets- och samarbetskonferensen KSSE, 1995 omgjord till Organisationen för sä-
kerhet och samarbete i Europa, OSSE. I den skulle officerare komma att utnyttjas 
ymnigt. Och militärledningen kunde bistå med sina yrkesmannakunskaper om det 
nya samarbetets militära aspekter, men det var nog allt. Den fick inse att regeringen 
i storpolitiken behöll sitt tolkningsföreträde. När det gällde vad en mer offensiv 
utrikespolitik till äventyrs kunde tänkas kräva av militär uppbackning var det ingen 
som efterfrågade försvarsledningens synpunkter. 

Däremot kom ÖB Synnergrens och andra militära företrädares goda kontakter 
västerut väl till pass för att hålla förbindelser öppna när Palme hade lagt sig på kol-
lisionskurs med Förenta Staterna genom sin kritik av Vietnamkriget, kulminerande 
i hans våldsamma formulering om julbombningarna av Hanoi 1972. 

Med sitt relativt starka försvarsintresse var statsministern angelägen om de mi-
litära förbindelserna skulle förbli orubbade även när de diplomatiska var som mest 
djupfrusna (”frostens år”). Ekéus slutsats i Fred och säkerhet är att ”intensiteten i 
samarbetet mellan länderna (USA och Sverige, förf anm) på försvarsområdet under 
Nixons tid i Vita Huset (1969–1974, förf anm), paradoxalt nog föreföll stå i om-
vänd proportion till kylan i de politiska relationerna”. Intressant som exempel på 
Palmes försvarspolitiska medvetenhet är också hur han var redo att ingripa för att 
USA skulle behålla militär närvaro i Island. 

Samförståndet om försvaret borta
Likafullt gick den aktiva politiken hand i hand med socialdemokratiska värderingar 
som i ett ekonomiskt mer ansträngt läge gynnade andra samhällsområden på den 
militära sektorns bekostnad. Nedskärningar planerades, och i protest lämnade de 
borgerliga partierna 1968 den sittande försvarsutredningen. Med partiets pacifis-
tiska falang i hälarna var varken Erlander eller senare Palme de här åren beredda 
att ta strid för att säkra den tidigare enigheten över partigränserna när det gällde 
försvarsanslagen. 
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Det borde rimligen ha stått klart att krympande anslag minskade försvarets ef-
fektivitet på ett sätt som, åtminstone i mera spända lägen, skulle ha kunnat skada 
den internationella tilltron till den svenska neutralitetspolitiken. Man tog en risk. 
Enligt forskaren Tomas Ries stod länderna i Nordeuropa i själva verket under 
”mycket hårt tryck” från Sovjetunionen redan från det tidiga 1970-talet fram till 
mitten av 1980-talet. Men i Sverige fördes sällan debatten om försvaret med sä-
kerhetspolitiska förtecken. Försvarsfrågan kom snarast att utvecklas till ett arbets-
marknadspolitiskt spörsmål inom ramen för ett militärkommunalt komplex. Det 
militära systemet var inte längre kopplat till vår säkerhetspolitik. 

Både i det öppna och hemliga materialet tonades frågan om hjälp utifrån ned; en 
ny markering av att ingen skulle behöva tvivla på landet vilja och förmåga att upp-
rätthålla neutralitetslinjen. Prutningar av försvarsanslagen fortsatte – motiverade 
av vad som kunde ses som en period av avspänning. Samförståndet var borta. Och 
det skulle inte komma tillbaka i sin gamla form ens när oron och motsättningarna 
i världen uppenbart ökade efter Sovjets inmarsch i Afghanistan i december 1979. 

Försiktigheten i relationerna med Sovjetunionen vidmakthölls under det tämli-
gen gynnsamma läge som hade räckt fram till detta ”det andra kalla kriget”. Sverige 
kunde enstaka gånger framföra viss kritik mot Moskva, men det iögonenfallande 
var hur Palmes med sina tredjevärlden-sympatier pekade ut båda supermakterna 
tillsammans som ett globalt problem. Små stater var utlämnade åt deras världshe-
gemoniska vilja, om inga motkrafter uppträdde. Något nytt krävdes således, kän-
netecknat av nedrustning och internationell rättsordning. Den här linjen gavs flera 
namn – Palmedoktrinen, småstatsdoktrinen, kålsupardoktrinen (d v s det var lika 
illa med båda de stora). Undén hade kunna sympatisera med hållningen, men han 
skulle inte ha uppskattat det höga tonläget.

I neutralitetsperspektivet ter det sig i efterhand något märkligt att Sverige i ett 
skede inte bara ville sälja stridsflygplanet Viggen till fyra Nato-länder – Belgien, 
Danmark, Nederländerna och Norge – utan även förband sig att leverera reserv-
delar under pågående krig. Det här var kanske ett litet oväntat utslag av rådande 
avspänning. Ett mer typiskt svenskt neutralitetsbeteende var beslutet efter sonde-
ringar1970–1972 att en andra gång säga nej till det europeiska samarbetet inom 
EG. Trots att Palme hade frestats att spela en ny roll på en större, europeisk scen fick 
sammanhållningen inom regeringspartiet inte sättas på spel.

Neutralitetspolitik som liturgi
Neutralitetspolitiken hade, skriver Wilhelm Agrell i sin bok Fred och fruktan 
(2000), vid det här laget blivit en liturgi. Det befästes även under åren 1976–1982, 
när Sverige hade borgerliga regeringar av litet olika schatteringar. I förhållande till 
Sovjetunionen låg tonvikten fortfarande på ett förtroendeskapande beteende. Inom 
försvarspolitiken skedde inget trendbrott. 1977 års försvarsbeslut innebar nya ned-
skärningar – med samma motivering som tidigare: avspänningen.

I samma veva började stadgan i säkerhetspolitikens militära komponent urhol-
kas. Fackliga ambitioner, förmenta sociala utjämningsskäl och politisk nivelleringsi-
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ver gjorde att styrkan nedgick, när Försvarsmakten under åren från 1978 gjorde 
sig kvitt förbandens ryggrad – underofficerarna och underbefälet. Alla skulle nu 
gälla för att vara officerare. Det var en förödande åtgärd som inte i ringaste grad 
hade med omtanke om det svenska försvarets förmåga att göra och som innebar en 
obegriplig professionell kapitulation av ÖB Synnergren och generalitetet. Först efter 
flera förlorade årtionden inleddes kring 2009 reparationsarbetet med en nödvändig 
satsning på ”specialistofficerare”, other ranks i internationell jämförelse.

Att nedgången i försvaret fortsatte kan åtminstone delvis förklaras med att de 
borgerliga regeringarna 1976–1982 – med ett kort undantag flerpartiregeringar – 
ingalunda fungerade som 2000-talets allians. De hade svårt att dra jämnt i en del 
nyckelfrågor, särskilt kärnkraften, och sprack ett par gånger. Framför allt tvingades 
de till besparingar efter att ha kommit till makten när ekonomin hackade och gamla 
näringar låg i dödsryckningarna (varven). 

För Försvarsmakten fanns under dessa omständigheter föga att hoppas på i form 
av budgetförstärkningar. Det politiska maktskiftet hade inte öppnat något fönster. 
Försvarsuppgifter reducerades. Ändå ansåg socialdemokraterna, när de nu var i op-
position, att det militära försvaret gavs en alltför stor roll i säkerhetspolitiken. För 
Synnergren gällde det mest att övervintra, när det blåste som hårdast, och hoppas 
på bättre tider. 

I förhållande till västmakterna förekom under detta skede endast indirekta an-
spelningar på behovet av hjälp utifrån, något som ännu under nästan hela1960-talet 
öppet hade diskuterats. Det gällde även officerare på lägre nivå. Hugemark har 
berättat att man inte ens fick säga att det fanns anledning för Nato att hjälpa oss om 
vi angreps av Sovjetunionen. Men de militära kontakterna med västsidan var fort-
farande centrala delar av säkerhetspolitiken, fast inte särdeles synliga. Samarbetet 
pågick inom alla försvarsgrenar; särskilt påtagligt var det ifråga om utvecklingen av 
stridsflygplanet Viggen. 

Vissa förberedelser hade gjorts för att man vid behov skulle kunna sätta upp 
en exilstab i Storbritannien. Höga officerare deltog i ”Staff Talks” med britterna. 
I Fred och säkerhet hävdar Ekéus ändå att ”ingen signifikant förberedelse för ope-
rativ samverkan med främmande makt ägde rum under utredningsperioden”. Det 
vidtogs i Sverige få handgripliga åtgärder för hur man skulle kunna ta emot hjälp 
och samverka med hjälparna. Och det som inte kunde, inte fick, övas hade givetvis 
begränsat praktiskt värde.

Tämligen närsynt hanterades uppkommande frågor som debatten kring 1980 
om medeldistansmissiler i Europa, förhandslagringen av Nato-materiel i Nordnorge 
eller hur omvärlden skulle förhålla sig till tanken på en kärnvapenfri zon. Förstärk-
ningen i övre Norrland som ett svar på den sovjetiska uppbyggnaden på Kolahalvön 
har av en forskare kallats för hemslöjd. Övergripande måste man nog säga att var-
ken den politiska ledningen eller den militära visade förståelse för sakernas tillstånd 
i ett större internationellt perspektiv.

För att sammanfatta perioden så innebar den aktiva politiken inte någon skill-
nad när det gällde de nu hävdvunna efterkrigstida förtroendeskapande åtgärderna 

ver gjorde att styrkan nedgick, när Försvarsmakten under åren från 1978 gjorde
sig kvitt förbandens ryggrad — underofficerarna och underbefälet. Alla skulle nu
gälla för att vara officerare. Det var en förödande åtgärd som inte i ringaste grad
hade med omtanke om det svenska försvarets förmåga att göra och som innebar en
obegriplig professionell kapitulation av ÖB Synnergren och generalitetet. Först efter
flera förlorade årtionden inleddes kring 2009 reparationsarbetet med en nödvändig
satsning på "specialistofficerare", other ranks i internationell jämförelse.

Att nedgången i försvaret fortsatte kan åtminstone delvis förklaras med att de
borgerliga regeringarna 1976-1982 — med ett kort undantag flerpartiregeringar —
ingalunda fungerade som 2000-talets allians. De hade svårt att dra jämnt i en del
nyckelfrågor, särskilt kärnkraften, och sprack ett par gånger. Framför allt tvingades
de till besparingar efter att ha kommit till makten när ekonomin hackade och gamla
näringar låg i dödsryckningarna (varven).

För Försvarsmakten fanns under dessa omständigheter föga att hoppas på i form
av budgetförstärkningar. Det politiska maktskiftet hade inte öppnat något fönster.
Försvarsuppgifter reducerades. Ändå ansåg socialdemokraterna, när de nu var i op-
position, att det militära försvaret gavs en alltför stor roll i säkerhetspolitiken. För
Synnergren gällde det mest att övervintra, när det blåste som hårdast, och hoppas
på bättre tider.

I förhållande till västmakterna förekom under detta skede endast indirekta an-
spelningar på behovet av hjälp utifrån, något som ännu under nästan he1a1960-talet
öppet hade diskuterats. Det gällde även officerare på lägre nivå. Hugemark har
berättat att man inte ens fick säga att det fanns anledning för Nato att hjälpa oss om
vi angreps av Sovjetunionen. Men de militära kontakterna med västsidan var fort-
farande centrala delar av säkerhetspolitiken, fast inte särdeles synliga. Samarbetet
pågick inom alla försvarsgrenar; särskilt påtagligt var det ifråga om utvecklingen av
stridsflygplanet Viggen.

Vissa förberedelser hade gjorts för att man vid behov skulle kunna sätta upp
en exilstab i Storbritannien. Höga officerare deltog i "Staff Talks" med britterna.
I Fred och säkerhet hävdar Ekkts ändå att "ingen signifikant förberedelse för ope-
rativ samverkan med främmande makt ägde rum under utredningsperioden". Det
vidtogs i Sverige få handgripliga åtgärder för hur man skulle kunna ta emot hjälp
och samverka med hjälparna. Och det som inte kunde, inte fick, övas hade givetvis
begränsat praktiskt värde.

Tämligen närsynt hanterades uppkommande frågor som debatten kring 1980
om medeldistansmissiler i Europa, förhandslagringen av Nato-materiel i Nordnorge
eller hur omvärlden skulle förhålla sig till tanken på en kärnvapenfri zon. Förstärk-
ningen i övre Norrland som ett svar på den sovjetiska uppbyggnaden på Kolahalvön
har av en forskare kallats för hemslöjd. Övergripande måste man nog säga att var-
ken den politiska ledningen eller den militära visade förståelse för sakernas tillstånd
i ett större internationellt perspektiv.

För att sammanfatta perioden så innebar den aktiva politiken inte någon skill-
nad när det gällde de nu hävdvunna efterkrigstida förtroendeskapande åtgärderna

47



48

gentemot Sovjetunionen. Jättelandets till synes massiva väpnade kraft gjorde starkt 
intryck och dolde ännu för många hur undergrävd dess ekonomi var. Systemet vi-
sade sig oreparerbart, och supermakten skulle med tiden få ökande problem med sin 
image. I Helsingforsavtalets korg för mänskliga rättigheter tickande en bomb mot 
hela sovjetväldet och dess legitimitetsanspråk. Det insåg ännu varken politiker eller 
militärer i Stockholm.

Polarisering
KSSE, senare OSSE, möttes av stor sympati av både realpolitiker och fredskrafter. 
Många svenska officerare har varit ute i dess övervakningsmissioner. I Sverige gick 
vi dock, redan i inledningen av det kalla krigets andra fas, in i ett skede av all-
varliga motsättningar kring säkerhetspolitiken. Den inrikespolitiskt uppblossande 
stämningen tog sin utgångspunkt i militära frågor, och innebar bl a att enskilda of-
ficerare gick till grava anklagelser mot Olof Palme, som förklarades sälja ut svenska 
säkerhetsvärden till Sovjetunionen. 

Militärledningen hade uppenbara svårigheter att medverka med tankar som 
kunde bidra till en nationell samling kring centrala frågor. Det var inte dess natur-
liga uppgift, och man frågade från politiskt håll heller inte efter vad ÖB hade att 
bidra med. Ändå hade det naturligtvis funnits starka skäl att övertyga statsmakterna 
att Sveriges geostrategiska läge hade blivit mer sårbart under den sovjetiska militära 
uppladdningen på Kolahalvön. Vi var ju inne i en fas av klart försämrade relationer 
mellan supermakterna. 

Nu som tidigare hade varit fallet utlöste sovjetrelationerna också spänningar 
i Sverige. De skulle komma att utmynna i vad Kronvall & Petersson kallar för en 
polarisering. Det var inte längre mest förhållandena i tredje världen som krävde 
svenskt engagemang. Vad som hände utanför dörren, i vårt Östersjögrannskap, 
pockade på uppmärksamhet. Oron i Polen från 1980 och framåt tycks ha fått led-
ningen i Moskva att frukta för väldets bestånd. Risken för farliga felbedömningar 
hade ökat. Att både katolska kyrkan och den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet 
utmanade kommunistiska makthavare, ja hela sovjetsystemet, ställde krav även på 
den militära beredskapen i Sverige. Båtflyktingar kunde komma, alternativt med 
våld på öppna havet hindras från fortsatt flykt. 

Försvarsstaben och marinstaben aktualiserade beredskapshöjningar. I december 
1980 beslöt regeringen om viss höjd beredskap, men betecknande för det dåtida 
politiska stämningsläget hade beslutet varit svårt att fatta. Mot försvarsministern 
Eric Krönmark (m) stod flera av hans kolleger som oroade sig för att framstå som 
provocerande. Cirka 250 sjömän fick i alla fall när de ryckte ut skriftliga order att 
inställa sig ombord inom 12 timmar, i en del fall 24 timmar, efter ny order. När ge-
neral Jaruzelski införde undantagstillstånd och militärvälde i Polen inkallades sextio 
av de värnpliktiga.

Episoden är värd att notera. Det rörde sig om första och sista gången efter andra 
världskriget som regeringen med ett säkerhetspolitiskt motiv godtog förberedelser 
för, och sedan genomförde, extra inkallelser enligt värnpliktslagen. 
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Oron inom regeringen för att höja beredskapen vittnade, som flera bedömare 
har hävdat, om en förblivande motvilja på den politiska nivån att utnyttja För-
svarsmakten som ett säkerhetspolitiskt instrument. Försvarsbeslutet 1982, det 
sista under Fälldin som statsminister, innebar heller ingen förstärkning av försvars-
kraften men inrymde beslutet att anskaffa ett nytt stridsflygplan, JAS 39 Gripen. 
Utgiftsramen för hela försvaret påverkades inte av ökad internationell spänning, 
med USA:s president Ronald Reagan som den främst agerande i en mer hårdför 
sovjetkritik. Denna syftade ytterst till ett totalt sovjetiskt nederlag som förutsätt-
ning för bestående fred. I sina mest nervösa ögonblick befarade man i Kreml 1983 
att motparten verkligen övervägde ett angrepp. Världen tycktes ha levt farligare än 
många då förstod.

För bekymrade svenska politiker låg tonvikten ogärna på egen uttalad krigs-
avhållande förmåga. Förtroendeskapande var den tryggare linjen när det gällde 
förhållanden inom närområdet – som när Krönmark förklarade att Sverige skulle 
skjuta ned västliga kryssningsmissiler på väg över svenskt luftrum mot Sovjetu-
nionen i en krigssituation (hur genomtänkt eller realistiskt nu detta var). ÖB hade 
en hög mur att klättra över om han skulle försöka få stöd för en uppskattning av 
militären som en central faktor i säkerhetspolitiken. Redan att lyssna för mycket på 
honom kunde verka menligt på karriärambitioner.

Om hanteringen av Polenfallet kan kallas för en kris så väntade säkerhetspo-
litiskt mer tillspetsade händelser i form av en hel serie av jakter på inkräktare i 
svenska vatten.

Ubåtslarmens tid
Intrång hade från tid till annan pågått alltsedan krigsåren, särskilt mot slutet av 
andra världskriget när tyska och finska spärrar av Finska viken brast och sovjetiska 
ubåtar kunde börja operera i Östersjön. Under det kalla kriget förekom rapporter 
om kränkningar så pass ofta att massmedierna hade börjat ironisera om ”budgetu-
båtar”. Larmsignaler uppfattades som knep av marinen att försöka öka sina i 1958 
års försvarsbeslut radikalt nedskurna anslag. Med den s k Utö-incidenten 1980 
ansåg sig Försvarsmakten i alla fall kunna konstatera ett nytt mönster. 

Tidigare hade ubåtar avlägsnat sig när de väl hade upptäckts. Denna gång höll 
sig den främmande farkosten kvar längre i en katt-och-råtta-lek med marinen. 
Krönmark krävde en mer aktiv svensk militär insats och ville godkänna använd-
ning av sjunkbomber även i fredstid. Här spårades en viljeyttring åtminstone från 
moderat håll som kunde komma i kollision med andra partiers prioriteringar. 

Svenska intressen berördes ännu mer flagrant av incidenten med den sovjetiska 
ubåt, i Sverige kallad U 137, som hösten 1981 ertappades sittande på grund i ma-
rint skyddsområde utanför örlogsbasen i Karlskrona. Den uppstådda krisen han-
terades diplomatiskt beslutsamt och i god sämja mellan den av Torbjörn Fälldin 
ledda regeringen och oppositionen, men den kunde ju inte undgå att bli en besvä-
rande faktor i de svensk-sovjetiska förbindelserna, som socialdemokraterna efter 
sitt långa regeringsinnehav såg som sitt skötebarn. 
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Ett år senare inträffade den ryktbara Hårsfjärdenincidenten, där från svensk 
sida militära maktmedel kom till användning inför öppen ridå utan något direkt 
säkerhetspolitiskt betingat regeringsbeslut. Händelsen skulle bli ytterligare en be-
lastning på förhållandet till Sovjetunionen och därtill efterhand leda till upprepade 
kollisioner mellan socialdemokraterna – åter vid makten i valet 1982 – och främst 
moderaterna. Sedan 1983 ubåtsskyddskommissionen hade utpekat Warszawapak-
ten som skyldig till kränkningar, drog säkerhetsskribenter slutsatser om att Sverige 
hemsöktes av operationer som kunde tolkas som förberedelser ingående i sovjetisk 
militär planering mot oss.

Läget uppfattades av många som nytt, och därmed försämrat. I och för sig var 
politiker ur skilda läger tämligen ense om ”hotbilden”. Man hade nog tagit till sig 
känslan att Sveriges läge blivit mer utsatt. Det gällde såväl närheten till den sov-
jetiska uppbyggnaden i norr som ansatserna till en ny amerikansk marin doktrin 
inriktad på att hota det sovjetiska hemlandet. Slagväxlingen i en väpnad super-
maktskonflikt skulle, om den kom, kunna utspelas närmare oss än man tidigare 
hade velat föreställa sig.

Något behövde göras för att stärka Sveriges säkerhetspolitiska läge. Men vad? 
Regeringen och socialdemokraterna höll fast vid att det rätta alltjämt var förtroen-
deskapandet gentemot Sovjetunionen och en avskärmning från USA och det övriga 
västlägret. Moderaterna och flera ledande militärer trodde mer på en tydligare av-
skräckning av Sovjetunionen och ett närmare förhållande till väst. Mittpartierna 
gick oftast på en mellanlinje, även om folkpartiet och centerpartiet, det senare sär-
skilt ofta, kunde göra gemensam sak med socialdemokraterna i försvarspolitiken. 

”Affärernas” tid
Ubåtsfrågan kom här att skapa en skärpt konflikt i den centrala säkerhetspolitiska 
frågan om förhållandet till Moskva. Inhemska konflikter doldes inte längre. Vi fick 
ett antal ”affärer”, där Palme, spelade den egentligen ensamme pådrivarens roll. 
Kanske var det ändå betecknande för svensk politisk/militärpolitisk kultur att ing-
endera sidan ville föra en utrerad politik. Regeringspolitiken innehöll drag av av-
skräckning, och motståndarna rekommenderade ingen totalomsvängning av svensk 
säkerhetspolitik. De ville helt enkelt inte heller överge hela den alliansfria linjen och 
söka Nato-inträde.

Men strid blev det om innebörden av neutralitetspolitiken. Moderaterna, nu 
med Carl Bildt som framträdande debattör, fann Sverige alltför undfallande mot 
Sovjetunionen. I debattartiklar skrev ledande företrädare att kränkningarna tydde 
på att landet inte tänkte respektera vår neutralitet i krig. De ställde sig även kritiska 
till mittenregeringens strävan att längs kompromissvägen lösa det kanske viktigaste 
utestående problem som Sverige vid början av1980-talet hade med Sovjetunionen – 
gränsdragningen av båda ländernas ekonomiska zoner i Östersjön.

Efter regeringsskiftet hösten 1982 kunde moderaterna i opposition ge utlopp för 
sin motvilja mot vad de såg som farliga överdrifter i förtroendeskapandet av soci-
aldemokratisk modell. De intog nu positionen att Östeuropas frigörelse och sovjet-
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kommunismens sammanbrott var nödvändiga krav för att vi skulle få varaktig fred 
i Europa. Ett allt större svalg öppnade sig till Palmes modell av samförstånd över 
ideologiska gränser – ”gemensam säkerhet”.

Framför allt angrep Bildt i riksdagen det svenska stödet för tankar på en kärn-
vapenfri zon i Norden som han fann riktad mot västs avskräckning vilken ju hade 
gynnat även Sveriges säkerhet. Det var enligt Bildt endast Sovjetunionen som skulle 
tjäna på affären. Detsamma gällde idén om en kärnvapenfri korridor genom Eu-
ropa. Palme gick nu i sin tur till angrepp mot moderaterna hårdare än tidigare: de 
var en ”säkerhetsrisk”. Alltmer kategoriskt uttalade han sig om neutralitetspolitiken 
som stabil och närmast av permanent karaktär. 

När så krävdes kunde Palme nämna behovet av ett starkt försvar och rikta viss 
kritik mot Sovjetunionen. I säkerhetspolitiken var det ett svenskt förtroendeskapan-
de agerande respektive frågor gällande tillståndet för trängda fattiga länder i världen 
som han egentligen ville tala om, men ubåtsomständigheterna tvingade honom att 
tidvis nästan enbart vända blicken inåt mot den egna nationens säkerhetsproblem. 
Argumentationen hade blivit besvärligare. Hur skulle man kunna fortsätta att be-
trakta supermakterna med samma ögon, om den ena av dem utförde kränkningar 
mot oss?

”Kris för självbilden”
Ubåtshändelserna har av Wilhelm Agrell i Fred och fruktan kallats för en kris mer 
för nationens självbild än i förhållandet till det i utspelen tämligen återhållsamma 
Sovjetunionen. Andra konstaterar att svensk utrikespolitik blev mer nationell än som 
tidigare inriktad på världen. Regeringen tvingades sätta nationens säkerhet framför 
sina paradfrågor. Sveriges situation hade mer än någon gång sedan andra världskri-
get kommit att handla om säkerhetspolitik. Gavs därmed en mer aktiv ÖB-roll? 

I grunden kunde kriserna/kränkningarna behandlas enligt en av två linjer. Bildts 
modell var att öka den militära avskräckningen och höja priset för den som gjorde 
intrång på svenskt territorium. Palme och hans ministrar däremot syftade – efter den 
protest mot Sovjetunionen som ubåtsskyddskommissionens rapport efter Hårsfjärd-
enhändelserna framkallade – till att dämpa kraven på starkt ökad militär förmåga 
och beredskap. 

Regeringen ville inte någon mer gång utpeka Sovjetunionen som kränkande 
makt. Strängast möjliga krav ställdes på bevisföring. Kritiker i den politiska sfären, 
inom Försvarsmakten och bland akademiker skulle helst tystas. Rykten och påstå-
enden särskilt i Västtyskland om att Sverige avsiktligt hade låtit en främmande ubåt 
smita genom minlinjerna överlät man åt ÖB, då Lennart Ljung, att bemöta. Palmes 
regering var här allt annat än aktiv.,

För militärledningen tedde det sig liksom för Bildt självklart att Sverige behövde 
sätta ny kraft bakom säkerhetspolitiken. Som ÖB såg det måste man likafullt väga 
enhälliga krav på uppryckning av den tidigare medvetet försummade ubåtsjakten 
mot andra militära behov. Det gällde att hålla huvudet kallt, se vad säkerhetspoliti-
ken i stort fortsatte att kräva av försvaret; det var kort sagt en fråga om balans. Till 
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smita genom minlinjerna överlät man åt ÖB, då Lennart Ljung, att bemöta. Palmes
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detta kom att överbefälhavaren hade att utföra regeringens uppdrag, oavsett hur 
han själv kan ha grubblat över vad det var som pågick.

Bildt hade varit en drivande medlem av ubåtsskyddskommissionen, och ome-
delbart efter dess utpekande av Warszawapakten som inblandad i kränkningarna i 
Hårsfjärden besökte han Washington och samtalade med amerikanskt underrättel-
sefolk. För det fick han en reprimand av Palme och protesterade i sin tur offentligt. 
Affären trappades upp.

Regeringen tolkade kränkningarna som uttryck för en sovjetisk misstro. Den 
kunde bäst mötas genom att man i Moskvas ögon stärkte trovärdigheten i den 
svenska neutralitetspolitiken. Oppositionen ville i stället diskutera hotbilder. 

När statsvetaren Kjell Goldmann i en debattartikel i Svenska Dagbladet i mars1983 
drog slutsatsen att säkerhetspolitiken hade misslyckats och måste omprövas, genom 
antingen upprustning eller anpassning eller någon form av säkerhetsgarantier från 
väst, blev han kritiserad av försvarsministern. Då hade sådana västförberedelser som 
han trodde var alldeles för långtgående redan upprättats. Felet var att han offentligt 
tog upp en känslig fråga vid ett känsligt tillfälle. Händelsen antyder vilket spelrum 
ÖB kan ha haft i en öppen säkerhetspolitisk diskussion – just inget.

Kulmen: Bodströmaffären
I detta sammanhang skulle det föra för långt att ta upp andra ”affärer”. Kulmen 
på konflikten mellan regeringen och moderaterna nåddes med Bodström-affären. 
Sedan utrikesminister Lennart Bodström i ett slutet journalistsällskap uttalat tvivel 
om sovjetiska kränkningar fick moderaterna med sig hela oppositionen i en miss-
troendeförklaring i riksdagen. Med kommunisternas stöd kunde regeringen avvärja 
ministerns avgång, men Palme gick denna gång så långt som att säga att oppositio-
nen nu hade bränt alla broar i säkerhetspolitiken: ett regeringsskifte skulle innebära 
allvarlig fara för Sveriges fred.

Under trycket av ubåtslarmen och spänningar i omvärlden satte regeringen Pal-
me likafullt större lit till det militära inslaget i säkerhetspolitiken än vad som låg i 
dess politiska önskan. 1982 års försvarsbeslut, taget under de borgerliga, bekräf-
tades av socialdemokraterna. 1984 medverkade de i en särskild fyrpartiuppgörelse 
som tillförde ytterligare medel. Enighet skulle visas utåt. Vid mitten av 1980-talet 
samexisterade den till neutralitetspolitiken kopplade aktiva freds- och nedrustnings-
politiken med uttalanden om ett ”för våra förhållanden” starkt försvar. 

Problem sköts på framtiden när Palmes regering – mot invändningar inom det egna 
partiet – också beslöt att JAS-projektet skulle fortsätta samtidigt som ubåtsjaktförmå-
gan tillfördes nya resurser. Statsministern och försvarsminister Anders Thunborg tyckte 
att försvarets och ÖB:s nemesis Maj Britt Theorin hade haft väl mycket spelrum. 

Det betydde egentligen inte att en nedåtgående trend bröts. Fler än Theorin ville 
nedrusta och/eller såg svenska försvarsökningar som provokationer mot Sovjetunio-
nen. Kraftigt ökade försvarsutgifter för att behålla kvalitet och kvantitet kunde inte 
godtas av statsmakterna. En ansträngd välfärdsordning skulle försvaras på bekost-
nad av försvaret. Följden: fortsatt nedgång av försvarets operativa förmåga.
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Friktioner med väst
Militärtekniskt samarbetade Sverige fortsatt nära med USA, bl a när det gällde ut-
vecklingen av JAS och på min- och ubåtsområdet. Samförståndet var dock hotat, 
när Reaganadministrationen för att strypa teknikflödet till östblocket skärpte till-
lämpningen av COCOM-reglerna för teknikexport. Sverige, som inte hade följt 
dessa regler, utsattes nu för hårt tryck att hindra att amerikansk teknologi med mi-
litär användning hamnade i Sovjetunionen (Datasaabaffären kring ett flyglednings-
system). Svensk kritik, redan under det borgerliga regeringsinnehavet, mot USA:s 
politik i Centralamerika störde också relationerna. 

Sambandet är oklart, men USA fördröjde exporten av jaktroboten Sidewinder 
och motorn till JAS. Hanteringen av COCOM-frågor mm var problem som starkt 
berörde ÖB:s fögderi. Hans ord vägde lätt. Regeringen tillät inte att inslag i svensk 
säkerhetspolitik skulle styras av yrkesmässiga försvarsintressen.

Trots ökade friktioner innebar Sveriges politik i alla fall ett mått av integration 
med eller anpassning till USA ungefär som under ”det första kalla kriget”. I Fred 
och säkerhet har visserligen Ekéus inte ens i ÖB:s kvalificerat hemliga operations-
verk (”opverken”) funnit några hänvisningar för samverkan västerut. Framför allt 
inom marinen och den militära underrättelsetjänsten tog man dock ubåtsaffärerna 
som en maning att intensifiera de militära västkontakterna. Sovjetunionen sågs som 
den kränkande makten i färd med krigsförberedelser, man skulle få mindre nådatid 
än man trott sig ha för improvisationer efter ett krigsutbrott.

För att sammanfatta: inbyggda spänningar i den svenska säkerhetspolitiken hade 
som framgått trängt upp till ytan. Motsättningarna här hemma hade dock föga att 
göra med överbefälhavarnas krav på förstärkningar av det militära försvaret utan 
berodde framför allt på att moderaterna, till skillnad mot under Vietnamkriget, ”mer 
aktivt och systematiskt” (Kronvall & Petersson) utmanade socialdemokraterna i sä-
kerhetspolitiken. Likafullt var alliansfriheten orubbad som överdoktrin. ”Affärerna” 
dog ut. Förtroendeskapande österut och avskärmning västerut var fortfarande hu-
vudlinjen på bekostnad av avskräckning österut och integration västerut. Försvars-
politiken hade under trycket av ubåtskriserna blivit lite mer samförståndsinriktad.

En annan stil
Det kalla krigets slutfas präglades av internationell upptining. Ett antal rustnings-
kontrollavtal blev möjliga. Med ålderstigna låsta ledare borta och Michail Gorbat-
jov som ny generalsekreterare hade sovjetväldet gått in i en fas där Kreml kunde se 
fredlig samlevnad som ett permanent tillstånd, inte bara ett tillfälligt inslag i vän-
tan på kommunismens seger. Sovjetunionen inledde en reträtt från Afghanistan och 
minskade sitt stöd till bundsförvanter och rebelliska styrkor i tredje världen. Reagan 
slutade att tala om ”ondskans imperium”. 

Säkerhetspolitiskt hade Sverige liksom andra länder svårt att hinna med att fri-
göra sig från årtiondens världs- och hotbild. I ÖB:s perspektivplaner, i försvarskom-
mittéer, försvarsbeslut och scenarier i försvarshögskolans krigsspel fram till 1989 
noterades avspänningstendenserna. Men både i dem och i opverket 1989 kvarstod 
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alltjämt en traditionell utgångspunkt: Norden inklusive Sverige riskerade att dras in 
om ett tredje världskrig utlöstes. Det ter sig överdrivet – efteråt. Utifrån vad man 
kunde veta ett årtionde senare, framför allt om de hemliga amerikanska försäkring-
arna, anser Ekéus på sina sista rader i Fred och säkerhet att ”hotet mot Sverige var 
inte så stort som vi trodde. Sverige hade en bättre återförsäkring än vi anade”. 

Chocken efter mordet på Olof Palme i februari 1986 hade bidragit till att dämpa 
uttrycken för inrikespolitiska motsättningar kring säkerhetspolitiken.  Den aktiva 
och utåtriktade linjen var inte borta, men stilen hade blivit en annan. Retoriken 
tonades ned. 

Med nye ÖB Bengt Gustafssons årsrapport över undervattenskränkningar 1987, 
innehållande en på tidigare svenska ställningstaganden baserad hypotes om Sovjetu-
nionen som kränkande part, aktualiserades dock än en gång frågan om huruvida en 
inkräktare kunde nationalitetsbestämmas (affären hanterad i Perspektiv på ubåts-
frågan). Den nye statsministern Ingvar Carlsson blev tydligt irriterad över att ha fått 
rapporten på halsen. Den förtroendeklyfta som öppnades efter Hårsfjärdenhändel-
serna mellan Försvarsmakten å ena sidan och allmänheten, delar av massmedierna 
och framför allt socialdemokratiska politiker å den andra hade snarast tilltagit. Re-
geringen hade sina misstankar mot Sovjetunionen, men fortfarande var inriktningen 
normalisering till Moskva och förtroendeskapande politik. 

Med stöd av en egen analysgrupp, något som Gustafsson själv hade föreslagit, 
kom regeringen fram till att det inte fanns något hållbart underlag för att peka ut 
viss nation eller pakt. Indirekt, ett slags bakläxa för ÖB, med andra ord. (Mer än tio 
år senare valde Carlsson att öppet kritisera ÖB för att ha utpekat Sovjetunionen på 
lösa grunder.) Samtidigt hette det 1987 att en supermakt som kränkte Sverige fick 
räkna med att ”blod skulle flyta i vattnet”. Om så skedde vore det inte Sveriges fel. 
Således än en gång avskräckning i kombination med förtroendeskapande gester, i 
det aktuella fallet på ÖB:s bekostnad. 

En ytterligare normalisering i förhållande till Sovjetunionen kom till stånd i och 
med en uppgörelse 1988 om uppdelningen av ekonomiska zoner i Östersjön. Av den 
omstridda delen fick Sverige 75 procent och Sovjetunionen 25 procent, vilket på det 
hela taget uppfattades som acceptabelt av svensk opinion. 

Sovjetfrågan in i det sista
Centralt var alltjämt att neutralitetspolitiken skulle framstå som trovärdig i Mosk-
va. En forskare har kommit fram till att de självpåtagna trovärdighetskraven vägde 
så tungt att Sverige de facto hade blivit en permanent neutral stat, om också inte 
de jure. Det här var alltså så sent som ett decennium innan neutralitetsbegreppet på 
allvar började mönstras ut ur den svenska säkerhetspolitiken.

Trots tecknen på avspänning och den nya sovjetiska öppenheten oroades man 
inom regeringskansliet för risken av överflygning med kryssningsmissiler. Överbe-
fälhavaren understödde. Fastän en defensiv sovjetisk försvarsdoktrin hade prokla-
merats under Gorbatjov varnade ÖB:s nyss nämnda opverk 1989 för att västmakts-
överflygningar kunde utlösa ett sovjetiskt angrepp mot Sverige.
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I försvarspolitiken kröntes överbefälhavarens strävanden att täcka brister med 
viss framgång: en utlovad satsning på luftförsvar. I Sverige ökade således markering-
en av avskräckning medan det började hända ting i Centraleuropa. Det militärtek-
niska samarbetet med USA utvecklades vidare och det med Storbritannien sköt ny 
fart. Men utvecklingen gick nu fort. I november 1989 öppnades Berlinmuren. Vad 
som hände därefter – de centraleuropeiska staternas frigörelse, Tysklands förening, 
av Moskva inspirerade våldsutbrott i Riga och Vilnius, Sovjetunionens samman-
brott i december 1991 – hör snarare hemma i den period efter det kalla kriget som 
ännu inte har fått något slående namn. 

Hänsyn till tänkbara sovjetiska reaktioner intog in i det sista en central plats i 
svensk säkerhetspolitik. Det visade sig även i en fortsatt avvaktan inför de europe-
iska unionssträvandena inom EG. Ifråga om de snabbt stegrade självständighetskra-
ven i Baltikum försökte regeringen Carlsson avväga engagemang mot viljan att inte 
försämra relationerna med Moskva. Efter dramatiska förändringar i hela Central- 
och Östeuropa stödde regeringen reformer, men inom ramen för sovjetblocket. Man 
var rädd för stora förändringar; de kunde förorsaka instabilitet. 

Efter blockets upplösning 1990 (Warszawapakten formellt den 1 april 1991) 
rekommenderade den svenska regeringen de från Sovjetunionen och kommunistdik-
tatur befriade staterna att anta en demokratisk socialism efter svensk modell. Det 
var inte lätt för Sverige att anpassa sig till en ny världsbild. Och historien hade inte 
nått något slut. Kuwaitkriget hade inlett ett skede som skulle skapa nya spänningar 
mellan USA och flera europeiska Nato-länder. Med Jugoslaviens sönderfall skulle 
också Försvarsmakten dras in i mer robusta fredsmissioner.

1990 hade hur som helst neutralitetspolitiken i och med östblockets sönderfall 
spelat ut sin roll i Sverige samtidigt som välfärdspolitiken var ansträngd – båda 
hade bildat grunderna för motståndet mot EG. På hösten tog statsminister Carlsson 
ganska logiskt beslutet att, utan några som helst säkerhetspolitiska aspekter eller till 
exempel efterlysning av ÖB-synpunkter, söka inträde i Europasamarbetet. Det är 
tidpunkt då det kan vara dags att sätta punkt för genomgången av brytpunkterna i 
svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget. 

 
5.  Exkurs: Frågan om hjälp
Ett särskilt avsnitt bör likafullt mer detaljerat ägnas åt frågan om den västhjälp som 
Sverige kunde få i händelse av ett (sovjetiskt) angrepp. Här kommer vi in på det 
delområde av det kalla krigets säkerhetspolitik som varit och är mest diskuterat och 
kontroversiellt. Den avsedda hjälpen utifrån knyter också direkt an till framställ-
ningens grundtema. Det var i detta sammanhang som den militära organisationen 
och några av överbefälhavarna spelade sin kanske största praktiska roll för säker-
hetspolitiken.

Som redan har framgått inleddes det svenska militära samarbetet västerut tidigt. 
Det handlade inte enbart om sådant som dessförinnan ingick i ett vapentekniskt 
utbyte med Storbritannien, utan regeringen Erlander öppnade i hemlighet utrymme 
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hetspolitiken.
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för vidgade säkerhetspolitiska kontakter med grannländer som just hade gått in i 
den 1949 upprättade Atlantpakten, Nato. Till det som direkt visades upp för brit-
terna var detaljer rörande svensk försvarsplanering.

Uppbyggnaden
Haveriet för de skandinaviska försvarsförbundsförhandlingarna i januari 1949 
innebar således ingalunda ett snopet slut på varje tanke om militärt samarbete, 
vilket säkert var den slutsats som de flesta utanför de initierades skara drog. 
Inför det omedelbara perspektivet av ett misslyckande skrev överbefälhavaren 
Helge Jung till regeringen om möjligheten att i stället ingå ett icke-bindande 
försvarssamarbete med Danmark och Norge. I februari utvecklades resone-
manget vidare av försvarsstabschefen Nils Swedlund. Det säkerhetspolitiska 
initiativet kom således vid detta brytningstillfälle från militärt håll. 

Efter nya påstötningar bestämde sig regeringen slutligen i september 1949. 
Jung fick i uppdrag att inleda samarbete med grannarna i söder och väster 
kring främst kommunikationer och gemensam luftövervakning. I maj 1950 
tillät regeringen samtal med danskarna om gemensam minering av sunden. 
Både marinen och flygvapnet hade på egen hand tagit kontakter i Danmark 
och Norge med försvarsministern Allan Vougts medgivande.

Statsministern var således inställd på att enbart den förtroendeskapande 
politiken gentemot Moskva, som bar utrikesminister Undéns signum, knappast 
förslog. Den garanterade inte att vi än en gång skulle klara oss undan och få 
leva i fred om ett tredje storkrig, i nya konstellationer, utbröt. Erlander såg sig 
om efter en reservlinje ifall det värsta skulle drabba oss. Hjälp skulle behövas, 
i det låg ingen hemlighet. Ett sådant resonemang fanns öppet med i handlingar 
som gällde det nationella försvaret och Krigs/Försvarsmaktens utveckling ända 
fram till 1968, vilket också tidigare har påpekats i detta kapitel. 

Det rörde sig inte bara om fromma förhoppningar. Visserligen gick militära 
samverkansdiskussioner aldrig långt nog för att övergå i något slags gemen-
samma försvarsplaner. För det satte regeringschefens omsorg om sammanhåll-
ningen i ministären och det egna partiet stopp. Men landningsbanor på vissa 
svenska flygbaser byggdes ut för att ta emot västligt bombflyg, man skapade 
tekniska och andra förutsättningar för att underlätta västliga överflygningar, 
inom försvaret krigsplacerades sambandsgrupper avsedda för de västallierades 
huvudstäder och militära högkvarter, och säkra kommunikationer upprättades 
mellan försvarsstaben och de viktigaste Nato-högkvarteren.

Med Danmark och Norge upprättades planer för koordinerad luftövervak-
ning, samband och koder. Kontakterna med Storbritannien, USA och Väst-
tyskland hade blivit allt viktigare. Svenska militära chefer höll samband, ofta 
i hemlighet, med västliga kolleger i känsliga frågor, underrättelsesamarbetet 
var nära och blev bara effektivare. Kring 1961 utsåg Torsten Rapp som ny 
ÖB en av de tre försvarsgrenscheferna att i händelse av krig vara hög militär 
företrädare i väst. 
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Det amerikanska nationella säkerhetsrådet under president Eisenhowers tid hade 
redan 1960 i dokumentet NSC 60006/1, U. S. Policy toward Scandinavia (Den-
mark, Norway and Sweden) för sin del bedömt Sverige som ett land värt att und-
sätta om det utsattes för ett sovjetiskt angrepp. Ett liknande dokument två år senare, 
Guidelines for Policy and Operations – Sweden, visade att Kenedyadministrationen 
snarast hade en ännu något högre uppfattning om Sverige såsom skyddsvärt. Här 
fanns ett stöd som man i Sverige då inte kände till och som militären inte kunde 
planera ett mottagande för. 

Säkerhetsnätet hade förvisso revor men det var som synes tätare än någon ut-
omstående kunde tänka sig. I så måtto fanns det alltså under några årtionden en 
viss för folket okänd täckning för talet om förväntad hjälp. Vad som pågick bakom 
stängda dörrar begränsades förstås till att omfatta ett fåtal regeringsmedlemmar 
och ledare inom militäretablissemanget. Men bland dem kunde man öppet tala om 
känsliga saker. 

Även på lägre nivå var det vid den här tiden alltjämt i sin ordning att uttala att 
en avskräckande faktor mot ryssen var att ett angripet Sverige skulle kunna bli västs 
basområde. I krigsspel på dåvarande försvarshögskolan laborerade man – fram till 
saken blev tabu under Palme – med att västsidan frambaserade flygstridskrafter till 
svenska baser och att kärnvapen sattes in mot sovjetstyrkor som hotade Sverige 
(uppgifter i Svensk säkerhet).

Det fanns förstås ett stort problem med förberedelserna för att Sverige skulle 
kunna ta emot hjälp från det ena blocket och inte behöva stå ensamt om det angreps 
av det andra blocket. De stämde ju inte alls med neutralitetsdoktrinen, bilden av vår 
roll i världen och socialdemokraternas politiska behov att begagna alliansfriheten 
och förtroendeskapandet österut som ett slagträ mot delar av oppositionen.

Något började hända
Redan innan Erlander 1969 lämnade den politiska förgrundsscenen började också 
något hända. Ur det öppna materialet försvann allt tal om våra förberedelser för att 
ta emot hjälp utifrån. På samma sätt ändrade krigsspelen efterhand karaktär. Också 
själva de hemliga förberedelserna krympte från mitten av 1960-talet, samarbetsre-
lationerna utvecklades inte fast sambandssystemen tekniskt förnyades. Kretsen av 
befattningshavare som kunde frågan blev allt mindre. Till sist fanns nästan ingen-
ting eller mycket litet kvar. 

Den som mest har undersökt hur det här gick till är Robert Dalsjö i boken Life-
Line Lost. Med sin forskning om doktriner, samtal med berörda försvarstjänste-
män och hypotetiska antaganden där faktamaterialet tryter, har han kommit till 
slutsatsen att det hemliga samarbetet hade kommit att te sig alltmer kontroversiellt 
ju starkare neutralitetspolitiken, den nya överdoktrinen, tog plats i förgrunden. En 
bidragande orsak till stagnationen och avvecklingen kan nog också sökas inom För-
svarsmakten själv, ur ändringarna inom ÖB:s eget revir.

Inrättandet av försvarsgrensgemensamma militärområdesstaber 1966 innebar 
att viktiga delar av krigsplanläggningen överfördes från central till högre regional 
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nivå. Det torde ha gjort det svårare att på central nivå vidareutveckla ett inter-
nationellt samarbete som endast inbegrep några få befattningshavare i Stockholm. 
Den balansgång som regeringschefen och hans närmaste ville gå blev osäker om de 
hemliga samverkansplanerna hade kommit till mångas kännedom. Sekretessen hade 
allvarligt försvårats om t ex militärbefälhavare och deras staber dragits in i konkreta 
planer med motsvarande chefer i Nordnorge eller vid danska Öresundskusten, utö-
ver vad som faktiskt förekom av samarbete över gränserna.

Ursprungligen hade frågan om hjälp kopplats till vad som 1962 på allvar lan-
serades som marginaldoktrinen. För planerarna gjorde den det enklare att värdera 
utfallet av krigsförloppsstudier om de slapp störas av att behöva räkna med allierad 
hjälp. Det kunde samtidigt givetvis bedömas vara lättare för andra att hjälpa Sverige 
om endast mindre delar av en supermakts arsenal – på marginalen – satte in i ett 
anfall mot oss. Nu, vid mitten av 1960-talet fick doktrinen stå där ensam som vårt 
bästa skydd. 

Ett angrepp mot oss sågs nästan som en överskottshandling. Det skulle inte vara 
större än att vi kunde hantera det med våra egna resurser (det ”lagoma” anfallet). 
Teoretiskt kunde resonemanget motiveras med nya amerikanska ambitioner under 
John Kennedys presidenttid att hålla ett eventuellt oundvikligt krig begränsat och gå 
från ”massiv vedergällning” med kärnvapen till ”flexibelt svar”. Men det inrikespo-
litiska motivet att tona bort hjälpaspekten var det starkare.

Kärnvapenparaplyet
På ett område fanns likafullt gårdagens tankar kvar. Förklaringen till att Sverige inte 
behövde skaffa egna atombomber blev att en angripare mot vårt land måste räkna 
med att huvudmotståndaren kunde sätta in sina kärnvapen mot insatta anfallsstyr-
kor. Sverige skyddades av västs ”kärnvapenparaply”. Tydligast uttrycktes detta i en 
årsberättelse i krigsvetenskapsakademien (KKrVAHT 1966) av statssekreteraren i 
försvarsdepartementet Karl Frithiofson 1966.

Av anförandet framgick det som klart att Sverige skulle få direkt eller indirekt 
västhjälp vid ett sovjetiskt angrepp mot landet. Rimligtvis avsågs inte ett isolerat fall, 
där endast Sverige hade överfallits. Vad det gällde kärnvapenparaplyet förutsatte ta-
laren att USA skulle vara berett att sätta in kärnvapen mot ett konventionellt anfall 
mot Sverige, alternativt hota med kärnvapen mot ett angrepp som företogs med, eller 
understöddes av, kärnvapen. Kommunikationerna för detta finge hastigt improvise-
ras – det var ju emot svensk politik/doktrin att upprätta sådana kanaler i fredstid. 

Att Sverige kunde åtnjuta samma stöd som Nato-grannarna Danmark och Nor-
ge var egentligen ett rätt uppseendeväckande säkerhetspolitiskt besked. Det märk-
liga var att Frithiofson anmärkningsvärt öppna anförande hölls när trenden inom 
politiken annars gick emot att vi skulle ha en strategisk länk till västsidan. 

Dalsjö förklarar detta med att man i regeringen ansåg sig på detta sätt behöva 
övertyga försvarsetablissemanget om att Sverige kunde ge upp kärnvapenoptionen 
utan att sätta säkerheten i fara. En del militärer dröjde fortfarande kvar vid behovet 
av svenska kärnvapen kort före beslutet att avstå. Det här skulle då vara det histo-
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kor. Sverige skyddades av västs "kärnvapenparaply". Tydligast uttrycktes detta i en
årsberättelse i krigsvetenskapsakademien (KKrVAHT 1966) av statssekreteraren i
försvarsdepartementet Karl Frithiofson 1966.

Av anförandet framgick det som klart att Sverige skulle få direkt eller indirekt
västhjälp vid ett sovjetiskt angrepp mot landet. Rimligtvis avsågs inte ett isolerat fall,
där endast Sverige hade överfallits. Vad det gällde kärnvapenparaplyet förutsatte ta-
laren att USA skulle vara berett att sätta in kärnvapen mot ett konventionellt anfall
mot Sverige, alternativt hota med kärnvapen mot ett angrepp som företogs med, eller
understöddes av, kärnvapen. Kommunikationerna för detta finge hastigt improvise-
ras — det var ju emot svensk politik/doktrin att upprätta sådana kanaler i fredstid.

Att Sverige kunde åtnjuta samma stöd som Nato-grannarna Danmark och Nor-
ge var egentligen ett rätt uppseendeväckande säkerhetspolitiskt besked. Det märk-
liga var att Frithiofson anmärkningsvärt öppna anförande hölls när trenden inom
politiken annars gick emot att vi skulle ha en strategisk länk till västsidan.

Dalsjö förklarar detta med att man i regeringen ansåg sig på detta sätt behöva
övertyga försvarsetablissemanget om att Sverige kunde ge upp kärnvapenoptionen
utan att sätta säkerheten i fara. En del militärer dröjde fortfarande kvar vid behovet
av svenska kärnvapen kort före beslutet att avstå. Det här skulle då vara det histo-
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riskt kanske tydligaste exemplet på att regeringen säkerhetspolitiskt inte alltid bara 
kunde köra över försvarets företrädare. Tilläggas kan att paraplymetaforen aldrig 
återkom lika naket som i statssekreterarens tal.

Som nybliven statsminister höll Olof Palme sitt första stora säkerhetspolitiska tal 
vid Folk och Försvars konferens i februari 1970. Han underströk att Sverige skulle 
försvara sig i alla riktningar och föra en omutlig neutralitetspolitik. Militärtekniskt 
samarbete med andra stater nämndes inte; nyckelorden var fortfarande ”varken kon-
sultationer eller förberedelser”. Marginaldoktrinen hade underförstått inneburit att 
minskad stridsförmåga hos Nato skulle öka ett hot mot Sverige, varför följaktligen 
en vidmakthållen stridsförmåga inom Nato låg i Sveriges intresse. Nu vände sig Pal-
me mot det som tills nyss gällde. Att låta ett sådant resonemang påverka svensk utri-
kespolitik skulle underminera neutralitetspolitiken, skapa förväntningar eller misstro 
och minska Sveriges chanser respektive förmåga att befordra avspänning. 

En svensk profil
En skarpare ton hade börjat prägla svensk säkerhetspolitik, utöver vad som kom till 
uttryck i Palmes hårda Vietnamkritik. Säkerhetspolitiskt etablerades också ett nytt 
mönster: fr o m 1972 innehöll försvarsberedningarna utförliga bedömningar av det 
internationella läget, vilket skapade möjligheter för deltagande ledamöter att ge ut-
tryck för såväl den gällande doktrinen som den officiella linjen. I viss mån kunde de 
prägla försvarsdebatten. ÖB:s egen policyroll krympte.

De väpnade styrkorna fick inte verka avpassade efter västs strategiska syften, 
försvaret skulle ha en svensk och defensiv profil, vilket betydde beskedliga räckvid-
der för stridsflyg och örlogsfartyg. Försvarsmakten tvingades finna sig i att nya sys-
tem fick sämre prestanda än man hade strävat efter. Här, på det egna nyckelområdet 
förmåga till strid, hade ÖB uppenbarligen föga att säga till om.

Sex borgerliga regeringsår 1976–1982 innebar som tidigare nämnts ingen för-
ändring av den aktiva politiken eller formeln ”alliansfrihet i fred syftande till neutra-
litet i krig”. Palme hade satt agendan, även om Torbjörn Fälldins regeringar tryckte 
mer på samhörighet med demokratierna i väst, på mänskliga rättigheter och på att 
neutraliteten kunde medgiva handlingsfrihet. 

Med Palme tillbaka i regeringsställning 1982 försvann åter en del nyanser i ett 
klimat präglat av ubåtsincidenter och ”affärer”. När det gällde Sverker Åströms for-
mulering att Sverige måste uppträda så ”att det inte skapades vare sig förväntningar 
och farhågor att yttre tryck skulle leda till att neutralitetspolitiken övergavs”, för-
måddes Palme endast med möda att avstå från att komplettera och låsa fast Sverige 
med tillägget ”under några omständigheter”. (Life-Line Lost, s 133.)

Avvecklingen
Utifrån Palmes inställning att försvaret var en inte oviktig men sekundär faktor 
för freden, i rangordningen efter politiskt förtroende och trovärdig utrikespolitik, 
var det nog inte överraskande att till sist även militäretablissemanget berördes. Det 
drogs, eller snarare drog alltmer bort, från samarbetskontakterna i väst. 
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Lika energiskt som Dalsjö beskrev hur allt började, lika livlig är skildringen när 
han berättar vad som hände sedan en sektionschef inför ÖB Lennart Ljung, hade 
reagerat mot hemlighetsmakeriet i västerled. Bekymrad över tidigare informella 
modeller och risken för läckor valde då Ljung att under 1983 och 1984 helt enkelt 
börja avveckla förbindelserna och förstöra befintliga planer. (Förgäves letar man i 
dennes dagböcker efter åtminstone någon rad om saken.) Även det ”institutionella 
minnet” tonade bort, Ljung höll inte nytillkommande höga befattningshavare på 
försvarsstaben inblandade i verksamheten. Och efterträdaren Bengt Gustafsson 
fick, som han själv har berättat för FOKK-gruppen, på hela detta viktiga säkerhets-
politiska område inte en rad av testamente. 

Till det som bara försvann hörde de s k DNS-planerna för samverkan med 
Danmark och Norge, lagringsmöjligheter för olja i norska Tröndelag (dock först i 
början av 1990-talet) och förmodligen också anordningarna och samverkansgrup-
perna för ett svenskt högkvarter i exil. Det är enligt Dalsjö okänt vad som hände 
med signalförbindelserna till Nato-högkvarteret i Wiesbaden i dåvarande Väst-
tyskland. Kvar blev endast en del kontakter med Danmark och Norge (fast deras 
operativa betydelse oftast inte erkändes i Sverige), västsamarbete i ubåtsfrågan, 
vissa förberedelser för marin koordinering i södra Östersjön och ”stay behind”-
nätverket för den händelse att Sverige skulle ha blivit ockuperat. Reservoptionen 
var borta, livlinan hade tillåtits försvinna.

6.  Sex överbefälhavare
Den diskuterade periodens militära nyckelfigurer kräver ett eget utrymme. Under 
det kalla krigets fem statsministrar (Tage Erlander, Olof Palme, Torbjörn Fälldin, 
Ola Ullsten och Ingvar Carlsson) hade landet sex överbefälhavare: Helge Jung 
fram till 1951, Nils Swedlund 1951–1961, Torsten Rapp 1961–1970, Stig Syn-
nergren 1970–1978, Lennart Ljung 1978–1986 och Bengt Gustafsson 1986–1994. 
Alla utom Ljung tillsattes av socialdemokratiska regeringar. De innehade sina be-
fattningar länge och fick således en förlängning av de i förvaltningen vanliga för-
ordnandena på sex år; satt länge också i en jämförelse med andra länders högsta 
militära chefer. 

Var man städse nöjd med dessa generalers fögderi eller var de, en gång tillsatta, 
svåra att bli av med tidigare om man hade velat? Den frågan har veterligen inte 
hanterats av forskarna i komparativ belysning. Syftet med detta avsnitt är därför 
bara att vi i en preliminär studie ska försöka ge en glimt av hur var och en av dem 
hanterade sin ÖB-roll när det gällde den svenska säkerhetspolitiken. Hade de tungt 
vägande bidrag att komma med, lyssnade politikernivån på dem?

Helge Jung
Här står Jung i en kategori för sig. Han hade blivit överbefälhavare medan kriget 
ännu rasade runt vårt land och beredskapen hade ett aktivt operativt innehåll. Det 
skilde honom från efterträdarna, i vilka regeringen framför allt såg fredstida för-
valtare. Jung tog exempelvis tidigt upp frågan om skandinaviskt försvarssamarbete 
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i en lösare form så snart det stod klart att förhandlingarna om ett försvarsförbund 
skulle sluta i ett misslyckande.

Jung var också den ende som utarbetade ett strategiskt betänkande innan Gus-
tafsson inför sitt ÖB-tillträde fyrtio år senare gjorde ett eget bedömande. Jungs 
strategiska syn utvecklades i Vårt framtida försvar. Överbefälhavarens förslag (ÖB 
47). Wilhelm Agrell har i sin bok Alliansfrihet och atombomber (1985) beskrivit 
dess sammanfattning som en unik produkt; ”ingen annan ÖB-utredning under ef-
terkrigstiden innehåller lika omfattande historiska, militärpolitiska och strategiska 
exposéer”. De strategiska principerna var påtagligt defensiva, baserade på en gan-
ska pessimistisk syn på Sveriges militära försvarsmöjligheter. Några skulle säga: en 
realistisk syn. 

Andra reagerade mot tanken på en tidvinnande strategi i väntan på utländsk 
hjälp. Vore det möjligt och rimligt att satsa på strid över ytan i centrala delar av 
Sverige med en utsatt civilbefolkning? Försvarsbeslutet 1948 innebar också att även 
de blå försvarsgrenarna med strävan att möta en fiende utanför landets gränser 
honorerades av regeringen i ”ett försvar utan luckor”. ÖB fick inte som han ville.

Som den mest politiske av våra överbefälhavare visste Jung annars ofta hur han 
skulle lägga orden. Det hade han visat redan under 1930-talet som grundare av Ny 
Militär Tidskrift och debattskriften Antingen – Eller. Han ville utöva inflytande på 
säkerhetspolitiken, och som ohejdbar propagandamakare var han fruktad av reger-
ingen Erlander. Den tidigare nämnda uppståndelsen kring hans Lundatal visar hur 
besvärade politikerna blev av en militär vars skickligt upplagda resonemang pekade 
i riktning mot en Nato-anslutning eftersom det låg fara i att vi stod ensamma.

Jung var likafullt den som med regeringens goda minne, uppmuntrad av den, 
startade det militärtekniska samarbetet med västmakterna. Men hans strategiska 
bedömningar fick inget genomslag. Liksom flera av de överbefälhavare som skulle 
komma efter hade han problem med försvarsgrenscheferna; de skulle komma att 
visa ännu större självständighet efter Jungs tid. Han var inte den ende i militärled-
ningen som förväntades stå på talefot med regeringen. Framför allt chefen för flyg-
vapnet, men även de andra, kunde under hela det kalla kriget, formellt oantastligt, 
gå direkt och plädera sin sak i kanslihuset – och gjorde det flitigt.

Försvarsminister under dessa år var Allan Vougt, en redan på 1920-talet ledande 
socialdemokratisk publicist och ganska framträdande politiker. Han hamnade trots 
denna bakgrund och betydande försvarspolitiska insikter i svårigheter i ämbetet 
och fick ett dåligt rykte i försvarskretsar. Mellan Jung och honom rådde, efter sam-
manstötningar i trettiotalets försvarsutredningar, från början ett minst sagt svalt 
förhållande.

Nils Swedlund
Vår näste överbefälhavare, Swedlund, ”Stora bullret”, uppfattades som en kraftkarl. 
Men regeringen hade faktiskt snabbefordrat honom såsom lättare att ha att göra 
med än flygvapnets Nordenskiöld eller arméns Ehrensvärd. Många utgick ifrån att 
hans politiska sympatier låg åt det socialdemokratiska hållet, och att det hade hjälpt 
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till. Swedlund visade inte föregångarens iver och förmåga att personligen ta sig an 
den nationella säkerheten utom på en punkt: försvarets behov att skaffa kärnvapen. 
Där skulle han dock få uppleva att luften gick ur tankarna på en svensk atombomb.

Som reformmilitär lade Swedlund ned ofantligt arbete på Krigsmaktens inre ar-
bete. Han arbetade mer än man kunde tro i det tysta. Jungs förmåga att ta sikte på 
det politiskt möjliga saknade han. Swedlund var mer för att kommendera än för 
att vinna andra för sin sak. Men han lyckades bevara styrkan hos försvaret och 
ledde det in i ”guldåldern” med 1958 års försvarsbeslut, som tog hänsyn både till 
teknikutveckling och vad landet hade råd med. Det har dock av främst Björeman 
kritiserats för att sakna strategisk analys av hur Sverige på längre sikt skulle kunna 
motstå ett angrepp. 

Swedlund beredde marken för operativ samordning inom det militära försvaret 
och organiserade försvarshögskolan med chefskurser för samhällets toppar. Hans 
mest bestående verk 1900-talet ut var uppbyggnaden av totalförsvaret, där han 
gjorde Sverige till något av ett föregångsland. En bred totalförsvarsutbildning bär 
hans signum, hans personligt färgade säkerhetspolitiska bidrag om man så vill. 

I bergrumsanläggningar och genom övningar skapades helt nya förutsättningar 
för civil-militär samverkan regionalt och lokalt inte minst genom samgrupperingen 
mellan militärbefälhavare och civilbefälhavare (särskilt designerade landshövding-
ar). Det var försvarssystem som säkerhetspolitiskt passade väl in i regeringens sätt 
att möta omvärlden och i dess förkärlek för en förtroendeskapande politik. 

Swedlund hade turen att först ha Torsten Nilsson som försvarsminister, den 
inom Krigs-/Försvarsmakten genom åren kanske mest uppskattade chefen för för-
svarsdepartementet och enligt t ex Björeman i realiteten mannen bakom 1958 års 
försvarsbeslut. Efterträdaren i departementet, Sven Andersson, med sin naturlighet 
och utstrålning av förtroende, kunde en tid leva vidare på arvet från Nilsson.

Torsten Rapp
När det gällde näste ÖB, Rapp, är hans betydelse svår att sätta fingret på. Kommen 
ur flygvapnet arbetade han träget på att få samman försvarsgrenarna. Men han 
kände själv bristen att sakna den skolning som generalstabsofficerarna hade fått, 
och torde ha känt sig osäker, särskilt inför en underlydande mer kompetent än han 
själv – den heller inte överdrivet lojale försvarsstabschefen Carl Eric Almgren. 

Det var i alla fall under Rapps tid som de nya militärområdesstaberna började 
arbeta, i Swedlunds anda. I sin grundsyn anslöt han sig till företrädaren. Något 
spektakulärt inhopp i säkerhetspolitiken gjorde han inte. Storpolitiken, säkerhets-
politiken låg inte för honom, och han fick vara med om regeringens för försva-
ret smärtsamma besked 1966 att guldålderns pengar var slut. Den militära garden 
måste sänkas.

Under Rapps ÖB-år var Sven Andersson fortsatt försvarsminister, men dennes 
ställning i det socialdemokratiska partiet räckte inte till att stötta Krigsmakten, när 
svångremmen togs fram inom ekonomin.
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Stig Synnergren
Efter Rapp skulle det bli ny fart i den militära apparaten. Med den karismatiske Syn-
nergren trodde sig det militära försvaret ha fått en stark ledare. Han var en utpräglad 
truppkarl, en dynamisk utbildare. Till strategin och principiella överväganden lockades 
han inte i omfattning som skulle ha gynnat honom som överbefälhavare. Desto lättare 
hade han som socialdemokrat att samarbeta med regeringen Palme, och när sedan Fäll-
din kom till makten så gick det bra också. Tidigare, som infanteriofficer i reserven, hade 
den nye regeringschefen under tjänstgöring och övningar gjort Synnergrens bekantskap. 

Synnergren hade i vissa hänseenden potentialen att verkligen bli en stark företrädare 
för försvaret, en kanske klassisk ÖB-gestalt. Han hade nog blott alltför lätt att skapa 
kontakter med alla, med politiker, storindustrins toppar och journalister. För sådant pas-
sade hans taktiska sinne. Säkerhetspolitik var för honom en fråga om praktiskt handlag.

Bland senare tids bedömare har Synnergrens goda rykte inte riktigt stått sig. Under 
hans ÖB-år blev obalansen i försvaret ifråga om operativa krav och finansiella resurser 
bara värre. Synnergren varnade statsmakterna för att försvarets ambitioner måste sän-
kas. Men han ville inte skära i arméns organisation, det fanns något sangviniskt och 
improviserat över hans ledarskap. För Palmes regering var han påfallande användbar 
med sin talang för det praktiskt-försvarspolitiska arbetet, sina utländska kontakter och 
sin totala insyn i samverkansnäten. Ofta påpekat är hur Palme diskret såg till Synner-
gren säkerställde de militära kontakterna med USA, när den diplomatiska isoleringens 
tid kom efter det famösa jultalet 1972.

Sven Andersson fortsatte som försvarsminister utan påtaglig framgång några år in 
på Synnergrens ÖB-tid, innan Eric Holmqvist tog över. Mot slutet arbetade Synnergren 
ihop med högermannen Eric Krönmark, den första icke-socialistiska försvarsministern 
sedan mellankrigsåren. Dennes efterträdare var en kortare tid folkpartisten Lars De 
Geer, innan Krönmark kom tillbaka i en ny borgerlig regering.

Lennart Ljung
Synnergren lämnade efter sig ett arv med förberedelser för väpnad hjälp utifrån som 
tedde sig en smula orediga för efterträdaren Ljung. Denne måste också ha ifrågasatt 
innebörden av de politiska signalerna, särskilt efter Palmes återkomst till makten 1982. 
Den aktiva utrikespolitiken, satsningen på de små staterna och den tredje världen, den 
dubbelsidiga kritiken mot supermakterna; det var svårt för Ljung att få det här att gå 
ihop med förberedelserna för hjälp från väst. Vad vi efteråt vet är att han efter en tid 
bestämde sig för en avveckling.

På sin omgivning gjorde Ljung ett konciliant intryck, en gentlemannageneral som 
var obenägen att sö ka strid inom den egna maktapparaten. Gång på gång fick han 
bekymmer med vad han såg som minst sagt oönskade kommentarer och utspel från 
försvarsgrenschefer, myndighetsföreträdare och förbandschefer; strax före Palmes död 
gällde det även en grupp uppretade sjöofficerare. Trots detta hade Ljung regeringens ful-
la förtroende och åtnjöt inom totalförsvaret ett anseende som kanske ingen annan ÖB. 

Att inom en krympande budget hålla ihop försvarsgrenscheferna var ett tungt ar-
bete. Fredsorganisationsfrågor tog mycken tid. Lika litet som Synnergren förmådde 
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Ljung återfå något slags balans i det militära systemet. Han fick kämpa med flyg-
plansfrågan, som han drev hårt tills beslutet äntligen togs att utveckla JAS Gripen. 
Hans största stund i den säkerhetspolitiska miljön kom när han beslutsamt tog sig 
an fallet med U 137:s grundstötning utanför Karlskrona. 

Avgörandet skedde snabbt. Ljung tvekade inte ett ögonblick att beteckna in-
trånget som en avsiktlig kränkning. Tolkningsmönstret var därmed etablerat uppåt 
i orderkedjan, överbefälhavaren hade gett Fälldin och dennes civila ”kriskabinett” 
en till synes stabil diplomatisk bas för att brännmärka intrånget. Beslutet var deras. 
I efterkrigstidens kanske mest dramatiska stund tillhörde säkerhetspolitiken uppen-
bart riksledningens, nyckelpolitikernas och deras medhjälpares domän. När det vid 
ett ryktbart tillfälle såg ut som om ett sovjetiskt fritagningsförsök var nära och Fäll-
din gav sitt historiskt lakoniska ”håll gränsen”, stod hur som helst Ljung redo med 
de väpnade resurser som fanns till hands.

Redan året därpå, under händelserna i Hårsfjärden, märktes dock Ljung utåt 
inte alls på samma sätt som ögonblickets man, fast han även här bar det högsta 
ansvaret för operativa hanteringen och tog viktiga beslut. Hans återstående ÖB-år 
stördes av nya ubåtslarm. Men när han lämnade över ansvaret åt Gustafsson skedde 
det med uppmaningen att denne själv skulle sätta sig in spaningsmaterialet. 

Ljung ville inget säga, vilket givetvis i efterhand väcker en undran om huruvida 
han stördes av något mer än alla krångel med varningssystem och falsklarm. Hade 
han efter hand också blivit misstänksam mot marinens förvissning om sovjetiska 
kränkningar? Mest slående är förstås att Ljung inte heller med ett ord satte efterträ-
daren in i det hemliga samarbetet med västmakterna, enligt vad Gustafssons själv 
har konstaterat. 

Under Ljungs ÖB-år kom som försvarsminister efter Krönmark centerpartisten 
Torsten Gustafsson, som under U 137-incidenten hamnade utanför den svenska 
krishanteringen. Med socialdemokratins återkomst till regeringsmakten 1982 gjor-
de Börje Andersson ett rekordkort gästspel i försvarsministerrollen, följd av den 
ungdomligt dynamiske Anders Thunborg som dock inte kunde göra mycket åt för-
svarets ökade problem och brister i förhållande till uppgifterna.

Bengt Gustafsson
Gustafsson startade totalt ovetande om vad som hade förevarit under den neutrala 
manteln, och var det så att underlydande hade fortsatt västsamarbetet ”bakom hans 
rygg”? Väl insatt i försvarets ekonomi hade han fullt upp med att ta tag i akuta 
budgetproblem. Han nödgades också fortsätta att efter förmåga hantera ubåtsfrå-
gan, eftersom larmen inte tog slut, men fick på det området ingen nära kontakt 
med statsminister Carlsson. Säkerhetspolitiskt kände han uppenbart sitt ansvar som 
regeringens förtroendeman och drev ingen uppfattning mot den på det politiskt stra-
tegiska planet. Men han byggde under säkerheten med ett beslutsamt försök att 
äntligen skapa balans mellan uppgifter och resurser. 

Bland annat utifrån sina erfarenheter som militärbefälhavare i Övre Norrland 
och i linje med sitt nyss nämnda ÖB-bedömande använde Gustafsson betydande 
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kraft till att inrikta Försvarsmakten och dess övningar mot ett mer trovärdigt hot än 
de gamla kust- och gränsinvasionerna. Om det var något som vi behövde ha bered-
skap mot så var det, slog han fast, ett anfall i syfte att vinna ett avgörande genom att 
slå ut nationella nervcentra – den strategiska kuppen. 

Försvarsmakten skulle kunna parera ett sådant angrepp utan att ha fått en nå-
datid för mobilisering. Dithän i tankarna hade försvaret som bidrag till säkerhets-
politiken kommit i slutet av det kalla kriget, en nyvunnen insikt innan alla gamla 
utgångspunkter försvann. Efter Gustafssons tid kunde en rasering av mobiliserings-
försvaret politiskt till synes obestritt påbörjas, men det fick en den nya tidens ÖB 
börja ombesörja. 

Bengt Gustafsson hade att göra med den ordkarge Roine Carlsson som försvars-
minister under återstoden av det kalla kriget. Denne framstod inte som någon för-
svarsvän, och när han väl sade något kunde det komma ut giftigheter – man minns 
hans formulering om flottans ”plåtschabrak”. Efter ett till att börja med ganska 
nära samarbete svalnade relationerna mellan general och minister.

7.  Med riktning mot en syntes
Tiden är inne för oss att börja dra ihop trådarna kring regeringen, ÖB och han-
teringen av säkerhetspolitiken. Det sker, låt oss påminna om det, utifrån den åbe-
ropade definitionen av Nils Andrén om säkerhetspolitik med dess begränsning till 
traditionella faktorer. Avsikten är att framställningen ska kunna bidra till att skapa 
underlaget för en syntes – åtminstone ange en tänkbar riktning när det gäller vilket 
inflytande en ÖB kunde ha på regeringens politik under det kalla kriget och huru-
vida militära maktmedel praktiskt utnyttjades i den svenska säkerhetspolitiken.

Först ett mer spekulativt inslag. Vilket säkerhetspolitiskt värde kunde man utvin-
na av Krigsmakten/Försvarsmakten? Hade den kunnat spela en mer framträdande 
roll än som skedde i verkligheten? Den idén hade i varje fall generalen-debattören 
Claës Skoglund. I slutet på ett långt kontrafaktiskt kapitel i den postumt utgivna 
FOKK-boken Det bästa försvarsbeslutet som aldrig kom till stånd (2009) ger han 
en suggestiv bild hur han anser att en svensk armé skulle ha kunnat användas som 
säkerhetspolitiskt krisberedskapsverktyg.

Skoglund frihandstecknar en organisation som under 1980-talet skulle ha möj-
liggjort att förbataljoner ur inalles 20 ”anfallsbrigader” inför en ovetande omvärld 
plötsligt och oregelbundet skulle kunna dyka upp än här och än där över hela landet 
för att lika plötsligt försvinna. Och så ett typfall: ”I gryningen en kulen söndagsmor-
gon i november 1980 stod samtliga förbataljoner marschfärdiga och flyg och flotta 
i Östra militärområdet hade omgrupperats till krigsbaserna. Initiativet var denna 
gång regeringens eget på grund av oroande underrättelser. På söndagseftermiddagen 
skedde hempermittering. På detta flexibla sätt hölls Moskva i ökande osäkerhet om 
den faktiska insatsberedskap som rådde i Sverige.”

Förvisso hade överbefälhavarna möjligheter att höja beredskapen vid förbanden. 
De tyska angreppen mot Danmark och Norge den 9 april 1940 hade gett både po-
litiker och militärer åskådningsexempel på risken för att en angripare kunde vinna 
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Först ett mer spekulativt inslag. Vilket säkerhetspolitiskt värde kunde man utvin-
na av Krigsmakten/Försvarsmakten? Hade den kunnat spela en mer framträdande
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Claös Skoglund. I slutet på ett långt kontrafaktiskt kapitel i den postumt utgivna
FOKK-boken Det bästa försvarsbeslutet som aldrig kom till stånd (2009) ger han
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litiker och militärer åskådningsexempel på risken för att en angripare kunde vinna
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strategiska vinster genom kuppartade insatser med relativt små förband. Begreppet 
kupp hade fått ett levande innehåll i svensk försvarsplanering, och olika beredskaps-
grader fortsatte att finns gripbara under det kalla kriget. Ordern Givakt utfärdades 
sålunda av chefen för 2. armékåren vid gränsen mot Norge i maj 1940 och avsåg att 
sätta stridande förband i högsta beredskap inför ett bedömt överhängande krigshot. 
En ÖB-order om full stridsberedskap vid samtliga förband följde dagen därpå. Fa-
ran gick snabbt över. ”Givakt upphör” kom efter någon dag. 

Av intresse i detta uppmärksammade fall är att beslutet först togs på operativ 
militär nivå som en ökad gardering, sedan regeringen hade motsatt sig tyska krav på 
transitering genom Sverige av materiel till angriparens hårt ansatta trupper i Narvik. 
I botten på försvarets larmsignaler låg här förstås ett säkerhetspolitiskt beslut på 
högsta nivå. 

Frågan om beredskap
Motsvarande dramatik aktualiserades inte under det kalla kriget. Men vissa åtgär-
der vidtogs efter hand. Den omedelbara insatsberedskapen förstärktes på 1980-talet 
med bland annat fredsorganisationens resurser (såsom beredskapstroppar) och öva-
des varje år av ÖB genom beredskapskontroll med ett militärområde i taget. Under 
hela perioden fanns ett antal prioriterade 24-timmarsförband. 

Militärledningen var inte främmande för att ett militärt hot snabbt kunde växa 
fram, särskilt sedan 1980-talets ubåtslarm, förekomsten av snokande TIR-bilar och 
annat tycktes peka på att det fanns en ständigt aktuell och tid efter annan reviderad 
angreppsplanering mot vårt land. Men det framlades aldrig sådant underrättelseun-
derlag som skulle ha aktualiserat Lystring, Givakt, beredskapslarm eller, ännu mer 
otänkbart, partiell mobilisering enligt alternativen ”Större” eller ”Mindre”. Reger-
ingen utgick tryggt från att ÖB inte på egen hand skulle vidta något som skulle ha 
väckt uppståndelse hos massmedierna och befolkningen. Beredskapspådrag under 
det kalla kriget bestod normalt av ökad spaning i luften och på havet, så som fram-
går t ex i Ljungs dagboksanteckningar under Polenkrisen kring 1980.

Den svenska säkerhetspolitiken dag för dag kunde, tycker man, som läget ut-
vecklades ha innehållit ett antal militära komponenter. Men hur tänkte det kalla kri-
gets regeringar? Insatsresurserna var trots ökad medvetenhet magra och förefaller 
mer ha speglat ett rent försvarspolitiskt tänkande. Tillgängliga för en eventuellt sä-
kerhetspolitiskt motiverad beredskapshöjning fanns, beroende på utbildnings- och 
inkallelseläget, endast under korta tider ett antal bataljonsförband inom armén och 
motsvarande för flottan och flygvapnet; tidvis ingenting på marksidan utöver de 
nämnda beredskapstropparna.

För att man skulle ha kunnat realisera det skoglundska exemplet hade det så-
ledes krävts betydande ingrepp i framför allt arméorganisationen. Det var varken 
statsministrar, deras fackministrar för försvaret, tjänstemännen inom försvarsde-
partementet eller överbefälhavarna och deras staber villiga eller kapabla att åstad-
komma. En förändring skulle ha gått ut över organisatoriska intressen. Tillgäng-
ligt underlag säger oss kanske framför allt att det för den politiska nivån tedde sig 
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fullkomligt främmande att använda militär trupp rörligt och dynamiskt för att ge 
säkerhetspolitiken väsentligt ökad kraft när/om så krävdes. 

Tillfälliga beredskapshöjningar var som har framgått helt enkelt inte regeringens 
starka sida. Politiker misstänkte måhända att militären var alltför het på gröten. 
Alltför lätt såg de eventuella inkallelser som provocerande på Sovjetunionen. Sys-
temet fungerade därför helt enkelt inte som det teoretiskt var tänkt – att Sverige på 
oklara indikationer skulle vidta begränsade men snabba militära undantagsåtgärder. 
Man var inte alls inne på att vänja omvärlden med svenska beredskapshöjningar vid 
kriser och därmed undanröja provokationstanken. Ljung redovisar en känsla av att 
Palme ville tona ned krigsrisker.

Dock, även i rådande konfigurationer fanns Krigs-/Försvarsmakten där för en 
regering att falla tillbaka på. I studiens inledning nämndes det nationella försvaret 
tillsammans med diplomatin generellt som staternas viktigaste verktyg i det kalla 
krigets ofta konfliktfyllda värld. Det senare redskapet och UD:s roll för ledningen 
av riket faller litet utanför FOKK-ramen och får bli en sak för andra att ta tag i. I 
sammanhanget räcker det att peka på den roll som kabinettssekreterare, polchefer 
och andra högre tjänstemän ofta spelade när det gällde att ge diplomatisk form åt 
politiska beslut och sedan lojalt (oftast) uttolka dem för kolleger i omvärlden. 

Sådant var normalfallet. I kritiska lägen, exemplet U 137 tränger sig på, kunde 
diplomater i nyckelställning även medverka strategiskt i de säkerhetspolitiska be-
sluten på högsta nivå. Den rollen hade däremot av allt att döma ingen av det kalla 
krigets sex ledare av den svenska Krigs-/Försvarsmakten. Deras inflytande var å 
andra sidan potentiellt så mycket större – för den händelse att en överhängande risk 
för konflikt skulle kräva ett säkerhetspolitiskt omtag eller landet stod inför krig.  

ÖB och hans uppgifter
Kommande forskning lär fylla igen en del ÖB-luckor. Nu tillgängligt material har i 
huvudsak haft andra utgångspunkter än våra överbefälhavares roll, men i förelig-
gande undersökning finns ändå generellt en del att säga om dessa generaler Det gäl-
ler inte minst den tradition som de medverkade till att skapa.

En svensk ÖB har 2010 funnits i litet drygt sjuttio år, varav de första sextio åren 
i spetsen för en organisation under ett slags ständig beredskap. I 1966 års omdaning 
delegerades ansvaret för operativa beslut till militärbefälhavarna. Vid ett anfall mot 
Sverige kvarstod då för ÖB det stora inledande beslutet om kraftsamling i någon 
riktning. Men om vi bortser från krigsförhållanden har överbefälhavarrollen varit 
påfallande oförändrad sedan starten. 

Överbefälhavare genomförde ambitiöst sina Miloövningar. Ljungs dagböcker, 
för att ta det bästa exemplet på en ÖB:s vardag, innehåller dock praktiskt taget inget 
om tankar kring operativa avväganden och lösningar. Som myndighetschefer under 
det kalla kriget kunde dessa våra enda fyrstjärniga generaler i tjänst inte helhjärtat 
ägna sig åt strategiskt tänkande eller, för den delen, egna idéer om hur ett svenskt 
försvar skulle operera i en andra fas av krigshandlingar sedan väl en mobilisering av 
stridskrafterna lyckligt hade genomförts. Annat pockade.
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Så var inte riktigt meningen från början. Sverige skulle som nämnts ha en 
överbefälhavare just i krig, det var avsikten när regeringen Hammarskjöld 1915 
fattade sitt beslut i saken liksom när frågan åter kom upp och ett principbeslut 
om den alltjämt gällande ÖB-befattningen togs som ett led i 1936 års försvars-
uppgörelse. I linje med detta med detta syfte hade man infört den centrala för-
svarsstaben och gett den vissa samordnande uppgifter. Chefen för denna stab, 
Olof Thörnell, blev under trycket av krigshändelserna 1939 vår förste ÖB, fast 
fred rådde. Till en början förde han befälet endast över den krigsorganiserade 
delen av Krigsmakten, men snart gällde uppgiften hela det militära försvaret. 

Efter krigsslutet 1945 ifrågasattes på några håll ÖB-institutionen, läget hade 
ju ändrats, sade man. Nya mål ställdes i centrum. Nu behövdes ledning av den 
samlade Krigsmakten inte av operativa skäl utan därför att en månghövdad 
fredstida organisation skulle förvaltas. Regeringen behöll sålunda de tre försvars-
grenscheferna med deras betydande inflytande och även formella möjligheter att 
vända sig direkt till försvarsministern. Men kvar blev också överbefälhavaren 
– med en operativt ansvarig roll inom lednings- och lydnadskedjan, som även 
fallet är när det gäller framför allt andra nordiska länders försvarschefer. Interna-
tionellt vanligare är att ett lands högste militär har en mer samordnande uppgift 
som generalstabschef (motsv). 

Hur Sverige i omvärlden beskriver sin överbefälhavare, officiellt Supreme 
Commander, kan jämföras med titulaturen i många republiker, där statschefen/
presidenten redan i fredstid är högste befälhavare, då vanligen som Commander-
in-Chief. I demokratiskt styrda stater övertar den politiska ledningen också nor-
malt överkommandot i krig, även som saken i Sverige aldrig har uttryckts särskilt 
tydligt utöver vad som kan anses införstått i Regeringsformen, 10. kapitlet. En 
sådan svensk ledning hade närmast förutsatt existensen av ett ”krigskabinett”, 
något som inte övades fast regeringskansliets krigsorganisation övades. 

Behovet av en krisledningsorganisation kan dock ha föresvävat Palme, när 
han under ubåtslarmens tid inrättade ett särskilt organ, i brist på annat kallat för 
den säkerhetspolitiska gruppen, där han omgav sig av statsråd med ansvar för 
utrikesfrågor, utrikeshandel, försvar och dylikt jämte ett antal statssekreterare. 
(Det kan i namnfrågan nämnas att Stig Synnergren i sitt förord till en 1992 i 
engelsk översättning utgiven bok tecknar sig som ”Commander-in-Chief of the 
Swedish Armed Forces 1970–8”.) 

Innehavaren av ÖB-ämbetet borde, kan man få för sig, hur som helst vara 
tämligen självskriven för en central position i utarbetandet av landets säkerhets-
politik. Han var den som man hade anförtrott såväl försvarets beredskap som 
dess förmåga att föra krig. Mycket vilade på hur övertygande han skötte sitt 
fögderi. Detta förutsatte förstås att nationella militära resurser och dispositioner 
spelade en roll i den högsta ledningens rådslag. Hur förhöll det sig då i praktiken 
under det kalla kriget med ÖB:s roll i relation till beslutsfattarna i riksdag och 
regering? 
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Lojala verkställare
Ett försök att reda ut detta och kasta mer ljus över ett dunkelt politikområde var det 
angivna syftet med den föreliggande undersökningen. Till den ändan sattes två mot 
varandra stridande hypoteser upp.

Den första hypotesen gällde möjligheten att det fanns en harmoni mellan reger-
ingen och försvarsledningen, särskilt så länge båda hade samma grunduppfattning 
om Sveriges roll som liten stat i ett europeiskt lågspänningsområde. Här förutsattes 
en modell där militären med ÖB i spetsen, oavsett egna yrkesbetingade uppfatt-
ningar, lojalt fann sig i att verkställa regeringens beslut utan att påverka dem eller 
vilja medverka som en partner. I ett sådant förhållande hade regeringen inte behövt 
ställa maktfrågan på sin spets.

Enligt den andra hypotesen ansåg sig militärledningen i kraft av sin sakkunskap 
berättigad att spela en framträdande roll för inte bara självklart försvaret utan även 
den nationella säkerhetspolitiken. Här förmodades en regering som hade säkerhets-
politiken som sitt prerogativ ha varit obenägen att släppa in militärer i vad som sågs 
som civila beslut. Ett visst spänningsförhållande kunde ha uppstått.

Utifrån det empiriska materialet är det svårt att dra någon annan slutsats än 
att verkligheten mest följde den första hypotesen. Regeringarna och deras ÖB var 
ense om målet att hålla Sverige utanför konflikter och krig. När det gällde medlen 
besatt Helge Jung säkerhetspolitisk kompetens och hade gärna sett att han kunde 
fösa nationen i den riktning han såg som rätt och nödvändig. Men han är snarast 
undantaget. Övriga i raden av överbefälhavare kände sig inte kallade att vara med 
och försöka styra säkerhetspolitiken. De torde inte ha uppfattat att deras förslag 
efterfrågades; på beslutsnivå ägnade de i stället sina krafter till att leda det militära 
försvaret genom ekonomiska prövningar, inte minst när valutaförändringar (USA-
dollarns uppgång) slog hårt mot köpkraften.

Rätten att göra egna strategiska bedömningar försvann ur händerna på överbe-
fälhavarna och deras stab. De kunde alltjämt verka genom de militära experterna i 
utredningar och var tunga remissinstanser, men arbetet på att skapa ett övergripande 
sammanhang i försvarsarbetet övertogs av civila och militära experter tillsammans. 
Gemensamt utarbetade dessa i fortsättningen de ”styrande angreppsfallen”. Verk-
samheten hade därmed dragits in i en byråkratisk process. Höga militärer har också 
faktiskt hörts mumla att ÖB inte borde syssla med strategi och inte ens militärstra-
tegi. Hans domän skulle naturligen börja ett steg längre ned – med operationer.

Allt i civila händer
Inom försvarsstaben, senare (från 1994) högkvarteret, pågick förvisso planering, 
planarbete, perspektivplaner, allt sådant som förstås hade en bäring på säkerhetspo-
litiken. Vapen- och materielanskaffning förbereddes givetvis med avseende på hur 
man framför sig såg Sveriges läge framåt i tiden. Många officerstimmar ägnades åt 
vad vederbörande själv uppfattade som viktiga bidrag till Sveriges säkerhet, d v s 
just som säkerhetspolitiska inslag. Men arbetet fick inget kraftfullt genomslag på 
politisk nivå. ÖB:s arbete hade inte den relevans som man kunde tro vore naturlig. 
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fälhavarna och deras stab. De kunde alltjämt verka genom de militära experterna i
utredningar och var tunga remissinstanser, men arbetet på att skapa ett övergripande
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Gemensamt utarbetade dessa i fortsättningen de "styrande angreppsfallen". Verk-
samheten hade därmed dragits in i en byråkratisk process. Höga militärer har också
faktiskt hörts mumla att ÖB inte borde syssla med strategi och inte ens militärstra-
tegi. Hans domän skulle naturligen börja ett steg längre ned — med operationer.

Allt i civila händer
Inom försvarsstaben, senare (från 1994) högkvarteret, pågick förvisso planering,
planarbete, perspektivplaner, allt sådant som förstås hade en bäring på säkerhetspo-
litiken. Vapen- och materielanskaffning förbereddes givetvis med avseende på hur
man framför sig såg Sveriges läge framåt i tiden. Många officerstimmar ägnades åt
vad vederbörande själv uppfattade som viktiga bidrag till Sveriges säkerhet, d v s
just som säkerhetspolitiska inslag. Men arbetet fick inget kraftfullt genomslag på
politisk nivå. ÖB:s arbete hade inte den relevans som man kunde tro vore naturlig.
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Han hade inte lätt att argumentera för sin sak inför regeringschefen om denne be-
hövde stå väl till hos sin partigrupp, som kanske tyckte annorlunda. 

Något karaktäristiskt eller påfallande säkerhetspolitiskt samspel mellan reger-
ingarna och deras överbefälhavare har alltså inte gått att spåra i den modernaste 
säkerhetspolitiska litteraturen. Varför fick inte dessa generaler i en internationellt 
tämligen unik befattning någon mer central roll på det grundläggande säkerhetspo-
litiska planet? Annorlunda uttryckt och omvänt, varför kände inte ledande politiker 
att det var nödvändigt att bjuda in militären i avgöranden av största betydelse för 
landets frihet, välfärd och säkerhet? 

Ett svar är förstås den civila maktens primat över den militära i det demokratiska 
samhället. Statsvetaren Samuel P Huntington har i The Soldier and the State (1957) 
formulerat hur dessa två kulturer idealiskt bör förhålla sig till varandra – med dis-
tans och respekt för respektive kompetenser. Den amerikanske strategiprofessorn 
Eliot A Cohen anser i sin bok Supreme Command (2002) likafullt som ett motin-
lägg att stora politiska krigsledare, Lincoln, Clemenceau, Churchill, Ben Gurion, 
tvärtom visade sin suveräna ledarförmåga genom att faktiskt lägga sig i militärens 
ämbete. I Sverige tedde sig ömsesidigt intrång nog lika förfluget för båda parter. För 
att återigen utgå från Ljungs dagböcker så ger de på säkerhetspolitikens område 
intryck av att ha skrivits av en västmaktsvän som konsekvent, utan några inre kval, 
kunde lägga ut texten och argumentera för svensk alliansfrihet.

Ett annat svar på frågan om överbefälhavarnas begränsade roll för säkerhetspo-
litiken är att de inte kunde spela ut stödet från hela sin organisation. Den var under 
hela den kalla krigs-perioden splittrad med försvarsgrenschefer som spelade var sin 
melodi; ett arv från beredskapsåren En statsvetare, sociolog eller antropolog skulle 
i försvarsgrenarnas agerande kanske ha kunnat finna utlopp för sitt skarpsinne i en 
studie om kollektivs beteende under vissa yttre betingelser. Utan grund i vetenskap-
liga teorier får vi kanske nöja oss med att det inte tycks ha funnits någon försvarets 
positiva gruppdynamik som kunde ha gjort sig gällande på det säkerhetspolitiska 
området. 

Regeringen ”ägde frågan”. Det var inte lätt för ledande militärer att med någon 
effekt försöka ta sig in på den politiska arenan, som det statsbärande partiet fyllde 
med eget folk och egna idéer. Socialdemokraterna innehade under det kalla kriget 
en faktisk hegemoni över den nationella säkerhetspolitiken. De, framför allt Palme, 
saknade i sina visioner inte sinne för säkerhetspolitik, men minst lika tydligt är 
att de också ville disponera säkerhetspolitiken för egen politisk opinionsbildning. 
Framför allt moderater klagade över den aktiva utrikespolitiken, men på det hela 
taget drev de borgerliga ingen annan linje de år som de satt i regeringsställning.

Den röda tråden
Även om betoningen lades olika under skilda faser fanns det sålunda en tämligen 
klar svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget; något som nog kan synas obe-
fintligt i 2000-talets värld. Som den röda tråden går att ett betydande politiskt skikt 
gentemot Sovjetunionen satte en förtroendeskapande linje före en krigsavhållande 
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Framför allt moderater klagade över den aktiva utrikespolitiken, men på det hela
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(avskräckande) politik. När det gäller Nato och framför allt USA fruktade stats-
makterna att dras in i deras integrerade samarbete och kände det tryggare med en 
avskärmning. Här var det svårt för politikerna och våra överbefälhavare att finna 
en genuin gemensam nämnare. 

Generalerna som företrädare för en yrkeskår önskade starkast möjliga krigsav-
hållande försvar österut och drogs därför till mer av västsamarbete som ett skydd för 
Sverige. I praktiken visste några få invigda statsråd och officerare att Sverige hemligt 
deltog i sådan samverkan, men på det nationella säkerhetsområdet handlade det om 
politiska värden, den deklamatoriska hållningen, dogmen, en ”överdoktrin” – och 
då var det lättast för båda parter att inte ge sig in på omöjliga diskussionsområden.

Till detta kom inbyggda problem särskilt för socialdemokratin – sedan väl andra 
världskriget var över och det kändes mindre farligt för rörelsen att ge utlopp för 
äldre försvarsfientliga strömningar. Erlander var själv inte pacifist utan medveten 
om behovet av ett militärt försvar. Men han kände den intellektuelles misstro mot 
militära argument för ökad vapenkraft. Så visade sig även på områden där han ur-
sprungligen delade militärledningens syn – som när det gällde behovet av svenska 
kärnvapen.

Här ett exempel hämtat från Erlanders Dagböcker 1959. Det gällde chefskur-
sen på Solbacka, en av ÖB Swedlunds innovationer för ett svenskt totalförsvar, i 
det aktuella fallet i augusti 1959. Överbefälhavaren ledde som vanligt själv kur-
sen. Den här gången lade han tonvikten vid vad statsministern uppfattade som 
propaganda för atomvapen. ”En trist, nästan förfärlig upplevelse”, kommenterar 
Erlander: ”Trist att ha denna försvarsledning”. Senare lider han av ”hur vansinnigt 
mycket av personlig duglighet och intellekt vi offrar på vårt försvar. För att inte 
tala om pengar”. 

När Swedlund faktiskt tänker strategiskt och vill att ”utrikespolitiken skall vara 
diffus så att vi kan handla efter läglighet”, reagerar Erlander skarpt: ”tror väst att 
de aldrig behöver möta ett svenskt motstånd kommer de att dra in oss från krigets 
första dag”. Hjalmarsonaffären gör honom irriterad nog att plötsligt leka med 
tanken att helt enkelt offra upparbetade samarbetskontakter: ”Vi får väl reparera 
den skada han (Hjalmarson, förf anm) vållar genom att bryta förbindelserna med 
Norge och Danmark, som väl inte kan spela någon roll för vårt försvar.” Det var 
ju faktiskt mycket mer som stod på spel.

Palme var mycket mer förtrogen med den militära miljön än sin företrädare. 
Utbildad till reservofficer hade han i början av sitt yrkesliv en kort tid tillhört 
försvarsstabens personal som 1:e byråsekreterare i utrikesavdelningens militärpoli-
tiska detalj. I ett modernt biografiskt arbete, Kjell Östbergs böcker om Palme, heter 
det att denne höll nära kontakter med svensk och internationell underrättelseverk-
samhet. Palme beskrivs som en varm anhängare av ett starkt svenskt försvar under 
hela sitt liv. Men han kände av allt att döma inte att våra ÖB och andra generaler 
hade något att komma med av värde för den aktiva utrikespolitiken, som i brist på 
egentligt strategiskt tänkande kunde tyckas gälla som en svensk Grand Strategy. 
Den fick heller inte komprometteras av militära åtgärder.
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Även för Torbjörn Fälldin låg det i kritiska lägen närmare till hands att rikta sig 
till andra än till ÖB när beslut av riksledningen plötsligt blev påkallade, trots hans 
varma relationer och mycket goda samarbete med Ljung. I fallet med U137 vände 
han sig först till justitiekanslern och riksåklagaren för att klara ut rättsläget och ar-
betade sedan nära en grupp tjänstemän, bland dem kabinettssekreteraren i UD i ett 
”kriskabinett”. Han skulle uppenbart ha blivit ytterligt förvånad för det teoretiska 
fallet att ÖB hade lagt synpunkter på krishanteringen och med hänvisning till för-
svarets bristfälliga resurser förordat undfallenhet. I sina anteckningar tonar Ljung 
också snarast ned sin egen roll och uttrycker stark uppskattning av beslutsförmågan 
hos både statsministern och utrikesministern Ola Ullsten.

Ingen formell rådgivare
Överbefälhavarnas möten med försvarsministern en gång i veckan gav utrymme 
för ömsesidig orientering och diskussion kring försvarsfrågor, inte minst på under-
rättelseområdet. Dessa träffar liksom de mer sällsynta samtalen med statsministern 
och sammanträdena i försvarsrådet var förstås viktiga och gav ett klart belägg för 
överbefälhavarens givna plats i frågor av nationell betydelse. Egendomligt förhål-
ler det sig dock så att en läsare ändå förgäves letar i något lagrum eller i någon 
förordning efter ÖB:s roll i förhållande till regeringen i den rimligtvis övergripande 
säkerhetspolitiken. 

Statsministern kunde ta de mest formlösa kontakter med överbefälhavaren när 
han fann det påkallat. Av Lennart Ljungs dagböcker framgår att Olof Palme vid 
olika tillfällen, till synes improviserat, drog in landets överbefälhavare i samtal för 
att motivera sina beslut. Det gäller såväl när statsministern hade utlöst flera inri-
kespolitiskt färgade säkerhetspolitiska ”affärer” som då han hade förespråkat en 
nordisk kärnvapenfri zon. Väl att märka är att det rörde sig om kontakter efter det 
att Palme hade gjort sina utspel, inklusive sådana som var av rent säkerhetspolitisk 
natur, utan att efterhöra ÖB:s åsikter.

Vid internationellt tillspetsade lägen och i samband med oklara larmsignaler 
tycks regeringarna snarast regelmässigt och omgående ha velat ta del av ÖB:s syn på 
läget. Under det andra kalla krigets mest bekymmersamma faser fick överbefälha-
varen sålunda vara beredd att snabbt behöva informera statsmakterna om hur man 
i det militära försvaret bedömde uppkommande spända lägen, det är t ex märkbart 
under Polenkrisen 1980/1981. 

ÖB kunde också ges i uppgift att inför utländska bedömare redovisa Sveriges al-
liansfria säkerhetspolitik vad det gällde akuta frågor. Anmärkningsvärt ofta ser man 
hur Ljung delger finska företrädare den svenska bedömningen inför uppdykande 
problem, ibland genom att skickas till Helsingfors (några gånger diskret civilklädd) 
för direktinformation till president Koivisto. Det var uppgifter som krävde ÖB:s to-
tala lojalitet mot regeringens säkerhetspolitisk med dess diverse inslag, fast han inte 
alltid hade haft insyn i tillkomsten av olika linjedragningar.

Under det kalla kriget existerade ännu inte begreppet statsledningens ”militäre 
rådgivare” i Sverige. Förmodligen skulle den politiska nivån ha besvärats av att ha 
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det på papperet som en bindande markering av att man skulle nödgas höra och på 
det säkerhetspolitiska området behöva ta intryck av synpunkter från landets ledan-
de militär. Det kan ju annars ha funnits skäl att i svåra avvägningsfrågor samordna 
politikers och militärers klokaste och mest illusionsfria tankar. Än i dag kan fors-
kare varna för tendensen bland inhemska beslutsfattare att dra slutsatser om ryska 
bevekelsegrunder utifrån eget svenskt beteende. ”Rationalitet finns inte i Moskva”, 
lyder ett argument. 

Med vad man i Moskva misstänkte/visste om svenskt samröre med väst kan 
Sovjetunionen också ha känt sig ha goda skäl att misstro Sveriges neutralitet. I Fred 
och säkerhet uppmärksammar Ekéus en incident en vårnatt 1954, då svenskt luft-
rum flera gången kränktes av flera flygplan, vilka i efterhand bedömdes komma 
från västblocket. Utredaren skriver att händelsen saknar motstycke under hela ef-
terkrigstiden och liknar vad som skedde vid de allierades bombningar av Tyskland 
mot slutet av andra världskriget. Ett syfte skulle kunna vara en maktdemonstration 
mot Sovjetunionen. ”Sverige blev i så fall också drabbat – inkräktarna generade sig 
ju inte för att utnyttja svenskt luftrum, vilket möjligen kan ge en fingervisning om 
hur väst avsåg att göra anflygningar mot Sovjetunionen i krig.”

Det kunde ha blivit fel
Felaktiga slutsatser kunde lätt ha dragits i två riktningar, gentemot både öst och 
väst. När det gäller Sovjetpolitiken kan man t ex fråga sig om det alls fanns några 
utsikter att bygga upp ett sovjetiskt förtroende för Sverige, skriver Kronvall & Pe-
tersson (Svensk säkerhetspolitik): Det kan ha varit så att politiken som helhet var 
ineffektiv eller t o m kontraproduktiv. Hur välavvägda var å andra sidan Sveriges 
militära kontakter med västmakterna, undrar de båda författarna och fortsätter 
med att fråga om man verkligen hade förberett sig för den händelse att neutralitets-
politiken skulle misslyckas. 

Självbedrägeri och självavskräckning är fatala faktorer för den som tror sig ha 
undanröjt risker för överraskning. Det finns skäl att fråga sig hur hög beredskap – 
och förmåga – som fanns inom regering och militärledning för att börja rätta till 
uppenbara brister i försvaret om det gick mot krig? 

Ljung hann vara överbefälhavare under ovanligt många regeringschefer med 
olika säkerhetspolitiska ambitioner – Fälldin, Ullsten, Palme och Ingvar Carlsson. 
Av alla intryck att döma samarbetade han bra med dem och företrädde utåt som 
tjänsteman obesvärat den fundamentala svenska linjen, samtidigt som han i För-
svarsmakten såg ett viktigt utrikes- och säkerhetspolitiskt medel. Även det svenska 
försvarsetablissemanget granskas dock kritiskt av Kronvall & Petersson från sä-
kerhetspolitiska utgångspunkter Hur realistiska var de scenarier som det militära 
försvaret planerade för? Var försvarsanslag, styrkestruktur och doktriner optimala 
för att säkerställa Sveriges överlevnad?

Styrande under hela perioden var, som här har redovisats och snarast inpräntats, 
neutralitetspolitiken/alliansfriheten. Den satte gränser för vad regeringen kunde hit-
ta på i säkerhetspolitiken och vad militären hade att följa utan avvikelser. Neutrali-
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teten bars upp av ett starkt folkligt stöd, men en obesvarad fråga är vad människor 
verkligen läste in i den. I teorin kunde saken förefalla klar. Definitionsmässigt inne-
bar neutralitetspolitiken att de två supermakterna och maktblocken behandlades 
lika. Sverige blev ju heller aldrig en hemlig Nato-medlem eller gav upp möjligheten 
att fullfölja neutralitetsavsikten. 

Men en slutsats av västsamarbetet blir, skriver Bjereld-Johansson-Molin i Sveri-
ges säkerhet, att landets ställning till stormakterna var långtifrån symmetrisk. ”Att 
Sverige med alla tillgängliga medel skulle försvara sig mot ett angrepp från öst tycks 
alla, inklusive ryssarna, ha varit övertygade om. Hur landet skulle ha agerat om 
neutraliteten kränkts från väst tycks däremot ingen ha varit riktigt säker på.” Den 
aktiva utrikespolitiken, av Palmes märke, kunde i varje fall inte ge något svar på 
frågan. När det gällde att säkerställa Sveriges läge i närområdet, där ju ÖB:s och 
Försvarsmaktens förmåga direkt kunde beröras, hade Palme inga tydliga rekom-
mendationer om hur den nationella säkerheten skulle stärkas genom konkreta mi-
litära åtgärder.

Det fanns ingen Masterplan
Det som Försvarsmakten ändå hade att rätta sig efter under stora delar av det kalla 
kriget var, har vi konstaterat, den aktiva utrikespolitiken. Våra överbefälhavare 
kunde inte inverka på den, förstod kanske inte heller hur den angav ramen åt för-
svarsarbetet. Likafullt har vi sett att den aktiva utrikespolitiken med sina utma-
ningar kunde ha en direkt effekt på tillgången av nya vapensystem, de verktyg som 
militären behövde disponera över. 

Diplomater kunde som den övergripande säkerhetspolitikens förvaltare på tjäns-
temannanivå påverka skrivningar, för högkvarterets militärer saknades sådant ut-
rymme och sådana möjligheter att som ”remissorgan” värdera resultaten av den 
aktiva linjen. Här tillkom en strukturell förändring. Med tillkomsten av enheten 
SSLP för långtidsplaneringen inom försvarsdepartementet hade det snarast skett en 
intresse- eller rollförskjutning till civila befattningshavare.

Vad förankrade då den aktiva utrikespolitiken i svenskt säkerhetspolitiskt tän-
kande, om något? Var det en svensk identitet som här tog sig uttryck, eller var den 
ett medel att utmejsla eller stärka identiteten? Det frågar sig trion Bjereld-Johans-
son-Molin utan entydigt svar. De tre tror även att den aktiva utrikespolitiken bör ses 
som successiv och i flera avseenden spontan process: ”Det fanns ingen stor Master-
plan om (sic!) den aktiva utrikespolitiken, dess målsättningar och strategier.” Kent 
Zetterberg har i ett kapitel i skriften Mellan byråkrati och krigskonst (Försvarshög-
skolan 1999) opererat bort hela tanken och skrivit att något så storstrategiskt som 
en svensk Grand Strategy har saknat relevans sedan Karl XIV Johan. Det får bli det 
lakoniska svaret på en inledningsvis ställd fråga.

FOKK-gruppens samtal med politiker och högre tjänstemän visar samtidigt att 
flera av dem idag känner en viss olust över sin hantering av försvarsfrågorna med 
dessas säkerhetspolitiska implikationer. Finansdepartementet blev både försvars-
departementets och Försvarsmaktens ”fiende”. Samtidigt fanns det ofrånkomliga 
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spänningar mellan försvarsdepartementets civila tjänstemän och militära befatt-
ningshavare. En ”lågnivåkonflikt” pågick, som en av dem uttrycker sig. Det hand-
lade om pengar, om rutiner, om administrativa beslut. Byråkratin tog över. 

”Man blev apparatens fångar.” Formuleringen är en tidigare statssekreterares. 
Det blev ingen tid över till de stora frågorna om grunderna, om försvarets avväg-
ningar var de rimligaste – helt enkelt huruvida man gjorde rätt.

Nyttan av en ÖB
En fråga som förstås inte entydigt kan besvaras är hur samtal av säkerhetspolitisk 
betydelse fördes med överbefälhavarna. Det berodde inte minst på statsministerns 
läggning och engagemang i försvarsfrågor, men även på hur respektive ÖB kunde 
hävda sitt revir. Det finns på hela detta område onekligen utrymme för forskning på 
stor bredd. 

Lennart Ljung redovisar ett tillfälle den 21 oktober 1982 i Rosenbad, då uppgif-
ten för den kommande ubåtsskyddskommissionen skulle tillkännages. Statsminis-
tern hade samlat utrikesministern, försvarsministern, ett antal statssekreterare m fl. 
Sammanträdet inleddes med en kort genomgång av ÖB och försvarsstabschefen om 
slutsatser eller brist på dem från ubåtsjakten. I den följande debatten ingrep inga 
ministrar i meningsutbytet. Olof Palme ställde desto fler frågor, som visade han att 
han som nyligen återbördad regeringschef snabbt hade kommit in i problematiken. 
Vad som följde var i huvudsak en dialog mellan honom och Ljung. Fallet ger en god 
bild av hur Palme trivdes i rollen som regeringschef med en mycket stor auktoritet, 
men det visar också att han disponerade över en värdig motpart i sin ÖB.   

När det gällde exempelvis hanteringen av givna resurser följde annars besluts-
gången i försvarspolitiska frågor ett tydligt mönster. Regeln förefaller ha varit den 
att ÖB talade om för regeringen vad han ville göra. Sedan var det upp till regeringen 
att bestämma sig. Eventuellt kunde den motsätta sig förslagen. Vanligare var man 
accepterade dem, ibland genom att rent av ytterligare understryka sitt stöd för en 
föreslagen inriktning. 

Styrmedel fanns i form av regeringens hemliga planeringsdirektiv till ÖB för det 
operativa krigsförberedelsearbetet, där denne lämnade förslag till överarbetning. 
Den säkerhetspolitiska frågan är dock hur långt regeringens intresse sedan sträckte 
sig. Uppföljning av beslut har ingen stark plats i den svenska politiska kulturen. 
Med den uppdelning som på politikers nivå mentalt förefaller att råda mellan fred 
(deras sak) och krig (militärens jobb) kan man undra om någon minister eller riks-
dagsledamot någonsin tog del av gjorda krigsförloppsstudier.

Vilken var då nyttan av att försvaret leddes av en överbefälhavare? En regering 
måste, borde vilja ha glädje av sin ÖB. Han är regeringens man, och det skulle ha 
varit lättare för alla om båda parter hade sett lika på tingen när det gällde såväl må-
len som medlen. Svaret på en inledningsvis ställd fråga är att en eftersträvansvärd 
samsyn likafullt inte fanns när det gällde medlen att nå det gemensamma målet – 
Sveriges säkerhet. 

Under andra världskriget hade det också uppstått motsättningar, inte om mili-
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tära resurser utan kring ÖB Thörnells strävan att stå väl med tyskarna. Men pro-
blemet var då suddigare och fanns den gången också inom regeringen själv. Över-
befälhavarens ambitioner delades av statsministern och utrikesministern mot andra 
regeringsmedlemmars uppfattning. Nu, under det kalla kriget, var klyftan djupare. 
Bland politikerna var det endast moderaterna som i allmänhet stödde tankarna på 
militärt håll om att försvaret behövde ökade anslag för att fullgöra de åligganden 
som krävdes av det. Regeringar var fullt nöjda med att respektive ÖB skötte militä-
ren inom en krympande ram.

8.  Regeringen och ÖB: slutsatser 
Tre huvudfaktorer har av en del tänkare ansetts höra hemma i en diskussion om 
Sveriges säkerhetspolitiska läge under det kalla kriget: 1) havets strategiska be-
tydelse, 2) Natos kärnvapenparaply, 3) landets egna resurser. En nationell dialog 
med försvarsledningen som en part begränsades härvid av tidigare angivna skäl 
till frågan om resurser och – mindre ofta uttalat – om Östersjöns och Västerha-
vets betydelse. I grunden handlade det om vad landets politiska ledning ville få 
ut av det militära försvarets ledare när det gällde att säkerställa det nationella 
överlevandet.

Vi nalkas nu slutet på frågan om regeringen och ÖB. Denna delstudie har 
försökt kasta ett ljus över hur de fungerade ihop på det säkerhetspolitiska om-
rådet. Mest slående är att det sett över hela perioden rörde sig om ett tämligen 
problemfritt förhållande. 

Fördragsamma ÖB
I huvudsak förefaller de sex överbefälhavarna – med någon reservation för Helge 
Jung – ha anpassat sig mycket väl till den ämbetsmannaposition som det svenska 
förvaltningssystemet gav dem. Jung och Nils Swedlund strävade visserligen öp-
pet efter organiserat västsamarbete respektive svenska kärnvapen – förslag till lös-
ningar som skulle ha haft minst sagt stor säkerhetspolitisk betydelse om de hade 
hörsammats. Men de två generalerna drev ingenting till sin spets utan fann sig i att 
deras förslag föll igenom. 

Gentemot sina politiska förmän var våra ÖB i sak fördragsamma och med-
görliga. Man kan nog säga att de härvidlag följde den rekommendation för höga 
militärer, grundad på erfarenheter under första världskriget, som den brittiske fält-
marskalken Wavell gav i sitt tredje och sista framträdande i en på sin tid berömd 
föredragsserie, Generals and Generalship, i Cambridge i början av 1939. 

På framför allt det direkt säkerhetspolitiska området har det varit svårt att finna 
ett tydligt exempel på periodens överbefälhavare kunde utöva ett effektivt inflytan-
de. En påverkan skulle annars ha kunnat följa av flera skäl: tyngden inom den of-
fentliga sektorn av det även under snålare tider manstarka mobiliseringsförsvaret; 
försvarsledningens stora personella resurser jämfört med försvarsdepartementets 
begränsade kapacitet; och det betydande folkliga stöd som Krigsmakten/Försvars-
makten åtnjöt. 
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Som nämndes i inledningen bedrevs dock traditionell svensk utrikes- och för-
svarspolitik inte från maktpolitiska utgångspunkter, där militär styrka kunde ha 
haft betydelse utöver den som försäkringspremie. Till exempel FN-frågor avgjordes 
uppenbart under helt andra premisser. Och avgörande för hur den mer utpräglade 
säkerhetspolitiken (neutralitetspolitiken) – och relationerna mellan regeringen och 
ÖB – hanterades var de två styrande handlingsparen: avskräckning–förtroendeska-
pande i östlig riktning och integration–avskärmning i västlig. 

Saken kan kanske bäst beskrivas i negativa termer. Överbefälhavarna förmådde 
aldrig att övertyga politikerna om att en efterhand något krympande försvarsmakt 
omöjligen kunde skydda Sverige militärt mot ett angrepp, d v s lösa sin avskräck-
ningsuppgift, utan ett planlagt bistånd utifrån; läs ökad integration med främst 
USA. Regeringen kunde i sin tur oavsett partifärg inte åstadkomma ett samförstånd 
med sina överbefälhavare om hur en systematisk förtroendeskapande linje gente-
mot Sovjetunionen gjorde det möjligt och lämpligt att tona ned avskräckningen och 
spara på försvarsutgifterna. 

Denna linje krävde viss avskärmning mot Nato, och uteslöt alternativet att om-
vandla det hemliga samarbetet med väst till offentlig politik – till sist, mer eller 
mindre målmedvetet, lät ju politiker som kände till saken också det organiserade 
innehållet falla. Anmärkningsvärt är att de som i praktiken genomförde raseringen 
var militärer: en överbefälhavare och höga chefer i försvarsstaben.

Viktigast: ordning och reda 
Personliga kontakter kunde förstås marginellt ha underlättat samarbetet regering–
överbefälhavare. Jung var den borne manipulatören, med försänkningar i bl a indu-
strikretsar; en lobbyist av rang. Han kunde, när han ville göra upp räkningen med 
misshagliga högre officerare, gå förbi försvarsministern och i början vända sig direkt 
till Per Albin, som han kände från mellankrigstidens försvarsutredningsarbete. Å an-
dra sidan väckte Jung misstro hos det statsbärande partiet socialdemokraterna. Han 
var därför rätt begripligt ingen högt anlitad rådgivare på det övergripande planet, i 
säkerhetspolitiska frågor. Det blev, som har framgått, dock inte heller någon av hans 
efterträdare, fast ingen av dem var i närheten av att som han misstänkas för att vilja 
”komma åt” regeringen.

När det gällde personkontakter har Stig Synnergrens samspel med Palme och be-
kantskap med Fälldin nämnts. Jung och Synnergren förefaller också vara de av våra 
överbefälhavare under det kalla kriget som hade de bredaste kontaktnäten. Fälldin 
kallar ÖB för ”oumbärlig”, men det synes inte ha inneburit att han behövde någon 
överbefälhavares hjälp i just säkerhetspolitiken.

En fråga är då om överbefälhavarna hade kunnat uträtta mer för regeringen än 
som skedde. Att under ÖB t ex underrättelsetjänsten fungerade tillfredsställande var 
högst angeläget när man bedrev den förtroendeskapande politiken. Men intrycket 
blir att inte heller underrättelsefrågor medförde nära kontakt mellan regeringsche-
ferna och deras respektive överbefälhavare inför långsiktigt verkande säkerhetspoli-
tiska beslut. Annat än regionala omvärldsbeskrivningar styrde vägvalen.
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Det som den politiska nivån i öppna sammanhang ville få ut av militära be-
fattningshavare med ÖB i spetsen var när resurserna blev knappare sådant som 
ekonomisk hushållning (med stora bockar i kanten för de allt fler ”svarta hålen”), 
stöd för försvarsprojekt av stor industriell betydelse, och förmåga att hålla allmän 
ordning i, och reda på, försvaret. Ett mönster gick igen. Det var av samma skäl som 
samlingsregeringen under andra världskriget länge hade hållit fast vid Thörnell, fast 
man med tiden blev allt mindre imponerad av hans militära bedömningar. 

Ett trubbigt verktyg 
I framställningen har konstaterats hur två generationer av svenska beslutsfattare 
fick vänja sig vid att freden efter andra världskriget i närmare ett halvt sekel till ka-
raktären var vad som kom att kallas för ett annat slags krig – det kalla – och innebar 
ännu en ny och ännu längre civil-militär beredskapsperiod. Pengarna räckte inte till 
allt det som militären ville göra, och efter omslagspunkten i mitten av 1960-talet 
krympte försvarsanslagen under ÖB-protester stadigt – till men för den operativa 
förmågan. Men särskilt sett med dagens ögon förblev ändå den svenska nationens 
försvarsförmåga på många sätt imponerande. 

I förhållande till folkmängden höll landet fast vid en mycket stor militär organi-
sation, visserligen i huvudsak hemförlovad men mobiliseringsbar. Även kring denna 
det kalla krigets beredskap fanns det en folklig uppslutning, den var förutsättningen 
för att hundratusentals svenska män gjorde militärtjänst utan att på allvar ifråga-
sätta det meningsfulla i användningen av deras tid. Många trodde på vad de gjorde. 
Regeringen hade begränsat ÖB:s och försvarets roll för den svenska säkerhetspoliti-
ken utan att det direkt kan påstås att systemet riskerade att tömmas på kraft. 

En länge rådande försvarsinställning hos svenska folket stödde den militära ap-
paraten, något som i opinionen också gav ÖB en till synes stark ställning. I decen-
nier väntade sig människor att militären hade getts förutsättningar att försvara hela 
landets stora territorium mot ett angrepp. Trots tilltagande urholkning var särskilt 
armén omfattande hela perioden ut, och med tillförsel av nya vapensystem blev den 
vassare. Historikern Bo Huldt har sagt att Sverige med sitt läge och sin hantering av 
det kalla kriget växte till en ”medium power”. 

Det är inte otroligt att det svenska försvarets alltjämt relativt stora styrka kan ha 
haft en viss återhållande effekt på Moskva att vid tiden för väldets upplösning 1991 
inte sätta hårt mot hårt utan släppa de tre baltiska länderna fria. 

Samtidigt får man konstatera att Krigs-/Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt 
verktyg förblev trubbig, framför allt beroende på att statsmakterna hade andra na-
tionella prioriteringar än ett fortsatt starkt försvar. Inte minst i sin mediepolitik 
kunde stats- och försvarsministrar ha visat sitt engagemang för det militära systemet 
med uppmärksammad närvaro vid övningar och liknande. Nu tilläts den väpnade 
makten i stället långvarigt förbli insvept i hemlighetsmakeri – utom förstås för ut-
ländska bedömare som hade sina underrättelser. 

Det är rätt frestande att dra slutsatsen att man efter krigsåren på politiskt håll i 
Sverige inte ville låta försvaret behålla något slags beredskapsgloria. Politikerna räk-
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nade tydligen likafullt med att ”ett land som inte hade haft krig på hundrafemtio år 
eller mer skulle tas på allvar i internationella säkerhetspolitiken”, för att både para-
frasera och svara på en retorisk fråga från en forskare på Utrikespolitiska institutet. 

Gränser för dialogen
Mönstret för regeringen och ÖB kändes nog också hemvant. Nytänkande hade varit 
överflödigt. Under det kalla krigets socialdemokratiska år av hegemoni innebar ju 
kombinationen av förtroendeskapande och avskärmning ingen historisk avvikelse 
från tidigare svensk säkerhetspolitik. Under andra världskriget hade Sverige utan 
säkerhetspolitiska bindningar kryssat sig fram genom olika tillmötesgåenden, först 
gentemot Tyskland och därefter, när krigslyckan vände, i förhållande till västmak-
terna. I princip blev det samma politik som efter kriget kom att tillämpas österut, 
fast då mindre stod på spel. 

Nytt för det kalla kriget var däremot den beskrivna återförsäkringspolitiken väs-
terut, som väl får räknas som det mest tydliga exemplet på ett militärstrategiskt 
tänkande hos statsministrarna Erlander och Palme. Men även här sattes gränser för 
dialogen mellan politiker och försvarsföreträdare. Endast i sådant som skulle hål-
las hemligt om samarbetet var militärer regeringens nödvändiga partner. Och det 
gällde bara ett fåtal befattningshavare. Deras sakkunskap var av behovet påkallad 
för införande och fullföljandet av olika internationella arrangemang. Men där stan-
nade det.

Så vad blir då slutsatsen av det som efterhand har fått tydligare konturer? Kan-
ske framför allt denna: det militära maktmedlet utnyttjades inte praktiskt i det kalla 
krigets svenska säkerhetspolitik, annat än reaktivt och då bara på det taktiska och 
stridstekniska planet som vid jakten på Hårsfjärden. Omvärldsanalyser vid plötsliga 
krisutbrott tog makthavarna till sig. Men möjligheten till blygsamma styrkedemon-
strationer eller andra förebyggande militära insatser i ett säkerhetspolitiskt syfte var 
inget som det militära försvaret inbjöds att diskutera med regeringen om.

Politiker lyssnade visserligen, när det kändes nödvändigt, på ÖB och hans folk, 
dessa som (jämte diplomaterna) hade professionella förutsättningar att ge använd-
bart underlag för säkerhetspolitiska beslut. Men man gjorde det uppenbart inte för 
att få en debatt kring säkerhetspolitikens fundament eller en ”second opinion”. Det 
skulle ha tagit tid att höra på militära kommentarer eller eventuella invändningar, 
och uppskov kunde ha inverkat handlingsförlamande på den egna viljan. Bättre då 
att ta de stora besluten över huvudet på försvaret. 

Villigt lyssnade man bara på ÖB när det passade de egna politiska avsikterna.

Referenser
Föreliggande text behandlar för de flesta dolda eller i vart fall föga kända relationer 
inom säkerhetspolitiken mellan den politiska ledningen och den militära. Uppgiften 
har varit att göra en sammanställning av kunskapsläget, inte att forska i arkiven. 
Till någon del bygger framställningen på inslag av muntligt material. I denna upp-
sats liksom andra i vår granskning av högsta ledningen har viktiga bidrag lämnats 
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överflödigt. Under det kalla krigets socialdemokratiska år av hegemoni innebar ju
kombinationen av förtroendeskapande och avskärmning ingen historisk avvikelse
från tidigare svensk säkerhetspolitik. Under andra världskriget hade Sverige utan
säkerhetspolitiska bindningar kryssat sig fram genom olika tillmötesgåenden, först
gentemot Tyskland och därefter, när krigslyckan vände, i förhållande till västmak-
terna. I princip blev det samma politik som efter kriget kom att tillämpas österut,
fast då mindre stod på spel.

Nytt för det kalla kriget var däremot den beskrivna återförsäkringspolitiken väs-
terut, som väl får räknas som det mest tydliga exemplet på ett militärstrategiskt
tänkande hos statsministrarna Erlander och Palme. Men även här sattes gränser för
dialogen mellan politiker och försvarsföreträdare. Endast i sådant som skulle hål-
las hemligt om samarbetet var militärer regeringens nödvändiga partner. Och det
gällde bara ett fåtal befattningshavare. Deras sakkunskap var av behovet påkallad
för införande och fullföljandet av olika internationella arrangemang. Men där stan-
nade det.

Så vad blir då slutsatsen av det som efterhand har fått tydligare konturer? Kan-
ske framför allt denna: det militära maktmedlet utnyttjades inte praktiskt i det kalla
krigets svenska säkerhetspolitik, annat än reaktivt och då bara på det taktiska och
stridstekniska planet som vid jakten på Hårsfjärden. Omvärldsanalyser vid plötsliga
krisutbrott tog makthavarna till sig. Men möjligheten till blygsamma styrkedemon-
strationer eller andra förebyggande militära insatser i ett säkerhetspolitiskt syfte var
inget som det militära försvaret inbjöds att diskutera med regeringen om.

Politiker lyssnade visserligen, när det kändes nödvändigt, på ÖB och hans folk,
dessa som (jämte diplomaterna) hade professionella förutsättningar att ge använd-
bart underlag för säkerhetspolitiska beslut. Men man gjorde det uppenbart inte för
att få en debatt kring säkerhetspolitikens fundament eller en "second opinion". Det
skulle ha tagit tid att höra på militära kommentarer eller eventuella invändningar,
och uppskov kunde ha inverkat handlingsförlamande på den egna viljan. Bättre då
att ta de stora besluten över huvudet på försvaret.

Villigt lyssnade man bara på ÖB när det passade de egna politiska avsikterna.

Referenser
Föreliggande text behandlar för de flesta dolda eller i vart fall föga kända relationer
inom säkerhetspolitiken mellan den politiska ledningen och den militära. Uppgiften
har varit att göra en sammanställning av kunskapsläget, inte att forska i arkiven.
Till någon del bygger framställningen på inslag av muntligt material. I denna upp-
sats liksom andra i vår granskning av högsta ledningen har viktiga bidrag lämnats
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av den handfull politiker och högre tjänstemän på det säkerhetspolitiska området 
ställde upp för intervjuer och samtal med FOKK:s redaktionsgrupp. Särskilt Tor-
björn Fälldin, statsminister 1976–1978 respektive 1979–1982, och Bengt Gustafs-
son, överbefälhavare 1986–1994, satte av mycken tid. 

Därutöver har primära källor inte använts. Ansatserna till en syntes baseras så-
lunda i huvudsak dels på författarens erfarenheter under 35 år i rikspress som kom-
mentator av utrikespolitik och svensk säkerhetspolitik, dels och framför allt på en 
översiktlig genomgång av senare års vetenskapliga litteratur på området. Där tar 
dock inget arbete, utom ett enstaka bidrag i den nyss nämnda uppsatssamlingen 
Militära maktmedel i politikens tjänst (Försvarshögskolan, Gävle Offset AB 2004) 
direkt sikte på militärens inflytande på, medinflytande inom, högsta ledningen.

I grundmaterialet till studien ingår ambassadören Rolf Ekéus två utredningar. 
Främst gäller det Säkerhetspolitiska utredningen Fred och säkerhet: Svensk säker-
hetspolitik 1969 – 1989 (SOU 2002:108, Stockholm 2002) och, när det handlar om 
uppspårade kränkningar under vattenytan, Ubåtsutredningen Perspektiv på ubåts-
frågan. Hanteringen av ubåtsfrågan politiskt och militärt (SOU 2001:85, Stockholm 
2001). 

För interiörer i den politiska beslutsmiljön under det kalla krigets första fas är 
Tage Erlanders Dagböcker en given följeslagare. Statsministerns täta noteringar ger 
även vissa inblickar i relationerna mellan regeringen och militärledningen. Men det 
var inget dominerande politikområde, inte heller under det andra kalla kriget. Be-
tecknande tillför Kjell Östberg inte problembilden några nya dimensioner i sina två 
böcker om Olof Palme, I takt med tiden: Olof Palme 1927–1969 och När vinden 
vände: Olof Palme 1969–1986 (båda Leopard förlag, WS Bookwell, Finland 2008 
respektive 2009).

Vad det gäller det kalla krigets överbefälhavare så har alla utom Stig Synnergren 
från ÖB-tiden lämnat någon form av dagsanteckningar, som förvaras på Krigsar-
kivet. En verklig guldgruva för denna uppsats och förståelsen av en överbefälha-
vares verksamhet och roll i samspelet med riksledningen är den samling i två band 
som våren 2010 har utgivits genom Evabritta Wallberg: Överbefälhavare Lennart 
Ljungs tjänstedagböcker 1978–1983 respektive 1984–1986 (Kungl. Samfundet för 
utgivning av handskrifter rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 31 och 
del 32, Elanders, Stockholm).

Till de för framställningen viktigaste bearbetningarna hör Olof Kronvalls och 
Magnus Peterssons Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 1945–1991 
(Santérus Förlag, Tallinn Bookprinters, Estland 2005), i massmediernas recensions-
verksamhet tyvärr nästan inte alls uppmärksammad. Ur boken har mycken analy-
serad kunskap om Sveriges kalla krig och förhållandet till Sovjetunionen respektive 
USA hämtats. Ett annat verk som översiktligt hanterar hela perioden är Sveriges 
säkerhet och världens fred. Svensk utrikespolitik under kalla kriget, Santérus Förlag, 
Tallinna Raamatutrükikoda, Estland 2008), den bok med vilken de socialdemokra-
tiska professorerna Ulf Bjereld, Alf W Johansson & Karl Molin avslutade forsk-
ningsprogrammet SUKK (Sverige under kalla kriget). 
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För belysningen av frågan om eventuell militär västhjälp ifall vi skulle råka i 
krig är ett banbrytande arbete Robert Dalsjös Life-Line Lost: The Rise and Fall of 
‘Neutral’ Sweden’s Secret Reserve Option of Wartime Help from the West (Santérus 
Academic Press, Lightning Source, UK 2006). Om vad han kallar för bristen på 
strategiskt tänkande i säkerhetspolitiken har Carl Björeman skrivit i FOKK-boken 
År av uppgång år av nedgång. Försvarets ödesväg under beredskapsåren och det 
kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt Förlag/FOKK, Bookwell, Finland 2009), där 
han från sitt generalsperspektiv granskar samtliga försvarsbeslut från 1942 till det 
kalla krigets slut och ger en rad porträtt av några av skedets viktigaste civila och 
militära aktörer. 

I diskussionen om försvarsplaneringen bygger materialet framför allt på Bo Hu-
gemarks uppsats ”Det omvända bedömandet. Om rationalitet i försvarsplaneringen 
under det kalla kriget” i den av Gunnar Artéus m fl redigerade boken Säkerhet och 
försvar. En vänbok till Kent Zetterberg (Axel Abrahamsons Tryckeri och Förlag AB, 
Karlskrona 2005).

Slutligen har för enstaka uppgifter även en rad andra verk använts, vilket fram-
går av texten utan att de särskilt nämns här.
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Regeringen och den militära strategin
Av Bo Hugemark

Innehåll
1.  Om politisk styrning
2.  Två frågor
3.  Planeringen
4.  Strategiska problem i kris och krig
5.  Regeringen och strategin 

1.  Om politisk styrning
Säkerhetspolitiken syftar till att bevara landets oberoende.  Säkerhetspolitik handlar 
såväl om långsiktig inriktning som om beslut i olika uppkommande situationer.

Det militära försvaret är ett av medlen för säkerhetspolitiken. Dess storlek, styr-
ka och sammansättning måste korrespondera med den långsiktiga säkerhetspolitis-
ka linjen, det måste också kunna stödja det politiska agerandet i de uppkommande 
situationerna. Mellan säkerhetspolitik och militärt försvar råder ett ömsesidigt be-
roende: Säkerhetspolitiken skall styra försvarets utveckling och principerna för dess 
användning i kris och krig, strategin. Men säkerhetspolitiken skall å andra sidan 
idealt utformas och föras med hänsyn till försvarets reella möjligheter att stödja 
säkerhetspolitiken. Samma beroendeförhållande gäller beslut i uppkommande si-
tuationer.

Mot denna bakgrund är det viktigt att den politiska ledningen har tillräcklig in-
sikt i och kunskap om de militärstrategiska realiteterna. Den måste veta vilka frågor 
den skall ställa till den militära ledningen, förstå svaren och veta vilka styrningar 
som skall ges. Dessutom måste besluts- och styrsystem vara utformade så att det 
önskvärda samspelet mellan politisk och militär ledning fungerar.

Vilken form skall då denna politiska styrning ha? Hur långt ner i de operativa 
besluten skall den politiska ledningen engagera sig? Går det att tydligt definiera 
gränserna för ansvaret – den politiska ledningen anger mål och tilldelar resurser, 
den militära ledningen bestämmer hur resurserna skall användas, hur operationerna 
skall föras?

Begreppet operation definierades i Försvarsledningsutredningen 1972 sålunda:

Sammanfattande benämning på en följd av förflyttningar och strider på mar-
ken, till sjöss och i luften samt den verksamhet i övrigt inom försvarsmakten 
som syftar till att inom ett militärgeografiskt sammanhängande större område 
– operationsområde – nå ett bestämt mål.
---
Operation leds under överbefälhavaren av militärbefälhavare.
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I BefälsB (Bestämmelser för befälsförhållanden inom försvarsmakten samt för mi-
litär samverkan med civila myndigheter i regional instans), Reviderad utgåva 1976 
av BefälsB 1966 års upplaga, sägs:

Operation syftar till att – genom insättande av stridskrafter – nå ett för landets 
försvar betydelsefullt mål.
Operation leds under överbefälhavaren av militärbefälhavare.

Ledning av operation benämns operativ ledning och består i att
Ê UÊ Li`��>Ê�B}iÌÊ�ÊÃÌ�ÀÌ]
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  funktioner sinsemellan och med det civila försvaret samt
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  omfördela resurser.

Vad för slags mål det handlade om finns inte här närmare definierat. Implicit är 
dock att det främst var frågan om för rikets försvar avgörande uppgifter, exempel-
vis att avvärja invasion av militärområdet. Den operativa indelningen byggde på 
antaganden om möjliga invasionsriktningar, ett milo – en invasionsriktning (Sam-
manhanget en invasionsriktning – ett militärområde gällde framför allt Milo S, Milo 
Ö och Milo ÖN). Militärbefälhavaren gavs en övergripande och långsiktig avvärj-
ningsuppgift och tilldelades stridskrafter för denna. 

Teorin för operationers genomförande benämns operationskonst (ett begrepp 
som dock kom i bruk först under senare delen av kalla kriget) parallellt med taktik 
för genomförande av strid och strategi för genomförande av rikets militära försvar. 

Den ledning som överbefälhavaren skulle genomföra hade inledningsvis inget 
namn men döptes senare till övergripande operativ ledning. Lämpligare och mer 
överensstämmande med internationellt bruk hade varit militärstrategisk ledning. 

Självklart är ledningen av rikets försvar ytterst regeringens ansvarsområde.  
Samtidigt sade den fastlagda definitionen att den övergripande operativa ledningen 
utövades av överbefälhavaren. Här finns uppenbarligen många gränsdragningspro-
blem. Överbefälhavarens syn, som den bl a uttalades av Stig Synnergren, var att 
han var odelat ansvarig för den operativa ledningen. Detta är högst diskutabelt. Å 
ena sidan var naturligtvis överbefälhavaren den som hade tillräcklig kunskap för att 
bringa stridskrafterna till verkan för att nå det bestämda målet. Å andra sidan skulle 
många av de beslut som fattades i den militärstrategiska verksamheten vara av en 
art att de måste underkastas politisk prövning. Det kunde exempelvis handla om av-
vägning mellan motstridiga mål, behov att förändra mål i tid, hänsyn till reaktioner 
från andra kombattanter, förstöring av viktig infrastruktur mm. 

Den gängse bilden av samspelet mellan de strategiska och operativa nivåerna 
över tiden i ett försvarskrig var att överbefälhavarens agerande hade sin tyngdpunkt 
i ett tidigt skede, genom resurstilldelning, geografisk kraftsamling mm, medan mi-
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litärbefälhavaren, sedan erforderliga resurser ställts till förfogande, hade ansvaret 
för att avgöra operationen.  Därmed skulle säkerligen ha uppstått behov för den 
politiska ledningen att noga följa – och begripa – operationerna på milonivå för 
att – via överbefälhavaren – ge sådan styrning som ovan antytts. Detta är inte okon-
troversiellt. En uppfattning, som bl a framfördes av f d flygvapenchefen Sven-Olof 
Olson vid ett vittnesseminarium, är att politikerna, om de vore operativt kunniga. 
kunde frestas att lägga sig i den operativa ledningen (och underförstått röra till den). 
Det är givetvis en risk, men jag tror att det tvärtom är så att bättre kunskaper kan 
göra att man inser vådan av impulsiva ingripanden.

2.  Två frågor
I detta kapitel ställs två frågor: 1) Hade regeringen tillräcklig kunskap om och 
insikt i de strategiska och operativa förhållandena för att fatta säkerhetspolitiska 
och strategiska beslut? 2) Var beslutssystemet utformat så att sådana beslut kunde 
fattas?

Dessa frågor kommer bara att på sin höjd ges tentativa svar. Målet är i stället 
att till stöd för vidare forskning operationalisera frågeställningarna genom att jag 
tar fram de frågor där under det kalla kriget en insikt i strategiska förhållanden var 
– eller skulle ha kunnat bli – av vital betydelse i den fredstida säkerhets- och för-
svarspolitiken eller i kris- eller krigssituationer. Jag vill visa på bredden och djupet 
på de strategiska problem som en politisk ledning ställdes eller kunde ställas inför. 

Man kan fråga sig i vilken grad dessa problem är forskningsbara. Förmågan att 
hantera den operativa och strategiska verkligheten i konkreta krigslägen kom ju 
aldrig att prövas. En möjlig kunskapskälla är att granska övningar som genomför-
des med deltagande av politisk och militär ledning. Däremot finns ju erfarenheter 
av några kriser i fredstid, såsom Gåsefjärdsincidenten och andra ubåtsoperationer, 
DC-3-krisen m fl. Eftersom den politiska och militära ledningen aldrig kom att 
sättas på prov blir svaren på dessa frågor hypotetiska spekulationer. Den bästa 
grund man kan få för dessa är att försöka definiera viktiga förutsättningar för en 
god beslutsfattning. Jag använder det oprecisa ”viktiga”; det går nämligen inte att 
fastställa vare sig nödvändiga eller tillräckliga förutsättningar. En beslutsfattare 
kan i ett givet läge snabbt och intuitivt fatta det mest förträffliga beslut utan att ha 
någon som helst skolning i problemet, en annan kanske misslyckas trots den mest 
djupa utbildning och de mest ingående förberedelser. 

Personfaktorn är naturligtvis avgörande och samtidigt den mest svåråtkomliga. 
Vad man kan försöka bedöma är de ledande politikernas intresse för de strategiska 
problemen, i vilken mån de deltagit i olika slags utbildning samt deras vilja och 
förmåga att samarbeta med den militära ledningen. Motsvarande granskning bör 
givetvis göras av de ledande militärerna.

Övriga viktiga förutsättningar är i vilken mån de operativa problemen behand-
lats i olika former av utbildning, såsom Försvarshögskolans chefskurser, och om de 
gjorts till föremål för övningar med den högsta ledningen. Vidare det som den andra 
frågan gäller, hur formerna för samverkan och samarbete mellan politisk och militär 
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ledning såg ut. Här kan man givetvis inte heller veta hur de skulle ha utvecklats i ett 
verkligt krigsläge, men ett nära och förtroendefullt samarbete i fredstid förbättrar 
givetvis förutsättningarna. 

Med dessa förbehåll gjorda om hypotetiska krigssituationer finns det en sorts 
facit i form av den verkligt genomförda verksamheten i fredstid. Direkt bäring på 
beslutssituationerna har erfarenheter från olika kriser, där försiktiga slutsatser låter 
sig dras. Indirekt bör man också i den långsiktiga och löpande säkerhets- och för-
svarspolitiken kunna få indikationer om den politiska ledningens insikter i strate-
giska och operativa frågor: beaktades dessa, och vilken roll tilläts de spela? I detta 
kapitel kommer även dessa fält att granskas.

En regerings befattning med militär strategi har främst följande syften att:

1.  fastställa förutsättningarna för valet av övergripande säkerhetspolitik. 
 Vilka tänkbara hot? Med vilka militära medel kan de mötas? Vilka risker  
 innebär olika säkerhetspolitiska val?
2.  få underlag för eventuella förändringar av den valda säkerhetspolitiska  
 linjen. När når förutsättningarna sina kritiska punkter?
3.  ge underlag för utvecklingen av det militära försvaret som ett av 
 säkerhetspolitikens medel,
4.  ge det militära försvaret den strategiska inriktning som svarar mot vald  
 säkerhetspolitik,
5.  få underlag för agerande i konkreta situationer, beredskapshöjningar,  
 krishantering etc,
6.  kunna leda nationens försvarskrafter i krig. 

I flera fall är gränserna mellan dessa syften flytande. Det handlar om dynamiska 
processer där olika syften påverkar varandra.

De två grupperna av syften behandlas i det följande under de sammanfattande 
rubrikerna Planeringen och Strategiska problem i kris och krig. I några fall har grän-
serna mellan dessa överskridits för sammanhangets skull.

3. Planeringen

Det säkerhetspolitiska valet 
Ett lands säkerhetspolitik – i betydelsen den övergripande doktrinen – bestäms av ett 
otal faktorer, historisk tradition, internationella relationer, geografiskt läge, demo-
grafi, ekonomiska resurser, handelsförbindelser, militärstrategiska förhållanden etc. 
Det är självklart att doktrinen normalt inte fastställs genom ett vid en viss tidpunkt 
genomfört bedömande, då handlingsalternativ värderas och vägs mot varandra med 
hänsyn till omvärldsfaktorer, egna resurser etc. Normalt handlar det i stället, enkelt 
uttryckt, om principen att inte ändra en kurs som fört förbi alla grund. Men om den 
följda kursen leder till ett skeppsbrott, kan – sedan bärgningsarbetet avslutats – en 
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ny kurs väljas. Närliggande exempel är Norge, Danmark och Finland efter andra 
världskrigets skeppsbrott, vilka bestått i militära angrepp. 

I Finlands fall förorsakades skeppsbrottet av förändringar i det storpolitiska 
läget, opåverkbara av landet självt. De danska och norska exemplen var snarare 
frågan om ovilja eller oförmåga att inse förändringar i de militärstrategiska förut-
sättningarna som underminerat den tidigare fungerande säkerhetspolitiken. 

Fortsatt alliansfrihet?
För Sveriges del innebar andra världskrigets erfarenheter inget formligt skeppsbrott 
men dock så stora påfrestningar att linjen ”Alliansfrihet i fred” kunde te sig vansk-
lig. I det första världskriget hade Norden legat vid sidan av de stora krigshändel-
serna. I det andra hade alla nordiska länder dragits in, en följd bl a av krigförings-
metodernas utveckling och av de erfarenheter stormakterna dragit från det förra 
kriget: I ett krig mellan en kontinental stormakt och ett Västeuropa allierat med 
Förenta staterna var länder med Atlantkust av vital strategisk betydelse. Att Sverige 
klarade att stå utanför var närmast en konsekvens av den för Tyskland lyckosamma 
utgången av Operation Weserübung: det norska och allierade motståndet i Norge 
bröts utan att Tyskland behövde tillföra förstärkningar via Sverige.

Inför ett eventuellt tredje världskrig var den strategiska situationen likartad: en 
kontinentalmakt, Sovjetunionen, i krig mot västmakter med USA som dominerande 
part. Och nu hade krigföringens karaktär utvecklats till att ännu mindre vara be-
gränsad till ett kontinentalt slagfält. Bombflygets roll hade ökat under andra världs-
kriget och tog nu ett kvantsteg med tillkomsten av kärnvapnen. Sveriges geografiska 
läge och stora utsträckning gjorde att dess luftrum med stor sannolikhet skulle krän-
kas i ett krig mellan stormaktsblocken.

Det var signifikativt för den ändrade tyngdpunkten av strategiska intressen att 
händelser i det nordiska området spelade stor roll i processen som ledde fram till bil-
dandet av Atlantpakten. Den sovjetiska inviten om ett avtal med Finland – det som 
blev VSB-pakten – utlöste president Trumans kongresstal den 17 mars 1948: ”Nu 
läggs trycket på Finland, med fara för hela den skandinaviska halvön.” Föregående 
månad hade den norske försvarsministern Hauge via de amerikanska attachéerna 
sonderat möjligheterna om bistånd i händelse av krig. (Drivkrafterna och förlop-
pet beskrivs av historieprofessorn Alan K. Henrikson i en uppsats, återgiven i Vårt 
Försvar nr 8 1988). 

Avskräcka eller skapa förtroende
Om ett lands politiska situation inrymmer risker för att det i ett läge av ökad spänning 
skall bli strategisk intressant finns olika sätt att minimera dessa risker. Ett är att försöka 
minska motiven för angrepp, ett annat att öka de avhållande faktorerna. Den svenska 
krigsavhållande storstrategin har syftat till att göra ett angrepp olönsamt, vilket sålunda 
kan ske genom att minska angriparens intäkter eller öka hans kostnader. Det sätt att 
minska intäkterna som vi själva kunde påverka var att minska motiven för preventiva 
angrepp, d v s skapa förtroende för vår avsikt att inte självmant välja sida i ett storkrig.

ny kurs väljas. Närliggande exempel är Norge, Danmark och Finland efter andra
världskrigets skeppsbrott, vilka bestått i militära angrepp.

I Finlands fall förorsakades skeppsbrottet av förändringar i  det storpolitiska
läget, opåverkbara av landet självt. De danska och norska exemplen var snarare
frågan om ovilja eller oförmåga att inse förändringar i de militärstrategiska förut-
sättningarna som underminerat den tidigare fungerande säkerhetspolitiken.

Fortsatt allians frihet?
För Sveriges del innebar andra världskrigets erfarenheter inget formligt skeppsbrott
men dock så stora påfrestningar att linjen "Alliansfrihet i fred" kunde te sig vansk-
lig. I det första världskriget hade Norden legat vid sidan av de stora krigshändel-
serna. I det andra hade alla nordiska länder dragits in, en följd bl a av krigförings-
metodernas utveckling och av de erfarenheter stormakterna dragit från det förra
kriget: I ett krig mellan en kontinental stormakt och ett Västeuropa allierat med
Förenta staterna var länder med Atlantkust av vital strategisk betydelse. Att Sverige
klarade att stå utanför var närmast en konsekvens av den för Tyskland lyckosamma
utgången av Operation Weseräbung: det norska och allierade motståndet i Norge
bröts utan att Tyskland behövde tillföra förstärkningar via Sverige.

Inför ett eventuellt tredje världskrig var den strategiska situationen likartad: en
kontinentalmakt, Sovjetunionen, i krig mot västmakter med USA som dominerande
part. Och nu hade krigföringens karaktär utvecklats till att ännu mindre vara be-
gränsad till ett kontinentalt slagfält. Bombflygets roll hade ökat under andra världs-
kriget och tog nu ett kvantsteg med tillkomsten av kärnvapnen. Sveriges geografiska
läge och stora utsträckning gjorde att dess luftrum med stor sannolikhet skulle krän-
kas i ett krig mellan stormaktsblocken.

Det var signifikativt för den ändrade tyngdpunkten av strategiska intressen att
händelser i det nordiska området spelade stor roll i processen som ledde fram till bil-
dandet av Atlantpakten. Den sovjetiska inviten om ett avtal med Finland — det som
blev VSB-pakten — utlöste president Trumans kongresstal den 17 mars 1948: "Nu
läggs trycket på Finland, med fara för hela den skandinaviska halvön." Föregående
månad hade den norske försvarsministern Hauge via de amerikanska attachéerna
sonderat möjligheterna om bistånd i händelse av krig. (Drivkrafterna och förlop-
pet beskrivs av historieprofessorn Alan K. Henrikson i en uppsats, återgiven i Vårt
Försvar nr 8 1988).

Avskräcka eller skapa förtroende
Om ett lands politiska situation inrymmer risker för att det i ett läge av ökad spänning
skall bli strategisk intressant finns olika sätt att minimera dessa risker. Ett är att försöka
minska motiven för angrepp, ett annat att öka de avhållande faktorerna. Den svenska
krigsavhållande storstrategin har syftat till att göra ett angrepp olönsamt, vilket sålunda
kan ske genom att minska angriparens intäkter eller öka hans kostnader. Det sätt att
minska intäkterna som vi själva kunde påverka var att minska motiven för preventiva
angrepp, d v s skapa förtroende för vår avsikt att inte självmant välja sida i ett storkrig.

87



88

Som Olof Santesson utvecklat i sitt kapitel var den svenska linjen att i första 
hand satsa på förtroendeskapande, i ett försök att förhindra att vi åter hamnade 
i ett högspänningsfält. Ett uttryck för detta var, enligt Wilhelm Carlgren i skriften 
Sverige och Baltikum: från mellankrigstid till efterkrigstid: en översikt (Stockholm 
Publica 1993) om den svenska Baltikumpolitiken, det svenska agerandet i baltut-
lämningen – vi repatrierade oombedda sådana som inte inbegreps i den kategori 
ryssarna begärde. Skälet skulle vara att minska risken för att Sverige av Sovjetunio-
nen betraktades som en västlig utpost. Vår bedömning, kanske strategiskt välgrun-
dad, var att Västs möjligheter att ge oss väpnat bistånd var obefintliga.

Vårt tydligaste försök till förtroendeskapande blev försöken att bilda ett neu-
tralt skandinaviskt försvarsförbund. Sedan detta misslyckats fanns ändå ett hopp 
om att de dansk-norska begränsningarna i de militära engagemangen, erkännandet 
i VSB-avtalet av Finlands neutralitetssträvan och vår alliansfrihet skulle åtmins-
tone hindra att ett krig skulle få sitt ursprung – eller eskaleras – i Norden. Denna 
säkerhetsstruktur kom att kallas Den Nordiska balansen – ett uttryck som myn-
tades av den norske statsvetaren Arne Olav Brundtland. Begreppet blev emellertid 
mångtydigt och omstritt. En tolkning var att det enbart beskrev det ovan angivna 
tillståndet. En annan att det var en dynamisk mekanism: om någon rubbade balan-
sen kunde balansen återställas genom en motåtgärd av en annan part. Exempelvis 
skulle ett ökat sovjetiskt tryck på Finland pareras genom ökad Nato-närvaro i 
Norge eller förändring av den svenska alliansfriheten. Från officiellt svenskt håll 
avvisades en sådan tolkning; den innebar i stället risk för en snabbt eskalerande 
spänningsökning. Denna svenska inställning präglade vårt agerande i Notkrisen 
1961: den svenska reaktionen var ingalunda att avhålla Sovjetunionen genom att 
hota med svensk omorientering utan i stället att betona den svenska neutralitetspo-
litikens fasthet (sitta stilla i båten).

För att undvika den dynamiska tolkningen, som kunde innebära hot mot al-
liansfriheten, användes i stället Nordisk stabilitet. Så länge den bevarades var vårt 
militärstrategiska läge för det fall krig utbröt något gynnsammare: vi skulle få läng-
re tid för att höja beredskapen, vilket minskade risken för kapplöpningssituationer 
(försök från stormakterna att förebygga att motparten bemäktigade sig svenskt 
territorium).

Tonvikten på förtroendeskapande blev alltmer tydlig. I den officiella retoriken 
kom de som tvivlade på förutsättningarna för neutralitet i krig att anklagas för att 
förorda att vi skulle överge alliansfriheten. 

Icke desto mindre var de strategiska förutsättningar på vilka vår säkerhetspoli-
tik vilade potentiellt föränderliga och av varandra beroende på ett sådant sätt att 
det fanns anledning för den politiska ledningen att noga följa den militärstrategiska 
utvecklingen. Jag skall i det följande peka på viktigare sådana förändringar och 
diskutera i vilken mån de noterades och tilläts påverka säkerhetspolitiken 
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militärstrategiska läge för det fall krig utbröt något gynnsammare: vi skulle få läng-
re tid för att höja beredskapen, vilket minskade risken för kapplöpningssituationer
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Var konventionellt krig möjligt?
Innan jag går in på dessa militärstrategiska förändringar finns det anledning att ta
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upp den övergripande frågan huruvida ett krig mellan stormakterna skulle bli kon-
ventionellt eller med kärnvapeninsats. Den sovjetiska öppna doktrinen var no first 
use medan Natos doktrin flexible response, från 1968, innebar beredskap att med 
en avpassad kärnvapeninsats få till stånd en paus i operationerna. Under senare 
delen av kalla kriget satsade Nato mer och mer på konventionella vapen för att 
minska beroendet av kärnvapen – kärnvapenkrig var ju det enda som kunde hota 
den amerikanska kontinenten.

I den svenska försvarspolitiken och i militära studier och planering avfördes 
kärnvapnen från dagordningen under 1970-talet, i och med att vi själva avstod 
från kärnvapenanskaffning. I försvarsbeslutet 1972 angavs dock att vi skulle kun-
na klara en fientlig insats av enstaka kärnladdningar. Underrättelser efter det kalla 
krigets slut kan tolkas som att Sovjetunionen ingalunda hade för avsikt att låta 
Nato slå första slaget med kärnvapen utan tvärtom skulle inleda en offensiv med 
en massiv stormeld med taktiska kärnvapen. Huruvida det också fanns konventio-
nella optioner är osäkert. I alla händelser tycks Nato har förutsatt att detta kunde 
vara fallet.

Resonemangen i det följande utgår från den då rådande svenska föreställningen 
att krigshandlingar mot Sverige skulle vara konventionella.

Sveriges strategiska betydelse
En grundläggande och relativt okontroversiell förutsättning för neutralitetspoliti-
ken var att landet inte hade något strategiskt egenvärde som kunde göra det till mål 
för ett isolerat angrepp. Vi hade inga för Sovjetunionen vitala råvaruresurser, och 
inte heller utgick vi från att vi skulle vara ett första offer i en strategi för att sprida 
kommunismen.

Däremot kunde egenvärden utgöra bonusvärden som också kunde påverka val 
av operationsriktning(ar). Kiruna-malmen eller uranfyndigheter i Ranstad kunde 
vara sådana värden.

Sveriges strategiska betydelse hänförde sig i stället till värdet av territoriet i sam-
manhang med en konflikt mellan stormaktsblocken. Det innebar dock inte nöd-
vändigtvis att ett storkrig måste utkämpas på kontinenten samtidigt som Sverige 
angreps. Man kunde också tänka sig ett angrepp på Sverige som inledningen till 
ett storkrig eller i ett läge då krigshandlingar på kontinenten avbrutits temporärt 
eller definitivt. 

I sådana situationer kunde motivet för ett angrepp vara ett instrumentellt värde, 
genom att angriparen behövde landets territorium för krigföringen mot sin huvud-
motståndare (t ex för genommarsch, överflygning eller basering av flyg- eller sjö-
stridskrafter) och/eller preventivt: angriparen ville hindra att territoriet användes 
av hans huvudmotståndare.

Förutsättningarna för alliansfriheten
De inbördes sammanhängande förutsättningarna för alliansfriheten var 
1) en sådan kombination av strategiska värden att dels Sverige visserligen var stra-

upp den övergripande frågan huruvida ett krig mellan stormakterna skulle bli kon-
ventionellt eller med kärnvapeninsats. Den sovjetiska öppna doktrinen var no first
use medan Natos doktrin flexible response, från 1968, innebar beredskap att med
en avpassad kärnvapeninsats få till stånd en paus i operationerna. Under senare
delen av kalla kriget satsade Nato mer och mer på konventionella vapen för att
minska beroendet av kärnvapen — kärnvapenkrig var ju det enda som kunde hota
den amerikanska kontinenten.

I den svenska försvarspolitiken och i militära studier och planering avfördes
kärnvapnen från dagordningen under 1970-talet, i och med att vi själva avstod
från kärnvapenanskaffning. I försvarsbeslutet 1972 angavs dock att vi skulle kun-
na klara en fientlig insats av enstaka kärnladdningar. Underrättelser efter det kalla
krigets slut kan tolkas som att Sovjetunionen ingalunda hade för avsikt att låta
Nato slå första slaget med kärnvapen utan tvärtom skulle inleda en offensiv med
en massiv stormeld med taktiska kärnvapen. Huruvida det också fanns konventio-
nella optioner är osäkert. I alla händelser tycks Nato har förutsatt att detta kunde
vara fallet.

Resonemangen i det följande utgår från den då rådande svenska föreställningen
att krigshandlingar mot Sverige skulle vara konventionella.

Sveriges strategiska betydelse
En grundläggande och relativt okontroversiell förutsättning för neutralitetspoliti-
ken var att landet inte hade något strategiskt egenvärde som kunde göra det till mål
för ett isolerat angrepp. Vi hade inga för Sovjetunionen vitala råvaruresurser, och
inte heller utgick vi från att vi skulle vara ett första offer i en strategi för att sprida
kommunismen.

Däremot kunde egenvärden utgöra bonusvärden som också kunde påverka val
av operationsriktning(ar). Kiruna-malmen eller uranfyndigheter i Ranstad kunde
vara sådana värden.

Sveriges strategiska betydelse hänförde sig i stället till värdet av territoriet i sam-
manhang med en konflikt mellan stormaktsblocken. Det innebar dock inte nöd-
vändigtvis att ett storkrig måste utkämpas på kontinenten samtidigt som Sverige
angreps. Man kunde också tänka sig ett angrepp på Sverige som inledningen till
ett storkrig eller i ett läge då krigshandlingar på kontinenten avbrutits temporärt
eller definitivt.

I sådana situationer kunde motivet för ett angrepp vara ett instrumentellt värde,
genom att angriparen behövde landets territorium för krigföringen mot sin huvud-
motståndare (t ex för genommarsch, överflygning eller basering av flyg- eller sjö-
stridskrafter) och/eller preventivt: angriparen ville hindra att territoriet användes
av hans huvudmotståndare.

Förutsättningarna för allians friheten
De inbördes sammanhängande förutsättningarna för alliansfriheten var
1) en sådan kombination av strategiska värden att dels Sverige visserligen var stra-

89



90

tegiskt viktigt och attraktivt för öst men inte vitalt och oundgängligt, dels väst hade 
mycket goda skäl att komma till vår hjälp, 
2) en tillräckligt hög beredskap för att vi inte skulle underkuvas innan omvärlden 
hann reagera,
3) en tillräckligt stor uthållighet för att väpnad hjälp skulle hinna levereras,
4) erforderliga förberedelser för sådan hjälp.
Om förutsättningarna var uppfyllda i sådan grad att den presumtive angriparen be-
dömde att ”intäkten inte var värd kostnaderna”, d v s uppoffringarna att ta målen 
var för stora i förhållande till värdet, skulle han respektera vår neutralitet. 

Oföränderliga brännpunkter?
Den första förutsättningen uttrycktes av Stig Synnergren som att vi måste vara så 
starka att angriparen i stället gav sig på grannländerna. 

De två strategiska brännpunkter som i stort sett konstant figurerade i försvars-
utredningarna var Nordkalotten och Östersjöutloppen. De var i det närmaste idea-
liska för att passa in i denna förutsättning. Angriparen kunde frestas att ta genvägar 
över Sverige men var inte nödd därtill. Den viktiga delen av Östersjöutloppen var 
Stora Bält, och för att passera dem fanns ingen anledning att gå via svenskt landter-
ritorium, knappast heller att oundgängligen använda svenskt luftrum.

Målen på Nordkalotten bedömdes vara norska marin- och flygbaser. De kunde 
nås såväl genom omfattningsrörelser över havet som till lands, i vilket senare fall 
det kunde vara frestande att gå via svenskt territorium. Dock var vägförbindelserna 
från Sovjetunionen/Nordfinland till Nordnorge så få att tidsutdräkten för att den 
vägen ta de strategiska målen kunde bli för stor. Någon strategiskt signifikant ut-
byggnad av vägnätet skedde inte. 

Finska frågetecken
En annan utveckling som skulle ha kunnat göra landvägen över Sverige till Nordnor-
ge mer lockande skulle ha varit ökade sovjetiska möjligheter att utan strid utnyttja 
finskt territorium för genommarsch och uppladdning. Detta var en fråga som i hög 
grad var tabubelagd. På goda grunder: den finska säkerhetspolitiken var i högsta 
grad inriktad på att minimera motiven för aggression. Det fanns en spänning inbyggd 
i VSB-pakten. Finland betonade orden i ingressen ”… beaktande Finlands strävan att 
hålla sig utanför intressemotsättningarna mellan stormakterna…” Sovjetunionen såg 
mer till de konkreta möjligheterna för militärt ingripande (eller konsultationer för 
detta) ”… vid behov med Rådsunionens hjälp eller tillsammans med denna”

Utomstående tolkade ofta VSB-pakten som att Sovjetunionen skulle kunna åbe-
ropa hot från Nato som förevändning för att få använda finskt territorium som upp-
laddningsområde för angrepp västerut. Det var en föreställning som väckte finsk 
harm. Samtidigt kunde finländare inte öppet gå ut och hävda att VSB-pakten inte 
gällde en situation då de sovjetiska syftena var strategiskt offensiva, att Finland gi-
vetvis skulle göra motstånd mot en inmarsch och att arméns krigsplanläggning i 
huvudsak var inriktad österut. 
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Den strategiska innebörden av den finska situationen för svensk säkerhetspolitik 
var sålunda osäker. Man kunde ju förutse att Sovjetunionen i en uppblossande kris, 
oavsett sina yttersta syften, skulle åberopa defensiva skäl för att sätta VSB-paktens 
artikel 1 i tillämpning, och hur läget skulle tolkas från finsk sida var en öppen fråga. 
I svenska militärstrategiska resonemang, exempelvis på Militärhögskolan, pekades 
på denna osäkerhet, samtidigt som vi betonade att VSB-pakten inte fick framställas 
som avsedd att vara sovjetisk språngbräda mot Sverige. För praktiskt strategiskt 
och operativt bruk användes förutsättningen att om en sovjetisk framryckning och 
uppladdning i Finland skulle försenas av finskt motstånd var det en bonuseffekt men 
inget som vi kunde inteckna i förväg. 

Vilken roll som den finska synen på handlingsmöjligheterna spelade för de svens-
ka säkerhetspolitiska och strategiska bedömningarna är en viktig forskningsuppgift. 
Som ovan nämnts var grundinställningen att sitta still i båten och undvika sådant 
som kunde försvåra den finska balansgången. Man kan förmoda att den linjen skul-
le ha följts i det längsta i en allvarligare kris. Det skulle ha inneburit att nådatiden 
för vårt säkerhetspolitiska och strategiska agerande kunde ha blivit mycket kort – 
inte på grund av att Finland skulle ge efter för påtryckningar eller snabbt underku-
vas utan till följd av vår försiktighet. Rimligen borde detta dilemma ha diskuterats 
mellan ländernas politiska ledningar med deltagande av högsta försvarsledningarna. 
Det enda kända mötet av det slaget var det mellan statsministrarna Fälldin och 
Koivisto i Pältsastugan 21-22 augusti 1980, vari deltog överbefälhavaren Lennart 
Ljung men ej hans finske kollega Lauri Sutela (som hoppade av sedan han erfarit att 
president Kekkonen var negativ till mötet).

Enligt uppgift av f d kabinettssekreterare Pierre Schori vid ett FOKK-seminarium 
2009 ägde regelbundna möten mellan de nordiska socialdemokratiska partierna på 
toppnivå rum under 20 år, men någon militär sakkunskap har knappast varit repre-
senterad. Informella kontakter mellan svenska och finska militärer har uppenbarli-
gen skett. Huruvida dessa lett till några resultat som påverkat de svenska säkerhets-
politiska bedömningarna är oklart.  

Slaget om Nordatlanten
En nödvändig förutsättning för vår chans att stå utanför krig var att de sovjetiska 
angreppsmålen vid ett angrepp på Norge var begränsade till den nordligaste delen, 
så att kränkningar av svenskt luftrum inte behövde ske – eller berörde så liten del 
av landet att vi kunde behandla dem som incidenter. Frågan om var gränsen gick 
mellan kränkningar och krig återkommer jag till.

Det var en förutsättning som blev alltmer osäker i och med att Nordkalotten, 
Norska havet och Nordatlanten intog större plats i maktblockens strategiska be-
dömningar. Det uttrycktes ibland som att Norden från att ha betraktats som en 
flank till en eventuell centraleuropeisk krigsskådeplats i stället hade blivit en po-
tentiell front, en del av en krigsskådeplats som också innefattade Norska havet, 
Nordatlanten och luftrummet över skandinaviskt område. Detta härrörde från fyra 
tänkbara strategiska behov:
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För det första Sovjetunionens behov att skydda sin ubåtsbaserade kärnvapenre-
serv, med avskjutningsplatser i Barents hav, mot bekämpning genom amerikanska 
jaktubåtar. Detta innebar att Sovjetunionen måste frambasera jaktflyg till Norge för 
att skydda sin flygburna ubåtsjakt.

För det andra Sovjetunionens strävan att kunna avskära västs atlantförbindelser 
och hindra amerikanska förstärkningar till Europa. Detta var viktigt om kriget blev 
långvarigt, men avskärningsoperationerna måste startas snarast efter ett krigsut-
brott för att få effekt.

För det tredje Västs utnyttjande av skandinaviskt luftrum för anflygning med 
bombflyg och kryssningsmissiler mot Ryssland. Svenska uttalanden om att vi skulle 
skjuta ned dem hade sannolikt föga trovärdighet.

För det fjärde Natos behov av att från skandinaviskt området insätta attackflyg 
mot de bakre delarna av en centraleuropeisk krigsskådeplats. I sin strävan att undvi-
ka beroendet av kärnvapen för att hejda det sovjetiska massanfallet på kontinenten 
utvecklade Nato under senare delen av det kalla kriget flygstridskrafter, flygburna 
vapen och strategier för att slå på djupet av Warszawapaktens echelonger, förbindel-
selinjer och underhåll (Follow-on-Forces Attack, FOFA). Detta gjorde Sydsverige in-
tressant, dels för överflygning, dels för basering av västligt flyg. Nato-flyget bedöm-
des vara svårt trängt av sovjetiskt bekämpning av västeuropeiska flygbaser, varför 
en spridning till Sydsverige skulle ge såväl andrum som möjligheter att nå längre in 
på djupet och kringgå det starka luftvärnsskyddet på centralfronten. ”Hangarfar-
tyget Götaland” var ett uttryck som myntades av dåvarande överstelöjtnanten Per 
Blomquist och därefter slagit rot i den svenska försvarsdebatten.

De första två behoven ökade det instrumentella värdet av svenskt territorium Det 
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tar inte i de öppna dokumenten. Där var resonemangen mer endimensionella: Kola-
basernas ökade betydelse ökade risken för krigshandlingar på Nordkalotten vilket 
innebar att vi måste lägga mer vikt på försvaret i norra Sverige. Docent Gunnar 
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land” kunde bli förödande, och Sovjetunionen riskerade dessutom att förlora slaget 
om Norska havet. 

Här uppstod en strategisk paradox: Enligt vedertagna beräkningar kunde Sovjet-
unionen vid en offensiv i Centraleuropa varken anfalla samtidigt i Skandinavien el-
ler avstå från detta. Inte heller först anfalla i Skandinavien – vilket skulle ge Nato tid 
att förstärka Centraleuropa – eller vänta till senare – då Sverige hunnit mobilisera.

Den enda möjligheten att komma ur paradoxen var rimligen att ändra på de 
vedertagna beräkningarna, med andra ord hitta angreppsmetoder som sparade re-
surser: olika former av överraskning. 

Överraskningsproblemet
Därmed är vi över på den andra förutsättningen, att ett krigshot skulle föregås av en 
spänningsökning så tidigt att vi hunne mobilisera och därefter göra motstånd tills 
hjälp anlände. Att bryta ett mobiliserat svenskt försvar skulle vara en så tidsödande 
process att militärt bistånd från väst skulle få effekt. Vilket i sin tur kunde göra att 
angriparen inte kunde nå sina strategiska mål inom rimlig tid. 

Flera krigshändelser under andra världskriget framför allt den 9 april 1940 vi-
sade på fördelar för en angripare att använda sig av överraskning. Den erfarenheten 
återspeglades i 1948 års försvarsbeslut: ”Vidare bör krigsmakten vara skickad att 
möta överrumplingsförsök med den moderna invasionsteknikens resurser.” 

Från krigsåren fanns också erfarenheter av egna tillkortakommanden när det 
gällde att ha erforderlig beredskap inför ett hot. Även här är den 9 april det tyd-
ligaste exemplet. De förklaringar som gavs efteråt till vår bristande beredskap var 
rädsla för provokation (utrikesdepartementet) och ”krigströtthet” (försvarsdeparte-
mentet; beredskapströtthet hade varit en riktigare term). Det beredskapssystem som 
skapades under det kalla kriget tog hänsyn till detta. Provokationsrädslan skulle 
motverkas genom att begränsade beredskapshöjningar blev ett synligt och naturligt 
inslag vid växlingar i spänningsbilden. Samma syfte hade den rätt överbefälhavaren 
gavs att utan politiskt medgivande – och därmed utan att den politiska ledningen 
”belastades” internationellt – höja beredskapen med fredsorganisationens resurser, 
t ex genom att beordra Lystring eller Givakt (sistnämnda innebar att kuppförsvars-
gruppering intogs, flygplan spreds mm). 

Beredskapssystemets teori…
För att motverka beredskapströttheten skulle systemet skulle göras flexibelt: redan 
på svaga indikationer skulle man kunna göra snabba, små och synliga beredskaps-
höjningar som skulle tvinga en presumtiv angripare att göra ytterligare röjande för-
beredelser, vilket skulle mötas med ytterligare höjningar av insatsberedskapen etc. 
För att göra denna process så snabb som möjligt utarbetades också färdiga paket 
som kunde beordras genom signalmeddelande eller radio.

 Systemet gjorde det möjligt att prioritera den långsiktiga beredskapen, d v s 
vidmakthållande av en stor numerär – särskilt av markstridskrafter – vilket ansågs 
nödvändigt med hänsyn till landets geografi. Vad flygstridskrafter beträffade kunde 

land" kunde bli förödande, och Sovjetunionen riskerade dessutom att förlora slaget
om Norska havet.

Här uppstod en strategisk paradox: Enligt vedertagna beräkningar kunde Sovjet-
unionen vid en offensiv i Centraleuropa varken anfalla samtidigt i Skandinavien el-
ler avstå från detta. Inte heller först anfalla i Skandinavien — vilket skulle ge Nato tid
att förstärka Centraleuropa — eller vänta till senare — då Sverige hunnit mobilisera.

Den enda möjligheten att komma ur paradoxen var rimligen att ändra på de
vedertagna beräkningarna, med andra ord hitta angreppsmetoder som sparade re-
surser: olika former av överraskning.

Överraskningsproblemet
Därmed är vi över på den andra förutsättningen, att ett krigshot skulle föregås av en
spänningsökning så tidigt att vi hunne mobilisera och därefter göra motstånd tills
hjälp anlände. Att bryta ett mobiliserat svenskt försvar skulle vara en så tidsödande
process att militärt bistånd från väst skulle få effekt. Vilket i sin tur kunde göra att
angriparen inte kunde nå sina strategiska mål inom rimlig tid.

Flera krigshändelser under andra världskriget framför allt den 9 april 1940 vi-
sade på fördelar för en angripare att använda sig av överraskning. Den erfarenheten
återspeglades i 1948 års försvarsbeslut: "Vidare bör krigsmakten vara skickad att
möta överrumplingsförsök med den moderna invasionsteknikens resurser."

Från krigsåren fanns också erfarenheter av egna tillkortakommanden när det
gällde att ha erforderlig beredskap inför ett hot. Även här är den 9 april det tyd-
ligaste exemplet. De förklaringar som gavs efteråt till vår bristande beredskap var
rädsla för provokation (utrikesdepartementet) och "krigströtthet" (försvarsdeparte-
mentet; beredskapströtthet hade varit en riktigare term). Det beredskapssystem som
skapades under det kalla kriget tog hänsyn till detta. Provokationsrädslan skulle
motverkas genom att begränsade beredskapshöjningar blev ett synligt och naturligt
inslag vid växlingar i spänningsbilden. Samma syfte hade den rätt överbefälhavaren
gavs att utan politiskt medgivande — och därmed utan att den politiska ledningen
"belastades" internationellt — höja beredskapen med fredsorganisationens resurser,
t ex genom att beordra Lystring eller Givakt (sistnämnda innebar att kuppförsvars-
gruppering intogs, flygplan spreds mm).

Beredskapssystemets teori...
För att motverka beredskapströttheten skulle systemet skulle göras flexibelt: redan
på svaga indikationer skulle man kunna göra snabba, små och synliga beredskaps-
höjningar som skulle tvinga en presumtiv angripare att göra ytterligare röjande för-
beredelser, vilket skulle mötas med ytterligare höjningar av insatsberedskapen etc.
För att göra denna process så snabb som möjligt utarbetades också färdiga paket
som kunde beordras genom signalmeddelande eller radio.

Systemet gjorde det möjligt att prioritera den långsiktiga beredskapen, d v s
vidmakthållande av en stor numerär — särskilt av markstridskrafter — vilket ansågs
nödvändigt med hänsyn till landets geografi. Vad flygstridskrafter beträffade kunde

93



94

insatsberedskap och stor numerär förenas i och med att den flygande personalen 
måste vara fast anställd. Även sjöstridskrafterna kunde hålla en relativt hög insats-
beredskap genom att deras förbandsutbildning låg under den tid ett angrepp över 
havet ansågs som mest sannolikt, sommarhalvåret. 

För arméstridskrafternas del innebar värnpliktssystemet att ca en sjättedel av 
fältförbanden omsattes varje år, och den tid då dessa skulle kunna lösa stridsuppgif-
ter, det avslutande förbandsövningsskedet, inföll på vinterhalvåret; vinterutbildning 
ansågs nödvändig. Två undantag fanns från denna rytm: övningstruppen vid trupp-
slagsskolorna (ett fåtal bataljoner), del av en grundutbildningsbataljon vid S 1, av-
sedd för högkvarterets behov, samt grundutbildningsbataljonen på Gotland, till en 
början delad vinter- och sommarrytm, från början av 1970-talet helt i sommarrytm. 

För arméns huvuddel byggde beredskapssystemet på att förbanden kunde mo-
biliseras snabbt och säkert. I värsta fall måste de, under den respit som flyg- och 
marina stridskrafter kunde ge, kunna mobilisera under strid och strida under mobi-
lisering. Detta krav ledde till införandet av utbildningssystemet VU 60, med inkal-
lelse till krigsförbandsövning (KFÖ) vart fjärde år, samt särskilda övningar för befäl 
(SÖB) och mönstringsövningar (MÖ) däremellan, ett system som ofta överskred 
utbildningsförbandens förmåga.

Kravet på säker mobilisering ledde till en ytterst genomarbetad planering på 
alla nivåer. På det lokala planet bl a krigsplaceringsbesked, uttagningsbesked för 
fordon, spridd förrådsställning, utbildning av mobiliseringsförberedare etc. På de 
centrala och regionala nivåerna handlade det bl a om avvägning mellan å ena sidan 
att säkra snabb mobilisering genom lokal rekrytering av mobiliseringsförbanden, 
vilket kunde kräva personalbyten när folk flyttade, och å den andra att hålla ihop 
samtränade förband.

Särskilda problem var hur behoven av förband i Övre Norrland och på Gotland 
skulle tillgodoses i och med att där inte fanns tillräckligt med mobiliseringbar per-
sonal. Här användes kombinationer av olika principer: (1) inryckningstransporter 
av inryckande till mobiliseringsplatser i de nämnda områdena, (2) inryckning och 
utrustning med personlig utrustning i södra Sverige/på fastlandet och därefter trans-
port till platser där förbandsmaterielen var förhandslagrad och (3) mobilisering av 
förbandet i sin helhet i södra Sverige/på fastlandet och därefter koncentreringstran-
sport till krigsuppgiftsområdet.

Det beskrivna beredskapssystemet var givetvis utomordentligt känsligt för stör-
ningar. Nedanstående figur illustrerar överraskningsproblematiken. 

De svarta pilarna som utgör periferin beskriver hur ett beredskapssystem avses 
fungera. Försvararens grundberedskap skall vara så stor att den presumtive angripa-
ren tvingas till röjande förberedelser, som ger försvararen en förvarning, som utlöser 
beredskapshöjning. De röda pilarna anger angriparens olika metoder att bryta cir-
keln. Det rationella agerandet från försvararen är givetvis att möta de röda pilarna 
genom att se upp med på långsiktiga förändringar i hotbilden, skärpa underrättelse-
tjänsten, slå dövörat till för hot och göra de egna systemen mindre sårbara. 
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(Bilden hämtad ur Vårt Försvar 1/2010)

Men i verkligheten har offren oftast i stället visat tendenser att själva störa ut
beredskapsprocessen. Genom att slumra och inte märka de långsiktiga förändring-
arna (exempelvis medförde de ökade sovjetiska resurserna för kustinvasion inga
förändringar i den strategiska värderingen), genom att själva söka efter godartade
förklaringar – självbedrägeri – genom att inbilla sig att en beredskapshöjning skulle
verka provocerande – självavskräckning – och genom att i största allmänhet röra till
verkställandet av beslut.

…och praktik
Ett beredskapssystem så beroende av tidiga beslut på osäkert underlag var natur-
ligtvis ytterst känsligt. Nödvändiga förutsättningar var de politiska och militära led-
ningarnas förmåga att förstå överraskningens teori, att dra erforderliga praktiska
slutsatser och att i en konkret situation agera relevant.

Som framgått av den korta beskrivningen av systemet ovan var det mycket ge-
nomtänkt och genomarbetat. Icke desto mindre kan man urskilja svagheter som
kastar visst tvivel på att systemet var hållbart.
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Angriparens
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En var det faktum att man så länge (in på 1980-talet) höll fast vid storanfallet 
som det styrande angreppsfallet för det militära försvaret, trots att ett angrepp som 
måste inledas med två veckors flygbekämpning av ett mobiliserat svenskt försvar 
tedde sig alltmer osannolikt.

En annan var den stora benägenheten att använda arméns repetitionsutbildning 
som budgetregulator.

En tredje var det förhållandet att principen om att låta beredskapshöjningar bli 
ett naturligt inslag i vår politik vid spänningsökningar inte följdes. Överbefälhava-
ren utnyttjade aldrig sina befogenheter att beordra Lystring eller Givakt. 

En fjärde var ett bestående intryck från övningar mm att de färdiga paketen 
för snabba beredskapshöjningar, bl a alternativen för partiell mobilisering, betrak-
tades med misstro, som alltför grova och onyanserade. Selektiva beredskapshöj-
ningar blev ett honnörsbegrepp, ett tecken på sofistikering, moderation och icke-
alarmistisk attityd. Följden av att inte använda paketen skulle ha blivit flera dygns 
försening och stor risk för kaos. Inställningen tydde också på en stor benägenhet för 
självavskräckning.

Förklaringar till svagheterna kan sökas på två plan eller i kombinationer av 
dessa.

Det ena planet handlar om vilka slutsatser som var acceptabla. Den mest iögo-
nenfallande är det som inleder detta kapitel: omsorgen om att inte rubba förutsätt-
ningarna för alliansfriheten. Den krävde helt enkelt att vi skulle ha goda chanser 
att hinna mobilisera. En annan slutsats var den som drevs av armén. Hög insatsbe-
redskap under ”den kuppfarliga tiden” skulle gå ut över numerär och utbildning. 
Inom armén härskade också synen att hög insatsberedskap skulle gynna ”de blå 
försvarsgrenarna. Det var först Nils Sköld som arméchef som insåg att armén kunde 
utnyttja risken för överraskande angrepp som ett argument för armén: eftersom en 
angripare säkert skulle inleda ett angrepp med att slå ut ”de blå” skulle ett heltäck-
ande, segt försvar över ytan vara villkoret för fortsatt motstånd. 

Det andra planet var bristande förståelse för problematiken. Ett vanligt argu-
ment mot kraven på hög beredskap mot överraskningsanfall var att ett angrepp inte 
kunde komma som en blixt från klar himmel; modern teknik gjorde att förberedel-
ser kunde upptäckas, och sådana underrättelser i kombination med en politisk ana-
lys skulle ge erforderlig förvarning. Det var en föreställning som tydde på att man 
inte förstått överraskningens natur, inte dragit lärdomar av historien och inte hade 
självinsikt. De flesta överraskningsanfall har inte kommit som blixt från en klar utan 
från en mycket hotfull himmel. Överraskning kan ske såväl till tid och rum som till 
sätt. Att militärt överraska är inte att förvåna utan att uppnå ett ointagligt försteg.

Bristande insikt om överraskningens väsen och överskattning av möjligheterna 
till förvarning förekom både på politiskt och militärt håll. ”Sovjetunionen saknar 
resurser för ett överraskande angrepp” är ett påstående som fällts av en hög under-
rättelsechef. En orsak till ett sådant stereotypt påstående kan vara önskan att mo-
tivera sin egen roll; att säga att vi kan bli överraskade är att underkänna underrät-
telsetjänstens kompetens. Sådana utsagor var välkomna både på militärt håll – man 
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slapp besvärliga omställningar av verksamheten eller, ännu värre, genomgripande 
organisationsförändringar – och på politiskt – den säkerhetspolitiska doktrinen be-
hövde inte ändras.

Ett uthålligt försvar av vad?
Den officiella doktrinen enligt Målsättning för totalförsvaret 1972 andas en tro på 
att vi hinner mobilisera och föra ett uthålligt försvar:

Totalförsvaret skall vara så förberett för kriget att det verkar fredsbevarande. 
Det skall därför ha sådan styrka, sammansättning och beredskap att ett an-
grepp mot Sverige fordrar så stora resurser och uppoffringar samt tar så lång 
tid att de fördelar som står att vinna med angreppet rimligen inte kan bedömas 
värda insatserna. 

Tidigare hade uttryckligen sagts att områden väsentliga för mottagande av hjälp 
utifrån skulle försvaras. Från och med 1972 var allt tal om väpnat bistånd utrensat 
ur de offentliga dokumenten. 

Vilka kostnader – resurser, uppoffringar och tid – som skulle vara oacceptabla 
för en angripare analyserades med hjälp av krigsförloppsstudier mot en angripare 
som mot oss endast kunde använda de marginella resurser som kunde avvaras med 
hänsyn till gard eller insats mot huvudmotståndaren. Det var planeringsmässigt en 
behändig metod som också gjorde det möjligt att undvika den politiskt känsliga 
frågan om hjälp utifrån. Men för att tänka i strategiska banor var den för statisk 
och schablonartad.

Om man ville maximera den fredsbevarande effekten borde man i stället ha ana-
lyserat hur vårt strategiska och operativa agerande bäst kunde hindra eller försvåra 
för angriparen att nå sina slutmål. Det är uppenbart att strategiska bedömningar 
som ovan antytts inte kan ske utan att man väger in växelspelet mellan vårt och 
angriparens huvudmotståndares agerande i säkerhetspolitiska, strategiska och ope-
rativa perspektiv. Kommer väst att ingripa, i så fall hur och med vilken effekt?

En öppen redovisning av en sådan analys hade förstås varit politiskt omöjlig 
med hänsyn till neutralitetspolitikens trovärdighet. Det är också möjligt att en sådan 
strategi i många fall skulle sammanfalla med syftet att försvara områden vitala för 
vårt samhälles funktion eller överlevnad intill dess hjälp utifrån anlände eller kon-
flikten löstes på annat sätt.

Jag återkommer nedan till problemet med öppna och hemliga doktriner.

Den tabubelagda hjälpen
Om risken för överraskande angrepp ökade, blev den fjärde förutsättningen – tro-
värdiga hjälpinsatser från väst innan angriparen hunnit bryta vår motståndskraft 
eller ta vitala mål i Sverige – alltmer osäker. 

Det var redan från början en dubiös idé att tillgodoräkna sig stöd av en al-
lians vars förpliktelser att stödja varandra inbördes man inte ville ta på sig. Den 
moraliska aspekten går inte att bortse från; även om Nato främst skulle styras av 
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strategiska och realpolitiska hänsyn när det skulle överväga hjälpinsatser, kunde 
det ändå uppstå situationer då vår bristande solidaritet låg oss i fatet. Härtill kom 
naturligtvis de praktiska problemen som berodde på att förberedelser för hjälp 
måste bli ytterst begränsade och i många fall otillräckliga.

Man kan tolka syftet med vår ”ha-kakan-och-äta-den-politik” på två sätt. An-
tingen att möjligheten till västingripande skulle vara en avskräckningsfaktor för 
Sovjetunionen och därmed öka våra chanser att stå utanför ett krig. Eller att möj-
ligheten till västhjälp skulle vara vår reservutväg om neutraliteten misslyckades. 

Enligt den första tolkningen var det naturligtvis viktigt att den presumtive an-
griparen uppfattade denna möjlighet. Det kunde åstadkommas på olika sätt, ge-
nom verbala deklarationer eller genom tydliga praktiska förberedelser. Problemet 
var att alltför stor tydlighet kunde undergräva vår strävan till förtroendeskapande 
och öka de sovjetiska motiven för att inför ett krig föregripande angripa Sverige. 

Efter att under den första delen av det kalla kriget ha varit en öppet utsagd del 
av vår strategi kom hjälptemat att under 1960-talet tonas ned för att därefter helt 
försvinna och tabubeläggas. Huruvida detta minskade avskräckningseffekten är 
svårt att säga; den presumtive angriparen hade å ena sidan klart för sig att västs 
motiv för att hjälpa oss var oförändrat starka – eller starkare i och med att nord-
områdenas strategiska betydelse ökade. Å andra sidan måste han också ha varit 
medveten om att många de praktiska förberedelserna föll i glömska och till slut 
avvecklades. Möjligen innebar detta att vi för att använda ännu ett ordspråk ”sålt 
smöret och tappat pengarna”: De sovjetiska motiven för förebyggande angrepp 
fanns kvar men våra möjligheter att få hjälp mot detta minskade. 

Även om tanken på hjälp utifrån som en avskräckningsfaktor säkert fanns med 
i vårt säkerhetspolitiska agerande – Tage Erlander nämner i sin dagbok att ryssarna 
måste ta hänsyn till att svenskt territorium blir ett basområde för väst om de an-
griper oss – syns den andra tolkningen, reservutgången, ha varit den dominerande. 
Den var mindre komplicerad: här gällde det att i det fördolda vidta så mycket 
förberedelser att de gav operativ effekt. Problemet var bara att de begränsningar 
som vi ålade oss var så starka att effekten var osäker. Det gällde framför allt vilka 
som fick veta vad. Det var inte bara så att allmänhet och trupp inte kände till 
förberedelserna, de var också okända för dem som skulle leda operationer i krig, 
militärbefälhavarna. Konsekvenserna av detta behandlas i nästa avsnitt. 

Det nära sammanhang som ovan påpekats mellan hjälp utifrån och överras-
kande angrepp märktes föga av i den operativa hanteringen av beredskapsfrågor. 
Jag var under tre år handläggare av beredskapsfrågor i försvarsstaben och har inget 
minne av att beredskapen kopplades till väpnat bistånd utifrån.

I den allmänna debatten gick tabubeläggningen mycket långt. En egen erfaren-
het: I en artikel i Vårt Försvar 1987 framförde jag tesen att ubåtskränkningarna var 
en del av förberedelserna för en strategi som i händelse av krig skulle göra det möj-
ligt att ”bryta Sveriges motstånd så snabbt att NATO inte hinner ingripa till Sveriges 
hjälp eller utnyttja svenskt område för operationer mot Sovjet.” En UD-tjänsteman 
betecknade detta i en promemoria som ”överlöperi och omdömeslösheter”. I sam-
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betecknade detta i en promemoria som "överlöperi och omdömeslösheter". I sam-
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ma PM angreps också ett spel på Försvarshögskolans chefskurs där väpnat bistånd 
från Väst behandlats. (Denna incident beskrivs i Dalsjös avhandling, s 139-140.)

Som ett surrogat för hjälpen utifrån i studier, planering och undervisning kom 
marginaldoktrinen, antagandet att angriparen endast kunde sätta in marginella re-
surser mot oss; huvudkrafterna var låsta i insats eller gard mot huvudmotståndaren. 
Det var ett metodiskt grepp, som visserligen underlättade krigsförloppsstudier mm 
men som var långt från den strategiska dynamiska verkligheten. Mera därom nedan.

Alliansfriheten – förankrad i strategisk analys?
Den svenska valda säkerhetspolitiken, ”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i 
krig” var ett tämligen bräckligt bygge, vilande på flera osäkra militärstrategiska för-
utsättningar. Flera av dessa förändrades genomgripande under det kalla kriget. Det 
innebar inte nödvändigtvis att den säkerhetspolitiska doktrinen skulle överges eller 
förändras; i en övergripande säkerhetspolitisk bedömning är de militärstrategiska 
faktorerna givetvis bara en del. Men den valda linjen borde rimligtvis ha granskats 
fortlöpande och erforderliga åtgärder ha vidtagit för att minimera svagheter och 
risker. 

Någon sådan granskning, grundad på strategisk analys och förståelse för de 
strategiska och operativa sammanhangen, är svår att urskilja. Den officiella synen 
på en angripares strategiska mål var tämligen konstant och schematisk trots stora 
omvärldsförändringar. Storanfallet förblev det styrande angreppsfallet och insatsbe-
redskapen styvmoderligt behandlad ända in på 1980-talet. Och en av de avgörande 
förutsättningarna för alliansfriheten, hemliga förberedelser för väpnat bistånd, till-
läts förtvina för att till slut praktiskt taget försvinna.

Försvarets strategiska inriktning

Öppna och hemliga doktriner
På grundval av den valda säkerhetspolitiken utformas bl a en strategisk doktrin för 
det militära försvaret Den har därvid flera syften och roller. 

1. Den skall vara styrande för försvarets uppbyggnad och utformning.
2. Den skall påverka omvärldens agerande, avskräcka presumtiva angripare,  

 skapa respekt hos presumtiva allierade.
3. Den skall skapa tillförsikt och gynna motståndsanda hos den egna 
 befolkningen.
4. Den skall utgöra grund för eget handlande i kris och krig.
Mellan punkterna 2 och 3 år ena sidan och 4 å den andra finns ett visst mot-

satsförhållande. Den politiska ledningen måste ha handlingsfrihet att agera efter det 
uppkomna läget som avviker från det man i fredstid vill intala allmänhet, vänner 
och presumtiva vänner. Det kan därför finnas anledning att ha en öppen doktrin 
för fred och en hemlig doktrin för krig. Här finns dock flera komplikationer. En är 
given: man kan aldrig gardera sig helt mot förräderi. Om den hemliga doktrinen 
kommer till en angripares kännedom, förstörs den avskräckande effekten. Ett annat 
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På grundval av den valda säkerhetspolitiken utformas bl a en strategisk doktrin för
det militära försvaret Den har därvid flera syften och roller.

1. D e n  skall vara styrande för försvarets uppbyggnad och utformning.
2. D e n  skall påverka omvärldens agerande, avskräcka presumtiva angripare,

skapa respekt hos presumtiva allierade.
3. D e n  skall skapa tillförsikt och gynna motståndsanda hos den egna

befolkningen.
4. D e n  skall utgöra grund för eget handlande i kris och krig.
Mellan punkterna 2 och 3 år ena sidan och 4 å den andra finns ett visst mot-

satsförhållande. Den politiska ledningen måste ha handlingsfrihet att agera efter det
uppkomna läget som avviker från det man i fredstid vill intala allmänhet, vänner
och presumtiva vänner. Det kan därför finnas anledning att ha en öppen doktrin
för fred och en hemlig doktrin för krig. Här finns dock flera komplikationer. En är
given: man kan aldrig gardera sig helt mot förräderi. Om den hemliga doktrinen
kommer till en angripares kännedom, förstörs den avskräckande effekten. Ett annat
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problem är att en hemlig doktrin inte kan omsättas i praktiska förberedelser utan att 
den blir allmänt känd eller anad, med samma inverkan på den fredstida doktrinens 
trovärdighet. Ett tredje problem är att den officiella doktrinen, ofta upprepad, kan 
komma att låsa tanken när det blir allvar; man blir offer för sin egen retorik.

För att i någon mån undvika dessa komplikationer är det lämpligt att i största 
allmänhet betona handlingsfrihet och oförutsägbarhet. En presumtiv angripare skall 
fås att kalkylera med det värsta, samtidigt som man inte låser sig till ett visst age-
rande. En förutsättning är givetvis att våra resurser och förberedelser är tillräckliga 
för att vi skall kunna göra det för angriparen värsta.

Detta kräver i sin tur en operativt mångsidig krigsmakt och en strategisk och 
operativ flexibilitet. 

Den mångsidiga krigsmakten var tillstädes som en följd av neutralitetspolitiken, 
ett försvar utan sådana luckor som förutsatte att de skulle täppas till av en allierad. 
Samtidigt kom kanske mångsidigheten att begränsas av

UÊ`i�ÃÊ >ÀÛiÌÊ >ÛÊ Û>«i�ÃÞÃÌi�Ê�V�Ê ÃÌÀ�`Ã�À>vÌiÀÊ Ã��Ê ��ÌiÊ�>`iÊ iÀv�À`iÀ��}>Ê«Ài-
standa att utnyttja motståndarens svagheter på ett modernt stridsfält. Försvars-
grenarna strävade förvisso efter att öka dessa prestanda, men de ekonomiska 
ramarna (”påsplanering” och efter 1968 krympande anslag) satte bestämda 
gränser;
UÊ`i�ÃÊ`i�Ê>�ÛB�`>Ê�iÌ�`i�Ê>ÌÌÊ>�>�ÞÃiÀ>Êv�ÀÃÛ>ÀÃÃÌÀÕ�ÌÕÀiÀÊ�V�ÊÃÞÃÌi�]Ê�À�}Ã-
förloppsstudier mot en angripare framräknad enligt marginaldoktrinen. ”Det 
lagom stora angreppet”, för att citera Wilhelm Agrell.

Dessa faktorer påverkade också den strategiska och operativa flexibiliteten negativt. 
Dels praktiskt: det fanns givetvis ingen anledning att fundera över handlingsalterna-
tiv som inte var genomförbara med givna resurser. Men också mentalt: de ytterst ge-
nomarbetade och detaljerade krigsförloppsstudierna kan antas ha bundit det opera-
tiva tänkandet. Huruvida de operativa studierna visar på en större variationsbredd 
bör vara en intressant forskningsuppgift.

Svaga styrsignaler
De frågor som en strategisk doktrin bör ge svar på kan sammanfattas i När, Var 
och Hur.

När handlar om beredskapsproblematiken. Skall försvaret vara insatsberett 
omedelbart eller kan vi räkna med en förvarning och hur lång nådatid har vi då?

Var handlar om den geografiska inriktningen i bredd och djup. Till vilka delar 
skall försvaret kraftsamlas? Vilka delar kan eventuellt få uppges? Hur långt fram 
skall försvaret tas upp? Var skall avgörandet ske? 

Hur handlar bl a om avvägning mellan initialeffekt och uthållighet och mellan 
olika stridskrafter och system. Hur skall hjälp utifrån möjliggöras och nyttiggöras?

Frågan om beredskap mot överraskande angrepp har behandlats i ett tidigare 
avsnitt. Den övergripande iakttagelsen var att politisk och militär ledning uppmärk-
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sammade risken, vidtog flera konkreta åtgärder för att möta detta hot men inte fann 
anledning att frångå storanfallet som det styrande angreppsfallet. Men det stora 
grundskottet var försvarsbeslutet 1972, som angav att en nedgång i operativ effekt 
tillåtas under kommande år. Den nådatid som man därigenom drog växlar på mo-
tiverades inte med en svagare hotbild utan med den rådande avspänningspolitiken. 
Detta gjorde det omöjligt att argumentera för beredskap mot överraskande angrepp.

De öppna styrinstrument utöver angreppsfallen som fanns var framför allt mål-
sättningar för totalförsvar och krigsmakt. Fram till 1964 var krigsmaktens målsätt-
ning att kunna avvärja samtidiga invasioner mot kust och över landgränsen i norr. 
1964 inskränktes målsättningen till att kunna avvärja i en riktning och föra en seg 
fördröjning i en annan. Det var underförstått att avvärjningen skulle ske i södra 
delen av landet, fördröjning i den norra. Det viktigaste skälet var att ett fientligt 
framträngande i Svealand och Götaland snabbt skulle hota stora befolkningscentra 
och vital infrastruktur. Förutsättningen för målsättningen var att angriparen endast 
hade resurser för en kustinvasion i taget. 

Med försvarsbeslutet 1968 ströks denna kvantifiering av krigsmaktens uppgift. 
Därmed berövades militären möjligheten att argumentera för ekonomiska resurser 
utifrån uppgiften. Kvar var bara mycket allmänt hållna fraser som ”hindra angri-
paren få fast fot”, ”segt motstånd” etc. De hemliga direktiven för det operativa 
krigsförberedelsearbetet var naturligtvis mer specifika, men inte heller de gav svar 
på alla de frågor som angivits ovan. (I åtminstone ett fall formulerades de också av 
överbefälhavaren – personligen – och kom tillbaka till försvarsstaben som regering-
ens direktiv)

I det följande konkretiseras sådana frågeställningar, att tjäna som ett sökinstru-
ment gentemot tillgängligt material såsom studierapporter, promemorior, iakttagel-
ser från övningar, intervjuer mm.

4. Strategiska problem i kris och krig

Genomlevda kriser
De kriser i vår närmaste omvärld som föranlett svenska säkerhetspolitiska bedöm-
ningar kan grovt sägas indelas i två kategorier.

Den första är kriser mellan främmande makter – varav den ena Sovjetunio-
nen – som eventuellt skulle ha kunnat leda till konsekvenser för Sverige. Näm-
nas kan Berlinblockaden 1948, ”Nattfrosten” mellan Sovjetunionen och Finland 
1958, Berlinkrisen 1961 med den därmed sammanhängande ”Notkrisen” Sovjet-
unionen-Finland 1961, invasionen i Tjeckoslovakien 1968, hotet mot Polen 1981, 
utmynnande i Jaruzelskis militärkupp 1981. Ingendera av dessa nådde en nivå som 
bedömdes innebära krigshot mot Sverige. Smärre höjningar, främst av stabsbered-
skapen, gjordes, och i Polenkrisen inkallades också fartygsbesättningar till bered-
skapstjänstgöring för att man skulle kunna möta en eventuell flyktingström över 
havet. Några mer tydliga och spektakulära beredskapshöjningar enligt beredskaps-
systemets grundidé gjordes aldrig.
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Den andra kategorin var kriser mellan Sverige och Sovjetunionen. De helt up-
penbara exemplen är DC-3/Catalina-nedskjutningarna, Gåsefjärdsintrånget och 
Hårsfjärdsubåtsjakten, vilka gick upp på diplomatisk och politisk nivå. Övriga 
ubåtsintrång ledde som bekant inte till officiell nationalitetsbestämning. Ingendera 
av dessa kriser medförde mer djupgående strategiska diskussioner mellan de poli-
tiska och militära ledningarna. 

Hypotetiska kriser och krig

Krigets förspel
Skymningslägen före ett krig, kriser och krigsfara var normalinslag i övningar 
med högsta ledningen. Därvid övades rutinerna i en mängd olika åtgärder som 
krävde politiska beslut. Det rörde bl a om att sätta fullmaktslagar i tillämp-
ning, vilket krävde att regeringen proklamerade krigsfara. Fullmaktslagarna 
var i sin tur nödvändiga för mer omfattande partiell mobilisering, t ex bered-
skapsalternativet Större. 

Andra beslut som låg på regeringen var tillämpning av vissa paragrafer 
i IKFN, Förordning (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränk-
ningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, tillstånd till förstö-
ring av broar, kajer, landningsbanor mm, och utläggande av okontrollerbara 
sjömineringar. Dessutom alla former av inkallelser enligt värnpliktslagens § 
37, beredskapstjänstgöring och § 38, krigstjänstgöring.

Krigsutbrottet och krigsmålen
Det allra första avgörande som en regering hade att fatta var att avgöra att det 
var krig. Det var grunden för att vapeninsatser kunde ske utan andra restrik-
tioner än krigets lagar enligt folkrätten. Problem kunde uppstå främst om an-
griparens insatser var begränsade till rum och sätt. Han kunde exempelvis göra 
en geografiskt begränsad insats och skapa ett fait accompli och hålla resten av 
landet som pant. En sådan insats kunde förenas med löften om återställande 
av status quo efter kriget och hot om ytterligare våldsanvändning om kraven 
avslogs. Att ge vika för ett sådant hot skulle naturligtvis vara att avvika från 
vår deklarerade föresats att icke ens under hårt yttre tryck etc. Icke desto min-
dre måste en regering i denna situation ha handlingsfrihet att bedöma vad som 
minst stred mot nationens intressen. Men ett sådant bedömande måste också ta 
hänsyn till militärstrategiska realiteter. Fanns det anledning att försöka vinna 
tid för mobilisering innan fullt krig utbröt? Var de hot som uttalades trovärdi-
ga? Var de föreställningar angriparen ville inge förenliga med rimliga slutsatser 
av det allmänstrategiska läget?

En annan otydlig situation härrörde från den ökade faran för storskaliga 
sabotageinsatser, med vilka angriparen i gråzonen mellan kris och krig kunde 
börja nöta ned vår motståndskraft, samtidigt som han öppet gjorde invasions-
förberedelser genom ilastningar eller rentav påbörja överskeppning. Skulle en 
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svensk regering våga ta chansen att rikta förödande flygangrepp mot en påbör-
jad överskeppning och därmed ”börja kriget”? Eller vänta till dess angriparen 
inledde reguljära stridshandlingar i ett läge då attackflyg och sjöstridskrafter 
mm reducerats genom sabotagen och ledningssystemet kanske till delar sla-
gits ut? Denna problematik blev aktuell genom ubåtskränkningar och andra 
misstänkta verksamheter under 1980-talet. (Även inom Nato: en sådan krigs-
öppning beskrevs av Tom Clancy i romanen Red Storm Rising, som sannolikt 
inspirerats av föreställningar hos den amerikanska militärledningen.)

Problemet med krigsförklaringen skulle faktiskt ha kunnat dras till en yt-
terlighet åt andra hållet: skulle Sverige självmant kunna frångå sin neutralitet 
i ett läge då man bedömde dels att det bara var en tidsfråga innan man drogs 
in i krig, dels att ett svenskt inträde skulle kunna få en avgörande effekt? I 
debatten om svensk-allierade kontakter under det kalla kriget har hävdats att 
sådana eventualiteter diskuterades på högsta nivå.

Historiskt har faktiskt en situation rått då ett svenskt ingripande skulle ha 
kunnat vända utvecklingen: läget i Norge efter den 9 april 1940. Några sådana 
planer fanns inte i Sverige, men den tyska återhållsamheten med transiterings-
krav under den tid då utgången i av kriget i Norge var osäker anses ha berott 
på att man inte ville riskera ett svenskt krigsinträde.

I samband med krigsutbrottet – hur det nu definierades – gällde det att be-
stämma våra krigsmål. Det skulle kräva en intrikat sammanvägning av olika 
politiska och militära faktorer, bedömningar på kort och lång sikt. Vilka var 
de möjliga utgångarna av stormaktskonflikten? Vilken roll kunde vi spela i 
detta avgörande? Vilken var den önskvärda situationen för Sverige i detta läge? 
Vilka uppoffringar var vi beredda att ta? Etc etc.

Här skulle givetvis frågan om att begära hjälp utifrån inte längre kunna 
undvikas. Nu gällde det att bedöma vilka slags hjälpinsatser som var de vik-
tigaste i det aktuella läget, vilka insatser som man kunde hoppas på och, inte 
minst, ge den strategiska inriktning av operationerna som gjorde hjälpinsatser 
möjliga och effektiva.

Initialinsatserna
Det allt överskuggande operativa problemet vid och efter mobilisering var att 
bestämma var stridskrafterna skulle kraftsamlas. Vid kustinvasion var princi-
pen att möta angriparen långt ut, under gynnsamma omständigheter redan un-
der hans ilastning på egen kust, för att därefter bjuda ett ökande motstånd som 
kulminerade i ett avgörande vid eller på kusten. Helst skulle fienden hindras 
att landstiga, men om han ändå kom iland gällde det att slå honom innan han 
tillväxt för mycket i styrka. Luckan mellan de första och andra landstignings-
vågorna var en kritisk tidpunkt.

Den operativa planeringen på riksnivå hade som grund att mobilisering 
i huvudsak var genomförd, en process som med den genomgripande mobili-
seringsplanläggning som skett skulle ta högst tre-fyra dygn för de stridande 
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bestämma var stridskrafterna skulle kraftsamlas. Vid kustinvasion var princi-
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vågorna var en kritisk tidpunkt.

Den operativa planeringen på riksnivå hade som grund att mobilisering
i huvudsak var genomförd, en process som med den genomgripande mobili-
seringsplanläggning som skett skulle ta högst tre-fyra dygn för de stridande
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förbanden. Med utbildningssystemet VU 60 var också avsikten att förbanden 
skulle vara stridsberedda omedelbart efter mobilisering. För lokalförsvarsför-
banden prioriterades korta mobiliseringstider, bl a genom lokal rekrytering 
nära krigsuppgifter t ex hamnförsvar. För fältförbanden prioriterades i stället 
samträning vilket bl a på grund av personalens rörlighet innebar något längre 
mobiliseringstider. Förbanden mobiliserades ofta relativt nära garnisonsorten. 
Efter mobilisering uppmarscherade de till sin krigsgruppering - om den låg i 
eget milo - eller koncentreringstransporterades till annat milo för att där upp-
marschera. 

Inledningsvis, innan överbefälhavaren fått säkra indikationer på var ett an-
fall var att vänta, intogs en utgångsgruppering som kallades Grundalternativ, 
med ett förstahandsbehov av markstridskrafter till de mest utsatta invasions-
områdena i hela landet och en relativt stor strategisk reserv. Grundtilldelning-
en till respektive milo skulle vara sådan att en angripare inte överraskande 
kunde etablera och hålla ett brohuvud som sedan skulle kunna utvecklas till 
en huvudanfallsriktning. Därigenom skulle angriparen tvingas att vidta sådana 
förberedelser, bl a en omfattande flygbekämpning, inför en invasion att han 
visade sina kort. Detta i sin tur skulle ge överbefälhavaren underlag för att 
genomföra ett av de planlagda förstärkningsalternativen, innebärande att hu-
vuddelen av den strategiska reserven tillfördes det hotade militärområdet. 

Det är att notera att militärområdena var så utformade att vart och ett 
avsågs omfatta en fientlig huvudoperationsriktning. Förstärkningsalternativen 
inom krigsfall 2 (Ryssland) var Öst och Syd. Något förstärkningsalternativ 
N kunde naturligen inte förekomma, milo ÖN måste från första början ha 
sitt behov av stridskrafter täckt av två skäl. För det första fanns hotet mot 
norra landgränsen alltid tillstädes och kunde materialiseras samtidigt som en 
kustinvasion mot milo Ö eller milo S; gränsinvasionen krävde ju inget land-
stigningstonnage och betydligt mindre flygunderstöd. För det andra krävde 
gränsinvasionen inte samma förberedelser i form av flygbekämpning mm, vil-
ket, i kombination med de långa och sårbara förbindelserna från Svealand till 
övre Norrland gjorde att en förstärkning kanske inte skulle hinna fram. Dock 
var en fördelning i Gävleområdet var öronmärkt för att om behov uppstod och 
läget tillät kunna tillföras milo ÖN.

Beslut om kraftsamling byggde på en komplicerad process där faktorer som 
angriparens uppladdning och ilastning, tyngdpunkten i hans förbekämpning, 
effekten av våra och allierade insatser av flyg- och sjöstridskrafter och mine-
ringar etc skulle vägas in. Här var det också självklart nödvändigt att beslut 
fattades av den politiska ledningen i nära samverkan med överbefälhavaren, 
för att det skulle vara konsistent med krigsmålen samt med allierades öns-
kemål och handlingsmöjligheter. (Ovanstående beskrivning gäller krigsplan-
läggningen 1962-1979. De principiella problemen vid övriga tider var dock 
desamma.)
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Strategival
Även om den fredstida strategiska inriktningen entydigt var att avvärja invasion vid 
gräns och kust var det inte givet att så skulle ske med automatik vid ett krigsutbrott, 
i synnerhet inte om angreppet kommit överraskande och endast delar av krigsor-
ganisationen hunnit mobilisera. I en given situation kanske man i stället hade måst 
välja ett eller flera av alternativa strategiska syften såsom att

UÊ v�ÀÃÛ>À>Ê�ÕÛÕ`ÃÌ>`Ã��ÀF`iÌÊ�i`Ê�i`���}Ã�À}>�]ÊÛ�Ì>�Ê��vÀ>ÃÌÀÕ�ÌÕÀÊ�V�Êi�ÊÊ
 stor del av krigsorganisationens personalinnehåll med syfte att i det längsta  
 säkerställa rikets legala existens,
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 herravälde lokalt för att möjliggöra allierade förstärkningar, 
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 strategiska slutmål,
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 operationen mot huvudmotståndaren och i stället hålla dessa baser för 
 allierade stridskrafter.

Ett annat exempel på operativt avgöranden av strategisk dignitet kunde vara valet 
mellan att sätta in fjärrstridskrafter – attackflyg och sjöstridskrafter – tidigt och 
långt fram, medan de ännu var intakta men med stor risk för fientlig motverkan. 
eller att vänta tills fienden kom närmare kusten, men med risken att de hunnit nötas 
ner av fiendens förbekämpning. Samtidigt som detta i hög grad var ett beslut som 
måste grundas på militär sakkunskap kunde valet ha avgörande strategisk betydelse 
i det större sammanhanget.

Fjärrstridskrafter kunde i vissa lägen tänkas få bäst effekt om de användes mot 
invasionsföretag som riktades mot våra grannländer, exempel mot en sjöinvasion av 
de danska öarna eller Åland. En sådan insats skulle indirekt gynna försvaret av Sve-
rige bl a genom att reducera det sovjetiska invasionstonnaget. Ett sådant beslut, lik-
som andra som berörde andra nationer, måste givetvis tas av regeringen, och tiden 
från det att möjligheten kunde yppa sig till dess att insats måste ske kunde bli kort.

Att frångå principen att Möta, Hejda och Slå (MHS) angriparen i kustområdet 
och övergå till att försvåra en framryckning innebar svåra taktisk-logistiska, psy-
kologiska och politiska problem.  Den enkla tanken var att man skulle satsa på 
avgörande vid kust och vara beredd att om detta inte skulle lyckas övergå till en För-
svårandeoperation. Det taktisk-logistiska problemet var att underhållsanstalterna 
för understöd av förbanden vid kusten måste flyttas till nästa upptagsställning i god 
tid innan de stridande förbanden fick omgrupperingsorder. Därmed berövades dessa 
den underhållssäkerhet som krävdes för en satsning på MHS, och, vad värre var, det 
skulle vara psykologiskt omöjligt att sätta in dem för ett avgörande vid kusten om 
de började ana att man börjat förbereda en reträtt. 

Slutsatsen av detta var att regeringen måste fatta beslut om att övergå till en F-
operation innan den visste om MHS-operationen skulle lyckas eller ej. Till dessa mili-
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tärstrategiska problem kom den psykologiska effekten på motståndsviljan, umbäran-
den för civilbefolkningen, förlust av vital infrastruktur och ekonomiska resurser etc.

Några av de svåraste politiska och strategiska avgörandena skulle ha gällt Got-
land. Ett hårdnackat försvar av ön kunde bli avgörande för invasionsförsvaret av 
fastlandet, bl a genom att angriparen inte kunde använda den som ”språngbräda”, 
mellanlandning för sina helikoptrar. Dessutom skulle han kanske nöta ner viktiga 
stridskrafter t ex luftlandsättningstrupp när han invaderade Gotland. Å andra sidan 
skulle vi själva nöta ut våra flyg- och sjöstridskrafter om vi satsade hårt på försvaret 
av ön.

Till de strategiska och operativa faktorerna kom den politisk-psykologiska. Vår 
officiella doktrin sade att hela riket skulle försvaras. Det skulle kanske ha vägt över 
eventuella militära dubier, i synnerhet i upptakten till eller början av ett krig, då be-
slut måste fattas om ett kanske riskfyllt genomförande av Operation Guten, överfö-
rande av fastlandskontingenten. Troligen hade i senare skeden de militärstrategiska 
avgörandena fått större tyngd.  

Tentativa slutsatser
De strategiska och operativa problem som berörts i detta kapitel är komplicerade 
och kräver för att kunna hanteras ett fortlöpande, nära och förtroendefullt sam-
arbete mellan politiska och militära ledningar, väl insatta i varandras områden. 
Problemen är ofta av sådan akut karaktär att de förutsätter att de behandlats i 
olika slags förberedelser, undervisning, strategiska och operativa studier, krigs-
förloppsstudier och övningar. Ett forum där detta skett var Försvarshögskolans 
allmänna kurser (för handläggarnivån inom totalförsvaret) och chefskurser. På 
kurserna genomfördes framför allt under 1950- och 1960-talen spel där man gick 
relativt långt i att diskutera samverkan med allierade efter ett krigsutbrott, såväl 
mottagande av väpnat bistånd som svenska militära insatser till hjälp för grann-
länder. Någon gång togs också upp frågan om svenskt beslut att, inför hotande 
inringning, självmant gå i krig. Från mitten av 1960-talet blev dragen försiktigare. 
I stort höll sig också spelen inom de ramar som var den officiella doktrinen: Ingen 
risk för isolerat angrepp, tillräcklig förvarning för mobilisering, ingen operativ 
samverkan före krigsutbrott. 

Chefskursernas spel gick inte så långt i en krigsutveckling som de allmänna 
kursernas. Spelen handlade framför allt om samordnings- och beslutsproblem 
inom totalförsvaret inför och vid ett krigsutbrott.

Vilken effekt dessa kurser och spel haft på den politiska ledningens mentala be-
redskap och strategiska insikter är inte lätt att bedöma. En kartläggning av kursdel-
tagares befattningar och senare karriär kunde kanske ge några svar. Det förekom 
också att höga politiker besökte Försvarshögskolan i samband med spel, och några 
intryck bör de ha fått. (Ett exempel är statsminister Tage Erlanders besök vid chefs-
kursen i augusti 1959. Han bevistade där ett spel, där högerledaren Jarl Hjalmar-
son agerade som statsminister och där det togs upp samverkansåtgärder med Nato 
som Erlander senare förnekade i interpellationssvaret i den s k Hjalmarsonaffären). 
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En annan möjlighet att öva strategiska situationer var de övningar som genom-
fördes med de högsta politiska och militära ledningarna. En systematisk genom-
gång av dessa har inte varit möjlig inför denna skrift; det bör vara en angelägen 
forskningsuppgift. Ett allmänt intryck är dock att de framför allt handlade om 
problemen kring beredskapshöjningar, mobilisering krigsutbrott och de inledan-
de operationerna samt samverkan inom totalförsvaret. Detta syns ha varit fallet 
främst beträffande krigets förspel, krigsutbrott och de första operativa insatser-
na. Problemen kring hjälpen utifrån har i dessa sammanhang behandlats mycket 
rudimentärt. Komplicerade avgörandena av de slag som ovan skisserats, sådana 
där strategiska och operativa beslut kräver omedelbar politisk förankring, övades 
knappast.

Det är också anmärkningsvärt att regeringssidan under övningar i regel varit 
representerad på en lägre nivå än där besluten fattas. Även om övade statstjänste-
män skulle ha fått viktiga roller i ett krigstida regeringskansli kan de inte ersätta 
den personliga förtrogenhet med problemen och insikt i det militära tänkandet 
som måste finnas i ett krigskabinett och i första hand hos statsministern. Övning-
arna ägde också rum så sällan att de flesta befattningshavare hade bytts ut. 

Väl så stor betydelse bör ha varit inrättandet 1962 av försvarsrådet och total-
försvarets chefsnämnd. Försvarsrådet var ett forum för ömsesidig orientering mel-
lan regeringen och cheferna för vissa av totalförsvarets civila myndigheter. Ordfö-
rande var statsministern. Totalförsvarets chefsnämnd hade som uppgift att i fred 
verka för samordning av de civila myndigheternas verksamhet på totalförsvarets 
område. I nämnden ingick cheferna för ett stort antal myndigheter och affärsverk 
mm. I regel var överbefälhavaren ordförande. Dessutom gjordes i regel varje kvar-
tal s k resursföredragningar för statsministern, försvarsministern och berörd fack-
minister. I vilken mån hypotetiska krigssituationer och militärstrategiska frågor 
diskuterades känner jag inte till.

5. Regeringen och strategin
I ett idealt system finns det ett tydligt samband från den säkerhetspolitiska linjen 
till den militära strategin, till organisation och utveckling av Försvarsmakten ned 
till principerna för dess användning. Inte så att sambandet är klart och entydigt 
och att behovet av militära medel enligt enkla formler kan härledas ur de politiska 
målen. Den politiska ledningen har det odelade ansvaret för avvägning mellan 
olika säkerhetspolitiska medel, av vilka det militära är endast ett, för prioritering 
av hot som skall kunna mötas och för risktagning i vad gäller att avdela resurser. 
Däremot bör den politiska ledningen vara medveten om hur den avväger, vad den 
prioriterar och vilka risker den tar – och på vilka grunder. 

Medvetenheten kräver ett väl fungerande samarbete mellan politisk och militär 
ledning, i sin tur grundat på personligt förtroende och på ömsesidig insikt i och 
förståelse för varandras områden. Analysen i detta kapitel har gått ut på att gran-
ska den politiska ledningen förmåga att förstå de militärstrategiska och operativa 
frågorna. Jag försöker inte ge någon totalbild av hur samspelet fungerat utan dis-
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kutera kring nödvändiga förutsättningar för att politikerna skall kunna fatta de 
strategiska beslut som krävs. 

Samspelet sätts på sitt avgörande prov inför och under krig. Det är då politiska 
beslut kan få omedelbara eller långsiktiga militärstrategiska konsekvenser, som i sin 
tur påverkar uppfyllandet av de politiska målen. Omvänt kan operativa beslut ha 
vittgående politiska konsekvenser. Som svar på frågan som ställdes i inledningen 
kan därför sägas att den politiska ledningen bör engagera sig starkt i de operativa 
problemen. Strikta och oföränderliga gränser går det inte att dra, utan samspelet 
måst bygga på ömsesidigt förtroende och ömsesidiga insikter.

En hypotetisk fråga hur det skulle ha fungerat i den svenska ledningen går givetvis 
inte att besvara. Av de tre förutsättningar som nämndes i inledningen är den person-
liga förmågan hos ledande politiker och militärer knappast forskningsbar. Däremot 
bör slutsatser kunna dras av hur det var tänkt att samverkan skulle fungera rent 
formellt, sett mot de operativa och strategiska problem som ovan analyserats. Hur 
skulle information utbytas, hur var olika delar lokaliserade, vilka rutiner var plane-
rade etc. Här finns ett möjligt forskningsområde, som kan ge lärdomar för framtiden.

Beträffande den tredje förutsättningen, politikers i fredstid förvärvade kunska-
per och insikter i strategiska och operativa frågor vågar jag den tentativa slutsatsen 
att de – aktningsvärda försök att höja nivån genom utbildning och övningar till trots 
– var tämligen fragmentariska och inte särskilt djuplodande. Det är inte ägnat att 
förvåna: det föll sig säkert inte naturligt att, under en lång fredsperiod, i den mång-
skiftande politiska verkligheten pressa in kontinuerlig utbildning för hypotetiska 
krigssituationer.

Desto viktigare borde det ha varit att ta tillfället i akt att ta med de strategiska 
bedömningarna i fredstida säkerhets- och försvarspolitik. Av två skäl: för det första 
att få största möjliga balans och sammanhang mellan säkerhetspolitik och försvars-
utveckling samt se till att få ändamålsenliga militära verktyg för säkerhetspolitiken, 
för det andra att fördjupa den politiska förståelsen för de strategiska och operativa 
problemen.  

Den för oss tillgängliga offentliga helhetsbilden av de säkerhetspolitiska resone-
mangen, av den konkreta säkerhetspolitiken, av försvarets inriktning och utveckling 
är att strategiskt och operativt tänkande inte fått stort genomslag. 

Till detta kan några olika förklaringar tänkas.
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  och alliansfriheten. Till stöd för denna hypotes kan anföras att ett av 
 kriterierna för urval av styrande angreppsfall var ”politisk relevans”. 
 Avfärdandet av fall som isolerat angrepp, kärnvapenhot och terror-
 bombning var utfall av detta system.
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 Avskaffandet av den geografiska målsättningen i 1968 års försvarsbeslut 
 tyder på detta
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• Polit isk ovilja att riskera omprövning och debatt om neutralitetspolitiken
och alliansfriheten. Til l  stöd för denna hypotes kan anföras att ett av

kriterierna för urval av styrande angreppsfall var "politisk relevans".
Avfärdandet av fal l  som isolerat angrepp, kärnvapenhot och terror-
bombning var utfall av detta system.

• Politisk ovilja att ge "militären" argument för krav på högre försvarsutgifter.
Avskaffandet av den geografiska målsättningen i  1968 års försvarsbeslut
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 utifrån i ljuset.
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 industripolitik etc.

Att djupare strategiska och operativa resonemang lyste med sin frånvaro i den of-
ficiella säkerhetspolitiken och försvarspolitiken behöver ju dock inte betyda att de 
inte förekom mellan den högsta politiska och militära ledningarna. Mycket tyder 
dock på att ett sådant utbyte varit mycket rudimentärt och begränsat till spel och 
övningar med ovan angivna begränsningar. 

Inte heller tycks kontakter mellan de viktigaste statsråden och den högsta mili-
tära ledningen i någon högre grad och något så när konstant ha handlat om strate-
giska och operativa frågor. Inte heller fanns samverkansrutiner som skulle ha under-
lättat/framtvingat sådana samtal.

En grundläggande orsak till detta kan ha varit utformningen av ledningssystemet 
i stort. I motsats till många andra länder är inte statsministern formellt överbe-
fälhavare, en roll som rimligen bör kräva förståelse för de militärstrategiska sam-
manhangen. Detta förhållande tillsammans med att begreppet ”strategisk ledning” 
inte användes kan ha frestat politikerna att avstå från alltför djupt engagemang i de 
strategiska och operativa frågorna. 

Bidragande till detta kan också ha varit en känsla av att kriget inte var särskilt 
sannolikt eller att det inte skulle drabba oss, en känsla närd av den alltmer etable-
rade neutralitetsdogmen.

Man kan givetvis tänka sig att ett nära samarbete om dessa frågor skulle ha 
etablerats under händelsernas tryck i kris och krig. Men till syvende och sidst skulle 
det avgörande i ett sådant läge ha varit ömsesidig kunskap och förståelse. Och det 
är inget man tillägnar sig på stunden när kriget står för dörren.

Referenser
Framställningen bygger i stor utsträckning på mina egna erfarenheter i följande be-
fattningar och uppdrag:
Detaljchef för armédetaljen vid Operationsledning 1 (OpL1, beredskap) 1970-73
Lärare i strategi vid Militärhögskolan 1995-1981
Chef för Militärhistoriska avdelningen vid Militärhögskolan 1984-1993
Sekreterare i Referensgruppen för angreppsfall (REA) vid Sekretariatet för säker-
hetspolitik och långtidsplanering vid Försvarsdepartementet (Fö/SSLP) 1977
Deltagare i ”Europaprojektet” (Försvarsstaben och Försvarets forskningsanstalt) 
1985

En överskådlig beskrivning av försvarsmaktens utveckling under det kalla kriget 
ges av Hans Christian Cars, Claës Skoglund & Kent Zetterberg i Svensk försvarspo-
litik under efterkrigstiden. Rapport från Militärhistoriska avdelningen vid Militär-
högskolan (Probus Förlag, Stockholm 1986).
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högskolan (Probus Förlag, Stockholm 1986).

109



110

Sammanhanget mellan säkerhetspolitiken och krigsplaneringen analyseras av 
Bengt Wallerfelt i Si vis pacem – para bellum. Svensk säkerhetspolitik och krigspla-
nering 1945-1975. Probus Förlag, Stockholm 1999.

Vittnesskildringar av försvarsmaktens utveckling, bl a med kritik av bristen på 
strategiska överväganden, ges i två böcker: Carl Björemans År av uppgång år av 
nedgång. Försvarets ödesväg under beredskapsåren och det kalla kriget (FOKK-
publikation nr 20) och Claës Skoglunds Det bästa försvarsbeslut som aldrig kom till 
stånd. Ett kontrafaktiskt uppslag. Svenskt Militärhistoriskt Förlag/FOKK, Book-
well, Finland 2009 (FOKK-publikation nr 17)

Ytterligare vittnesbörd om den operativa verksamheten ges i Flexibilitet eller 
rigiditet? Vittnesseminarium operationer. Redaktör Bo Hugemark, Axel Abraham-
sons tryckeri AB, Karlskrona 2006. (FOKK-publikation nr 6)

Standardverket om överraskande angrepp är Richard K Betts Surprise Attack. 
Brookings, Washington DC 1982

Den analysmodell som kortfattat beskrivs i detta kapitel finns mer ingående be-
skriven i Bo Hugemarks ”Överraskning i teori och praktik” i Urladdning. Blixtkri-
gens år 1940, redaktörer Bo Hugemark och Klaus-Richard Böhme, Probus, Stock-
holm 1990. Där diskuteras beredskapsproblematiken utifrån händelserna kring den 
9 april 1940. Tillämpningen under det kalla kriget behandlas av Bo Hugemark i 
”Krigserfarenheter och insatsberedskap” i Horisonten klarnar. 1945 – krigsslut, re-
daktörer Bo Huldt och Klaus-Richard Böhme, Probus, Stockholm 1995

Beredskapsfrågorna avhandlades i ett vittnesseminarium inom FOKK: Blixt från 
hotfull himmel. Vittnesseminarium beredskap mot överraskande angrepp, redaktör Bo 
Hugemark, Axel Abrahamsons tryckeri AB, Karlskrona (FOKK-publikation nr 16)

Frågan om förberedelser för hjälp utifrån i händelse av krig utreddes av en sär-
skild kommission och redovisades i Statens offentliga utredningar 1994:11, Stats-
rådsberedningen: Om kriget kommit… Förberedelser för mottagande av militärt bi-
stånd 1949-1969. Betänkande av Neutralitetspolitikkommissionen, Stockholm 1994

En granskning av förberedelserna under hela det kalla kriget görs i Robert Dal-
sjös doktorsavhandling Life-Line Lost. The Rise and Fall of ‘neutral’ Sweden’s 
Secret Reserve Option of Wartime Help from the West. Santérus Academic Press 
Sweden, 2006.

En del i problematiken kring hjälp utifrån – i vilken mån den övats med högre 
befattningshavare i totalförsvar och med högsta ledningen – behandlas av Johan 
Gribbe i En inre angelägenhet för fritt tankeutbyte. Synen på västsamverkan i För-
svarshögskolans krigsspel 1952-1979. TRITA-HST Working paper 2003/1, ISRN 
KTH/HST/WP—2003/1—SE

Dagböcker och andra vittnesmål av höga politiska och militära befattningsha-
vare ger en bild av en försvarspolitik starkt präglad av fredsorganisatoriska och för-
svarsindustriella frågor, av parti- och regionalpolitik samt stundtals av territoriella 
kränkningar och akut krishantering; mycket litet av långsiktiga strategiska diskus-
sioner. Bland dessa vittnesmål kan nämnas Överbefälhavare Lennart Ljungs tjäns-
tedagböcker 1978-1983. (Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande 
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well, Finland 2009 (FOKK-publikation nr 17)

Ytterligare vittnesbörd om den operativa verksamheten ges i  Flexibilitet eller
rigiditet? Vittnesseminarium operationer. Redaktör Bo Hugemark, Axel Abraham-
sons tryckeri AB, Karlskrona 2006. (FOKK-publikation nr 6)
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Brookings, Washington DC 1982
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Beredskapsfrågorna avhandlades i ett vittnesseminarium inom FOKK: Blixt från
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Frågan om förberedelser för hjälp utifrån i händelse av krig utreddes av en sär-
skild kommission och redovisades i Statens offentliga utredningar 1994:11, Stats-
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befattningshavare i totalförsvar och med högsta ledningen — behandlas av Johan
Gribbe i En inre angelägenhet för fritt tankeutbyte. Synen på västsamverkan i För-
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den 2 november 2009.
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Inledning

Syfte och upplägg i stort
Syftet med fallstudien är att analysera samspelet mellan regering och överbefälhava-
re under en väl definierad försvarspolitisk kris. Krisen, som varade under 10 dagar, 
uppstod då den sovjetiska ubåten U137 gick på grund vid Torumskär i det innersta 
av Karlskrona militära skyddsområde.

Styrande för mitt arbete har varit att den högsta ledningen – regering och över-
befälhavare – sedan det första meddelandet hade kommit om att en sovjetisk ubåt 
stod på grund efter hand erhöll ny information som successivt ökade men också för-
ändrade den kunskapen om vad som hände i och utanför Karlskrona. Detta ställde 
krav på nya överväganden, beslut och handlande.

För att på ett trovärdigt sätt analysera de beslut som successivt togs måste jag 
hela tiden utgå från det som vid beslutstillfällena var känt för regering och överbe-
fälhavare. Samtidigt måste jag så långt möjligt undvika att analysen påverkas av att 
jag i dag ”sitter med facit i hand”.

Den grundläggande idén har varit att beskriva de centrala beslutsfattarnas kän-
nedom om och successiv påverkan på händelseutvecklingen liksom deras roll i hän-
delseutvecklingen. Jag har därför valt att beskriva händelserna i presens. På så sätt 
försöker jag fortlöpande återskapa den kännedom som de centrala beslutsfattarna 
hade då besluten togs. Begreppet verksamhet har jag använt för de händelser som 
sker och de beslut som tas på nivåerna under den högsta ledningen.

Ledning
”Regeringen styr riket”, står det i regeringsformen (1 kap. 6 §). Makt och styrning 
hör ihop. Utan makt blir styrning omöjlig; makten manifesteras i styrning. Båda be-
greppen är besvärliga, kanske för att de har med tvång och ibland med våld att göra. 
Samtidigt kan konstateras att regeringen avsiktligen begränsat sina möjligheter att 
styra. Detta kan hänga samman med att hänsyn måste tas till andra faktorer som 
rättssäkerhet och förankring lokalt men även förhållande till andra länder.1
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Den strategisk/operativa ledningen är i mångt och mycket kopplad till den ak-
tuella situationen. Om enbart de fredstida reglerna gäller blir brott mot dessa en 
civilrättslig process. Nuvarande regelverk i form av lagar och förordningar ger 
väl definierade befogenheter till myndigheter och särskilt utpekade befattnings-
havare så länge de aktuella situationerna kan hänföras till antingen normal freds-
verksamhet, polisiära insatser eller till krigsfara och krig. Ledningen bygger i stor 
utsträckning på en decentraliserad myndighetsledning där regelverket är förutbe-
stämt och styrs av lagar, regerings(departements)skrivelser, olika författningar och 
regleringsbrev. 

Detta sätt att styra kan betraktas som en rationell administrativ styrmodell. Den 
förutsätter att de flesta händelser i fredstid är förutsedda och leder till att regering-
ens styrning blir reaktiv. När det oväntade inträffar återfaller styrningen direkt på 
regeringen. Kompletterande anvisningar, förändrad lagstiftning mm kan bli nödvän-
diga. Det innebär exempelvis att den ledningsorganisation som är skapad och övad 
för höjd beredskap kan behöva utnyttjas rikstäckande eller regionalt för att hantera 
andra situationer än krigsfara och krig. Detta innebär i praktiken att styrningen vid 
säkerhetspolitiska kriser kräver en tillfällig förändring av den fredstida administra-
tiva ledningen till i grunden en krigsliknande ledning.

De gällande IKFN-direktiven2 då U137 gick på grund var fastställda 19673. Di-
rektiven gäller för ingripande vid kränkningar under fred och neutralitet. Överbe-
fälhavaren har den högsta beslutanderätten enligt dessa direktiv liksom i fråga om 
försvar av nationens säkerhet mot militärt hot. Direktiven är enkla och tydliga – ”en 
ubåt som kränker svenskt sjöterritorium ska avvisas om så nödvändigt med vapen-
makt”.

Den svenska säkerhetspolitiken bygger till stor del på arbetet inom OSSE (ESK)4; 
förebyggande snarare än åtgärdande. Jag tar fasta på detta och kommer att analy-
sera förutsättningarna för det politiska agerandet inom ramen för följande:

UÊ Û���>Ê��ÃÌÀÕ�i�ÌÊ�>ÀÊ«���Ì��iÀ�>ÊÌ���ÊÃ�ÌÌÊv�Àv�}>�`i¶
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Inriktning och avgränsningar
Utgångspunkten för fallstudien är att inrikta den mot de högsta svenska beslutsfat-
tarna. Det innebär att jag inte kommer att beröra de sovjetiska besluten. Jag kom-
mer inte heller att beröra det politiska läget inom Warszawapakten. Detta är av 
underordnad betydelse för fallstudien.5

Inriktning mot de högsta svenska beslutsfattarna medför att jag behandlar sam-
spelet mellan regeringen och överbefälhavaren och de fåtaliga huvudaktörerna un-
der U137-incidenten. Jag anser dock att det är väsentligt att händelseförloppet be-
skrivs steg för steg; Vad känner beslutsfattarna till när respektive beslut tas?

Den strategisk/operativa ledningen är i mångt och mycket kopplad till den ak-
tuella situationen. Om enbart de fredstida reglerna gäller blir brott mot dessa en
civilrättslig process. Nuvarande regelverk i form av lagar och förordningar ger
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utsträckning på en decentraliserad myndighetsledning där regelverket är förutbe-
stämt och styrs av lagar, regerings(departements)skrivelser, olika författningar och
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Detta sätt att styra kan betraktas som en rationell administrativ styrmodell. Den
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ens styrning blir reaktiv. När det oväntade inträffar återfaller styrningen direkt på
regeringen. Kompletterande anvisningar, förändrad lagstiftning mm kan bli nödvän-
diga. Det innebär exempelvis att den ledningsorganisation som är skapad och övad
för höjd beredskap kan behöva utnyttjas rikstäckande eller regionalt för att hantera
andra situationer än krigsfara och krig. Detta innebär i praktiken att styrningen vid
säkerhetspolitiska kriser kräver en tillfällig förändring av den fredstida administra-
tiva ledningen till i grunden en krigsliknande ledning.

De gällande IKEN-direktiven2 då U137 gick på grund var fastställda 19673. Di-
rektiven gäller för ingripande vid kränkningar under fred och neutralitet. Överbe-
fälhavaren har den högsta beslutanderätten enligt dessa direktiv liksom i fråga om
försvar av nationens säkerhet mot militärt hot. Direktiven är enkla och tydliga — "en
ubåt som kränker svenskt sjöterritorium ska avvisas om så nödvändigt med vapen-
makt".

Den svenska säkerhetspolitiken bygger till stor del på arbetet inom OSSE (ESK)4;
förebyggande snarare än åtgärdande. Jag tar fasta på detta och kommer att analy-
sera förutsättningarna för det politiska agerandet inom ramen för följande:

• v i l k a  instrument har politikerna till sitt förfogande?
• v a d  kan instrumenten åstadkomma?
• v a r  går gränsen då Sverige inte kan medverka?
• v a r  går gränsen mellan internationell och nationell krishantering?
• n ä r  hotas fundamentala värden för Sverige?

Inriktning och avgränsningar
Utgångspunkten för fallstudien är att inrikta den mot de högsta svenska beslutsfat-
tarna. Det innebär att jag inte kommer att beröra de sovjetiska besluten. Jag kom-
mer inte heller att beröra det politiska läget inom Warszawapakten. Detta är av
underordnad betydelse för fallstudien.5

Inriktning mot de högsta svenska beslutsfattarna medför att jag behandlar sam-
spelet mellan regeringen och överbefälhavaren och de fåtaliga huvudaktörerna un-
der U137-incidenten. Jag anser dock att det är väsentligt att händelseförloppet be-
skrivs steg för steg; Vad känner beslutsfattarna till när respektive beslut tas?
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1.  Prolog

Hasslö, 12 mars 19806 
Jagaren Halland genomför provturer inom Södra Militärområdet under våren 1980. 
Hon har fått en ny artillerieldledning och stridsledningscentralen har moderniserats. 
Den 12 mars, efter genomförd artilleriskjutning, sätter hon kurs mot Karlskrona. 
Just då rapporterar en minsvepare att en okänd ubåt siktats utanför Hasslö inne på 
svenskt territorialhav.

Halland avbryter omedelbart återfärden till Karlskrona. Hon sätter kurs mot 
det av minsveparen rapporterade läget för den okända ubåten. Efter en knapp halv-
timme är hon framme och får omedelbart hydrofonkontakt med en ubåt. Den upp-
täckta ubåten varnas med ett knallskott. Knallskottet ger en tydlig signal till den 
främmande ubåten att den är upptäckt. Ubåten sätter omedelbart kurs mot gränsen 
för svenskt territorialhav. Men genom sicksackning försöker den främmande ubåten 
få jagaren att tappa kontakten. Jagaren tappar kontakten men återfår den. Ubåts-
jakten på svenskt territorialhav pågår i ett par timmar. Huvudkursen är dock ut mot 
gränsen för svenskt territorialhav.

Den främmade ubåten passerar gränsen till svenskt territorialhav. Därefter girar 
den främmande ubåten och passerar på nytt över gränsen och börjar sända med sin 
aktiva hydrofon. Halland får en ny kontakt inne på svenskt territorialhav. Jagaren 
anfaller och fäller en sjunkbomb. Sjunkbomben detonerar och jagaren tappar kon-
takten. Samtidigt hittar man en hydrofonboj. Jagaren bärgar hydrofonbojen och 
konstaterar att den är tillverkad i Sovjetunionen.

Fartygschefen orienterar hela tiden Örlogsbas syd om ubåtsjakten. Efter sjunk-
bombinsatsen får Halland order från Örlogsbas syd ”Tillgrip inte verkanseld”. Ja-
garen beordras därefter att inlöpa och förtöja. På kajen står Södra Militärområdets 
stabschef, konteramiral Bror Stefenson, som tar emot en första rapport.

Chefen för Örlogsbas syd tar emot jagarchefens rapport och rapporterar i sin tur 
till Militärbefälhavaren i Södra Militärområdet. Utländska tidningar rapporterar 
om ubåtsjakten. Massmedia i Sverige uppmärksammar ubåtsjakten i mycket liten 
omfattning. Någon analys av incidenten återrapporteras ej.

Huvudskär, Utöincidenten 19807 
Warszawapakten genomför landstigningsövningar på den östtyska kusten och 
ubåtsbärgningsövning i Pommerska bukten den 15 – 17 september. 

Sverige genomför känslig försöksverksamhet inom områden kring Ornö–Utö–
Huvudskär under september 1980. Bogserbåten Ajax, strax syd om Huvudskär, 
observerar masterna på en främmande ubåt sydost om Stabbo inne på svenskt ter-
ritorialhav den 18 september. Den främmande ubåten har kurs mot Utö skjutfält. 
Den är under dykning. Utformningen av ubåtstornet ger en säker identifiering - en 
Whiskyubåt. Dessa ubåtar finns i Polen respektive Sovjetunionen. Chefen för Ost-
kustens örlogsbas beordrar insats med ubåtsjakthelikopter. En ubåtsjakthelikopter 
får kontakt med en främmande ubåt innanför gränsen till svenskt territorialhav. En 
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lätt helikopter dirigeras mot kontakten och fäller en sjunkbomb. Därefter förloras 
kontakten. Den svenska försöksverksamheten avbryts. Jagaren Halland ligger på 
översyn på Muskö inför en planerad långresa (långresefartyg i avvaktan på minfar-
tyget Carlskrona blir färdigt).

Under de närmaste dagarna erhåller man kontakter med främmande ubåtar inom 
samma område. Den 24 september bedriver helikopterdivisionen och den svenska 
ubåten Springaren ubåtsjaktövning. Ubåtsjakthelikoptrarna får kontakt med såväl 
Springaren som ytterligare en ubåt. Springaren beordras inta ytläge. Ubåtsjaktheli-
koptrarna fäller knallskott och därefter en sjunkbomb. Nästa dag upptäcker kust-
bevakningen ett ubåtsperiskop. Ubåtsjakthelikoptrar får kontakt och fäller sjunk-
bomber. Ubåtsjakten försätter. Ubåtar, torpedbåtar, minsvepare, bevakningsbåtar 
och helikoptrar deltar. Ubåtsjakten väcker uppmärksamhet.

Försvarsminister Eric Krönmark är irriterad och anser att insatserna inte är till-
räckliga. Han föreslår den 24 september bl.a. att Halland ska sättas in. Överbe-
fälhavaren Lennart Ljung är tveksam till detta liksom chefen för Försvarsstaben 
Bengt Schuback och militärbefälhavaren i Östra Militärområdet Gunnar Eklund. 
Överbefälhavaren orienterar försvarsministern om att kommande insatser ska ske 
utan inskränkning.8

Den 25 september beordrar överbefälhavaren snabbrustning av Halland. Man 
återkallar den senaste besättningen. Ubåtsjakthelikoptrar får kontakt med främ-
mande ubåt syd Huvudskär och fäller sjunkbomber. Jagaren är under gång mot det 
område där ubåtsjakten pågår. Ubåtsjakthelikoptrarna leder in jagaren som skjuter 
stridsladdad antiubåtsgranat mot ubåten. Halland förlorar kontakten med ubåten.

Den 1 oktober 1980 beordrar överbefälhavaren Chefen för Marinen att ana-
lysera händelserna. Ubåtsjakten fortsätter men några nya kontakter erhålls inte. 
Måndagen den 6 oktober beordrar överbefälhavaren att ubåtsjaktoperationen ska 
avbrytas.

Analysen av incidenten visar på ett nytt uppträdande av främmande ubåtar som 
kränker svenskt sjöterritorium. De beslut om insatser som togs involverade såväl 
försvarsminister som överbefälhavaren. Behovet av en tydligare rollfördelning mel-
lan politiska och militära ledningar är uppenbart.

2.  Händelseförloppet under U137-incidenten

27 oktober 1981

Verksamhet
Hemliga prov med ubåtsjakttorped har pågått sedan den 19 oktober i farvattnen 
sydväst om Karlskrona. Ubåten Neptun går målgång för dessa prov. Under kvällen 
fäller en ubåtsjakthelikopter en ubåtsjakttorped mot Neptun. Den andra ubåtsjakt-
helikoptern följer torpeden9. För att genomföra proven är man beroende av god 
sikt. Under kvällen råder det god sikt och helikoptern syd Karlskrona ser tydligt 
såväl Utlängan som Utklippan. Kustbevakningen får en rapport klockan 19.30 om 

lätt helikopter dirigeras mot kontakten och fäller en sjunkbomb. Därefter förloras
kontakten. Den svenska försöksverksamheten avbryts. Jagaren Halland ligger på
översyn på Muskö inför en planerad långresa (långresefartyg i avvaktan på minfar-
tyget Carlskrona blir färdigt).

Under de närmaste dagarna erhåller man kontakter med främmande ubåtar inom
samma område. Den 24 september bedriver helikopterdivisionen och den svenska
ubåten Springaren ubåtsjaktövning. Ubåtsjakthelikoptrarna får kontakt med såväl
Springaren som ytterligare en ubåt. Springaren beordras inta ytläge. Ubåtsjaktheli-
koptrarna fäller knallskott och därefter en sjunkbomb. Nästa dag upptäcker kust-
bevakningen ett ubåtsperiskop. Ubåtsjakthelikoptrar får kontakt och fäller sjunk-
bomber. Ubåtsjakten försätter. Ubåtar, torpedbåtar, minsvepare, bevakningsbåtar
och helikoptrar deltar. Ubåtsjakten väcker uppmärksamhet.

Försvarsminister Eric Krönmark är irriterad och anser att insatserna inte är till-
räckliga. Han föreslår den 24 september bl.a. att Halland ska sättas in. Överbe-
fälhavaren Lennart Ljung är tveksam till detta liksom chefen för Försvarsstaben
Bengt Schuback och militärbefälhavaren i Östra Militärområdet Gunnar Eklund.
Överbefälhavaren orienterar försvarsministern om att kommande insatser ska ske
utan inskränkning.'

Den 25 september beordrar överbefälhavaren snabbrustning av Halland. Man
återkallar den senaste besättningen. Ubåtsjakthelikoptrar får kontakt med främ-
mande ubåt syd Huvudskär och fäller sjunkbomber. Jagaren är under gång mot det
område där ubåtsjakten pågår. Ubåtsjakthelikoptrarna leder in jagaren som skjuter
stridsladdad antiubåtsgranat mot ubåten. Halland förlorar kontakten med ubåten.

Den 1 oktober 1980 beordrar överbefälhavaren Chefen för Marinen att ana-
lysera händelserna. Ubåtsjakten fortsätter men några nya kontakter erhålls inte.
Måndagen den 6 oktober beordrar överbefälhavaren att ubåtsjaktoperationen ska
avbrytas.

Analysen av incidenten visar på ett nytt uppträdande av främmande ubåtar som
kränker svenskt sjöterritorium. De beslut om insatser som togs involverade såväl
försvarsminister som överbefälhavaren. Behovet av en tydligare rollfördelning mel-
lan politiska och militära ledningar är uppenbart.

2. Händelseförloppet under U137-incidenten
27 oktober 1981

Verksamhet
Hemliga prov med ubåtsjakttorped har pågått sedan den 19 oktober i farvattnen
sydväst om Karlskrona. Ubåten Neptun går målgång för dessa prov. Under kvällen
fäller en ubåtsjakthelikopter en ubåtsjakttorped mot Neptun. Den andra ubåtsjakt-
helikoptern följer torpeden9. För att genomföra proven är man beroende av god
sikt. Under kvällen råder det god sikt och helikoptern syd Karlskrona ser tydligt
såväl Utlängan som Utklippan. Kustbevakningen får en rapport klockan 19.30 om
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kraftigt buller syd Aspö. Örlogsbas syd bedömer att bullret härrör från de två he-
likoptrarna som deltar i proven. Klockan 20.40 avslutar man proven. Neptun för-
töjer omkring midnatt vid Polispiren i Karlskrona.

28 oktober 1981

Verksamhet
Klockan 09.54 rapporterar en fiskare till Örlogsbas Syd att en ubåt står på grund i 
Gåsefjärden. Sjöbevakningen vid Örlogsbas syd ringer till 1. ubåtsflottiljen och frå-
gar om det finns en svensk ubåt på Gåsefjärden och får reda på att så inte är fallet. 
Stabschefen vid Örlogsbas Syd beger sig ut till ubåten och identifierar den ca 11.00 
som sovjetisk. Fartygsledningen uppger att grundstötningen berodde på felnavige-
ring och materielhaveri. Man begär att få bli bärgad av sovjetiska fartyg. Örlogsbas 
Syd avdelar resurser för bevakning och bärgning.10

Informationscheferna vid försvars- och marinstaberna får cirka 11.15 av en 
journalist vid Kvällsposten reda på att en sovjetisk ubåt finns inne i Karlskrona 
skärgård. De informerar omedelbart överbefälhavaren, Lennart Ljung. Chefen för 
Örlogsbas Syd söker militärbefälhavaren i södra militärområdet för att rapportera 
om U137. Han får inte kontakt. Han skickar då meddelandet direkt till överbefäl-
havaren. Ilmeddelandet med innehållet ”en sovjetisk Whiskyubåt står på grund i 
Gåsefjärden” når överbefälhavaren ca 11.30.

Beslut
Överbefälhavaren beslutar att ubåten ska kvarhållas, kontrollerar att åtgärder vidtagits 
för att säkra ubåten och förstärker informationsverksamheten vid Örlogsbas syd. Cirka 
11.40 erhåller Örlogsbas Syd order från överbefälhavaren om att man ska försäkra sig 
om att ubåten inte kan lämna svenskt territorium. 
Utrikesministern (Ola Ullsten) beslutar cirka 11.50 om en protestnot till Sovjetunionen.

Verksamhet
Överbefälhavaren söker försvarsminister Torsten Gustafsson och statssekreteraren 
vid Försvarsdepartementet Sven Hirdman. Bägge befinner sig i Oslo. Av detta skäl 
informerar överbefälhavaren rättschefen vid Försvarsdepartementet, kabinettsse-
kreteraren på Utrikesdepartementet Leif Leifland och statsminister Torbjörn Fäll-
din.  Rättschefen vid Försvarsdepartementet kontaktar statssekreteraren i Oslo, som 
informerar försvarsministern. 
Kabinettssekreteraren tillsammans med en arbetsgrupp överlägger om vilka krav 
som ska ställas på Sovjetunionen. Cirka 12.30 enas man om detta och utformningen 
av en protestnot påbörjas. Informationen om det inträffande är fortfarande begrän-
sad. Men det är nu klarlagt att ubåten gick på grund på kvällen den 27 oktober 
1981.11 Utrikesdepartementet kallar Sovjetunionens ambassadör Michail Jakovlev 
att inom 15 minuter infinna sig på departementet. Sverige ökar övervakningen i om-
rådet och upptäcker att en sovjetisk sjöstyrka är på väg mot Karlskrona. 

kraftigt buller syd Aspö. Örlogsbas syd bedömer att bullret härrör från de två he-
likoptrarna som deltar i proven. Klockan 20.40 avslutar man proven. Neptun för-
töjer omkring midnatt vid Polispiren i Karlskrona.
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Verksamhet
Klockan 09.54 rapporterar en fiskare till Örlogsbas Syd att en ubåt står på grund i
Gåsefjärden. Sjöbevakningen vid Örlogsbas syd ringer till 1. ubåtsflottiljen och frå-
gar om det finns en svensk ubåt på Gåsefjärden och får reda på att så inte är fallet.
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Informationscheferna vid försvars- och marinstaberna får cirka 11.15 av en
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skärgård. De informerar omedelbart överbefälhavaren, Lennart Ljung. Chefen för
Örlogsbas Syd söker militärbefälhavaren i södra militärområdet för att rapportera
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havaren. Ilmeddelandet med innehållet "en sovjetisk Whiskyubåt står på grund i
Gåsefjärden" når överbefälhavaren ca 11.30.
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11.40 erhåller Örlogsbas Syd order från överbefälhavaren om att man ska försäkra sig
om att ubåten inte kan lämna svenskt territorium.
Utrikesministern (Ola Ullsten) beslutar cirka 11.50 om en protestnot till Sovjetunionen.

Verksamhet
Överbefälhavaren söker försvarsminister Torsten Gustafsson och statssekreteraren
vid Försvarsdepartementet Sven Hirdman. Bägge befinner sig i Oslo. Av detta skäl
informerar överbefälhavaren rättschefen vid Försvarsdepartementet, kabinettsse-
kreteraren på Utrikesdepartementet Leif Leifland och statsminister Torbjörn Fäll-
din. Rättschefen vid Försvarsdepartementet kontaktar statssekreteraren i Oslo, som
informerar försvarsministern.
Kabinettssekreteraren tillsammans med en arbetsgrupp överlägger om vilka krav
som ska ställas på Sovjetunionen. Cirka 12.30 enas man om detta och utformningen
av en protestnot påbörjas. Informationen om det inträffande är fortfarande begrän-
sad. Men det är nu klarlagt att ubåten gick på grund på kvällen den 27 oktober
1981.11 Utrikesdepartementet kallar Sovjetunionens ambassadör Michail Jakovlev
att inom 15 minuter infinna sig på departementet. Sverige ökar övervakningen i om-
rådet och upptäcker att en sovjetisk sjöstyrka är på väg mot Karlskrona.
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Strax före 16.00 träffar utrikesministern den sovjetiske ambassadören, läser upp 
protestnoten och klarlägger att inga sovjetiska fartyg kommer att tillåtas passera 
gränsen för svenskt sjöterritorium och ingen sovjetisk personal kommer att tillåtas 
gå ombord på ubåten. Den sovjetiske ambassadören begär att få träffa kabinetts-
sekreteraren klockan 18.00 och framför Sovjetunionens syn på vad som låg bakom 
intrånget; fel på navigeringsutrustningen och begär att Sovjetunionen ska få tillstånd 
att bärga ubåten. Kabinettssekreteraren svarar att tillstånd för sovjetiska fartyg att 
bärga ubåten inte kommer att beviljas.

Beslut
Regeringen beslutar vid regeringslunchen att överlämna en protestnot till Sov-
jetunionen.
Statsministern, på begäran av överbefälhavaren, auktoriserar under eftermidda-
gen/kvällen våldsanvändning om den sovjetiska sjöstyrkan överträder gränser för 
svenskt sjöterritorium.

Verksamhet
På Försvarets forskningsanstalt ser man möjligheter att genom mätning undersöka 
om ubåten har kärnvapen ombord. Man anser att man också måste kunna svara på 
frågor om så är fallet. Därmed undviker man eventuell kritik för att inte ha gjort 
någon undersökning. Forskarna12, efter överläggning med andra beslutsfattare, kon-
taktar överbefälhavaren och föreslår att man ska mäta på ubåten efter eventuell 
radioaktivitet.

Beslut
Överbefälhavaren beslutar sen eftermiddag/kväll om att mätningar ska genomföras.

29 oktober 1981

Verksamhet
Överläggningar, under ledning av kabinettssekreteraren, sker under förmid-
dagen mellan försvarsstaben, utrikes- och försvarsdepartementen. Man dis-
kuterar folkrättsliga frågor och Sveriges agerande mot Sovjetunionen. Man 
beslutar om att våld inte ska användas mot besättningen, även om detta för-
svårar en inspektion av ubåten för att klargöra hur och varför den kommit in 
på svenskt territorium. Vidare konstaterar man att ubåten har till del förlorat 
sin immunitet och att Sverige har oinskränkt rätt att inspektera och avlägsna 
ubåten samt förhöra fartygschefen. 

Kabinettssekreteraren och överbefälhavaren går till utrikesministern för att där-
efter tillsammans gå till statsministern för överläggning. Detta sker strax före ordi-
narie regeringssammanträde. Då det svenska ställningstagandet berör förhållandet 
till främmande makt är det regeringen som äger frågan. Försvarets forskningsanstalt 
genomför mätningar vid ubåten sent på kvällen.
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gen/kvällen våldsanvändning om den sovjetiska sjöstyrkan överträder gränser för
svenskt sjöterritorium.
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På Försvarets forskningsanstalt ser man möjligheter att genom mätning undersöka
om ubåten har kärnvapen ombord. Man anser att man också måste kunna svara på
frågor om så är fallet. Därmed undviker man eventuell kritik för att inte ha gjort
någon undersökning. Forskarna12, efter överläggning med andra beslutsfattare, kon-
taktar överbefälhavaren och föreslår att man ska mäta på ubåten efter eventuell
radioaktivitet.

Beslut
Överbefälhavaren beslutar sen eftermiddag/kväll om att mätningar ska genomföras.

29 oktober 1981

Verksamhet
Överläggningar, under ledning av kabinettssekreteraren, sker under förmid-
dagen mellan försvarsstaben, utrikes- och försvarsdepartementen. Man dis-
kuterar folkrättsliga frågor och Sveriges agerande mot Sovjetunionen. Man
beslutar om att våld inte ska användas mot besättningen, även om detta för-
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på svenskt territorium. Vidare konstaterar man att ubåten har till del förlorat
sin immunitet och att Sverige har oinskränkt rätt att inspektera och avlägsna
ubåten samt förhöra fartygschefen.

Kabinettssekreteraren och överbefälhavaren går till utrikesministern för att där-
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genomför mätningar vid ubåten sent på kvällen.
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Beslut
Regeringen beslutar om den svenska hållningen gentemot och kraven på Sov-
jetunionen.
Regeringen uppdrar åt överbefälhavaren att utreda händelsen och att under utred-
ningstiden bevaka ubåten.
Överbefälhavaren ger order om att förhöra den ryske fartygschefen ombord på 
svenskt örlogsfartyg och att ubåten ska undersökas före bärgningen.
Överbefälhavaren meddelar att hans planerade besök i Sovjetunionen ställs in.
Riksåklagaren konstaterar att besättningen på ubåten åtnjuter straffrättslig immuni-
tet. Någon förundersökning om brottslig verksamhet ska ej påbörjas.

30 oktober 1981

Verksamhet
Försvarets forskningsanstalt meddelar att mätningarna indikerar förekomsten av äm-
net U 238. Överbefälhavaren konstaterar att det är en utomordentligt allvarlig fråga 
och begär att få träffa utrikesministern.13 Utrikesministern, i närvaro av kabinetts-
sekreteraren, tar över och belägger information mm om U 238 med hög sekretess. 

Beslut
Utrikesministern beslutar om fortsatta mätningar.
Utrikesministern uppdrar åt överbefälhavaren att informera statsministern.
31 oktober 1981

Verksamhet
Chefen på U137 erbjuder granskning av navigationsutrustningen. Erbjudandet av-
visas från svensk sida. Enligt tidigare beslut ska utfrågning först genomföras. UD 
konstatera att det inte finns någon anledning att frångå den tydligt uttalade svenska 
inställningen. En preliminär rapport från FOA ger inte ett entydigt svar huruvida det 
finns kärnvapen ombord eller ej. För att säkert kunna avgöra detta måste mätning 
ske inne i ubåten. Under dagen meddelar ambassadör Jakovlev utrikesministern att 
man är beredd att genomföra utfrågningen ombord på U137.

Beslut
Överbefälhavaren orienterar statsministern (och kabinettssekreteraren) om resulta-
tet av FOA:s mätningar.
Utrikesministern avvisar medgivandet till utfrågning ombord U137 och vidhåller att 
utfrågningen ska ske på svenskt territorium.

1 november 1981

Verksamhet
Den sovjetiske ambassadören meddelar att Sovjetunionen går med på de svenska 
kraven. Det inkluderar förhör med ubåtens fartygschef på ett örlogsfartyg utan-
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Riksåklagaren konstaterar att besättningen på ubåten åtnjuter straffrättslig immuni-
tet. Någon förundersökning om brottslig verksamhet ska ej påbörjas.

30 oktober 1981

Verksamhet
Försvarets forskningsanstalt meddelar att mätningarna indikerar förekomsten av äm-
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finns kärnvapen ombord eller ej. För att säkert kunna avgöra detta måste mätning
ske inne i ubåten. Under dagen meddelar ambassadör Jakovlev utrikesministern att
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Beslut
Överbefälhavaren orienterar statsministern (och kabinettssekreteraren) om resulta-
tet av FOA:s mätningar.
Utrikesministern avvisar medgivandet till utfrågning ombord U137 och vidhåller att
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Verksamhet
Den sovjetiske ambassadören meddelar att Sovjetunionen går med på de svenska
kraven. Det inkluderar förhör med ubåtens fartygschef på ett örlogsfartyg utan-
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för skyddsområdet. Den sovjetiske ambassadören kräver att under den tid som de 
sovjetiska officerarna lämnade ubåten ska de garanteras personlig immunitet. En 
garanti för personlig immunitet kräver regeringsbeslut.

Beslut
Statsministern beslutar på kvällen att besättningen åtnjuter straffrättslig immunitet 
under den tid de lämnar ubåten.

2 november 1981

Verksamhet
Vädret är dåligt med storm och orkanstyrka i byarna. Ubåten slår mot grundet. 
Örlogsbasen bedömer att lossdragning av ubåten är nödvändig. Man begär tillstånd 
för detta av överbefälhavaren, då det är han som beordrat att ett sådant beslut ska 
tas i Stockholm. FOA:s nya undersökningar har kommit. De innebär att ”de se-
naste mätningarna ganska entydigt pekar på att det finns uran 138 i anslutning till 
babords förliga torpedtub. Det kan finnas andra orsaker, men FOA bedömer dessa 
som mindre sannolika”.14 Samtidigt konstaterar örlogsbasen att delar av den sovje-
tiska styrkan har passerat gränsen och att resten är på väg över gränsen.

Beslut
Överbefälhavaren beslutar cirka 14.30 att ubåten ska dras av grundet.
Statsministern ger cirka 15.00 order: ”håll gränsen”.

Verksamhet
En svensk patrullbåt får kontakt med den sovjetiska styrkan vid gränsen till svenskt 
sjöterritorium. De rapporterar att de fartyg som passerat den svenska gränsen är två 
västtyska handelsfartyg som passerat igenom den sovjetiska styrkan med kurs mot 
Blekinge.

3 november 1981

Verksamhet
FOA:s preliminära rapport överlämnas och den innebär i korthet att FOA ”ytterli-
gare lutar åt närvaron av kärnladdning”.15 Den sovjetiska ambassadören framför till 
utrikesministern irritation över att förhören med ubåtens fartygschef på måndagen 
drar ut på tiden. Direkt efter mötet med ambassadören presenterar överbefälha-
varen FOA-rapporten för utrikesministern. Något senare får också statsministern 
FOA-rapporten. I överläggningarna därefter deltar även oppositionsledaren Olof 
Palme.

Beslut
Statsministern beslutar efter lunch om krav på tillgång till torpedutrymmet för kon-
troll om eventuellt att kärnvapen finns ombord på ubåten.
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Örlogsbasen bedömer att lossdragning av ubåten är nödvändig. Man begär tillstånd
för detta av överbefälhavaren, då det är han som beordrat att ett sådant beslut ska
tas i Stockholm. FOA:s nya undersökningar har kommit. De innebär att "de se-
naste mätningarna ganska entydigt pekar på att det finns uran 138 i anslutning till
babords förliga torpedtub. Det kan finnas andra orsaker, men FOA bedömer dessa
som mindre sannolika".14 Samtidigt konstaterar örlogsbasen att delar av den sovje-
tiska styrkan har passerat gränsen och att resten är på väg över gränsen.

Beslut
Överbefälhavaren beslutar cirka 14.30 att ubåten ska dras av grundet.
Statsministern ger cirka 15.00 order: "håll gränsen".

Verksamhet
En svensk patrullbåt får kontakt med den sovjetiska styrkan vid gränsen till svenskt
sjöterritorium. De rapporterar att de fartyg som passerat den svenska gränsen är två
västtyska handelsfartyg som passerat igenom den sovjetiska styrkan med kurs mot
Blekinge.

3 november 1981

Verksamhet
FOA:s preliminära rapport överlämnas och den innebär i korthet att FOA "ytterli-
gare lutar åt närvaron av kärnladdning"." Den sovjetiska ambassadören framför till
utrikesministern irritation över att förhören med ubåtens fartygschef på måndagen
drar ut på tiden. Direkt efter mötet med ambassadören presenterar överbefälha-
varen FOA-rapporten för utrikesministern. Något senare får också statsministern
FOA-rapporten. I  överläggningarna därefter deltar även oppositionsledaren Olof
Palme.

Beslut
Statsministern beslutar efter lunch om krav på tillgång till torpedutrymmet för kon-
troll om eventuellt att kärnvapen finns ombord på ubåten.
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4 november 1981

Verksamhet
Överbefälhavaren presenterar sin rapport avseende skälet till intrånget för reger-
ingen. Han konstaterar att det inte går att få fram en tillfredsställande förklaring till 
intrånget: ”Det blir nödvändigt att utgå från att ryssarna avsiktligt försöker föra oss 
bakom ljuset när det gäller deras avsikter, och att vi av det skälet måste utgå ifrån 
att man genomfört en planerad inträngning.”16

Vid möten under dagen utarbetar man en tidsplan för fortsatt agerande. På kväl-
len möts Sovjets ambassadör och kabinettssekreteraren. Ambassadören överlämnar 
Sovjetunionens reaktion på de svenska kraven. Sovjet varken bekräftar eller förne-
kar att det finns kärnladdningar ombord. Utrikesministern ställer ett ultimatum: 
Sverige vill ha ett konkret svar före klockan 0900 nästa morgon. Annars offentlig-
görs de svenska misstankarna.

Beslut
Statsministern beslutar sen kväll/natt om innehåll i protestnoten, att ubåten ska 
släppas den 5 november klockan 15.00 samt om presskonferens den 5 november.

5 november 1981

Verksamhet
Sovjets ambassadör kommer, efter att ha kallats, till UD klockan 0900. Ordinarie reger-
ingssammanträde äger rum. Utrikesnämnden sammanträder. En ny protestnot överläm-
nas till Sovjetunionens ambassadör. Statsministern offentliggör protestnoten och redo-
gör för misstankarna om kärnvapen ombord på ubåten vid en presskonferens. Under 
dagen blir vädret sämre. Man bedömer det som svårt att bogsera ut ubåten.

Beslut
Överbefälhavaren beslutar ca 14.30 om senareläggande av frisläppandet.

6 november 1981

Verksamhet
Ubåten bogseras ut till den väntande sovjetiska räddningsstyrkan.

3.  Bakgrund

Utrikespolitisk situation
För att få förståelse av den följd av beslut som tas under den försvarspolitiska kri-
sen med U137 är det nödvändigt att man åtminstone översiktligt sätter sig in i den 
verklighet som rådde vid denna tidpunkt.

Östersjön, där Sverige har den längsta kuststräckan, var under det kalla kriget ett 
strategiskt område som delades av WP och Nato med Sverige som tredje part. Den 
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sovjetiska Östersjöflottan var den största av Sovjetunionens flottor. Två tredjedelar 
av Sovjetunionens varvskapacitet var lokaliserad till Östersjön. WP omfattade hela 
kuststräckan från Lübeck till Sankt Petersburg. Detta innebar att Sverige geografiskt 
låg öster om skärningslinjen mellan WP och Nato. Nato:s kust började i Lübeck och 
fortsatte över Fehmarn och Danmark. Genom att även Norge ingick i Nato kontrol-
lerade Nato sjövägarna till och från Östersjön. Enda undantaget var den svenska 
sidan av Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Med andra ord var Sverige en viktig 
part som säkerhetspolitisk aktör i området.

Under det kalla kriget bedrev såväl Sverige som Nato och WP övningar i Öst-
ersjön. WP dominerade och övade årligen stora överskeppningar längs de baltiska, 
polska och östtyska kusterna. I sydöstra delen av Östersjön genomfördes regelbun-
det vapenprov. Under 1970-talet ombaserades ett antal strategiska robotubåtar till 
Östersjön som motvikt mot Nato:s utplacering av medeldistansrobotar i Europa. 
Det var också uppenbart att dessa ubåtar hade stora svårigheter på grund av vatten-
djupet att operera i den östra delen av Östersjön. Samtidigt var det också uppenbart 
att Nato:s sjöstridskrafter hade små möjligheter att operera i farvattnen öster om 
Kiel såvida inte det fanns möjligheter till basering i svenska farvatten. Det fanns 
således ett ömsesidigt beroende av tillgång till svenska farvatten.

Den militära aktiviteten i och omkring det nordiska området låg ständigt på en 
hög nivå. Ubåtskränkningar av svenska farvatten har förekommit hela tiden sedan 
andra världskrigets slut. Även spioneri på svenska anläggningar m.m. har konsta-
terats. TIR-bilar tog vägen (och inte alltid då den kortaste) från Östtyskland över 
Sverige och Finland till Sovjetunionen. Även polska medborgare reste eller seglade 
runt i Sverige och drogs sig inte för att vistas inom svenska skyddsområden.

Rapporteringen av denna aktivitet uppfattades i allmänhet i Sverige som överdri-
ven och som ett sätt att få större resurser till Försvarsmakten och där i första hand 
marinen. Utvecklingen blev så småningom en politisk fråga i samband med den s k 
Utö-incidenten. Dåvarande försvarsminister Eric Krönmark krävde ett mera aktivt 
agerande från försvarets sida.

Då Utö-incidenten i mångt och mycket blev en vägdelare – insikten att ubåts-
kränkningarna förändrat karaktär – inledde jag denna studie med att beskriva två 
av de kränkningar som ägde rum året för U137-incidenten. Det kan inte uteslutas 
att detta förhållande, kränkningar under lång tid och det förändrade beteendet, 
påverkade beslutsfattarna inom Sveriges högsta ledning.

Politisk ledning
Jag har tidigare konstaterat att nuvarande regelverk i form av lagar och förordningar 
ger väl definierade befogenheter till myndigheter och särskilt utpekade befattnings-
havare. Men det förutsätter att de flesta händelser i fredstid är förutsedda och detta 
leder till att regeringens styrning blir reaktiv. Arvet från Axel Oxenstiernas tid att 
myndigheterna ensamma har att välja medel och metod för att vidta erforderliga åt-
gärder inom ramen för den inriktning som beslutats av Konungen, Kungl. Maj:t och 
under senare tid regeringen, utgör fortfarande grunden för den svenska ledningen.
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Genom att från regeringens sida inte kommentera rapporter om de kränkningar 
som rapporterats så har den politiska ledningen kunnat undvika frågan om vilken 
eller vilka nationer som genomfört kränkningarna.17 Bengt Gustafsson har på ett 
bra sätt uttryckt detta. Om man förnekar ubåtskränkningar behöver man inte fun-
dera över nationaliteten. Om man accepterar att det varit ubåtskränkningar tvingas 
man på ett eller annat sätt att också svara på frågan om vilken nation det handlar 
om. Men i samband med Utö-incidenten passerades i princip denna gräns genom 
att ubåten identifierades som en ubåt av Whiskyklass och genom att dåvarande för-
svarsministern krävde ett mera aktivt hanterande av försvaret.

Med U137-incidenten har vi en något annorlunda situation. Bevisligen står en 
sovjetisk ubåt på grund inom ett skyddsområde strax öster om Karlskrona. Sanno-
likheten för att det är ett avsiktligt intrång på svenskt inre vatten är uppenbar. Det är 
omöjligt att av misstag navigera så fel. Det råder bra sikt i området.18 Såväl fyrarna 
utanför Karlskrona som ljuset från staden går inte att ta miste på. De ubåtskränk-
ningar som upptäckts och rapporterats under hela tiden sedan andra världskrigets 
slut har fått ett tydligt utropstecken. Det har i de flesta fall inte varit en myt eller 
”budgetubåtar” som rapporterats. Det är därför uppenbart att denna form av in-
trängande inte är en singulär företeelse.

Det innebär att de som anser att det inte förekommit några ubåtskränkningar 
måste utgå från att U137 av misstag, felnavigeringen eller allmän inkompetens far-
tygschefen ovetandes, hamnat på svenskt inre vatten. Förklaringen är långsökt av 
många olika skäl. U137 anmälde inte den situation ubåten hamnat i till svenska 
myndigheter (en naturlig åtgärd). En stor flottstyrka med bärgningsfartyg skickades 
omgående från Kaliningrad mot Karlskrona. Av sjökort ombord på U137 framgick 
att man visste var man var. Den utredning om U137:s förflyttning som genomfördes 
konstaterade att U137 under en längre tid hade manövrerat i Hanöbukten.

4.  Analys av fattade beslut

I relation till regelverket
Överbefälhavaren beslutade att ubåten skulle kvarhållas. Detta beslut togs snabbt. 
Han hade ingen information om att ubåten stod på grund eller information om 
den sovjetiska styrkan som var på väg mot Karlskrona. Ej heller visste han att ubå-
ten sedan flera dygn hade uppehållit sig i Hanöbukten under ett flertal dagar. När 
beslutet togs var det han personligen som gjorde detta. Av Lennart Ljungs tjänste-
dagbok framgår inte motivet till detta beslut. Man kan ana att det var ett par för-
hållanden som påverkade honom. För det första kan det ha gällt UTÖ-incidenten, 
där försvarsminister Eric Krönmark tydligt hade markerat att han förväntat sig ett 
kraftfullare agerande från försvarets sida. För det andra hade för första gången en 
främmande makt i fredstid fört in stridskrafter på svenskt territorium. Att i denna 
situation överlägga med regeringen om en handlingsplan fanns det inte tid till.

Efter detta första beslut sökte överbefälhavaren kontakt med försvarsminister 
Torsten Gustafsson. Han kunde inte nå honom eller någon annan beslutsfattare på 
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försvarsdepartementet. Såväl ministern som statssekreteraren var på besök i Oslo. 
Han kontaktade kabinettssekreteraren och informerade statsministern om vad som 
inträffat och det beslut han tagit. Han fick också kontakt med rättschefen på för-
svarsdepartementet som kontaktade statssekreteraren i Oslo. I sin tjänstedagbok 
noterar överbefälhavaren att det var otillfredsställande att i princip hela beslutande 
ledningen i försvarsdepartementet inte var tillgänglig i Sverige. Ubåtsutredningen19 
konstaterar att överbefälhavarens första beslut i realiteten kom att bli styrande för 
den fortsatta utvecklingen.

Det bör även noteras att under rådande försvarspolitisk kris åkte statsministern 
hem till Ramvik och försvarsministern hem till Gotland under Allhelgonahelgen. 
Säkerheten hos teleförbindelserna gjorde det svårt att informera om incidentens ut-
veckling och diskutera fortsatt verksamhet. Inte minst gällde detta förbindelserna till 
och från Gotland. Både kabinettssekreteraren och överbefälhavaren ansåg att såväl 
statsministern som försvarsministern borde ha varit i Stockholm. Utrikesministern 
ville vid den tidpunkten inte ”återkalla statsministern för att det skulle kunna göra 
ett alltför panikartat intryck”.20

Överbefälhavarens beslut om att kvarhålla en kränkande ubåt saknar relevans i 
förhållande till gällande regelverk. Enligt IKFN ska ubåtar som kränker svensk ter-
ritorium avvisas om nödvändigt med vapenmakt. Men i det aktuella fallet var inte 
detta möjligt. Alternativet hade varit att låta ubåten lämna svenskt territorium. Vad 
jag kunnat finna har ett sådant beslut aldrig övervägts. Möjligen beror detta på att den 
information som ÖB hade inte gav några andra handlingsmöjligheter. Det beslut som 
överbefälhavaren tar görs med syfte att få ett bra resultat för Sverige. Det gällde att utåt 
visa att Sverige har kapacitet att hävda svensk integritet. Till detta kan också läggas be-
hovet av att få svar på frågor om ubåtens syfte med att tränga in på svenskt territorium. 
Ett omedelbart frisläppande av ubåten skulle utan tvekan ha uppfattats som en svaghet 
från svensk sida och tecken på att Sverige böjde sig för en stormakts överlägsenhet. 
Sverige skulle ha uppvisat ett felaktigt agerande när det gäller att demonstrera för om-
världen hur vi uppfattar och tolkar kränkningar av vårt territorium.

Av Försvarsmakten omhändertagen personal ska enligt gällande lagar överläm-
nas till polisen som har att utreda det inträffade. Men riksåklagaren konstaterade 
att besättningen åtnjuter straffrättslig immunitet. Samtidigt ville stats- och utri-
kesminister undvika en administrativ juridisk process som ej kunde kontrolleras. 
Därför fick överbefälhavaren uppdraget att utfråga fartygschefen på U137 trots att 
detta i fredstid är en uppgift för polismyndigheten.

I de kommande besluten har i grunden den ”normala fredstida” ledningen blivit 
överspelad. Inte minst av det skälet att det handlade om regeringens ansvar för be-
slut som har med förhållandet till främmande makt att göra. Försvarsdepartementet 
såväl som den operativa militära ledningen sattes på ”åskådarbänk”. Den operativa 
militära ledningens ansvar ”begränsades till” att fördela militära stridskrafter till 
örlogsbasen och kustartilleriförsvaret. I praktiken leddes hela operationen av reger-
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Situationen tillspetsades ytterligare genom att Sovjetunionen begärde att självt få 
bärga ubåten samt att FOA:s undersökningar talade för att det var mycket sannolikt 
att det fanns kärnvapen ombord. Detta ledde till att statsministern sanktionerade 
våldsanvändning (”håll gränsen”) samt att det förelåg ett behov att hela tiden be-
hålla initiativet till information om händelseutvecklingen. Ett kraftfullt agerande var 
nödvändigt för att man inte skulle hamna i en situation med juridiska diskussioner 
och ett massmedialt övertagande av problemformuleringen. Om så skett hade reger-
ingen förmodligen tappat kontrollen över händelseutvecklingen.

Ledningen och händelseutvecklingen pekar entydigt på de svårigheter som före-
ligger då det oväntade, det som Sverige inte planlagt för, inträffar. Det är precis som 
vid Tsunamin – en icke förutsedd händelse. Därmed hamnar alltid beslutsansvaret 
hos regeringen och ytterst hos statsministern. Att det dessutom handlade om relatio-
ner med främmande makt, vilket är regeringens ansvar, understryker detta tydligt.

I relation till oavsiktlig eller avsiktlig kränkning
Då det redan från början var uppenbart att det inte handlade om en oavsiktlig 
kränkning uteslöts detta alternativ redan från början. Därmed fanns det inte heller 
några skäl att låta denna fråga få någon större påverkan på beslutsfattningen under 
incidenten. Rent teoretiskt kunde U137 omgående, när man gått på grund, tagit 
kontakt med svenska militära myndigheter (örlogsbasen) och anmält sitt misstag 
och bett om assistans för att så fort som möjligt kunna lämna svenskt territorium. Så 
gjordes inte. Först när det var uppenbart att U137 gått på grund och blivit upptäckt 
samt att Sverige överlämnat en protestnot anfördes från sovjetisk sida att det var en 
felnavigering som ett resultat av fel i navigeringssystemen.

I relation till utrikespolitisk situation
Under åren efter Andra världskriget slut fram till U137-incidenten har många kränk-
ningar av ubåtar rapporterats. Östersjön var, som jag tidigare anfört, ett strategiskt 
område för såväl Nato som WP med Sverige som tredje part. Det var helt uppenbart 
att båda maktblocken hade intresse av att kunna hävda sin rätt till verksamhet 
inom Östersjön, inte minst om en konflikt skulle uppstå. Att i denna situation, där 
det också blivit tydligt att kränkningar av svenskt territorium ändrat karaktär, inte 
tydligt visa på en fast hållning vad gäller Sveriges territoriella integritet hade varit 
förödande för framtiden. Sverige skulle inte med bibehållet självförtroende ha kun-
nat agera internationellt för att försvara nationers legitima rätt att hävda respektive 
lands integritet. Sett i detta perspektiv kunde Sverige inte ha handlat på annat sätt.

I relation till politisk och militär ledning
Incidenten med U137 visar tydligt på behovet av en flexibel ledning. Inte minst när 
det oväntade inträffar. Det är i grunden omöjligt att förutse vad som kan hända i 
framtiden. Men det förtar inte behovet av ett tydligt ansvar för myndigheter och 
krav på att de agerar. Däremot är det inte möjligt att förutse allt. Därför bör det 
också finnas med i planeringen att den politiska ledningen måste kunna agera vid 
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sidan av den fredstida ledningshierarkin. Inte minst när det gäller landets integritet 
och relation till andra stater. Ledningen under incidenten var ett bra exempel på hur 
man kan hantera svåra situationer. Inte minst genom personkännedom inom den 
högsta ledningen. Detta förhållande är enligt min mening ett mycket tydligt krav 
när det gäller utnyttjande av militära resurser som kan leda till våldsanvändning i 
fredstid. Det får inte vara så att regeringen måste beordra mobilisering för att leda 
verksamhet vid fredstida incidenter.

5.  Epilog
De slutsatser som kan dras är att det övergripande målet måste vara att skapa och 
vidmakthålla en beredskap hos regeringen som gör att den med orubbat förtro-
ende – internt och externt – kan hantera uppkommande extraordinära situationer 
med ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Ledning måste kunna påbör-
jas på vagt underlag, under tidspress med starkt yttre informationstryck och med 
krav på snabba och målinriktade beslut. Det innebär att beslutsfattare och andra 
nyckelpersoner behöver omedelbar tillgång till ett väl fungerande ledningsstöd i vid 
bemärkelse. 

Oavsett organisatorisk nivå är engagerade chefer nyckelpersoner för att ledning-
en ska bli framgångsrik för den målinriktade styrningen i akuta situationer. En hel-
hetssyn måste vara vägledande. Detta är särskilt uttalat på regeringsnivån. Kraven 
på snabb, kraftfull och målinriktad ledning blir särskilt tydliga i akuta kriser. Då 
ställs omedelbara krav på både bred och djup kunskap, på förmåga att skapa ett 
bra beslutsunderlag och på att rätt personal kan ställas till förfogande för gemensam 
krishantering.

Grunden för krishanteringen är att det finns möjlighet att samlat och överskåd-
ligt presentera vad som har hänt. Det krävs också att man kan jämföra med tidi-
gare erfarenheter från likartade situationer. Allt detta sammantaget skapar sedan 
förutsättningar för att klargöra vilka handlingsmöjligheter som finns liksom vilka 
konsekvenser som blir följden av dessa åtgärder. Därutöver krävs en kontinuerlig 
bedömning av omvärldens reaktioner i relation till de möjliga alternativen. Det inne-
bär inte att det ansvar som skilda myndigheter har övertas av någon övergripande 
organisationsenhet. Däremot är det nödvändigt att regeringen är öppen för en mer 
operativt inriktad ledning vid fredstida kriser.

Referenser

Officiella rapporter
Händelseutvecklingen bygger i huvudsak på statens offentliga utredningar: SOU 
1995:135, 1996. Ubåtsfrågan 1981 – 1994. Stockholm; SOU 2001:85, 2001. Per-
spektiv på ubåtsfrågan. Stockholm, men även på Örlogsbas Syd, 27 oktober – 6 
november 1981: Krigsdagbok, Karlskrona 1981, med tyngdpunkt på den inledande 
dagen samt egen kunskap om händelsen.
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Litteratur
Urvalet av centrala beslut har utgått från Karin Lindgren: Vad styr ledaren? Om 
beslutsfattare och policyförändring i säkerhetspolitiska kriser, Uppsala 2003, men 
även från KKrVA:s projekt Krishantering under ledning av amiral Bror Stefenson: 
Bror Stefenson: Krishantering U 137 krisen, Karlskrona 1992 och Bror Stefenson m 
fl: När krisen kommer, Slutredovisning från Projekt Krishantering, Karlskrona 1994. 

Karin Lindgrens avhandling handlar om kriser och beslut för statens räkning: 
vem som tar besluten, varför de tas, hur de tas och, inte minst, vilken inriktning 
besluten får. Ett nog så intressant perspektiv. Det centrala för min del har å andra 
sidan varit att visa på vilket (vilka) avgöranden som blev styrande för de centrala 
beslut som togs under den försvarspolitiska krisen.

I KKrVA:s projekt Krishantering beskrivs händelseförloppet av de beslutsfattare 
som agerade under den försvarspolitiska krisen. Syftet med projektet var att bidra 
till ökat medvetande om krishanteringens väsen, viktigare ingredienser och fakto-
rer för att därmed bidra till en ändamålsenlig krishantering och ökad beredskap 
härför. Inom ramen för projektet genomfördes ett antal delprojekt (Ockupation av 
västtyska ambassaden, U137, Tjernobylolyckan och färjebranden på Scandinavian 
Star). Projektet har främst utgjort grund för mina slutsatser om det beslut som blev 
styrande men till del även som kontroll av den beskrivna händelseutvecklingen.

För kontroll av att händelseutvecklingen har beskrivits korrekt och de centrala 
beslut som togs är korrekt uppfattade har Evabritta Wallberg (utgivare): Lennart 
Ljungs tjänstedagböcker 1978–1983, Stockholm 2010, och Bengt Gustafsson: San-
ningen om ubåtsfrågan. Ett försök till analys, Santérus 2010, använts.21

1 Se förvaltningsutredningen (SOU 1983:39).
2 IKFN; Förordning om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territo-
rium under fred och neutralitet, m.m.
3 Direktiven ändrades 1982.
4 OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (eng. OSCE), benämning på den 
alleuropeiska säkerhetsstruktur som tidigare gick under beteckningen ESK.
5 Det bör dock noteras att sovjetiska robotubåtar av ”Golfklass” baserades i Östersjön 1976. 
Sovjet hade 500 örlogsfartyg eller fler i Östersjön. Nato var underlägset men hade fördelen att 
kontrollera utloppen till och från Östersjön. Därmed begränsads de operativa möjligheterna 
för den Sovjetiska Östersjöflottan. Ubåtskränkningar av svenska farvatten var i sig inget nytt. 
De väckte normalt ingen uppmärksamhet utom när man talade om budgetubåtar.
6 För mera detaljer se von Hofsten, Hans: I kamp mot överheten: örlog och debatt, Fischer 
1993.
7 Ibid och Perspektiv på ubåtsfrågan, SOU 2001:85.
8 Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978–1983, s 46–49.
9 Torpeden är försedd med en lampa som lyser rakt upp. Helikoptern följer med hjälp av 
lampan torpedens bana. För att detta skall fungera bör det vara någorlunda mörkt ute och 
bra sikt.
10 Örlogsbas Syd Krigsdagbok.
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11 Att U 137 hade gått på grund den 27 april 1981 ca 21.00 och att en sovjetisk räddnings-
styrka redan är på väg över Östersjön var inte känt då överbefälhavaren beslutade om att 
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