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Förord

Carl Björeman började sin militära bana som volontär och gick sedan vidare till 
o!cersbanan via Försvarets läroverk. Han tog o!cersexamen 1949, "ck sin första 
o!cerstjänstgöring vid Upplands regemente och blev 1959 kapten vid Jämtlands 
fältjägarregemente. 1966 blev han major vid Generalstabskåren, 1968 överste-
löjtnant och 1974 överste och ställföreträdande chef för Jämtlands fältjägarrege-
mente och försvarsområdesbefälhavare. 1976 blev han överste av första graden 
vid Försvarsstaben, 1980 generalmajor och stabschef för Södra militärområdet. 
1984 blev han generallöjtnant och militärbefälhavare för Södra militärområdet. 
År 1988 övergick han till reserven. Han invaldes 1969 som ledamot av Kungliga 
Krigsvetenskapsakademien. Björeman har under lång tid varit en #itig debattör 
i försvarsfrågor. 2005 utgav han sina memoarer under titeln Soldat och general 
under kalla kriget.: vi hade en gång en försvarsmakt. 

Försvaret och det kalla kriget (FoKK) är ett självständigt forskningsprojekt, 
och har publicerat mer än 50 skrifter genom åren. Forskningsprojektet är en 
samverkan mellan Försvarshögskolan, Kungl Krigsvetenskapsakademin och 
Kungl. Örlogsmannasällskapet för att säkerställa både den militära kompetensen 
och kunnandet om epoken liksom den vetenskapliga inriktningen och ledningen 
av projektet. Projektets "nansiering har säkerställts genom generösa bidrag 
från främst Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Från och med hösten 2012 är 
projektet knutet till Stockholms universitet, Historiska Institutionen.

Forskningsprojektet har publicerat ett stort antal skrifter om säkerhetspo-
litik, politisk ledning, strategi och operationer samt våra stridskrafter och hur de 
förändrats från försvarsbeslutet 1942 till försvarsbeslutet 1992. Ett viktigt inslag 
på alla dessa områden är vittnesseminarier som har dokumenterats och publice-
rats löpande.

Carl Björeman har tidigare i FoKK-projektet publicerat tre böcker: År av 
uppgång, år av nedgång: försvarets ödesväg under beredskapsåren och under 
det kalla kriget, 2009; Försvarets förfall, konsten att lägga ned försvaret utan att 
någon bryr sig, 2011; Var vi redo? Svenska armén under kalla kriget, 2013.

I denna avslutande bok tar generallöjtnant Carl Björeman kritiskt upp utveck-
lingen av ÖB-ämbetet och framför ett förslag om en reformering av ÖB-ämbetet. 
Ett grundtema i boken är dessutom analysen av den långa tvekampen mellan det 
territoriella och det teknologiska försvaret under det kalla kriget och i nutid. Det 
har gällt avvägningen mellan att föra ett folkförsvar över Sveriges stora yta eller 
att satsa på ett mer högteknologiskt försvar, där stridse$ekten mot en "ende kan 
bli snabbare och större, (främst #yg och #otta), men uthålligheten i krig sannolikt 
går ned. Detta försvarsdilemma har Sverige alltid haft och det har hanterats olika 



under skiftande epoker. Under imperieepoken 1560 1814 ville man föra krigen 
så långt borta från riket som möjligt, under den alliansfria epoken från 1815 har 
betoningen av hemlandsförsvaret, det nationella försvaret, stått i fokus. Under 
stormaktskrigens epok från 1914 (två världskrig, kalla kriget) har dock Sveriges 
beroende av hjälp utifrån (främst västmakterna) i krig även varit en viktig faktor 
att ta hänsyn till. Efter det kalla kriget har Nato-debatten tidvis varit omfattande 
i Sverige, men landet är fortfarande militärt alliansfritt, dock numera med en rad 
försvarsavtal med en rad västländer, bl a USA.

Carl Björemans budskap i denna bok om ÖB-ämbetet är både kärvt och klart 
: Sverige har alltid behövt men aldrig haft en egentlig överbefälhavare. Generaler 
har sedan 1939 givits titeln men har aldrig fått befogenhet för att utöva ett verk-
ligt överbefälhavarämbete. Grundfelet är att regeringen aldrig öppet har påtagit 
sig ett överbefälhavaransvar. Det borde man ha gjort. Nu är det hög tid att det 
blir ändring på den saken.

Kent Zetterberg
Professor, ledare av forskningsprojektet 
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Inledning

Sverige har alltid behövt men aldrig haft en egentlig överbefälhavare. Generaler 
har sedan 1939 givits titeln men har aldrig fått befogenhet för att utöva ett över-
befälhavarämbete; regeringen har aldrig öppet påtagit sig ett överbefälhavaran-
svar. Denna bok handlar om utvecklingen av ÖB-ämbetet och leder fram till ett 
förslag om en reformering av ÖB-ämbetet i förhållande till regeringen.

Bokens innehåll i översikt
Boken innehåller, förutom inledning och avslutning, åtta kapitel, varav sex som 
behandlar:

t��'ÚSTWBSTQPMJUJLFO�VOEFS�CFSFETLBQTÌSFO������
t��'ÚSTWBSTQPMJUJLFO�VOEFS�EF�GÚSTUB�FGUFSLSJHTÌSFO��������
t��'ÚSTWBSTQPMJUJLFO������UBMFU������������������
t��'ÚSTWBSTQPMJUJLFO��������UBMFU
t��'ÚSTWBSTQPMJUJLFO��������UBMFU
t��'ÚSTWBSTQPMJUJLFO��������UBMFU�

Vart och ett av dessa sex kapitel innehåller:
t��*OMFEOJOH
t��½#�VOEFS�QFSJPEFO�
t��*OSJLFTQPMJUJTL�CBLHSVOE
t��6USJLFTQPMJUJTL�CBLHSVOE
t��)ÊOEFMTFS� PDI� IBOEMJOHBS� BW� CFUZEFMTF� GÚS� BUU� CFMZTB� ½#�T� WFSLTBNIFU�
    under perioden.
t��'ÚSTWBSTQPMJUJTL�NJMKÚ�VOEFS�QFSJPEFO�LBSBLUFSJTUJL

Ett kapitel, nr 7, behandlar:
t��½#�T� JOìZUBOEF� QÌ� LSJHT��GÚSTWBSTNBLUFOT� WFSLTBNIFU� PDI� JOSJLUOJOH�
    under beredskapsåren och det kalla kriget.
t��½#�T�BNCJUJPOFS
t��½#�T�NFUPEFS
t��3FTVMUBU

Ett avslutande kapitel, nr 8, handlar om tiden efter det kalla kriget.

Min förhoppning är att boken skall stimulera historisk, vetenskaplig forsknıng 
inom ett ämnesområde som gömmer på många intressanta men obesvarade 
frågor. 
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Syfte
Riksdagen beslöt 1942 att Sverige skall ha överbefälhavare i fredstid. Befattningen 
hade när det kalla kriget slutade funnits, med 1942 givna uppgifter, i närmare 
50 år. Syftet med boken är att belysa om överbefälhavarna har kunnat utöva 
den ledning som det militärpolitiska läget krävt. Tillgängligt källmaterial gör det 
naturligt att tyngdpunkten i boken läggs under perioden från 1942 till slutet av 
1980-talet, inneslutande beredskapsåren och det kalla kriget. Till sist kommer 
utvecklingen efter det kalla kriget att tas upp och behovet av att satsa på ett terri-
toriellt försvar för att klara morgondagens hot och utmaningar. 
Behov av försvarsledning på högsta nivå
Varje nation som riskerar att dras in i krig eller kon#ikter som hotar dess själv-
ständighet behöver en e$ektiv ledning av sitt försvar. Sveriges säkerhetspolitiska 
läge och det militärtekniska läget under det kalla kriget innebar – liksom i nuläget 
– att en mångfald av verksamheter ska samordnas för att försvaret ska bli e$ektivt. 
För att belysa detta citerar jag två källor ur tidigare försvarspolitisk debatt:

1)  Med försvarsfrågan avses i allmänhet problemet att anpassa ett lands 
försvar efter före"ntliga krav och före"ntliga resurser. Det innebär en serie 
av delproblem av utrikes - och inrikespolitisk samt militär och ekonomisk 
art. (Hans Wieslanders doktorsavhandling I nedrustningens tecken, Lunds 
universitet 1965)

2) Därest Sverige indrages i en krigisk kon#ikt, kommer krigföringen, vars 
syfte är värnandet av riket, att innebära ett utvecklande och samordnande 
av alla kraftresurser – militära, industriella, ekonomiska, moraliska m # 
– vilka landet besitter eller förmår uppbringa. Självfallet utgör statsled-
ningens utrikespolitiska handlande ett utomordentligt betydelsefullt led 
i krigföringen. Ledningen av kriget, ansvaret för krigföringen, i vilket de 
militära operationerna endast utgöra en integrerande del, åligger landets 
regering. Endast genom att bestämt särskilja dessa båda begrepp, krigfö-
ringen och de militära operationerna, synes det vara möjligt att uppdraga 
riktlinjerna för den högsta ledningens uppgifter och funktioner. (FK 30; 
betänkande, SOU 1935:38, s 218)

Båda dessa källor framhåller enligt min mening två slutsatser: 
1) Ledning av försvaret innebär ledning av en stor mängd olika verksamheter
2) Det är nödvändigt att särskilja ledningen av kriget från ledningen av de 

militära operationerna.

Den ordning och den benämning som riksdagen fastslog 1942 tog inte hänsyn 
till dessa slutsatser. Denna brist, som har lett till oklarheter, har en historisk 
bakgrund.
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Historik
Ärendets turbulenta och av särintressen starkt påverkade historia har beskrivits av 
Claës Skoglund. Denne var vid sin pensionering 1978 generalmajor och militär-
befälhavare. I början av 1980-talet forskade han vid Historiska Institutionen vid 
Stockholms universitet i ämnet Tillkomsten år 1942 av ett ÖB-ämbete i fred. Skog-
MVOE� TLSFW� USF� ������QPÊOHTVQQTBUTFS� J� ÊNOFU��%FTTB� ÊS� EBUFSBEF� ����� �����
respektive 1984. Min text nedan är ett kortfattat referat av delar av Skoglunds 
uppsatser.

t��*������ÌST�3'�f���� GÚSFTLSFWT� över krigsmakten till lands och sjöss äger 
konungen högsta befälet.

t��,VOHM� CSFW� ��� BQSJM� ����� LPNQMFUUFSBEFT� EFOOB� CFGÊMTPSEOJOH�� &O�
gemensam högste befälhavare – under konungen – förordnades för fält-
hären och marinstridskrafterna. Förordnandet kunde sättas i kraft från och 
med 1915 men bara när krigstid bedömdes föreligga, ej i fredstid.

t��6OEFS������UBMFU�WBS�NJMJUÊSB�GSÌHPS�MÌHU�QSJPSJUFSBEF�BW�QPMJUJLFSOB��Det 
ödesdigra spel med folkens öden, som enskilda och klickar före världskriget 
kunde driva, är icke längre möjligt. Den demokratiska ordning, som "er-
städes tvingat sig fram och blivit befäst, har givit de fredsviljande och freds-
beslutna krafterna inom folken helt andra och ganska betryggande möjlig-
heter till kontroll och ingripanden än förut.1 (Det var enligt min mening en 
felbedömning av gigantiska mått. Elva år senare bröt det förödande andra 
världskriget ut. Men på 1920-talet dominerade Per Albin Hanssons ovan 
refererade bedömning bland beslutfattarna.)

Ett försök att lösa problemet gjordes dock. I oktober 1926 tillkallade regeringen 
(försvarsminister Gustav Rosén) 1926 års beredning rörande den centrala försvars-
förvaltningen. Utredningsmän var landshövding Malmroth (ordförande), riks-
dagsledamöterna lantbrukaren Gustafsson, redaktören P A Hansson och general-
krigskommissarien Widell.

Beredningen har kommenterats i Skoglund 1982. Kritiken är hård. ”Direk-
tiven är snedbelastande. Beredningens protokoll är synnerligen summariska, utan 
sakinnehåll. Av skriftväxlingen att döma kan den slutsatsen dras att armé- och 
marinsekreterarna arbetade helt oberoende av varandra.2 Beredningen lyckades 
inte lösa sin uppgift. Det syns främst ha berott på att en lösning skulle ha inne-
burit en begränsning av kungens särintresse – att över rikets krigsmakt till lands 
och sjöss äger konungen högsta befälet. En sådan begränsning var ingen i de ledande 
politiska kretsarna beredd att driva igenom.

1 Per Albin Hansson inför riksdagsvalet 1928, Niklas Ekdal, Statsministerserien 2010,  P A 
Hansson, s 61
2 Claës Skoglund, Tillkomsten år 1942 av ett ÖB-ämbete i fred., Sthlms univ 1982, s 4 f.
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Den gamla skolan inom försvaret – Malmroth, Lars Tingsten (som varit krigs-
minister i tre regeringar och generalstabschef till 1922), Hammarskjöld, Ting-
stens efterträdare som generalstabschef, pansarbåtsamiralerna– alla hade upplevt 
försvarsstriderna under 1900-talets första decennier och kungens personliga enga-
gemang för vad man gemensamt ansåg vara rätt. För dem måste det tett sig svårt, 
rent av motbjudande att medverka till att i praktiken beröva kungen hans befäl, 
kanske sista resten av den forna kungamakten. Ännu på 1930-talet ledde kungen 
formellt, biträdd av generalstabschefen, de stora arméfälttjänstövningarna och 
föredrog avslutningsvis – med blågult stridsdomarband runt o!cersmössan – 
valda delar av kritiken inför de församlade förbandscheferna på någon gårdsplan.3  

Det var exempel på de upprepade försök som kungen gjorde för att bevara 
något av den verkställande makt över det försvar, vilket han i sitt borggårdstal i 
februari 1914 hade kallat min armé och min #otta.4 Frågan om försvarets högsta 
ledning kunde inte lösas under 1920-talet. Vördnaden för kungens person och 
GÚS�3'�f����HKPSEF�BUU�TBLFO�ëDL�WJMB�5

När 1930 års försvarskommission började arbeta hösten 1930 och vintern 
1931 visade det sig att de politiska partierna var mer engagerade i försvarsfrågan 
än under 1920-talet, men de var splittrade. Högerpartiet och mittenpartierna 
ville stärka försvaret. En del socialdemokrater höll inledningsvis – före Hitlers 
maktövertagande i Tyskland – fast vid avrustningslinjen. 

Av särskilt intresse är Per Albin Hanssons inställning. Denne var ordförande i 
FK 30 1930–1932, d v s innan han blev statsminister. Under denna period hade 
han ett samtal med generalstabskaptenen C A Ehrensvärd. Denne föreslog att ÖB 
i krigstid skulle inrättas. P A Hansson avbröt: 

Om jag ansåg att vår militär verkligen skulle användas i krig, då skulle jag nog 
kunna gå med på både denna ledningsorganisation och vad ni vill beträ#ande 
"ygvapnets stärkande. Men jag anser, att vår militära organisation endast skall 
vara en neutralitetsvakt.6 Per Albin Hansson kom senare att vilja förstärka 
"ygvapnet markant men han var ända fram till 1942 tveksam till att införa 
ÖB i fredstid. FK 30 föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 1935:38) bland 
annat följande:

t��-FEOJOHFO�BW�LSJHFU�BOTWBSFU�GÚS�LSJHGÚSJOHFO�ÌMJHHFS�MBOEFUT�SFHFSJOH�
t��%FU�LSÊWT�FO�NJMJUÊS�GBDLNBO�TPN�VOEFS�SFHFSJOHFO�MFEFS�GÚSTWBSFU�J�LSJH�

kon#ikter samt inriktningen av krigsmaktens utveckling under fredstid 
	E�W�T�FO�GÚSTWBSTDIFG�$#K


3 Skoglund 1982, s19
4 Göran Hägg i Retorik i tiden, Norstedts, 2011, s136
5 Skoglund 1982, s 20
6 C A Ehrensvärd, Vett och vilja, Hörsta förlag, 1957, s 59; Skoglund 1983, s 21
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Enligt min mening kan denne fackman (general eller amiral) ha meningsfulla 
funktioner under regeringen – i krigstid och i fredstid – som:

t��DIFG�GÚS�'ÚSTWBSTNBLUFO
t��SÌEHJWBSF� ÌU� SFHFSJOHFO� OÊS� EFU� HÊMMFS� JOSJLUOJOHFO� QÌ� TJLU� BW� GÚSTWBST-

makten
t��SÌEHJWBSF�ÌU�SFHFSJOHFO�J�EFO�MÚQBOEF�WFSLTBNIFUFO

FK 30:s betänkande gick ut på remiss. Bland svaren på remissen är det som 
kommendörkaptenen Giron lämnade av störst intresse i sammanhanget. Giron 
var ledamot i FK 30 som representant för marinen. Girons reservation var mycket 
omfattande,7 Om försvarets högsta ledning anförde Giron att förslaget om ÖB 
i krigstid inte motsvarade sitt ändamål och att ÖB i fredstid skulle bli mer till 
skada än gagn. En sådan institution förekom i diktaturstater med diktatorn själv 
i spetsen och i övrigt endast i ett fåtal stater, där försvaret baserades på armén och 
dess #ygvapen.

1936 års försvarsbeslut (FB 36)
Försvarspropositionen (1936:225) baserades mer på Girons reservation än på 
FK 30:s förslag när det gäller högsta ledningen: Ingen ÖB i fredstid, ingen stor 
försvarsstab.8 Riksdagens särskilda försvarsutskott gick emellertid emot reger-
ingen. Visserligen föreslog inte utskottet ÖB i fredstid men det skulle "nnas en 
stor försvarsstab. Det blev riksdagens beslut, i första kammaren utan votering, i 
andra kammaren med 111 röster för och 105 mot.9 

1942 års försvarsbeslut (FB 42)
Bristerna i det beslut om högsta ledningen som riksdagen hade fattat i FB 36 
visade sig med bister tydlighet omedelbart efter andra världskrigets utbrott den 1 
september 1939. Regeringen förordnade i början av september 1939 om förstärkt 
försvarsberedskap. Det innebar bland annat att högkvarteret organiserades men 
det fanns fortfarande ingen ÖB.10 Försvarsstabschefen generallöjtnant Olof %ör-
nell "ck befälet över de mobiliserade stridskrafterna med undantag av de marina 
stridskrafterna, vilka alltjämt chefen för marinen skulle föra befälet över.11 Först 
den 9 december 1939 förordnades%örnell att vara ÖB. Krigsfara bedömdes råda.

7 181 sidor enligt Skoglund 1983, s 28
8 Skoglund 1983, s 33f
9 Skoglund 1983, s 38
10 Skoglund 1984, s 16
11 Skoglund 1984, s 16
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”Vår beredskap är god!”
Det var statsminister Per Albin Hanssons lugnande budskap till svenska folket 
#era gånger under augusti 1939, den månad som visade sig den sista fredsmå-
naden före andra världskriget. Det var sant inom ett speciellt område, livsmed-
elsförsörjningen. Det var ett inrikespolitiskt känsligt område mot bakgrund av 
minnena från första världskrigets livsmedelsbrist och hungerkravaller.

Inom praktiskt taget alla andra områden var beredskapen dålig, sämst – med 
hänsyn till de drastiskt ökade kraven – inom här aktuellt område, ledningsbered-
skapen på högsta nationell nivå. I över två decennier hade politikerna, med hänsyn 
bland annat till kungens prestige och särintressen, uraktlåtit att vidta konkreta 
beredskapsåtgärder i denna sak. Det hade resulterat i dålig löpande beredskap 
men också i dåliga kunskaper om vad som fordrades för skapa en e$ektiv fram-
tida inriktning av ledningen på högsta nationell nivå. Regeringens ovan refere-
rade åtgärd i början av september 1939 att förordna om förstärkt försvarsbered-
skap var snarare ägnad att försvåra än att avhjälpa ledningskrisen. 

Regeringen förlorade greppet om försvarsekonomin. Försvarsgrenarna vidtog, 
i samverkan med vapenindustrin, kostnadskrävande åtgärder, utan prövning av 
överordnad ledningsfunktion. Flygvapnet och #ygindustrin kom överens om 
automatiska framtida kostnader och om metoder för att bestämma dessa utan 
möjligheter eller vilja hos regeringen att påverka saken. Axel Ljungdahls metod, 
beskriven i kapitel 1, försvårade insyn.

Schweiz hade startat sin upprustning 1933, d v s när Hitler tog makten. 
Schweiz rustade upp innan andra världskriget började, Sverige först sedan kriget 
hade börjat. Schweiz mobiliserade   1 september 1939, den dag då Tyskland 
anföll Polen, 630 000 personer i sitt totalförsvar, varav 430 000 soldater.12

Först i mitten av år 1941 försökte regeringen ta ett samlat grepp i saken. Den 
20 juni 1941 gav regeringen direktiv till 1941 års försvarsutredning (FU 41). 
Uppgiften var att utarbeta en plan för det militära försvarets utveckling under 
de närmaste fem åren. I direktiven underströk försvarsminister Per Edvin Sköld 
att FU 41 inte skulle föreslå en försvarsordning i traditionell mening; regeringen 
skulle inte bindas utan ha full handlingsfrihet när den femåriga upprustnings-
planen var genomförd. 

FU 41 arbetade snabbt. Redan efter ett halvt års arbete – den 12 januari 1942 
– lämnades dess betänkande (SOU 1942:1) till regeringen. När det gäller den 
högsta ledningen föreslog FU 41 att ÖB-ämbete i fredstid skulle instiftas av FB 
42. FU 41 redovisade inga genomarbetade motiv för förslaget.

SOU 1942:1 blev mycket väl mottaget i medierna – äntligen ett tecken på 
handlingskraft i försvarsledningen! Även försvarsminister Sköld instämde – trots 

12 Somm, s 45
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att FU41:s förslag hade omisskännliga drag av traditionell försvarsordning, med 
risk för långvarig bindning av regeringens handlingsfrihet. Sköld lade SOU 
1942:1 till grund för försvarspropositionen 1942: 210. Beslut enligt proposi-
tionen fattades i riksdagens båda kamrar den 26 juni 1942, 

Ordförande i FU 41, som var en ren tjänstemannautredning, var Skölds egen 
statssekreterare Tage Wärn. Inga riksdagsledamöter "ck ingå i FU 41, ej heller 
några o!cerare ur den nybildade försvarsstaben. Cheferna för de tre försvars-
grensstabernas organisationsavdelningar var sakkunniga i FU 41. Någon strate-
gisk analys av det framtida behovet av försvarsförmåga eller den framtida till-
gången på försvarsresurser genomfördes inte.

Sammanfattning av historiken
Efter decennier av utredningar hade Sverige från 1942 en ny befattningshavare 
i den högsta försvarsledningen, av riksdagen bestämd att kallas överbefälhavare. 
Det betyder inte att denne befattningshavares uppgifter och befogenheter var klar-
lagda. De som föreskrevs var påverkade av ouppklarade motsättningar före och 
under första världskriget i frågor som primärt inte hade med militära lednings-
problem att göra. Det gällde inte minst kungens intresse av att inte förlora makt 
till riksdagen. Kungen förlorade under första världskriget striden mot parlamen-
tarismen. Däremot behöll han långt efter andra världskriget i formell men oklar 
mening makt över försvaret. 

Uppgifter och befogenheter
Den närmare innebörden av riksdagens beslut 1942 att införa ÖB i fredstid är 
främst av intresse när det gäller uppgifter och befogenheter i jämförelse med 

a)  regeringens, 
b)  försvarsgrenschefernas och förvaltningarnas.

I frågan om a) reglerades saken inte i FB 42, ej heller senare under kalla kriget 
eller under tiden efter detta. Förgäves letar läsaren i något lagrum eller i någon 
förordning efter ÖB:s roll i förhållande till regeringen i den rimligtvis övergripande 
säkerhetspolitiken.13 När det gäller b) tog försvarsstaben tidigt initiativ – för att 
förekomma andra aktörer.14

Vid föredragningar för försvarsminister Sköld som försvarsstaben hade gjort 
före FB 42 hade denne kraftigt betonat att ÖB skulle ha makt och myndighet 
gentemot försvarsgrenarna när det gäller avvägningsfrågor, ekonomiska och 
andra.15 Det blev inte så i den slutliga utformningen av ÖB:s instruktion, SF 
���������VOEFSUFDLOBE�BW�LVOHFO�QÌ�4PMMJEFO�EFO���TFQUFNCFS������

13 Olof Santesson i FOKK nr 26, s72
14 Skoglund 1984, s 30
15 Skoglund 1984, s 31
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Enligt min bedömning gavs ÖB i FB 42 en svag formell ställning. Ansvarsför-
delningen gentemot regeringen var oklar och därmed osäker. Gentemot försvars-
grenschefer och förvaltningschefer saknades dock verksamma befogenheter. Den 
1942 fastställda instruktionen har ändrats #era gånger men styrkeförhållandena 
mellan de aktuella aktörerna ändrades inte förrän den 1 juli 1994. Detta var en 
långsiktig svaghet och ett dilemma för ÖB.

 

Militärledningen 1950. Från vänster CFst, Generalmajor Nils Swedlund, CFV, generallöjtnant 
Bengt Nordensköld, ÖB, general Helge Jung, CM, viceamiral Helge Strömbäck, CA, generallöjt-
nant Carl August Ehrensvärd- (Krigsarkivets fotosamling).
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Försvarspolitik under beredskapsåren i skuggan 
av andra världskriget

Olof "örnell
Generalen Olof %örnell var ÖB 1939–1944. %örnell 
föddes 1877. Han blev o!cer vid Upplands regemente 
1897, överstelöjtnant i generalstaben 1921, chef Gotlands 
infanteriregemente 1926, överste och chef Vaxholms 
grenadjärregemente 1926, militärbefälhavare Gotland 
1928, tränginspektör 1933, generalmajor 1933, infante-
riinspektör 1934, generallöjtnant och chef för försvars-
staben 1936, avsked som ÖB 31 mars 1944.

Inrikespolitisk bakgrund
Krisuppgörelsen 1933 innebar ett genombrott för den samarbetskultur som kommit 
att prägla svensk parlamentarism.16 Denna samförståndsanda var en viktig förut-
sättning för att en samlingsregering kunde bildas 1939 (den 9 december) och 
hålla samman under hela den tid som andra världskriget varade.

Regering
 Tid Statsminister Försvarsminister Finansminister
1939-12-09- -1944-03-31 Per Albin Hansson Per Edvin Sköld Ernst Wigfors

Riksdags- och kommunalval
 Tid M B FP S V
 1940 (R) 18,0 12,0 12,0 53,8 3,5
 1942 (K) 17,6 13,2 12,4 50,3 5,9

Samlingsregeringen 
Sedan hösten 1936 hade riket styrts av en koalitionsregering (S plus B) under 
ledning av Per Albin Hansson (S). Inledningsvis bedömdes denna regering vara 
stark nog för att kunna regera landet även sedan andra världskriget hade utbrutit. 
Det sovjetiska anfallet på Finland den 30 november 1939 innebar drastiskt ökade 
krav på ledningsförmåga hos den svenska regeringen. Ett bredare politiskt parti-
stöd bedömdes krävas. En samlingsregering med statsråd ur fyra partier bildades 
den 13 december 1939. Utrikesminister blev den partilöse diplomaten Chris-
tian Günther. Han ersatte Rickard Sandler som hade varit utrikesminister sedan 
1936. Denne hade i samverkan med bl a överstelöjtnanten i generalstaben, C 
A Ehrensvärd, bedrivit en aktiv Finlandspolitik. Detta hade hårt kritiserats av 
främst "nansminister Ernst Wigforss och av folkpartiledaren Gustaf Andersson i 
Rasjön. Sandler var därför otänkbar som statsråd i en samlingsregering. 

16 Möller, s 119
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Samlingsregeringen åtnjöt länge mycket stort förtroende. Medborgarna 
underkastade sig lojalt de påfrestningar som regerings- och riksdagsbesluten 
innebar: omfattande militär utbildning och beredskapstjänst, skattehöjningar, 
ransonering, det senare en följd av landets isolering. Importen av kol, olja och 
bensin upphörde. Bristen kunde endast hävas genom en ökning av vedproduk-
tionen. Riksdagen beslöt därför att de värnpliktiga som var födda år 1923 före 
sin förlängda militära grundutbildning, ute i skogarna, skulle avverka ett visst 
pensum av meterved. Detta genomfördes under vårvintern 1944, utan protester, 
men det blev en engångsföreteelse.

Ett tecken på strävan att markera nationellt samförstånd och uppslutning 
bakom samlingsregeringens politik var att socialdemokraterna och LO föränd-
rade sina traditionella 1 maj-tåg till nationella medborgartåg 1940 och 1941. 
Centralförbundet Folk och Försvar bildades 1940.

Enigheten inom samlingsregeringen utsattes för prov av tre slag:

1)  Tyska krav på svenska eftergifter.
Det tyngsta kravet kom vid midsommartid 1941. Det gällde transport 
på svenska järnvägar av den tyska divisionen Engelbrecht från Norge till 
Torneå för att delta i Operation Barbarossa mot Sovjetunionen. Motsätt-
ningar uppstod inte bara mellan partierna inom regeringen utan också 
bland socialdemokraterna, det största partiet. Oenigheten gällde ja eller 
nej till det tyska kravet. Riksdagen biföll i juni 1941 det tyska kravet under 
NPUJWFSJOH�WJMMLPS�BUU�EFU�HÊMMEF�FO�FOHÌOHTFGUFSHJGU��	½#�GÚSPSEBEF�J�KVOJ�
1941 en svensk uppslutning i det "nsk-tyska kriget mot Sovjetunionen)17 

2)  Förändringar i det inhemska opinionsläget
Sovjetunionens anfall på Finland i november 1939 fördömdes i svensk 
opinion. Detta återspeglades i det svenska kommunistiska partiets motgång 
i riksdagsvalet 1940, enbart 3,5 procent Denna inställning hos opinionen 
förändrades under andra världskrigets gång, som en följd av den militära 
utvecklingen i stormaktskriget. Sovjetunionen kunde i samverkan med 
västmakterna föra ett efterhand framgångsrikt krig mot de tyska strids-
krafterna. I riksdagsvalet hösten 1944, d v s efter %örnells avgång som 
ÖB, hade kommunistpartiet stora framgångar och "ck 10,3 procent av 
rösterna. Det betydde 15 mandat, vilket var det största antal riksdagsle-
damöter som ett kommunistiskt parti haft i Sverige. Socialdemokraterna 
förlorade ca sex procent, jämfört med valet 1940.

17 Lars M Andersson, Sveriges Historia i Årtal, Historiska Media, Lund 2003, s 209
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3) Partitaktik
Den 1 april 1944 presenterades Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. De 27 
punkterna.18 Det var socialdemokraternas motdrag mot kommunisternas 
framgångar. De 27 punkterna var utarbetade under ledning av ingen mindre 
än "nansminister Ernst Wigforss. De borgerliga partierna i samlingsreger-
ingen blev irriterade. Bagge (H) gav i sin dagbok vid upprepade tillfällen 
uttryck för sin bitterhet över att socialdemokraterna betedde sig alltmer 
självständigt.19 De borgerliga partierna torde främst ha misstänkt att det 
fanns krafter inom socialdemokratin som förberedde socialisering. Trots 
påfrestningarna höll samlingsregeringen samman till juli 1945 under Per 
Albin Hanssons aktiva ledning. 

Utrikespolitisk bakgrund 1939–1944 
Det skedde drastiska förändringar i Sveriges säkerhets- och militärpolitiska läge 
under %örnells tid som ÖB. I och med det sovjetiska anfallet på Finland i 
november 1939 och den tyska ockupationen av Danmark och Norge i april 1940 
fanns det geogra"ska förutsättningar för anfall mot det inringade Sverige från alla 
väderstreck.

Efter Operation Barbarossa i juni 1941 kunde ett sovjetiskt anfall räknas bort, 
i varje fall i närtid. De tyska stridskrafterna utnyttjade "nskt territorium som 
uppmarschområde. Sverige var därför, t o m 1944, inneslutet inom Tysklands 
militära maktsfär. Inneslutningen fullbordades i väster genom en minspärr som 
den tyska marinen upprättade mellan Norges sydspets och Jyllands nordspets.

Under åren 1942 och 1943 förbättrades Sveriges utrikespolitiska läge. 
Grundorsaken var att Tysklands och dess allierades läge försämrades genom bland 
annat att:

t��+BQBO�GÚSMPSBEF�TMBHFU�WJE�.JEXBZ�����
t�%FO�UZTLB�PêFOTJWFO�NPU�.PTLWB�FCCBEF�VU
t��3PNNFM�NJTTMZDLBEFT�NFE�BUU�UB�,BJSP�TMBHFU�WJE�&M�"MBNFJO�����
t��4UBMJOHSBE�ÌUFSUPHT�BW�TPWKFUJTLB�USVQQFS�J�KBOVBSJ������

Samtidigt som Tysklands läge försämrades ökade betydelsen för den tyska 
ledningen av att Sverige upprätthöll sin neutralitet. Under %örnells sista två år 
som ÖB ansåg sig regeringen ha underlag för att utan risk kunna inta en mycket 
bestämd hållning gentemot Tyskland. Samtidigt ställde västmakterna krav som 
satte trovärdigheten i den svenska neutraliteten på prov.

18 Lars M Andersson  ibid, s 212
19 Alf W Johansson, Per Albin och kriget, Tiden, Falun 1995, s 323
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Handlingar och händelser som visar ÖB:s verksamhet under åren 1939–1944
Den svenska regeringen överraskades dramatiskt när Tyskland den 9 april 1940 
ockuperade Danmark och Norge. Samtidigt sköt upprustningen fart. En sådan 
hade börjat i blygsam skala i slutet av 1930-talet med påtaglig positiv e$ekt främst 
inom kustartilleriet (Havsbandslinjen).

Den 1 december 1939 tillsatte ÖB hade ringa in#ytande på den tidiga upprust-
ningen, vilken skedde försvarsgrensvis, under stor tidspress. Den grundades inte på 
någon strategisk analys av krav på försvarsförmåga och tillgång på försvarsresurser. 
Försvarsgrenarna rustade upp efter måttet av sin förmåga! Den förmågan visade 
sig vara högst olika. När #ygvapnet hade etablerat ett löpande fast samarbete med 
#ygindustrin visade det sig att detta gav en överlägset starkare växtkraft.

ÖB:s föredragningar 4 april 1940 och 21 april 1941. 
%örnell föreslog den 4 april 1940 förstärkning av insatsberedskapen. Motivet var 
rapporter om tyska anfallsplaner. Förslagen framfördes till två statsråd. Försvars-
minister Per Edvin Sköld hade inte tid att ta emot ÖB förrän kl 1630. I avvaktan 
härpå hade ÖB sökt upp utrikesministern, sannolikt i samma ärende, dock med 
ovisst resultat.20 Hos försvarsministern föreslog ÖB omedelbar mobilisering av 
de delar av fälthären som ännu inte var inkallade, 1. armékårstaben, I., III. och 
IV. fördelningarna samt kavalleribrigaden m m. Om regeringen inte var beredd 
att bifalla detta förslag föreslog ÖB ett mindre alternativ: kårstaben, kavalleribri-
gaden och I 7 samt värnbesättningarna i Skåne och befälet inom I. fördelningen. 

ÖB hade tagit initiativ till föredragningen men redan hos försvarsministern 
kvällen 4 april förlorade han det. Försvarsministern gav inget besked förrän 6 
april. Sköld tog då närmast fasta på ÖB:s minimialternativ men gjort ytterligare 
reduceringar. Endast befäl "nge inkallas, ingen trupp.

Det synes ha varit #era orsaker till ÖB: s misslyckande. ÖB:s förslag var 
inte grundade på operativa överväganden trots att sådana var utarbetade under 
vintern 1940. Nils Swedlund, som var major och krigsplacerad som chef för den 
operativa sektionen i 1. kårstaben (inkallad först 10 april) hade i en PM, skriven 
1 januari 1940, påvisat behovet av att 1. fördelningen mobiliserades tidigt för att 
i Skåne skydda resten av armékårens uppmarsch. ÖB utnyttjade inte dessa opera-
tiva förberedelser, med följd av att det den 9 april inte fanns någon trupp i Skåne 
som kunde skydda uppmarschen av de förband som mobiliserades efter 9 april. 
Dessutom låg Per Albin-linjen tom och öde 9 april 1940.

ÖB utarbetade de förslag som han föredrog för statsråden 4 april utan 
NFEWFSLBO�BW� TJO� BSNÏPQFSBUJWB� BWEFMOJOH� 	'TU�"
�'ÚSTU�EFO��� BQSJM�ëDL�IBOT�
närmaste medarbetare kännedom i saken. Följden blev oklarheter inom staben 

20 Urladdning 1940 – Blixtkrigens År, Probus, 1990, s 203 samt 234-241
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om vilken linje som ÖB stod för. Som vanligt halvmesyrer. Det går åt h-e (Nils 
Björks dagbok 5 april 194021�
�#KÚSL�WBS�DIFG�'TU�"�����o������

Sedan månader tillbaka hade man inom försvarsstaben utarbetat operativa 
direktiv till 1. armékåren, avsedda att tillämpas när armékåren skulle överta det 
territoriella ansvaret för Skåne från 1. fördelningen. Den 5 april 1940 "ck chefen 1. 
fördelningen, generalmajoren Ernst af Klercker, en högkvartersorder med direktiv 
i saken. Kuststräckan Landskrona-Höganäs angavs i direktiven som naturligt tyskt 
landstigningsområde. Allt var således upplagt för att kalla in 1. fördelningen i en 
första omgång. Det fanns emellertid inte med i ÖB:s förslag 4 april.

Alf W Johansson ger i Per Albin och kriget en avslöjande bild av ÖB %örnells 
förmåga (eller snarare oförmåga) att övertyga regeringen. Redogörelsen avser ÖB 
%örnells föredragning för regeringen den 21 april 1941, där ÖB framlade sin 
uppfattning om utrikespolitiken i händelse av en tysk-rysk kon#ikt. %örnells 
föredragning klargjorde att någon skarp skiljelinje mellan hans egna och general 
Rappes åsikter inte fanns. Men när det gällde att befrämja möjligheterna för ett 
genomförande av militärernas dröm, en svensk militärinsats i Finland, gjorde 
%örnells framträdande förmodligen mera skada än nytta. !örnells framställning 
var mycket opsykologisk klagade Bagge i dagboken. Det var närmast en under-
statement. %örnell lyckades göra #era av de socialdemokratiska statsråden helt 
ursinniga genom att å ena sidan tala om det svenska försvarets bristande förmåga 
att stå emot ett anfall från Tyskland och å andra sidan antyda att Sverige måste 
förbereda sig för en militär insats i Finland inför ett kommande tysk-ryskt krig.22

Den försvarsåtgärd som Sverige främst behövde vidta vintern 1941 var att 
höja insatsberedskapen, inte minst hos markstridskrafterna. %örnell reagerade 
för långsamt.

Varken svenska politiker eller underrättelsetjänsterna hos stormakterna torde 
ha blivit imponerade av den högsta militära svenska ledningens här ovan refere-
rade agerande.

Riksdagens beslut att fördubbla antalet fördelningar i armén
Året efter 1925 års försvarsbeslut fastställdes ett i generalstaben utarbetat förslag 
till krigsorganisation i armén: fyra fördelningar och fyra brigader m m.23 Orga-
nisationen trädde i kraft den 1 januari 1928. FK 30 föreslog en härordning med 
sex fördelningar och en kavalleribrigad. Denna organisation genomfördes aldrig. 
Av organisatoriska skäl blev den #era gånger senarelagd (Hugemark ibid, s119) 
Först vårvintern 1940 "ck ÖB formella möjligheter att påverka saken. Han "ck 

21 Nils Björks dagbok 5 april 1940, KrA
22 Per Albin och kriget s 248
23 Bo Hugemark, Neutralitet och försvar, Militärhistoriska Förlaget, Stockholm 1986, s 101
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i början av mars 1940 bemyndigande att genomföra en utredning rörande utök-
ning av linjearmén från fem till tio fördelningar.24

Det organisatoriska arbetet leddes av chefen för arméstabens organisationsav-
delning, överstelöjtnanten Anders Nordström, men ÖB följde och stöttade aktivt 
utredningen. I en föredragning för försvarsministern den 9 mars 1940 redogjorde 
ÖB för resultatet av de preliminära undersökningarna. Till följd av den 1925 
införda kategoriklyvningen fanns 1940 ca 200 000 outbildade men fullt vapen-
föra värnpliktiga inom ersättningsreserven. ÖB avsåg att börja utbildning av 10 
00 av dessa sommaren 1940. På en fråga av statsrådet Gösta Bagge om möjlighe-
terna att forcera utbildningen svarade ÖB att detta inte kunde ske med hänsyn 
till de knappa befälsresurserna. 

Den 5 april 1940, d v s dagen efter ÖB:s föredragning för statsråden Gûnther 
och Sköld i beredskapsfrågan, gjorde ÖB en första principföredragning inför 
försvarsministern om den nya krigsorganisationen i armén. Han föreslog att 
arbetet med att införa en organisation 1940 skulle avbrytas. I stället borde man 
direkt inrikta sig på att utarbeta en helt ny krigsorganisation, benämnd 1941 års 
krigsorganisation. ÖB föreslog en utökning av antalet kårstaber från två till tre 
och av antalet fördelningar från fem till tio. Den 9 april 1940 korsades än en gång 
ÖB:s planer av den tyska ockupationen av Danmark och Norge samt av att den 
svenska armén mobiliserade.

Den 11 maj 1940 presenterade ÖB en ny plan för utbyggnaden av arméns 
krigsorganisation.25 ÖB-skrivelsen utmynnade i en hemställan till regeringen att 
de föreslagna kaderökningarna skulle genomföras, att de värnpliktigas grundut-
bildningstid skulle förlängas till 360 dagar samt att kategoriklyvningen skulle 
upphöra. Regeringen biträdde i allt väsentligt ÖB:s förslag i proposition 24 maj 
1940. Riksdagen biföll propositionen 12 juni 1940. Den tidsplan för organisering 
av nya fördelningar som ÖB presenterat 11 maj 1940 kunde i huvudsak följas. 
VI. och VII. fördelningarna var organiserade 1 juli 1940, VIII. fördelningen 1 
oktober 1940, IX. fördelningen 1 januari 1941 och X. fördelningen 1.april 1941.

Den 1 augusti 1941 kunde 1941 års krigsorganisation för armén slutgiltigt 
träda i kraft. Det var den största expansionen av arméns krigsorganisation i 
modern tid. 

Planeringen av denna leddes – som framgått ovan – av överstelöjtnanten Anders 
Nordström som ledde en särskild arbetsgrupp inom arméstaben, frikopplad från 
den ordinarie befattningen som chef arméstabens organisationsavdelning. Nord-
ström samverkade nära med överstelöjtnanten Nils Björk, chef för försvarssta-

24 Arvid Cronenberg i Lennart Rönnberg, red, Arméns ledning från Vasatid till Nutid, Probus, 
Stockholm, 1995, s 101
25 Cronenberg, ibid, s 102.
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bens arméoperationsavdelning. Björk ägnade stor kraft åt denna samverkan. I 
sin dagbok för 3 april 1940, d v s dagen före ÖB:s föredragning för statsråden 
Günther och Sköld i beredskapsfrågan, skrev han att han arbetat hela dagen med 
förberedelser för ÖB:s föredragning den 5 april i krigsorganisationsfrågan, således 
inte med beredskapsfrågan som ÖB %örnell skulle föredra för statsråden nästa 
dag, d v s den 4 april. Paradoxalt nog tycks %örnell – trots sitt personliga intresse 
av att spela en säkerhetsroll – i fördelningen av stabsarbetskraften under våren 
1940 klart ha prioriterat krigsorganisationsfrågan, inte beredskapsfrågan.

I denna sak agerade %örnell faktiskt både som chef för krigsmakten och som 
rådgivare åt regeringen i den pågående upprustningen. Han vann som ÖB stort 
in#ytande i dessa roller.

Riksdagens beslut om anska#ning av två lätta kryssare
Marinen hade 1937 anmält behov av att ett starkt och snabbt artillerifartygsför-
band (d v s kryssare) tillförs.26 Regeringen beslöt 23 augusti 1940 – på förslag av 
försvarsminister Sköld – att beslagta två trippeltorn till kryssare som låg färdiga 
för leverans från Bofors AB. Beställare var den nederländska marinen. Eftersom 
Nederländerna sedan maj 1940 var ockuperat av Tyskland förelåg risk för att 
anspråk skulle resas från tyskt håll på att överta de två kryssartornen.

I den svenska försvarspolitiken borde en åtgärd som innebar att Tyskland 
hindrades förstärka sin kryssar#otta rimligen ha mottagits positivt. Men saken 
IBEF� PDLTÌ� FO� GÚSTWBSTFLPOPNJTL�� JOSJLFTQPMJUJTL� TJEB�� 'ÚSTWBSTNJOJTUFSO� IBEF�
anska$at två kryssartorn men han hade inga fartyg att placera dem på. Det var en 
inrikespolitiskt känslig situation. Försvarsministern vidtog kraftfulla åtgärder för 
att bemästra den. De syntes inledningsvis vara tillräckliga.

FU 41 föreslog i sitt betänkande 12 januari 1942 att tre kryssare skulle ingå 
i marinens krigsorganisation.27 I mars 1942 – innan försvarsministern lagt en 
proposition grundad på FU 41:s förslag – var 1942 års försvarsberedning färdig 
med sin uppgift, nämligen granskning av detta förslag (SOU 1942:1), daterat 
den 12 januari 1942. Beredningen bestod av generaldirektören E. Stridsberg samt 
riksdagsledamöterna Olof Andersson i Malmö (S), G. Andrén (H) och Hjalmar 
Svensson i Grönvik (B). Under tiden januari t o m mars 1942 lämnade bered-
ningen 48 stycken PM med synpunkter på FU 41:s förslag. Alla dessa tillstyrktes 
med ett mycket uppmärksammat undantag. Beredningen föreslog uppskov 
med byggande av de tre föreslagna kryssarna. Istället borde en #yg#ottilj och en 
pansarbataljon tillkomma.

Försvarsministern reagerade snabbt och vidtog som det visade sig för hans 
syften e$ektiva motåtgärder:

26 Kust"ottan, 2009, s 76
27 SOU 1942:1
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t��.FE�FUU�J�TBNNBOIBOHFU�TÊSFHFU�CFTMVU�CFPSESBEFT�LPNNFOEÚSFO�)FMHF�
Strömbäck att direkt under försvarsministern (d v s förbigående av såväl 
ÖB som chefen för marinen) genomföra en taktisk-teknisk undersökning 
angående "ottans sammansättning.28 Strömbäck hävdade bland annat att 
det krävdes snabba men slagkraftiga stridsgrupper, ledda av kryssare. Sköld 
tog Strömbäcks förslag till intäkt för att det förelåg ett trängande behov av 
kryssare. 

t��4LÚME�ÚWFSUZHBEF�EFO�NÊLUJHB�*OEVTUSJLPNNJTTJPOFO�TPN�MFEEFT�BW�EFO�
från Saltsjöbadsavtalet kände Gustaf Söderlund, att överge kommissionens 
motstånd mot byggandet av kryssarna, vilket tidigare hade varit motiverat 
med metallbrist.    

t��'ÚSTWBSTVUTLPUUFU� QÌWFSLBEFT� BUU� GÚSFTMÌ� FO� LPNQSPNJTT�� UWÌ� OZB� LSZT-
sare "nge byggas, byggandet av en tredje sköts på framtiden. (Sköld hade 
konstaterat att byggande av en tredje kryssare inte medhanns inom givna 
tidsramar.)29

Riksdagen biträdde den 26 juni 1942 utskottets utlåtande. Det medförde på sikt 
att Kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon var redo att ingå i marinens krigsorgani-
sation 1946 respektive 1947. 

Enligt min mening borde ÖB rimligen ha sett som sin uppgift att granska om de 
föreslagna kryssarbyggena ur helhetssynpunkt var lämpliga. Sköld antyder i prop. 
1942:210 – utan motivering – att ÖB inte hade haft något att erinra. Enligt till-
gängliga källor var ÖB %örnell aldrig engagerad i denna sak.

Riksdagens beslut om ramavtal rörande "ygindustrin
Ramavtalet initierades inte av ÖB utan av Industrikommissionen och dess ordfö-
rande Gustaf Söderlund. Industrikommissionen och Flygförvaltningen hade på 
våren 1940 varit mycket missnöjda med SAAB:s och NOHAB:s sätt att produ-
cera #ygplan och #ygmotorer. ÖB:s engagemang i saken inskränkte sig till att 
han angav att #ygvapnet skulle prioriteras när det gällde materielanska$ningen. 

ÖB hölls hela tiden utanför den verkliga beslutsprocessen enligt ett mönster 
som hade skapats på 1920-talet. Då fanns (1923) majoritet i riksdagen för en 
svensk #ygindustri i privat regi med tyngdpunkt på #ygmotorer.30 På 1920-talet 
beslöt riksdagen (i FB 25) att en ny försvarsgren, #ygvapnet, skulle organiseras. 
Flygvapnet "ck dock ingen stab, endast stabschef, och ingen egen o!cersrekry-
tering.31 

28 Prop. 1942:210, s 25
29 Prop. 1942:210, s 33
30 Böhme 1985, s 133
31 Bo Hugemark 1986 op cit, s 181
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Det är svårt att se militära motiv för att öka svensk försvarsförmåga på 1920 
- talet.
Organisationen av #ygvapnet tyder inte på att den kunde bli ett e$ektivt lednings-
organ i krig och kon#ikter, snarare ett administrativt organ för att förvalta #yg-
industrins leveranser.

Svensk utrikespolitik under 1920-talets första hälft präglades av en stark 
tilltro till Nationernas förbund (NF) och dess förmåga att åstadkomma varaktig 
nedrustning. Hjalmar Branting var den tongivande svenske utrikespolitiken, inte 
bara när han under korta perioder var statsminister eller utrikespolitiken. Inom 
NF blev nedrustningsarbetet ett av hans tyngsta ansvarsområden. Branting var 
ordförande i församlingens utskott för nedrustning 1924. Han skulle också bli 
ledamot av blandade temporära kommissionen för rustningsminskning.32 Det före-
faller osannolikt att Branting som statsråd och partiledare skulle ha biträtt de 
ovan angivna åtgärderna i syfte att förstärka landets försvarsförmåga.

Det fanns emellertid ett annat motiv. Det kan förklara varför Branting utan 
att göra avkall på sin prioritering av nedrustning kunde satsa på #ygindustrin. 
Det var behovet av samarbete med stor"nansen för att säkerställa den svenska 
industriella tillväxten, grunden för framtida välfärd, en hjärtefråga för det svenska 
socialdemokratiska partiet, Sverige en industriell stormakt!

Metoderna för att hålla ÖB utanför den reella beslutsprocessen i fråga om 
#ygindustrin – och det med denna samverkande #ygvapnet – utformades före 
1940. Ledningen av och sammanhållningen inom #ygindustrin stärktes sedan 
Marcus Wallenberg 1932 blivit ordförande i SAAB. Götaverken föll dock bort i 
slutskedet av urvalsprocessen. Under Per Albins mycket aktiva medverkan satsade 
staten i stället på Wallenberg och Wenner-Gren som #ygvapnets partners.33

1936 års försvarsbeslut bestämde uttryckligen att en inhemsk #ygindustri 
skulle byggas upp. Detta var ett gammalt önskemål från industrins, militärens och 
inte minst riksdagens sida. Men så länge #ygvapnet inte kunde föra en målmed-
veten anska$ningspolitik ville inte svenska storbanker och storföretag satsa på 
#ygmaterieltillverkning.34

Ljungdahl kom här med en lösning och det tycks han ha varit ensam om i den samtida 
#ygvärlden: Han utgick från att det då tog ungefär sju år att konstruera ett #ygplan och 
utveckla det så långt att det kunde serieproduceras. Han föreslog att det svenska #ygplans-
beståndet skulle förnyas successivt under en sjuårsperiod. På det viset hölls #ygindustrin 
sysselsatt och samtidigt garanterades att #ygvapnets stridsvärde steg i takt med den tekniska 
utvecklingen.35

32 Hjalmar Branting av Lars Ilshammar i Sveriges statsministrar under 100 år.
33 Anders Isaksson, Per Albin IV. Landsfadern, Wahlström & Widstrand, Stockholm 2000, s 332
34 Hugemark 1986, s 182
35 Gunnar Artéus, red, Svenska o$cerspro%ler under 1900-talet, Militärhögskolan & Axel Abra-
hamssons Förlag, Karlskrona 1996, s 459
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SAAB och #ygvapnet blev snabbt överens om att tillämpa Ljungdahls modell-
förslag. I ramavtalet 26 november 1940 förband sig staten att beställa ca 1 000 
#ygplan för leverans fram till mitten av 1946. SAAB tog på sig ansvaret för att 
konstruera och tillverka dessa #ygplan. Det lyckades SAAB med. Resultatet visade 
att #ygindustrin med stöd av ramavtalet och med tillämpning av Ljungdahls 
metod hade en imponerande produktionskapacitet. Detta kom att bestå under 
det kalla kriget. Och intill nuläget. Saken kommer att behandlas längre fram.
Februarikrisen 1942
I februari 1942 inkom ytterst alarmerande underrättelser till Stockholm om ett 
förestående tyskt anfall. Underrättelserna, som emanerade från danska, schwei-
ziska, polska och tyska

källor, var samstämmiga men bestyrktes inte av några egentliga fakta. Den 18 
februari 1942 föreslog ÖB antingen mobilisering eller politiska åtgärder för att 
utan dröjsmål återställa ett gott förhållande till Tyskland.36 Regeringen valde dels 
en kraftig beredskapsförstärkning, med allmän mobilisering som slutmål, dels en 
diplomatisk insats. På kort tid skedde omfattande inkallelser. Den sista februari 
1942 fanns drygt 300 000 man under vapen.

Genom att ställa regeringen inför vad som i praktiken var ett ultimatum 
påverkade ÖB dels säkerhetspolitiken, dels stridskrafternas – främst markstrids-
krafternas – insatsberedskap. 

Tyngdpunkten i regeringens diplomatiska aktion utgjordes av ett meddelande 
från kungen till Hitler. Det kan ses som ett erkännande av ÖB %örnells säker-
hetspolitiska linje: ett gott förhållande till Tyskland måste eftersträvas. 

Inkallelserna i direkt samband med februarikrisen 1942 och de efterföljande 
fördelningsövningarna ökade arméstridskrafternas insatsförmåga.   
Försvarspolitikens huvuddrag under beredskapsåren 
Försvarspolitiken präglades inledningsvis av planlöshet och improvisationer,

1942 års försvarsbeslut innebar slut på improvisationerna men medförde inte 
att en långsiktigt hållbar planmässighet infördes. 

Under 1930 - talets sista hälft hade regionala eller lokala myndigheter och 
frivilliga organisationer startat improviserad upprustning, främst när det gäller 
kustartilleri och luftvärnsartilleri. Sådan upprustning fortsatte under bered-
skapsåren med ekonomiskt stöd från privata fonder eller på annat sätt insamlade 
pengar. Efter FB 42 skedde samordning med den statligt styrda och "nansierade 
upprustningen, vilken givetvis var helt dominerande.

Dominant i den svenska försvarspolitiken under beredskapsåren var försvars-
minister Per Edvin Sköld. Sköld hade varit försvarsminister sedan 1938, utsedd 
av statsminister Per Albin Hansson, (som förutspådde han blir dyr han)

36 Åke Uhlin, Februarikrisen 1942, Bohuslänningens AB, Uddevalla 1972, s 217
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Det var Sköld som fattade de långsiktigt kloka besluten före FB 42 om att 
lösningen inte "ck innebära bindningar för regeringens långsiktiga handlings-
frihet. Men det var Sköld som ogenerat gick emot denna princip i slutet av bered-
skapsåren när han – för att motverka "nansminister Wigforss nedrustningsplaner 
– stöttade dåvarande ÖB Helge Jungs förslag att vidmakthålla den stora och kost-
nadskrävande krigsmakt som hade rustats upp. Det var Sköld som hade kraft att 
av partipolitiska skäl driva igenom det från försvarsförmågans synvinkel mycket 
tvivelaktiga byggandet av kryssare.

Det är logiskt att en försvarspolitik som har en så ombytlig dominant som 
Sköld kommer att få både positiva och negativa konsekvenser. Den av försvarsmi-
nister Sköld dominerade försvarspolitiken under beredskapsåren gav bland annat 
för den nationella försvarsförmågan positiva resultat: den folkliga uppslutningen 
kring försvaret stärktes

Men det fanns moment i den av försvarsminister Sköld dominerade försvars-
politiken som på sikt blev negativa och svårreparabla:

t��%FO�LSJHTNBLU�TPN�SVTUBEFT�VQQ�WBS�VOEFSëOBOTJFSBE��
t��7BQFOJOEVTUSJO�IBEF�BVUPNBUJTLU�GÌUU�GÚSEFMBS�WJE�EFO�SFFMMB�GÚSEFMOJOHFO�

av resurser. Dess produktionskapacitet var en av de mest betydelsefulla 
förutsättningarna för den höga rustningstakten. Starka "nansiella intressen 
och fackföreningsintressen ville fortsätta den höga produktionstakten även 
under framtida fredsförhållanden. 

t��3FHFSJOHFO�UJMMHPEPTÌH�J�SFBMJUFUFO�GÚSTWBSTHSFOBSOBT�PDI�GÚSTWBSTJOEVTUSJOT�
egenintressen av att utan strategisk analys av krav på framtida försvarsför-
måga och tillgång på framtida försvarsresurser vidmakthålla den upprus-
tade stora krigsmakten.

t��5FOEFOTFSOB�BUU�CJMEB�FUU�NJMJUÊSJOEVTUSJFMMU�LPNQMFY�NPUWFSLBEFT�JOUF�
t��%FU� ����� JOTUJGUBEF� ½#�ÊNCFUFU� IBEF� TWÌSU� ëOOB� FO� OBUVSMJH� SPMM� J�

ledningssystemet.

1944, innan kriget var över men när det stod klart att tyskarna skulle förlora, "ck 
%örnell avgå. Samlingsregeringen skyggade för att utse den enligt många mest 
kvali"cerade, femton år yngre C A Ehrensvärd till ny ÖB. Istället valde man en 
annan självsäker herre, en politiserande general med strategisk blick, som inte 
obestridd kom att leda krigsmakten in i det utbrytande kalla kriget.
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Försvarspolitiken under de första efterkrigsåren. 
En begynnande guldålder?

Helge Jung
Helge Jung var general och ÖB 1944–1961. Jung föddes 
1886. Han blev o!cer vid Södra skånska infanterirege-
mentet 1906, kapten 1921, lärare KHS 1926–1928, major 
i generalstaben 1928, överstelöjtnant 1933, överste och 
chef Norra skånska infanteriregementet 1936, sekund-
chef Livregementets grenadjärer 1936, chef Lantförsvarets 
kommandoexpedition 1936, chef Generalstabskåren och 

Arméstaben 1937, generalmajor 1938, chef II. arméfördelningen 1940, MB II. 
milo 1942, MB IV. milo 1943, avsked som ÖB den 31 mars 1951.

Inrikespolitisk bakgrund, andra hälften av 1940-talet 
Regeringar
 Tid Statsminister Försvarsminister Finansminister
1944-04-01- -1945-07-31 Per Albin Hansson Per Edvin Sköld Ernst Wigfors
1945-08-01- -1946-10-05 Per Albin Hansson Allan Vougt Ernst Wigfors
1946-10-01- -1949-06-30 Tage Erlander Allan Vougt Ernst Wigfors
1949-07-01- -1949-10-17 Tage Erlander Allan Vougt David Hall
1949-10-21- -1951-03-31 Tage Erlander Allan Vougt Per Edvin Sköld

Riksdags- och kommunalval
 Tid H B FP S V
 1944 (R) 15,9 13,6 12,9 46,7 10,3
 1948 (R) 12,3 12,4 22,8 46,1 6,3
 1950 (K) 12,3 12,3 21,7 48,6 4,9

Inrikespolitiska händelser och beslut av betydelse för 
försvarets utveckling 1944–1951 
1944 ansluter sig SAP på Per Albin Hanssons initiativ till Arbetarbetarrörelsens 
efterkrigsprogram – de 27 punkterna. Folkpartiet och högerpartiet får 1944 nya 
partiledare, Bertil Ohlin, respektive Fritiof Domö. Samlingsregeringen avgick i 
juli 1945.

Den 19 augusti 1946 går Sverige med i Förenta Nationerna (FN). Per Albin 
Hansson dör den 6 oktober 1946 och efterträds som statsminister och partiledare av 
Tage Erlander Regeringen deklarerar 1948, i utrikesdebatten i riksdagen i februari, 
Sveriges alliansfrihet. 1949 rinner förhandlingarna om ett skandinaviskt försvars-
förbund ut i sanden. Kronan devalveras 1949 med 30,5 % för att följa pundet.

Gunnar Hedlund väljs 1949 till ordförande i Bondeförbundet. Jarl Hjal-
marson väljs 1950 till ledare för Högerpartiet. 1951 bildas koalitionsregering 
mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet.
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Sveriges första jetdrivna #ygplan, SAAB 29, Flygande tunnan, tas i tjänst av 
#ygvapnet 1951. 

Utrikespolitisk bakgrund  
De allierade krigsledarna möttes 1945 i två viktiga konferenser för att göra upp 
planer för efterkrigstiden. Den första ägde rum i Jalta på Krim i februari 1945. 
Roosevelt, Churchill och Stalin utfärdade en deklaration: folken i de befriade 
områdena medges rätt att välja sin egen styrelseform på basis av fria val och allmän 
rösträtt. De enades också om att Polens östgräns ska #yttas 300 km västerut och 
att Polen skall kompenseras med tyska territorier. Nästa konferens hölls i Potsdam 
i juli 1945. Truman hade ersatt Roosevelt och Attlee Churchill, Frankrike hade 
tillkommit, Stalin var ensam kvar från Jalta. Tydliga motsättningar framkom 
mellan segermakterna, bland annat om Polens gränser 

Under 1946 fördjupades den klyfta mellan Öst och Väst som hade kommit till 
synes i Potsdam 1945. I ett tal i Fulton, USA, 1946 konstaterade Churchill att en 
järnridå gått ned över Europa från Lübeck till Trieste. 1947 tog kommunisterna 
makten i Polen och Ungern. Trumandoktrinen tillkännagavs: USA ska stödja 
nationer som sätter sig till motvärn mot förtryck. USA erbjöd Marshallplanen till 
hjälp för Europas återuppbyggnad. Stalin vägrade anta budet. 

I januari 1948 tog kommunisterna makten i Tjeckoslovakien, med stöd av 
sovjetiska trupper. Finland tvingades 1948 ingå ett vänskaps-, samarbets- och 
biståndsavtal med Sovjetunionen (VSB-pakten). Motsättningarna skärps i Tysk-
landsfrågan. USA, Storbritannien och Frankrike slog samman sina ockupations-
zoner och genomför en valutareform som lade grunden för det västtyska närings-
livet. Som ett motdrag blockerade Öst tillfartsvägarna till Berlin. Västmakterna 
svarade med en luftbro som försörjde Berlin till i september 1949, då blockaden 
upphörde.

I maj 1949 proklamerades Tyska förbundsrepubliken (Västtyskland), nära 
anknuten till västmakterna. med Konrad Adenauer som förbundskansler. Sovjet-
unionen svarade med att låta dess egen ockupationszon konstituera sig som Tyska 
demokratiska republiken (DDR)

Vid midsommartid 1950 utbröt krig mellan Nord- och Sydkorea. USA tog 
initiativ till en FN-aktion till stöd för Sydkorea. FN-aktionen kunde genomföras 
därför att Sovjetunionen uteblev från det sammanträde i FN:s säkerhetsråd där 
beslutet om aktionen fattades.

Neutralitetspolitiken
Vid fredsslutet 1945 var det inte givet att Sverige skulle fortsätta beredskapsårens 
neutralitetspolitik. Östen Undén framstår som personi"kationen av den svenska 
neutraliteten efter andra världskriget. Han delade emellertid, inledningsvis, den 
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optimistiska syn där Förenta Nationerna sågs som en framgångsrik organisation 
för biläggande av mellanfolkliga kon#ikter. Sverige blev 1946 medlem av FN. 
Rent formellt var detta ett avsteg från neutralitetspolitiken. Men den svenska 
regeringen hade redan från början förklarat att om FN skulle lamslås av inre 
motsättningar eller blockbildningar i den internationella politiken avsåg Sverige 
att återgå till neutralitetspolitiken. 

Redan vid Potsdam-konferensen blev segermakterna oeniga i en väsentlig 
fråga. Det gällde – som framgått ovan – Tysklands östgräns. När Sverige 29 
augusti 1946 blev medlem av FN stod det klart att FN inte var en organisation 
som kunde lösa mellanfolkliga kon#ikter. I stället skärptes öst-väst kon#ikten. 
Det kalla kriget tog sin början.37

Under perioden kom det fram – som framgått ovan – #era tecken på skärp-
ning av öst väst kon#ikten. Under utrikesdebatten i riksdagen i februari 1948 
deklarerade regeringen (utrikesminister Östen Undén) att Sverige avsåg att i 
händelse av krig föra en politik inriktad på neutralitet. Denna hållning skulle bli 
vägledande för den o!ciella svenska utrikespolitiken under hela efterkrigstiden. 

Regering och riksdag kom under efterkrigstiden att tillmäta neutralitetspoli-
tiken efter hand ökad betydelse som vägledare i utrikespolitiken. De bedömde också 
att den med framgång kunde hålla Sverige utanför krig.  Ett par belysande citat:

Försvarsutredningen har i ett tidigare avsnitt gjort det sammanfattande bedömandet att 
krig i Europa inte kan uteslutas under nu överblickar tid och inte heller sådana aggres-
siva påtryckningar eller andra yttringar av en maktpolitik som utgår från hot om krig. 
Även om Nordeuropa synes ha en sådan strategisk betydelse att det dras in i en kon#ikt i 
Europa mellan stormakterna, behöver detta förhållande inte absolut gälla Sverige. Denna 
bedömning utgör den principiella grundvalen för den svenska neutralitetspolitiken. I sin 
tur blir denna politik trovärdig och realistisk först när det byggs upp och genomförs med 
stabil politisk inriktning samt med stöd av ett för denna uppgift väl anpassat och samman-
satt totalförsvar som ger vårt land en betydande motståndskraft inför tänkbara påfrest-
ningar och aggressioner.- - - Försvarsutredningen bedömer att vårt lands möjligheter att stå 
utanför krig och allvarligare kon#ikter även i framtiden bäst främjas genom ett fasthållande 
vid den alliansfria politiken inriktad på att möjliggöra neutralitet i ett framtida krig.
(FU 65:s betänkande SOU 1965:10, s 130)

Den svenska neutralitetspolitiken är den främsta garanten för vår fred och vårt oberoende. 
Sverige kommer därför att orubbligt att fullfölja en alliansfri politik syftande till neutralitet 
i krig. Denna politik är fast förankrad hos det svenska folket. - - - Neutralitetspolitiken 
förutsätter vidare en fast och konsekvent försvarspolitik, som redan i fred skapar förtroende 
i omvärlden för vår vilja och förmåga att försvara oss. Ett starkt och allsidigt totalförsvar 
är väsentligt för att göra säkerhetspolitiken trovärdig. Om denna inriktning i stort om 
säkerhetspolitiken råder en bred politisk enighet, som manifesteras i den säkerhetspolitiska 
rapporten (SOU 1985:23) från 1984 års försvarskommitté.
	4UBUTNJOJTUFS�*OHWBS�$BSMTTPO�J�1SPQ�������������T��


37 Jan Melin, Alf W Johansson, Susanna Hedenborg, Sveriges Historia, Rabén Prisma, Falun 1997, 
s 249
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Statsmakterna hävdade som synes att neutralitetspolitiken skulle stödjas av ett 
starkt försvar. Jung bekräftade att stödet åt neutralitetspolitiken var krigsmaktens 
närmaste uppgift. I en föredragning för regeringen 1946 anförde han bland annat 
följande:

Men om en brytning skulle inträda mellan stormakterna, slutar automatiskt FN:s säker-
hetssystem att fungera. Därmed upphöra även de militära förpliktelser som medlemskap i 
FN innebär. I ett dylikt läge blir den närmaste uppgiften för vår krigsmakt att vara ett stöd 
för svensk neutralitetspolitik. En förutsättning för att svensk neutralitet skall respekteras 
är att krigsmakten är så organiserad och grupperad, att den efter måttet av våra resurser 
medger försvar vid direkt anfall. Krigsmakten måste vara sådan, att ingendera parten i en 
stormaktskon#ikt skall kunna räkna med att utan avsevärd kraftinsats tilltvinga sig fördelar 
på svenskt territorium.
(VPM rörande krigsplanläggningen, avsedd att ligga till grund för ÖB:s föredragning för 
regeringen den 21 mars 1946.)

Av beskrivningen nedan om beslutsprocessen i försvarsfrågan framgår att reger-
ingen och ÖB var överens om att ett starkt försvar behövdes som stöd för neutra-
litetspolitiken. Däremot skilde sig meningarna i frågan om vad som skulle anses 
vara ett tillräckligt starkt försvar. 

Händelser och handlingar under åren 1944–1951 av betydelse för att bedöma 
olika aktörers in!ytande på krigsmaktens verksamhet och inriktning

Vårt framtida försvar.
Överbefälhavarens förslag, ÖB 47, överlämnades den 31 mars 1947 till FK 45. 
(P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1947) ÖB 47 är mycket innehållsrik.

 Sammanfattningen Vårt framtida försvar är till sin karaktär en unik produkt, 
ingen annan ÖB-utredning under efterkrigstiden innehåller lika omfattande 
historiska, militärpolitiska och strategiska exposéer.--- De första fem kapitlen är 
av störst intresse - - -(W Agrell 1985, s 82) 

Kapitel I i ÖB 47 Försvar och reformer avslutas med följande slutsats: Även för 
framtiden gäller det, att inre frihet icke varaktigt kan vinnas utan yttre, att nationell 
trygghet är en nödvändig förutsättning för social trygghet men också att inre frihet, 
inre trygghet äro ett viktigt bidrag till ett starkt svenskt försvar.38    

ÖB Jung utövar här enligt min mening en roll som rådgivare till politikerna 
angående grunderna för säkerhetspolitiken.

ÖB 47 Kapitel VI Målsättningen för vårt försvar 
I kapitel VI framhålls bland annat:

Svensk krigföring måste vid "entligt anfall gå ut på att vinna tid, så att understödsaktioner 
från annan sida hinna genomföras. Av mycket stor betydelse blir därför, att huvuddelen av 
våra stridskrafter icke utsättas för förintande begynnelse - motgångar samt att förbindel-
serna åt andra sidan hållas öppna.

38 ÖB 47 s 18
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Det är självklart, att målen för svensk krigföring icke kunna nås genom strategisk o$ensiv. 
Även en strategisk defensiv, som syftar till ett stelt periferiförsvar av landgränsen och kuster, 
är på grund av styrkeförhållandena utesluten, detta bl. a. med hänsyn till nödvändigheten 
att kunna en luftinvasion mot landets inre.

En strategisk defensiv, som syftar till "endens fördröjande, måste i stället tillämpas. 
Denna defensiv bör föras på sådant sätt, att avsevärda delar av våra styrkor bevaras i strids-
dugligt skick så länge som möjligt samtidigt som "enden försvagas. Defensiven genomförs 
av landstridskrafterna som en kombination av lokala anfallsstötar och försvar av på djupet 
ordnade befästningar.

Sjöstridskrafterna insättas mot "entliga överskeppningsföretag och sjötransporter samt 
biträda med mindre delar vid upprätthållandet av våra förbindelser en eventuell bunds-
förvant; de sannolika styrkeförhållandena i luften framtvinga, att verksamheten i regel 
förlägges nära den svenska kusten.

Flygstridskrafternas verksamhet omfattar jaktförsvar av områden, inom vilka förband ur 
de olika försvarsgrenarna utföra särskilt betydelsefulla operationer, anfall mot en invade-
rande "ende och hans längst framskjutna baser samt jaktförsvar av viktiga orter.

En förutsättning för sjö - och #ygstridskrafternas operationer är tillgång på tillräckliga, 
e$ektivt, försvarade baser39

Av texten i ovanstående citat framgår ÖB Jungs förslag till hur svenska operationer 
borde ha genomförts under förutsättning av att regeringen hade valt en defensiv 
strategi. Som framgår i avsnitt FB 48 nedan gjorde regeringen ett annat val.

ÖB 47 Kapitel VII Kraven på vårt försvar
Av kapitel VII framgår bland annat följande:

De militärgeogra"ska förhållandena, den tekniska utvecklingen samt inte minst de ömse-
sidiga styrkeförhållandena under tänkbara kon#ikter leda till slutsatsen, att vi måste räkna 
med möjligheten, att en anfallande "ende lyckas tränga in i landet, alltså utföra en invasion.

Det vore verklighetsfrämmande att tro, att Sveriges krigsmakt, hur stark den än blir, 
skulle i alla lägen kunna överallt avvisa anfall över land- och sjögränserna samt mot landets 
inre. Som tidigare framhållits, bör den grundläggande svenska försvarsprincipen vara att 
genom ett segt motstånd vinna tid för att hjälp utifrån skall hinna lämnas.

Krigsmakten bör vara organiserad i överensstämmelse med denna grundprincip. Är så 
fallet, fyller den även bäst sin fredsbevarande uppgift som stöd för svensk utrikespolitik.

Ovanstående citat är en komplettering av stycken ovan, och den kom givetvis inte 
heller att godtas i FB 48.

ÖB 47 Kapitel XII Överbefälhavarens förslag
Kapitel XII innehåller redan i rubriken en dold motsägelse. ÖB Jung har i början 
av ÖB 47 (den del av boken som Wilhelm Agrell har betecknat som mest intres-
sant) föreslagit en defensiv strategi och defensiva operationer. Dessa förslag var 
grundade på en strategisk studie, där krav på försvarsförmåga och tillgång på 
försvarsresurser hade analyserats i styrkejämförelse med stormakt. I kapitel XII 
föreslår ÖB en helt annan strategi, en kompromiss mellan o$ensiv och defensiv 

39 ÖB 47 s 130f
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strategi, inte grundad på analyserade krav på försvarsförmågan utan anpassad till 
stridskrafternas av andra skäl inneboende förmåga. De i praktiken dimensione-
rande – om än inte som sådana uttalade – förslagen är emellertid följande:

t��J�LBQJUFM�9**��att organisationen i allt väsentlig bevaras, dock anpassad efter 
vunna erfarenheter40

t��J�LBQJUFM�9*7��att den fortsatta anpassningen efter det militärpolitiska lägets 
krav och krigsteknikens utveckling även framledes skall regleras efter hand 
genom partiella reformer.41

Jag hävdar mot denna bakgrund att ÖB 47 Kapitel XII inte var det förslag som 
Jung egentligen ville lägga fram inför FB 48. Kapitel XII var ÖB Jung tvingad att 
ställa sig bakom för att före FB 48 hindra "nansminister Wigforss planer på att 
nedrusta krigsmakten.

1945 års försvarskommitté FK 45 
FK45 tillsattes 29 juni 1945 med uppgift att verkställa en utredning rörande 
GÚSTWBSFUT�PSHBOJTBUJPO�FGUFS�CVEHFUÌSFU���������TBNU�GÚSFTMÌ�CFTQBSJOHBS��0SEGÚ-
rande var landshövdingen Karl Levinsson. Tio ledamöter ingick, varav fyra riks-
dagsledamöter. Bland de övriga fanns Sven Andersson, partisekreterare (S), Arne 
Geijer, förbundssekreterare (LO) och bankdirektören Jacob Wallenberg. Det 
fanns ett unikt inslag i FK 45: Fyra höga militärer, överste och högre i rang, var 
sakkunniga med rätt att avge särskilda yttranden. (Enligt min mening var detta 
ett arrangemang som den 1945 avgående försvarsministern Per Edvin Sköld och 
ÖB Helge Jung stod bakom.)

FK 45 föreslog bland annat följande: (SOU 1947:72)

t��6UCJMEOJOHTUJEFO�GÚS�WÊSOQMJLUJHB�BWLPSUBT�(SVOEVUCJMEOJOH�OJP�NÌOBEFS�
två månaders repetitionsutbildning.

t��"SNÏOT�LSJHTPSHBOJTBUJPO�TLÊST�OFE�NFE�J�NFEFMUBM����QSPDFOU�
t��"SNÏOT� GSFETPSHBOJTBUJPO� GÚSFTMPHT� PNGBUUB� ��� SFHFNFOUFO� WBSBW� ��� J�

infanteriet.
t��.BSJOFOT�LSJHTPSHBOJTBUJPO�GÚSFTMPHT�PNGBUUB�USF�LSZTTBSF�UJP�KBHBSF�PDI�

tjugofyra ubåtar m m, 
t��.BSJOFOT�GSFETPSHBOJTBUJPO�GÚSFTMPHT�J�TUPSU�CJCFIÌMMFO�
t�*OPN�ìZHWBQOFU�CPSEF�KBLUìZHFU�ÚLB�NFE�UJP�QSPDFOU��,SJHT���PDI�GSFETPS-

ganisationen borde vara överensstämmande och omfatta 15 #ottiljer.

FK 45 var djupt oenig. Åtta ledamöter och de fyra militära sakkunniga lämnade 
särskilda yttranden. De sistnämndas yttranden var i regel mycket omfattande.
40 ÖB 47 s 216
41 ÖB 47 s 266
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FK 45 var inte bara oenig. Kommitténs organisationsförslag var mycket omfat-
tande. Kommittén hade till uppgift att föreslå besparingar. Mot bakgrund av bl 
a organisationsförslagen förefaller kommitténs besparingsförslag vara orealistiska. 
Organisationsförslagen har omisskännliga likheter med den i ÖB: s skrivelse till 
försvarsministern den 9 oktober 1945 betonade strävan att behålla den be"ntliga 
krigs -och fredsorganisationen i stort sett oförändrad. Var detta ett resultat av de 
militära sakkunnigas arbete i kommittén?

FK 45:s förslag (SOU 1947:72) lades inte till grund för regeringens propo-
sition inför FB 48. Försvarsminister Allan Vougt ansåg att FK 45:s förslag var 
alltför splittrat (Prop. 1948:206). Utgången av striden mellan FK 45 och den av 
ÖB Jung ledda motståndet mot FK 45:s och "nansminister Wigforss nedrust-
nings avsikter kan ha bidragit till FK 45: s misslyckande.

Striden mellan ÖB Jung och militärledningen å ena sidan 
och FK 45 och "nansministern å andra sidan.
När andra världskriget närmade sig sitt slut väntade sig många inom det socialde-
mokratiska partiet, landets största, otåligt på att få bryta regeringssamarbetet för 
att återuppta förkrigstidens reformarbete. Skördetiden var inne! 

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram de 27 punkterna skulle nu förverkligas. 
Grunden skulle läggas för ett allmänt trygghetssystem omfattande alla medbor-
gare. Vidare skulle en aktiv statlig näringspolitik genomföras för att näringslivet 
skulle kunna möta en förväntad efterkrigsdepression av den typ som hade följt 
efter första världskriget,

Arbetarrörelsens efterkrigsprogram presenterades i april 1944. Arbetet hade 
letts av ingen minde än "nansminister Ernst Wigforss. Programmet teoretiskt väl 
genomarbetat. Den försvarskommitté (FK 45) som regeringen tillsatte 28 juni 
(medan Sköld fortfarande var försvarsminister) förväntades av "nansminister 
Wigforss leverera i praktiken genomförbara förslag enligt efterkrigsprogrammet.

Även militärledningen och vapenindustrin förberedde en skördetid Det gällde 
att skörda frukterna av det upprustningsarbete som under stora ansträngningar 
hade genomförts under beredskapsåren. Jung "ck den 28 juni 1944 i uppdrag av 
regeringen (försvarsminister Sköld) att utreda försvarets framtida organisation, 
grundat på strategiska överväganden och med hänsyn tagen till erfarenheterna 
från det pågående kriget.

Strategisk studie rörande Sveriges försvar i ett läge, som kan bedömas inträda efter det 
pågående krigets slut�JOLPN�UJMM�SFHFSJOHFO�	'TU�"
�EFO����PLUPCFS������42  Den 9 
oktober "ck försvarsminister Allan Vougt en skrivelse från ÖB, där denne anmälde 
att han som en följd av den strategiska studien ändrat sin tidigare uppfattning 

42 Wallerfelt I, s 202, not 70
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rörande en ny femårsplan för Krigsmakten.43 ÖB Jung anförde vidare att man i 
det osäkra läge som rådde ej borde låsa fast organisationsutvecklingen i en femårs-
plan. I stället borde en fortlöpande anpassning ske till det militärpolitiska lägets 
krav. ÖB anförde: Min ståndpunkt är i stället – och den stöddes av samtliga 
försvarsgrenschefer – att vi tillsvidare böra bevara vårt försvar i stort sett vid dess 
nuvarande form och styrka. Genom partiella reformer, som icke bryta kontinuiteten 
och därför icke äventyra den i de "esta avseenden tillfredsställande försvarsorganisa-
tion, som uppbyggts genom dryga ansträngningar av vårt folk, bör försvaret efterhand 
anpassas efter den tekniska utvecklingen och de förändringar som kunna inträda i det 
militärpolitiska läget.44

Den ståndpunkt som ÖB Jung bekände sig till i ÖB 47, kapitel XII, var ett 
markant avfall från hans tidigare tillkännagivna ståndpunkter när det gäller 
försvarets inriktning, från defensiv krigsmakt byggd på folkförsvar till o$ensiv 
krigsmakt byggd främst på industriell kapacitet,

ÖB Jungs nya ståndpunkt blev mycket framgångsrik främst därför att han 
försäkrade sig om starkt medagerande. Av ÖB 47, kapitel XII, framgår att 
försvarsgrenscheferna gav sitt stöd. Det innebar att även vapenindustrin gav sitt 
stöd. Den hade lika stort intresse som försvarsgrenscheferna av att bevara vårt 
försvar i stort sett vid dess nuvarande form och styrka. ÖB Jung ska$ade sig också 
stöd inom regeringen, d v s stöd mot "nansminister Wigforss.

Utrikesministern har vid sin granskning av kapitlet om Sveriges läge biträtt 
den meningen, att en e$ektiv krigsmakt under den framtid som vi nu kan över-
blicka, kommer att vara en grundförutsättning för att Sveriges regering skall 
kunna åt vårt folk bevara frihet och fred. (ÖB 47, s 263)

Jung lyckades genom sina insatser hindra FK 45 och "nansminister Wigforss 
från att driva igenom sina nedrustningsplaner i FB 48. Men det var en dyrköpt 
seger. FB 48 blev under"nansierat och band handlingsfriheten i försvarsfrågan 
under mycket lång tid framåt.

1948 års försvarsbeslut Prop. 1948: 206
Försvarsminister Allan Vougt anmälde att FK 45:s förslag inte kunde läggas till 
grund för propositionen. Förslaget var alltför splittrat. Propositionen var därför ej 
att fatta som ett förslag till en ny försvarsplan i vedertagen mening. Den innebar 
en väsentlig förstärkning av #ygvapnet samt riktlinjer för fortsatt utredning 
beträ$ande vissa delar av krigsmakten samt en serie delförslag. Syftet var emel-
lertid att skapa ett självständigt nationellt försvar – ett försvar utan luckor – till 
stöd för den alliansfria politiken.

43 Wallerfelt I, s 38
44 ÖB 47, s 215
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I avsnittet Skördetiden ovan har jag hävdat att det inför FB 48 fanns två 
konkurrerande storheter i kampen om samhällets resurser och att denna kamp 
skulle avgöras i FB 48. Det var å ena sidan De 27 punkterna med "nansminister 
Ernst Wigforss som initiativtagare och FK 45 som verktyg, å andra sidan ÖB 47, 
kapitel XII, med ÖB:s skrivelse den 9 oktober 1945 till försvarsminister Allan 
Vougt som verktyg. 

Det var ÖB som gjorde det första utspelet genom att den 31 mars 1947 
presentera ÖB 47. I dess kapitel XII ändrade han sig och övergav sina tidigare 
förslag om en klart defensiv strategi. Därigenom vann han stöd från försvarsgre-
narna och – inte minst viktigt - från försvarsindustrin. I kapitel XIV kunde han 
redovisa stöd av utrikesminister Östen Undén för i kapitel XII redovisad inrikt-
ning. Därigenom splittrade han den socialdemokratiska regeringen: Undén mot 
Wigforss med Vougt som handlingsförlamad åskådare.

Motsidans mest uppmärksammade drag kom i form av kritiska recensioner 
och kommentar om ÖB 47 i dagspressen. I regeringsorganet Morgontidningen 
tog chefredaktören Gösta Elfving upp saken i #era ledare. Den 14 december 1947 
hävdade han att FK 45:s förslag hösten 1947 var grunden för ett e$ektivt försvar 
som samhället kunde bära. ÖB 47 betecknade Elfving den 13 december som 
svagt, främst därför att försvarsgrenarnas särmeningar lyste igenom i de fyra mili-
tära reservanternas särskilda yttranden. 

Riksdagen fattade beslut i enlighet med prop.1948:206 som i sin tur grun-
dades på ÖB 47 kapitel XII i de delar som är väsentliga för krigsmaktens fram-
tida inriktning. Av dominerande betydelse är att propositionen hade föreslagit 
att Sverige skulle ha ett självständigt försvar – ett försvar utan luckor. FB 48 blev 
därmed en seger för de aktörer som stod bakom ÖB 47 kapitel XII och ÖB:s 
skrivelse till försvarsministern 9 oktober 1945, d v s främst försvarsgrenarna och 
försvarsindustrin. Men för rikets försvarsförmåga på sikt var FB 48 ödesdigert 
bakslag.

FB 48 innebar att statsmakterna bands vid en försvarslösning som var o"nan-
sierad, olämplig ur säkerhetspolitisk, strategisk och operativ synvinkel i det mili-
tärpolitiska läge som kom att råda under det kalla kriget. FB 48 var inte möjligt 
att korrigera med de medel som anvisades. FB 48 var närmast anpassat för det 
läge som rådde under beredskapsåren, inte för det kalla krig som ÖB Helge Jung 
förutspådde vid föredragning för regeringen 21 mars 1946. Genom att vidmakt-
hålla den under beredskapsåren upprustade organisationen höll FB 48 uppe de 
reella försvarskostnaderna på en nivå som är möjlig endast i krigstider, då perso-
nella och ekonomiska resurser är generösa och i praktiken obegränsade.

FB 48 inledde en tioårsperiod av förvirrad svensk försvarspolitik, som doldes 
under slagord som Guldåldern och genom en opinionsbildning där FB 48 beskrevs 
som ett föredöme för kommande försvarsbeslut.
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Statsminister Tage Erlander insåg snabbt att FB 48 var under"nansierat. Men 
han vågade inte vidta en e$ektiv motåtgärd, nämligen att anbefalla en verklig-
hetsanknuten strategisk analys av kraven på försvarsförmåga och försvarsresurser. 
Mitt försök till förklaring till denna vägran är att det socialdemokratiska partiets 
prioritering av industripolitik – som krävde goda relationer med stor"nansen – 
skulle ha ifrågasatts. I stället tog statsministern två närmast desperata initiativ, 
nämligen skandinaviskt försvarsförbund och Försvarsutredningen 1949, FU 49.

Skandinaviskt försvarsförbund 
Förhandlingar mellan Sverige, Norge och Danmark startade 1948. Förslaget mötte 
redan från början motstånd, även inom Erlanders eget parti. I sina dagböcker 
skriver denne att han var irriterad över Gustav Möllers idiotiska förbannelse över 
ett nordiskt försvarsförbund.45

Förhandlingarna strandade i slutet av januari 1949. Den norske utrikesminis-
tern Halvard Lange deklarerade att förbundet till sin karaktär och innehåll måste 
ingå i Atlantpaktens säkerhetssystem. Vid mötet som hölls i Oslo klargjorde utrikes-
minister Undén att detta var omöjligt för Sverige.46

1949 års försvarsutredning
FU 49 tillsattes 22 april 1949 med uppgift att verkställa en allmän omprövning 
av vårt försvarsväsen. FU 49 skulle föreslå besparingar men också hur luftför-
svaret skulle förstärkas. Till ordförande i FU 49 utsågs Torsten Nothin, styrelse-
ordförande i SAAB.

Erlanders motiv för att tillsätta FU 49 avslöjade han för chefen för armén C 
A Ehrensvärd den 28 april 1949. Statsministern deklarerade inledningsvis att han 
personligen var anhängare av tanken på att alla manliga vapenföra skulle utbildas. 
Men som statsminister måste han hålla på att FU 49 var förutsättningslös och det 
var den. Flygvapnet är vår första försvarslinje, Man vågar mobilisera #ygvapnet 
utan att oroa folket. Ehrensvärd ogillade statsministerns motiveringar men han 
reagerade påfallande passivt, uppenbarligen i förhoppning om att statsministerns 
illa underbyggda förslag skulle rinna ut i sanden.47 FU 49 avbröt sitt uppdrag 
1953 utan ha uppvisat något resultat. Men det var inte den svenska regeringen 
som avbröt utan Koreakriget.

ÖB: s in!ytande
ÖB Jungs in#ytande som chef för krigsmakten var stort och positivt. Inom Krigs-
makten var han känd för att ha avvärjt "nansministerns nedrustningsplaner och 
därigenom ha ingjutit framtidstro i den beredskapströtta krigsmakten. Som fram-

45 Tage Erlander, Dagböcker 1945–1949, s 224, den 7 maj 1948
46 Erlander ibid, s 293
47 C A Ehrensvärd, Arméchef i orostider, SMB, Luleå, s 313
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gått ovan hade ÖB Jung haft stort in#ytande på FB 48. I kursboken O$cer 43,48  
citerar Nils Sköld följande rader ur FB 48: Krigsmakten i dess helhet bör vara så 
uppbyggd att den förmår ge största möjliga uttryck åt vårt folks vilja att bevara landets 
handlingsfrihet och avvisa varje kränkning av dess integritet. Sköld fortsätter: Det 
kändes därför meningsfullt att tjänstgöra i försvaret. 

Jungs in#ytande i rollen som rådgivare i strukturella och organisatoriska 
frågor var positivt på kort sikt men negativt på längre sikt sett ur den nationella 
försvarsförmågans synvinkel. Det var mycket positivt att ÖB Jung bidrog till att 
hindra "nansminister Wigforss akuta besparingsplaner. Men samtidigt var FB 48 
så under"nansierat att det medförde mycket svårlösta problem i framtiden. 

Till Jungs efterträdare utsåg regeringen Erlander en för tiden ung general, 53 
år, som inte heller han kunde ge krigsmakten en samlad ledning men som med 
sin kraftfulla framtoning skulle komma att lägga grunden för det kalla krigets 
svenska totalförsvar.

48 O$cer 43, Probus 1993 s 19
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Försvarspolitik under en ”förment” guldålder
Nils Swedlund
Generalen Nils Swedlund var ÖB 1951–1961. Swedlund 
föddes 1898. Han blev o!cer vid Hälsinge regemente 
1919, kapten vid generalstabskåren 1933, major 1940, 
lärare vid KHS 1940 – 1942, överstelöjtnant och chef för 
Försvarsstabens arméavdelning 1942, överste 1944, chef 
för Norrbottens regemente 1946, chef för Försvarsstaben 
1947, generalmajor 1948, generallöjtnant 1951, general 

och ÖB 1951. Avsked som ÖB den 30 september 1961.

Inrikespolitisk bakgrund 1951–1961
Regeringar
 Tid Statsminister Försvarsminister Finansminister
1951-04-01- -1951-10-01 Tage Erlander Allan Vougt Per Edvin Sköld
1951-10-01- -1955-09-12 Tage Erlander Torsten Nilsson Per Edvin Sköld
1955-09-13- -1957-02-22 Tage Erlander Torsten Nilsson Gunnar Sträng
1957-02-22- -1961-09-30 Tage Erlander Torsten Nilsson Gunnar Sträng

Riksdags- och kommunalval 1951 - 1960 
 Tid H C FP S V
 1952 (R) 14,4 10,7 24,4 46,3 4,3
 1954 (K) 15,7 10,3 21,7 47,4 4,8
 1956 (R) 17,1 9,4 23,8 44,6 5,0
� �����	3����
� ���� ���� ���� ���� ��
� �����	3�����
� ���� ���� ���� ���� ��
 1960 (R) 16,5 13,6 17,5 47,8 4,5

Opinionsläge 1951–1961
Under perıoden inträ$ade inga avgörande förändringar vare sig inom eller mellan 
de politiska partierna. 

Den högkonjunktur som följde efter Koreakriget gav i Sverige upphov till prisstegringar 
och stark in#ation - - - - - För att kunna vidta impopulära ekonomiska åtgärder ansåg 
socialdemokraterna det nödvändigt att bredda regeringsunderlaget, Högern och folkpartiet 
kunde inte komma i fråga som samarbetspartners efter dessa partiers oförsonliga vansty-
reskampanj mot socialdemokratin under 1948 års valrörelse. Kommunisterna var omöj-
liga efter 1948 års utrikespolitiska händelser. Återstod Bondeförbundet, med vilket soci-
aldemokraterna tidigare haft fruktbart samarbete (1933 års kohandel, samlingsregeringen 
1939–1945).49

Socialdemokraterna var i koalition med Bondeförbundet 1951–1957. Under 
denna period rådde lugn i den svenska inrikespolitiken, tills striden om ATP bröt 
ut 1957.

49 Alf W Johansson m #, Sveriges historia, s 250f
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Under 1950-talet ökade reallönerna. Samtidigt ökade kraven på förbättrad 
välfärd. De växande förväntningarnas missnöje skulle mötas, enligt statsminister 
Tage Erlander. Under 1950-talet kom det emellertid inte att uppstå någon öppen 
kon#ikt mellan välfärds- och försvarsintressen av den art som hotade i slutet av 
1940-talet och som då avvärjdes av utrikesminister Undén, med stöd av ÖB 
Jung, i strid mot "nansminister Ernst Wigforss. Att sådan strid uteblev på 1950-
talet beror enligt min mening på försvarsminister Torsten Nilssons försvarspoli-
tiska insatser. Denne stödde hela tiden ÖB Swedlunds förslag. Torsten Nilsson 
anmälde tidigt för den nye ÖB Swedlund: Beredd ta strid för försvaret inom det 
egna partiet.50

Den försvarsproposition som lades fram i mars 1958 var präglad av Torsten 
Nilssons och ÖB Swedlunds syn på försvarsfrågan – trots att Nilsson hade slutat 
som försvarsminister 1957 för att som socialminister säkra partiets seger i ATP-
omröstningen. Försvarspropositionen mötte stark kritik inom det socialdemo-
kratiska partiet. Att denna kritik tystnade var med stor sannolikhet socialminister 
Torsten Nilssons förtjänst. Se vidare om dennes insatser i samband med redovis-
ningen nedan om ÖB 54, ÖB 57 och FB 58.

Utrikespolitisk bakgrund 1951–1961
I slutet av 1940-talet hade motsättningarna mellan stormakterna i öst och väst, 
ledda av Sovjetunionen respektive USA, börjat ta sig organisatoriska uttryck. Den 
politiska Atlantpakten bildades 1949, NATO 1951. På östsidan organiserades 
Warszawa-pakten 1955. Koreakriget 1950–1953 hade varit ett krig mellan Nord-
korea och FN, utan att USA och Sovjetunionen formellt var inblandade, men 
kriget höjde spänningen i den internationella politiken. För Sveriges del "ck detta 
paradoxalt nog en positiv e$ekt. Statsminister Tage Erlander tvingades avbryta 
det drastiska nedrustningsprojekt som han hade startat 1949 genom att tillsätta 
Försvarsutredningen 1949, FU 49. 

Stalins död 1953 väckte förhoppningar om avspänning men Sovjetunionen 
visade samma år sin styrka genom att spränga sin första vätebomb. Avspän-
ning kom att prägla mitten av 1950 - talet i den internationella politiken. 1955 
utrymde Sovjetunionen det ockuperade Österrike samt Porkala-basen väster 
om Helsingfors. Nikita Chrusjtjov, sedan 1953 det sovjetiska kommunistpar-
tiets förste sekreterare, ledde utrikespolitiken i samförståndsanda. Ett toppmöte i 
Genève sommaren 1955 ägde rum i påfallande vänskaplig atmosfär; dock förblev 
de stora sakfrågorna olösta. Det visades tecken på liberalisering inom Sovjetu-
nionen. Vid den 20:e partikongressen i februari 1956 höll Chrusjtjov ett tal där 
han i skarpa ordalag tog avstånd från den stalinistiska personkulten och avslöjade 
den döde diktatorn som en despot och terrorist.

50 Nils Swedlunds dagbok 1951-10-10. KrA
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Under de sista åren av 1950-talet blev det internationella säkerhetshetspoli-
tiska läget återigen spänt. En folklig revolt bröt ut i Ungern 1956. Den sovjett-
rogna kommunistiska ungerska regeringen störtades. Den ersattes av en nationell 
samlingsregering, ledd av den liberale kommunisten Imre Nagy. Denne förkla-
rade att Ungern hade lämnat Warszawa-pakten. Då trängde sovjetiska trupper in 
i Ungern och krossade revolten. FN:s generalförsamling krävde att de sovjetiska 
trupperna skulle lämna Ungern. Sovjetunionen vägrade. 

Samtidigt som Ungern-revolten utspelades, d v s i oktober-november 1956, 
pågick Suez-krisen. Egypten hade sommaren 1956 annekterat det anglo-franska 
Suez-kanalbolaget. Israel utnyttjade situationen och anföll Egypten, understött 
av England och Frankrike. Israel invaderade Sinaihalvön och trängde fram mot 
Suezkanalen. USA och Sovjetunionen, i samverkan, tvingade Israel, att avbryta 
invasionen.

Under 1957 skickade Sovjetunionen upp en satellit i rymden, historiens första. 
Därmed öppnades möjligheter för användning av interkontinentala robotar, som 
kan bära kärnvapen. Sovjetunionen hade dittills – till skillnad från USA – saknat 
sådan möjlighet.

Sovjetiskt luftrum kränktes under år 1960 av ett amerikanskt spanings#yg-
plan, typ U 2. Planet sköts ned. Händelsen ledde till att Chrusjtjov avbröt ett 
toppmöte som pågick i Paris och vidare till att denne övergav den politik med 
fredlig samexistens som han tidigare varit förespråkare för.

1961 – som var Nils Swedlunds sista år som ÖB – ökade spänningen mellan 
stormakterna ytterligare. Motsättningarna gällde Berlin. Sovjetunionen hade 
redan 1958 sagt upp avtalen med västmakterna om staden. 13 augusti 1961spär-
rades Berlins ostsektor av från övriga delar av staden. Bygget av Berlinmuren 
började.

Handlingar och händelser som visar ÖB Swedlunds verksamhet 1951–1961
Överbefälhavarens förslag 1954 (ÖB 54) Alltjämt ett starkt försvar. Riktlinjer och 
kostnader.51

I förordet framhöll ÖB att vårt lands läge är utsatt. Vi måste arbeta vidare för att 
bibehålla ett starkt försvar.52 ÖB var i övrigt kortfattad när det gäller det säker-
hetspolitiska och strategiska läget. Desto mera kraft ägnade han åt den militär-
tekniska utvecklingen, särskilt när det gäller atomstridsmedel och deras betydelse. 
Om en småstat saknar atomstridsmedel och inte ingår i en allians som disponerar 
sådana stridsmedel kan detta utgöra en lockelse för en angripare.53

51 Referat av ÖB 54 "nns i Kontakt med Krigsmakten, årgång X, nr 9-10
52 Ibid s 267f
53 Ibid s 267f
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Kärnvapenfrågan i allmänhet på 1950-talet 
Det första öppna förslaget på militär sida om svenska kärnvapen lades fram 1952 
av #ygvapenchefen Bengt Nordenskiöld. Motivet torde enligt min mening ha 
varit en förhoppning om att kärnvapen skulle stärka #ygvapnets ställning gent 
mot de två andra försvarsgrenarna i budgetsammanhang.

Kärnvapen skulle göra #ygvapnet till den första försvarslinjen, vilket Norden-
skiöld tre år tidigare i en lysande föredragning hade övertygat statsminister Erlander 
om att #ygvapnet kunde bli – redan med konventionella vapen.54  Nordenskiöld 
fortsatte sin plädering för svenska kärnvapen ännu fem år efter sin pensionering, 
d v s 1959, trots att hans efterträdare som #ygvapenchef, Axel Ljungdahl, inte 
deltog i denna kampanj.55 I och med ÖB 54 övertog Swedlund ledningen av 
propagandan på militär sida för svenska kärnvapen.

På partipolitisk sida blev kärnvapenfrågan högst kontroversiell. Det regerande 
socialdemokratiska partiet splittrades i frågan. För anska$ning av svenska kärn-
vapen var – i varje fall i mitten på 1950-talet statsministern, sannolikt starkt 
påverkad av Lundaprofessorn Torsten Gustafsson (se avsnittet om det militär-
industriella komplexet nedan); försvars- och senare "nansminister Sköld (denne 
gav 1959 ut antologin Svenska atomvapen. Syftet angavs vara att ge en väl under-
byggd upplysning i frågan); Torsten Nilsson; Sven Andersson; och Olof Palme.56 

Mot anska$ning av svenska kärnvapen agerade motståndsgrupper inom det 
socialdemokratiska partiet med ett markant inslag av kvinnor. Till de främsta 
motståndarna mot ÖB Swedlunds planer på anska$ning av svenska atomvapen 
hörde Nancy Eriksson, Ulla Lindström och Inga %orsson. De "ck starkt stöd av 
utrikesminister Undén.57

Splittringen inom regeringspartiet gjorde att inga beslut i kärnvapenfrågan 
kunde fattas under Nils Swedlunds tid som ÖB. Frågan sköts på framtiden. Den 
förlorade efterhand i aktualitet och den avskrevs i praktiken från agendan 1959.58 
Därmed hade en av hörnpelarna i ÖB Swedlunds utvecklingsstrategi ryckts 
undan. Han hade inte någon möjlighet att föreslå en annan strategi. Det skulle 
bli förödande för den svenska försvarspolitiken. Swedlund hade bildlikt talat 
surrat fast sig vid de argument som han presenterade i ÖB 54.

Ekonomi i och kring ÖB 54 
I ÖB 54 behandlades givetvis försvarskostnaderna och deras motiv. Det hävdades, 
med stöd av ett stort antal diagram, att de av ÖB föreslagna försvarskostnaderna 

54 Arméchef i orostider, s 313
55 Svenska o$cerspro%ler under 1900-talet, s 321f
56 W Agrell 1985, s 325 och 358
57 Ulla Lindström, I regeringen 1954–1959, s 314f
58 Agrell 1985, s 358
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inte var höga i internationell jämförelse. Deras andel av BNP steg heller inte.
ÖB:s förslag utgick från att samhällsekonomin skulle öka med 2,5 procent 

årligen och att försvarskostnadernas andel av BNP skulle vara oförändrad (ca 4,7 
procent). ÖB föreslog därför ett årligt påslag på försvarsbudgeten om 2,5 procent 
samt, därutöver, full kompensation för kommande pris- och lönestegringar.

ÖB:s sätt att argumentera utsattes för hård kritik inom det socialdemokra-
tiska partiet. Ulla Lindström, statsråd ger i sin bok I regeringen 1954 - 1959,59 
en livfull bild av stämningarna inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen 
i januari 1958. Vid den tidpunkten var regeringen i färd med att förbereda en 
försvarsproposition som i stor utsträckning vilade på ÖB 57 – en reviderad ÖB 
54 – som innebar ett årligt påslag på försvarsbudgeten om 2,5 procent;

28 jan. Där fräste det i inläggen av olust över försvarsbördor, vars onyttighet man hade en 
outsagd men genomskinlig övertygelse om, och olust över de pengar som de skulle komma 
att kosta. Reaktionen var genomgående så kritisk att Erlander fann sig föranlåten att hålla 
ett anförande dels i sakfrågan, dels i taktikfrågan med hänsyn till vårens politiska situation 
i allmänhet. Det gjorde verkan. Något försök att sabotera regeringens överläggningar med 
oppositionen innebar inte gruppens hållning.

Ulla Lindström använde ofta drastiska bilder när hon argumenterade mot ÖB 
Swedlund. Om dennes presentation av ÖB 54 hösten 1955 skrev hon följande:

Här kom nu överbefälhavaren med en försvarsplan på tio års sikt och attackerade reger-
ingen under två och en halv timme. Jag fann det beklämmande att militären krävde ökade 
anslag till försvaret i direkt proportion till bruttonationalprodukten, med samma procent 
son den årliga stegringen, för närvarande två och en halv procent. Annars skulle försvars-
maktens kapacitet minska med tjugotvå procent under den aktuella tioårsperioden, hotade 
man. Det var en propaganda med knallfärger.60

Ulla Lindström ägnade i sin bok ÖB Swedlund stor uppmärksamhet. Han 
framstår som något av en huvud%ende. Hon kunde glädjas åt att hon och de andra 
motståndarna till svenska kärnvapen besegrade Swedlund i den frågan. Men i 
ekonomi- och budgetfrågor förlorade hon. Men den reelle vinnaren var inte ÖB 
utan försvarsmister Torsten Nilsson. Denne besegrade även sådana kritiker som 
argumenterade mot honom i mera konventionella former.

Kaj Björk, chefredaktör för Ny Tid 1956–1963, skrev i Tiden� OS� ��������
under rubriken Försvarets pris att ÖB 54 skulle komma att utlösa en, inte minst 
inom socialdemokratin, välbehövlig diskussion. Den rena paci"smen och anti-
militarismen hade spelat ut sin roll inom internationell arbetarrörelse, men det 
fanns ändock anledning till kritik. Det gällde försvarskostnaderna, som drabbar 
de lägre inkomsttagarna hårdast. Björk erkände att neutralitetspolitik förutsätter 
höga försvarskostnader men han kritiserade ÖB:s argumentation, särskilt dennes 

59 Ibid  s 223
60 I regeringen, s 4
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jämförelser med andra länders kostnader. Torsten Nilsson var irriterad över Björks 
kritik men den påverkade varken honom eller FB 58.

ÖB:s förslag till krigsmaktens fortsatta inriktning.
ÖB angav sina riktlinjer i ÖB 54, kapitel VII Där angavs bl a: arméns personal-
styrka skulle minska med 12-14 procent; #ottan skulle inriktas mot att bli en lätt 
#otta; kustartilleriet skulle moderniseras; #ygvapnets jaktförband skulle utvecklas 
på bekostnad av attackförbanden. Kostnaderna för att genomföra förslagen enligt 
ÖB 54 skulle under den närmaste tioårsperioden stiga från 2,1 till 2,7 miljarder 
årligen. Samtidigt beräknades andelen av BNP stiga från 4, 71 till 4,79 miljarder.

Försvarsgrenschefernas mening om ÖB 54, var starkt sammanfattade följande:

t��$"�&ISFOTWÊSE��&UU�IÌSU�QSFTTBU�NJOJNVN�
t��$.�)�TPO�&SJDTPO��½#��T�GÚSTMBH�ÊWFOUZSBS�BMMWBSMJHU�WÌSU�UPUBMGÚSTWBS��1FSJ-

feriförsvaret måste tillgodoses bättre.
t��$'7�-KVOHEBIM��½#�UJMMHPEPTFS�NJOJNJLSBWFU�

Trots att försvarsminister Torsten Nilssons i allmänhet stödde ÖB Swedlunds 
förslag underkände regeringen av ekonomiska skäl ÖB 54 som underlag för nästa 
försvarsproposition. Ärendet övertogs av 1955 års försvarsberedning.

1955 års försvarsberedning 
Beredningen tillsattes 30 juni 1955 för att inom försvarsdepartementet under 
departementschefens ledning biträda med översynen av ÖB 54. Beredningen 
hade 12 ledamöter utöver ordföranden. Bland ledamöterna fanns #era in#y-
telserika politiker. bland annat partiledarna Jarl Hjalmarson (H) och Bertil 
Ohlin (FP) samt de i försvarspolitiken engagerade riksdagsledamöterna Martin 
Skoglund (H) och Manne Ståhl (FP). Generalsekreterare var statssekreteraren i 
försvarsdepartementet Olle Karleby.

Försvarsminister Torsten Nilsson ledde alla beredningens sammanträden 
under åren 1955–1957. Beredningen lyckades ändå inte att med ÖB 54 som 
grund skapa en i riksdagen acceptabel lösning. Arbetet med en sådan lösning 
kunde börja på allvar först sedan försvarsministern i mars 1957 anbefallt att 
ÖB skulle göra en utredning om fyra besparingsalternativ – ADAM, BERTIL, 
CESAR och DAVID – samt ÖB lämnat sitt svar, ÖB 57 – se längre fram i detta 
kapitel.

I februari 1958 blev beredningen enig om ett betänkande där en stor del 
av ÖB:s förslag i alternativ ADAM godtogs, dock inte dennes krav på svenska 
kärnvapen, ej heller ÖB:s krav på att FB 48:s målsättning direkt skulle styra krigs-
maktens resurstilldelning. Beredningens betänkande lades omedelbart till grund 
för försvarspropositionen, 1958:110. Det är betecknande för den mot ÖB:s 
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förslag kritiska inställning som rådde i riksdagen våren och försommaren 1958 
att propositionen i juni återförvisades till statsutskottet. Det innebar i sin tur att 
beslut inte kunde fattas under ordinarie riksdag utan först i urtima riksdag efter 
halvårsskiftet – se avsnittet om FB 58 nedan.

Det förekom #era andra försvarsberedningar under perioden 1940–2000. 
Men 1955 års försvarsberedning var unik. Det är den enda beredning som letts 
av en departementschef med dennes statssekreterare som närmaste medhjälpare.

Det militärindustriella komplexet.
Begreppet myntades enligt en spridd uppfattning av Dwight Eisenhower, presi-
dent i USA 1953 – 1959. En i Sverige lika spridd uppfattning är att något mili-
tärindustriellt komplex aldrig funnits i Sverige, det vore en amerikansk företeelse. 
Enligt min mening fanns grogrunden för ett svenskt militärindustriellt komplex 
långt före Eisenhower. Det kom i praktiken att konkurrera med ÖB om det 
faktiska in#ytandet på krigsmakten, främst när det gäller rådgivning angående 
inriktningen på längre sikt. Det började på 1920-talet. Under detta årtionde var 
militär upprustning nedprioriterad av politikerna. 1923 hade dock riksdagsmajo-
riteten enats om följande:61

t��'MZHNBUFSJFM�TLVMMF�UJMMWFSLBT�J�4WFSJHF�
t��5JMMWFSLOJOHFO�TLVMMF�IVWVETBLMJHFO�TLF�QSJWBU�
t��'MZHNPUPSUJMMWFSLOJOHFO�TLVMMF�QSJPSJUFSBT�

Bakom denna satsning låg en hög ambition, dock inte av militär art: Sverige 
skulle bli en industriell stormakt. Flygindustrin hade utvecklingsmöjligheter som 
medförde att den – rätt hanterad - kunde bli en förebild, ett föredöme för övrig 
industri. ”Det stod - - - klart att #ygmaterielproduktionen under ett tämligen 
långt inledningsskede måste stödjas av staten bl a genom garanterade köp av 
motorer och #ygplan.

Staten kunde emellertid – rimligen – inte motivera garanterade köp av #yg-
plan inom något annat område än försvaret. Flygindustrin å sin sida engagerade 
sig inte som statens leverantör förrän den "ck långsiktiga beställningar. Det "ck 
#ygindustrin från slutet av 1930-talet i och med att Ljungdahls modell (se kapitel 
1) antogs av #ygindustrin och #ygvapnet. (Modellen nämns på #era ställen i 
denna bok. Den innebar i korthet att #ygindustrin garanterades nya beställningar 
när orderböckerna började bli tomma. På så sätt har #ygindustrin hållits syssel-
satt ända in i dagsläget. Sverige har bytt #ygplansmodeller 3-4 gånger snabbare 
än Natoländerna. Flygvapnet har garanterats #ygplan i takt med modern teknik 
– till priset av att fullt stridsdugliga #ygplan kasserats för att lämna plats i organi-
sationen för #ygindustrins nyproduktion.

61 Böhme, s 133
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Den närmast ovanstående redovisningen visar enligt min mening att Sverige 
under hela efterkrigstiden haft ett militärindustriellt komplex. Samtidigt har 
detta energiskt förnekats av maktens spinndoktorer. När avgående försvarsmi-
nistern %age G Peterson i januari 1997 talade om för medierna att det fanns ett 
svenskt militärindustriellt komplex, som angrep regeringen, blev han skarpt till-
rättavisad av partisystern Britt Bohlin.62 Sedan dess har det varit tyst i den svenska 
försvarsdebatten om det svenska militärindustriella komplexet, som förblivit en 
osedd elefant i debatten.

Det militärindustriella komplexet får ytterligare belysning i en bok av ekono-
miforskaren Ulf Olsson, !e Creation of a Modern Arms Industry Sweden 1938–
1974, Göteborg 1977. Olsson anförde bland annat följande: Sveriges isolerade 
läge under andra världskriget och dess beroende av Tyskland för import av råma-
teriel medförde att den svenska regeringen måste utöva en mera aktiv roll i det 
ekonomiska livet än tidigare. Det blev nödvändigt att bygga upp en oberoende 
och specialiserad vapenindustri. Det lyckades regeringen göra, i samarbete med 
den privata industrin. Produktionen av #ygplan spelade en central roll i den 
svenska vapenindustrin under beredskapsåren.

I början av år 1940 var den in#ytelserika Industrikommissionen (IK) starkt 
kritisk mot industrins sätt att hantera #ygplanstillverkningen. IK och regeringen 
var överens om att #ygindustrin måste förstärkas kraftigt. Det så kallade ramav-
UBMFU�NFMMBO� TUBUFO�Ì�FOB� TJEBO�PDI�4""#�/0)"#�Ì�BOESB� TJEBO� JOHJDLT�EFO�
20 november 1940. Staten förband sig att beställa och betala 1 000 #ygplan och 
motorer t o m 1946. Flygplansindustrin förband sig att leverera dessa.

Enligt Olsson hade #ygindustrin i maj 1945 levererat 878 #ygplan. Olsson 
slår fast att Sverige vid andra världskrigets slut hade en avancerad vapenindustri, 
som arbetade nära de militära myndigheterna, i många fall nära landets ledande 
verkstadsföretag. Detta militärindustriella komplex "ck sina grunddrag under en 
period av intensiv upprustning. 

Olsson konstaterar att Sveriges operativa inriktning har varit att ha förmåga 
att möta en invaderande "ende utanför landets gränser med tekniskt avancerade 
vapensystem. Flygvapnet har tilldelats en dominerande roll. Avslutningsvis har 
Olsson en dyster prognos för den svenska #ygindustrins framtid. Han misstog 
sig. Det bör noteras att han skrev sin bok år 1977, d v s några år innan ÖB 
Lennart Ljung startade sin framgångsrika kampanj för svensktillverkad JAS. Men 
det var ändå #era år efter det att försvarsminister Sven Andersson i prop. 1972:75 
räddade SAAB genom att - på förslag av FU 70 - tillstyrka anska$ning av Attack 

62 Se boken Per Lundin , Niklas Stenlås och Johan Gribbe, Science for Welfare and Warfare Tech-
nology and State Initiative in Cold War Sweden, Science History Publications, USA .Jfr %age G 
Peterson, Resan mot Mars - anteckningar och minnen. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 1999.
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-Viggen63 trots att FU 70 i sitt betänkande skrivit ”Fjärrstridsförband utgör en 
försvarsfunktion som torde kunna ges lägre prioritet.64

Det svenska militärindustriella komplexet hade en oanad livskraft, vilket 
belyses i en bok av forskarna Niklas Stenlås m #, i texten nedan kallad för 
”Stenlås”. (Per Lundin , Niklas Stenlås och Johan Gribbe, Science for Welfare 
and Warfare Technology and State Initiative in Cold War Sweden, Science History 
Publications, USA )

Inledningsvis anfördes att Sverige under beredskapsåren var isolerat. Upprust-
ningen måste ske med stöd av ınhemsk vapenindustri, som emellertid produce-
rade #ygplan och stridsvagnar som var omoderna när de lämnade fabriken. Inom 
ett decennium var läget ett helt annat; Sverige producerade vapen och utrustning 
på teknologiskt hög nivå.

Enligt Stenlås sammanhängde detta med en konferens i Stockholm 15-16 
november1955 med rubriken Tekniken och morgondagens samhälle. Då startade 
det svenska militärindustriella komplexet att formas, då lades grunden för dess 
betydelse. I denna konferens deltog ett hundratal vetenskapsmän, politiker och 
militärer med statsminister Tage Erlander i spetsen. Bland vetenskapsmännen 
fanns Lundaprofessorn Torsten Gustafsson (fysik och mekanik), en av de främsta 
förespråkarna för svenska kärnvapen. Han hade god kontakt med statsminis-
tern. Redan året efter den nämnda konferensen kom det fram tecken på att 
politikerna ville ta ledningen i en aktiv industripolitik. 1956 gav Olof Palme 
och Krister Wickman ut boken Framstegens politik. Nya institutioner tillkom på 
1960-talet, bl a Investmentbanken 1967 och Industridepartementet 1968 (med 
Krister Wickman som statsråd och chef ). Det var enligt Stenlås fem stora indu-
strigrupper som dominerade den svenska vapenindustrin:

t��8BMMFOCFSHHSVQQFO��%FO�WBS�EFO�LMBSU�TUÚSTUB�MFWFSBOUÚSFO�OÊS�EFU�HÊMMFS�
utrustning till den svenska krigsmakten. Den leddes av bröderna Jacob och 
Marcus Wallenberg. Båda hade stort in#ytande inom "nansvärlden. Jacob 
hade dessutom varit expert i 1945 års försvarskommitté. Marcus var bl a 
verksam i SAAB och han hade goda personliga kontakter med försvarsmi-
nistrarna Per Edvin Sköld och Torsten Nilsson.

t��7PMWP�
t��#PGPST�
t��'ÚSTWBSFUT�GBCSJLTWFSL�NBUFSJFM�
t��'ÚSTWBSFUT�GBCSJLTWFSL�VOEFSIÌMM��	'ÚSTWBSFUT�GBCSJLTWFSL�IBEF�CJMEBUT�FGUFS�

beredskapsåren för att samordna den statliga produktionen; uppdelningen 
skedde senare).

63 SOU 1972:4, s 207
64 SOU 1972:4 s 202
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De fem grupperna hade enligt Stenlås en monopolartad ställning. De var garan-
terade order. När ny materiel skulle tas fram var det snarare regel än undantag 
att staten stod för utvecklingskostnaderna. Pro"ten var högre i militär än i civil 
produktion.

Den inhemska produktionen av militär utrustning innebar att denna kunde 
ges en svensk pro%l, d v s anpassning till speciellt svenska förhållanden. Ett exempel 
är att både Viggen och JAS har konstruerats för att kunna starta och landa på 
korta banor.

Det svenska #ygvapnet krävde att få tillgång till de modernaste men också 
mest komplicerade #ygplanen. Det innebar, ironiskt nog, skriver Stenlås, att 
Sverige blev mer och mer beroende av utländsk teknologi. Självförsörjnings-
graden i svensk #ygindustri sjönk från 90procent 1960 till 70 procent 1980. I sin 
avslutning skriver Stenlås att det svenska militärindustriella komplexet förlorade 
i betydelse från slutet av 1960 - talet men det dog inte.

Som framgår av kapitel 2 stödde utrikesminister Östen Undén dåvarande ÖB 
Helge Jung i dennes strävan efter att säkerställa ett starkt försvar. I Norstedts 
Sveriges historia 1920–1965, utgiven år 2012, framförs ett intressant motiv för 
Undéns ställningstagande:65 Det var dennes sätt att bemöta en misstänksam 
omvärld som insinuerade att Sverige förde en egoistisk politik och försökte 
komma billigt undan. Vapenproduktionen hade således en moralisk dimension. 
Därtill kom att vapenproduktionen sysselsatte ett stort antal människor. På #era 
orter, som Karlskoga, Örnsköldsvik och Linköping, var försvarsindustrin bety-
dande arbetsgivare. Rustningen genomfördes delvis genom import från Storbri-
tannien och USA men var i huvudsak frukten av inhemska ansträngningar och av 
de nära relationer mellan politiker, byråkrater, industriledare och fackförenings-
folk som uppstod inom beredskapsårens byråkratiska maskineri. 

Efter kriget förväntade sig många att demobiliseringen skulle leda till hastigt 
minskade försvarskostnader och en kringskuren militär organisation. Inom soci-
aldemokratin var antimilitaristerna i majoritet. I regeringen krävde prominenta 
ministrar som Ernst Wigforss och Gustav Möller att statens knappa resurser 
fördelades till sociala ändamål. I själva verket blev det tvärtom. Från och med 
1959 lades t o m försvarsutgifterna fast i ett index som säkerställde att öknings-
takten höll sig på en konstant nivå. Den främsta orsaken var att freden aldrig blev 
någon riktig fred. Efter Prag-kuppen 1948 tycktes det omöjligt att säga något 
beständigt om världsläget. I minnet fanns 1925 års försvarsbeslut när försvaret 
rustades ned trots att spänningen i världen inom några år skulle öka på nytt. 

Här spelade den allt starkare militärlobbyn en viktig roll. Det var en brokig 
men begränsad samling av ledande militärer, fackföreningsmän, politiker och 

65 Norstedts Sveriges historia 1920–1965, utgiven år 2012, s 497
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industrialister, som till synes obekymrat gick in och ut ur olika roller och som 
närmade sig frågan utifrån ett sammelsurium av olika egenintressen. De väckte på 
samma gång opinion, författade strategiska rapporter, satt i riksdagens försvars-
utskott och ingick i de stora företagens styrelser. Ett tydligt exempel utgör soci-
aldemokraten Torsten Nothin, överståthållare i Stockholm 1933–1949. Han var 
ordförande i 1949 års försvarsutredning men också ordförande i SAAB.

I Norstedts bok påtalas en annan pådrivande faktor, nämligen att vetenskapen 
togs i rustningens tjänst. Lärdomarna från andra världskriget, som militärled-
ningen noterade i ett antal rapporter i slutet av 1940 - talet, var att segrarna 
på slagfältet grundades i forskarnas och ingenjörernas arbete med att utveckla 
en ständigt mer avancerad vapenteknologi. Ville Sverige hänga med i utveck-
lingen och säkerställa ett mått av teknikoberoende krävdes att tillgängliga resurser 
samordnades.

Forskarvärlden drogs därför med i rustningskarusell.1945 inrättades Försva-
rets forskningsanstalt (FOA), som snabbt växte till Sveriges utan jämförelse största 
forskningsorganisation. 1971 sysselsatte FOA över 1 500 forskare, betydligt #er 
än landets ledande universitet. I mitten på 1950-talet var en &ärdedel av FOA:s 
arbetskraft inblandad i planerna på svenska kärnvapen. I början av 1960-talet 
fördelades mer än femtio procent av den statliga forskningsfonden till militära 
ändamål. Nils Swedlund stödde både tillkomsten av FOA och den högtekno-
logiska forskningen i övrigt. Det är enligt min mening tydligt att det skedde en 
påverkan i motsatt riktning. Forskarvärlden har genom sitt intresse för högtekno-
logi legitimerat Swedlunds prioritering av t ex kärnvapen.

Den i juni 1945 tillsatta parlamentariska försvarskommittén (FK 45) hand-
lade i mycket om #ygstridskrafternas betydelse.66 FK 45 var splittrad och dess 
betänkande godtogs därför inte som grund för FB 48. Ändock ökades i realiteten 
stödet till den svenska #ygindustrin i FB 48. Avsikt att öka detta stöd framgår 
ännu tydligare av direktiven till nästa försvarsutredning, FU 49. År 1950 var 
Sveriges #ygvapen världens &ärde största. Teknologin var delvis importerad men 
produktionen var inhemsk. Inom få år producerades Saab 29 Tunnan, av absolut 
världsklass. Staten stod för utvecklings - och produktionskostnader samt garante-
rade en liten men förutsägbar vinst.

Följande citat belyser på ett rättvisande sätt resultatet av det militärindustriella 
komplexets in#ytande under 1950 - och 1960-talen: Det fanns ingen direkt kopp-
ling mellan neutralitetspolitiken och försvarets inriktning under 1950- och 1960-
talen. Den gjordes i efterhand, när besluten var fattade och vapenproduktionen måste 
försvaras inför en kritisk o#entlighet.67 

66 Sveriges historia, s 498
67 Sveriges historia, s 499
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ÖB- utredningarna 1957 (ÖB 57) 
(Öppen version i Kontakt med Krigsmakten 1957 nr 10-12)
1955 års försvarsberedning förklarade 1957, med regeringens goda minne, att 
ÖB 54 av ekonomiska skäl inte kunde läggas till grund för det kommande 
försvarsbeslutet, som enligt plan skulle fattas under 1957. I mars 1957 anbe-
fallde försvarsminister Torsten Nilsson att ÖB skulle utreda konsekvenserna av 
fyra besparingsalternativ, i jämförelse med ÖB 54. ÖB 57 är redovisningen av tre 
av dessa alternativ, nämligen ADAM, BERTIL och CESAR. Alternativet DAVID 
hade visat sig ha så stora brister att endast berördes översiktligt och i praktiken 
avfördes från hanteringen.68 I förordet angav ÖB att även ADAM, BERTIL och 
CESAR medförde en sänkt motståndsförmåga och en bristande operativ förmåga. 
ÖB lämnade därför ett eget förslag. Kapitel III. Överbefälhavarens förslag 1957 69 
ÖB avslutade förordet till ÖB 57 med följande mening: Rådande provisorium 
måste upphöra och planmässigheten återställas och det bör ske på grundval av 1957 
års förslag.

Det 10-åriga provisoriet var enligt min mening en följd av att varken reger-
ingen eller ÖB såg realistiskt på FB 48. FB 48 var uppenbart, på sikt, under"-
nansierat. Det "nns inslag i ÖB 57 som tyder på att ÖB år 1957 fortfarande är 
bunden till och upprepar förslag som han tidigare misslyckats vinna gehör för:

t��,ÊSOWBQFO�BOHFT�WBSB�FUU�IVWVEGÚSTMBH�LSBW�
t��,PTUOBETLSBWFO�IÚHSF�ÊO�EFO�IÚHTUB�OJWÌO�J�EJSFLUJWFO
t��½#�WJEIÌMMFS�LSBWFU�QÌ�BUU������ÌST�NÌMTÊUUOJOHBS�TLBMM�TUZSB�UJMMEFMOJOHFO�

av resurser till Krigsmakten.

I ÖB 57:s kapitel framgår bland annat följande, under rubriken Grundläggande 
faktorer: Båda stormaktssidorna har sannolikt så mycket atomvapen att använd-
ningen inte behöver begränsas till enbart särskilt viktiga mål. I jämförelse med 
ÖB 54 är det enligt ÖB 57 tre faktorer som kan påkalla förändringar i sakfrågan:

t��5JMMHÌOHFO�QÌ�BUPNTUSJETNFEFM�J�64"�PDI�J�4PWKFUVOJPOFO�IBS�ÚLBU�TOBC-
bare än beräknat.

t��7ÌSB�FHOB�NÚKMJHIFUFS�BUU�GSBNTUÊMMB�BUPNMBEEOJOHBS�IBS�LPNNJU�J�LMBSBSF�
dager.

t��,SBWFO�QÌ�FLPOPNJTLB�PDI�UFLOJTLB�SFTVSTFS�TPN�FSGPSESBT�GÚS�BUU�WJENBLU-
hålla en modernt utrustad krigsmakt, har stegrats i en snabbare takt än 
som tidigare förutsetts. Att tillföra nya vapen är något så omfattande och 
kräver så stora kostnader att även stormakterna måste begränsa sig.70

68 Kontakt med Krigsmakten 1957 nr 10-12 s 320-322
69 Ibidem s 323-339
70 Ibidem s 282 $
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Vidare hette det: Det viktigaste skälet till att Sverige bör äga atomvapen är att 
en angripare i annat fall kan utnyttja sin överlägsenhet för att utföra koncentre-
rade anfall. När det gäller vår framtida krigsmakt står enligt ÖB 57 atomvapen 
främst på behovslistan. Stridskrafternas roll i invasionsförsvaret bör ändras. Även 
framgent gäller att angriparen om möjligt bör bekämpas redan utanför vår kust 
och landgräns. För att bekämpa en "ende utanför kusten lämpar sig under den 
närmaste tiden särskilt attack#yg. Övervattenstridskrafter bör få en något mindre 
framskjuten plats i försvarsorganisationen.71 I ÖB 54 och i ÖB 57 föreslogs att 
den i proposition 1948:206 fastställda målsättningen för krigsmakten skulle ligga 
till grund för tilldelningen av resurser till krigsmakten. Frågan behandlas närmare 
i kapitel 4 (1960-talet) nedan.

ÖB:s förslag till utformning av krigsmakten i de olika besparingsalternativen, 
kort sammanfattning:

ADAM 
t��#VEHFU��½#���
t��"SNÏO��GÊSSF�NFO�NFSB�TMBHLSBGUJHB�CSJHBEFS�
t��.BSJOFO��NJOTLBS�NFE����QSPDFOU�	ìPUUBO
�PDI����QSPDFOU�	LVTUBSUJMMF-

riet).
t��'MZHWBQOFU�����QSPDFOU�NJOTLOJOH�BW�BOUBMFU�ìZHQMBO�
t��̄ UUB�GSFETGÚSCBOE�ESBT�JO�JOPN�LSJHTNBLUFO�
BERTIL
t�#VEHFU��½#����NJOVT����QSPDFOU��
t��"SNÏO��GÊMUCSJHBEFSOB�NJOTLBS�NFE�QSPDFOU�
t��.BSJOFO��NJOTLBS�NFE����QSPDFOU�	ìPUUBO
�PDI����QSPDFOU�	LVTUBSUJMMF-

riet).
t��'MZHWBQOFU��NJOTLBS�BOUBMFU�ìZHQMBO�NFE����QSPDFOU�
t��5PMW�GSFETGÚSCBOE�ESBT�JO�JOPN�LSJHTNBLUFO�
t��#FUZEBOEF�EFMBS�BW�MBOEFU�LBO�CFIÚWB�VQQHFT�FGUFS�LPSU�TUSJE�
CESAR
t��#VEHFU��½#����NJOVT����QSPDFOU�
t��"SNÏO������BW�GÊMUBSNÏO�GÚSTWJOOFS�
t��.BSJOFO��NJOTLBS�NFE����QSPDFOU�	ìPUUBO
�PDI����QSPDFOU�	LVTUBSUJMMF-

riet).
t��'MZHWBQOFU��NJOTLBS�UPUBMB�BOUBMFU�ìZHQMBO�NFE����QSPDFOU��
t��4FYUPO� GSFETGÚSCBOE� ESBT� JO�� ,SJHTNBLUFO� VQQGZMMFS� JOUF� FOT� NFE� EFO�

vidaste och mest fördomsfria tolkning den av statsmakterna 1948 antagna 
målsättningen. Försvarets fredsbevarande e$ekt minskar allvarligt. Katego-

71 Ibidem s 292-298
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riklyvning av värnpliktiga införs.72

DAVID Se ovan.

ÖB: s slutsatser om de fyra besparingsalternativen ADAM, BERTIL, CESAR och 
DAVID:

På grund av att styrkorna inte motsvarar den av statsmakterna fastställda målsättningen, 
som i sin tur har nära sammanhang med vår utrikespolitik, kan inget av alternativen till-
styrkas. För att helt bibehålla denna målsättning krävs en högre kostnadsram.

Överbefälhavarens förslag 1957 73

Kostnadsfördelningen under den närmaste tioårsperioden beräknades bli:
t��"SNÏO����QSPDFOU
t��.BSJOFO����QSPDFOU
t��'MZHWBQOFU����QSPDFOU
t��(FNFOTBNU����QSPDFOU

Krigsmakten skulle utformas efter grundtanken att vidmakthålla hög kvalitet. 
Utrymme för anska$ning av atomstridsmedel och andra nya vapen måste beredas.

Svenska atomstridsmedel bedömdes kunna "nnas i slutet av 1960-talet. Kravet på kraft-
utveckling i ett krigs inledande skede ges företräde framför önskemålet om uthållighet. 
Arméns eldkraft och rörlighet ökas. På längre sikt minskar antalet brigader med 15 procent. 
Marinen minskar 25 procent. Sjöstridskrafterna övergår till lätt #otta. Kustartilleriets 
krigsorganisation minskar något. Flygvapnets kvalitet upprätthålls genom anska$ning av 
Lansen och Draken. Värnpliktiga beräknas behövas inom Krigsmakten i samma utsträck-
ning som hittills.74

Försvarsgrenschefernas yttranden:

CA: Överbefälhavarens förslag 1957 utgör en lämplig grund för försvarets 
utveckling under de närmaste åren. Randstatsläget ökar invasionsrisk. En 
strategi som syftar till avgörande inom sannolika invasionsområden ger 
över huvud taget de bästa förutsättningarna för att angriparen icke skall nå 
sitt mål – ockupation.75

CM: Redovisar viktiga frågor där CM har helt annan uppfattning än ÖB:
t��4LZEEFU�BW�JNQPSUTKÚGBSUFO�UJMMNÊUT�BMMUGÚS�SJOHB�CFUZEFMTF�BW�½#��%FO�

västtyska upprustningen kan vid anfall mot Sverige innebära att en inva-
sion mot mellersta Sverige ter sig mer sannolik än invasion mot södra 
Sverige.76

72 Ibidem s 314-317
73 Ibidem, Kapitel III, s 323-339, citat s 322, kostnader s 328
74 Ibidem s 325 f
75 Ibidem s 341
76 Ibidem s 343
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t��'MZHFU�FSTÊUUFS�FK�NBSJOFO�UJMM�TKÚTT�
t��#FUZEFMTFO�GÚS�TWFOTLU�GÚSTWBS�BW�FHOB�BUPNWBQFO�IBS�ÚWFSESJWJUT�
t��*�BWWÊHOJOHFO�NFMMBO�GÚSTWBSTHSFOBSOB�QSFTTBT�NBSJOFO�BW�½#�OFE�UJMM�

en obetydlig andel av försvaret – från dagens 19 procent till 13 procent. 
Saklig underbyggnad för så radikala omvärderingar i förhållande till 
rådande läge har, såvitt CM kunnat "nna, icke anförts. 1957 års förslag 
kan inte läggas till grund för försvarsbeslut.77

CFV: Flyg- och &ärrvapenanfall ökar i betydelse:
t��-VGUGÚSTWBSFU�ÊS�HSVOEFO�GÚS�UPUBMGÚSTWBSFU�
t��"UUBDLìZH�ÊS�ÚWFSMÊHTFU�ÚWFSWBUUFOTGBSUZH��
t��%ZSBSF�LPTUOBE�GÚS�ìZH�NÌTUF�UBT�
t��#FTMVU�J�GÚSTWBSTGSÌHBO�CSÌETLBS� 

ÖB:s slutord i ÖB 57 var följande:
Den tekniska utvecklingens konsekvenser är svårbedömbar. Detta manar till att undvika 
ensidiga lösningar i den meningen att enbart luftförsvaret eller invasionsförsvaret blir till-
godosett. I ett avseende har en omavvägning skett, redan angiven i ÖB 54. Attack#ygets 
verkansförmåga i allmänhet och mot sjömål i synnerhet har ansetts motivera en minskning 
av #ottan, främst i fråga om större övervattensfartyg. Det har framförts att invasionsrisken 
mot Sydsverige skulle minska i samma mån som den västtyska upprustningen genomförs. 
Jag anser det vara för tidigt att nu dra så vittgående slutsatser av åtgärder som ännu endast 
är i vardande. Det har också framförts, att invasionsrisken i övre Norrland skulle minska. 
Jag kan inte ansluta mig till en sådan uppfattning. Jag tillmäter invasionsförsvaret i detta 
område stor betydelse. Chefen för marinen hävdar att det krävs ytterligare utredningar. För 
egen del har jag redan föregående år framhållit vådorna av fortsatt provisorium. Jag anser 
att planmässigheten måste återställas och att detta bör ske på grundval av 1957 års förslag.78

Av avsnittet ovan om 1955 års försvarsberedning och i avsnittet nedan om FB 58 
framgår det att stora delar av ÖB:s förslag – dock inte förslagen om svenska kärn-
vapen och förslagen om målsättningars styrning av resurstilldelningen – lades 
till grund för 1955 års berednings betänkande och för FB 58. Motivet var att 
ÖB:s förslag inte innebar avgörande högre kostnader än alternativ ADAM samt 
att dessa kostnader inte skulle innebära att en orimligt stor del av våra resurser 
avsattes för militära ända mål.

1958 års försvarsbeslut 
(FB 58, prop. 1958:110; beslut vid urtima riksdag den 30 juli 1958)
Proposition 1958:110 mottogs i mars 1958 mycket kyligt av riksdagen, och 
den återförvisades till utskottet. Under sommaren 1958 genomfördes emel-
lertid en framgångsrik kampanj i riksdagen för att den skulle anta propositionen, 

77 Ibidem s 347
78 Ibidem s 350 f
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Kampanjen var med stor sannolikhet initierad av socialministern, tidigare 
försvarsministern Torsten Nilsson. Urtima riksdag i juli1958 antog sedan propo-
sitionen, i stor enighet. 

FB 58 innebar bland annat följande organisatoriska förslag: De större enhe-
terna inom armén minskar med 14 procent. Sjöstridskrafterna utvecklas mot en 
lätt #otta. I #ygvapnet ökar jakt#yget med 18 procent, totalt antal #ygplan med 
22 procent.

I propositionen underströks vikten av att försvarskostnaderna icke får utgöra 
en orimlig börda för medborgarna. Försvarsministern ansåg dock att 1955 års 
försvarsberedning hade fullt fog för sin uppfattning att upprätthållandet av ett 
godtagbart svenskt försvar icke behövde innebära att en orimligt stor del av våra 
resurser avsätts för militära ändamål. Årligt påslag på försvarsbudgeten med 2,5 
procent bestämdes. I statsutskottets utlåtande uttrycktes tillfredsställelse över den 
samförståndslösning som hade grundats i 1955 års försvarsberedning och som 
präglade FB 58.79 

Försvarspolitikens huvuddrag under 1950-talet
1950-talet var ur försvarspolitisk synvinkel ett förlorat årtionde. Regeringen 
frigjorde sig inte från den försvarspolitik som den hade tvingats genomföra under 
beredskapsåren. Rikets samlade behov – i det pågående kalla kriget – av försvars-
förmåga klargjordes inte. Rikets förmåga att under fredstid med pågående kallt 
krig bära lika stora försvarskostnader – i princip – som under beredskapsåren 
prövades inte. Strategisk analys av krav på försvarsförmåga jämfört med realistisk 
tillgång på försvarsresurser saknades. När strategisk styrning från regeringens sida 
saknades "ck särintressen stort utrymme för att påverka försvarspolitiken efter 
sina värderingar.

Gemensamt för försvarsgrenarna och försvarsindustrin var att vidmakthålla 
största möjliga del av den under beredskapsåren upprustade krigsmakten, till 
form och storlek. ÖB Swedlund ville ge krigsmakten ett mera högteknologiskt 
innehåll, främst visat genom hans kraftfulla kampanj för svenska kärnvapen.

1950-talets illa styrda försvarspolitik ledde till ett provisorium som kom att i 
negativ riktning påverka den framtida försvarspolitiken.

Den som "ck överta ÖB-rollen efter Swedlund var för första gången inte en 
arméo!cer utan kom från #ygvapnet. En för den stora allmänheten något blek 
"gur utan påfallande ledaregenskaper blev han den som förknippas med den 
största omorganisationen av Försvarsmaktens ledningsstruktur.

79 4UBUTVUTLPUUFUT�VUMÌUBOEF�#���������	���KVMJ
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Försvarspolitik under 1960-talet. Guldåldern undergrävs
Torsten Rapp
Torsten Rapp var ÖB 1961–1970. Rapp föddes 1905. 
Han blev sjöo!cer 1926, löjtnant i #ygvapnet 1930, 
kapten 1937, major 1942, chef #ygstabens organisations-
avdelning 1943, överstelöjtnant och chef Blekinge #yg#ot-
tilj 1944, överste 1947, souschef i #ygstaben 1948, chef 
E 4 1951, chef E 3 1954, generalmajor 1955, souschef i 
#ygförvaltningen 1957, generallöjtnant och chef för #yg-

vapnet 1960, general och ÖB 1961, i pension som ÖB den 30 september 1970. 

Inrikespolitisk bakgrund 1961–1970
Regeringar
Tid  Statsminister Försvarsminister Finansminister
1961- -1969 Tage Erlander Sven Andersson Gunnar Sträng

Riksdags- och kommunalval 1961–1970
 Tid M C FP S V
 1962 (K) 15,5 13,1 17,1 50,5 3,8
 1964 (R) 13,7 13,4 17,1 47,3 5,2
 1966 (K) 14,7 13,7 16,7 42,2 6,4
 1968 (R) 12,9 15,7 14,3 50,1 3,0

Opinionsläge 1961–1970
Den högertendens som hade funnits under 1950-talet bröts. Socialdemokra-
terna gjorde sitt bästa kommunal- och landstingsval någonsin 1962 (50,5 %). De 
borgerliga partierna sökte, särskilt på initiativ av Gunnar Heckscher, högerledare 
från 1961, att skapa ett slagkraftigt alternativ till socialdemokratin. Det miss-
lyckades. Heckscher avgick 1965. 

Från mitten av 1960-talet framträdde en tydlig radikalisering i opinionsbild-
ningen. Den hade som bakgrund avspänningen i det kalla kriget efter 1962. Den 
starka anti-kommunistiska stämning som hade dominerat perioden 1947–1962 
försvagades. Kommunistpartiet (från 1967 Vänsterpartiet kommunisterna, Vpk) 
hade framgångar i valen 1964 och 1966 för att 1968 drabbas av en kraftig tillba-
kagång, en följd av Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien.

1960-talets tidsanda var upprorisk, ifrågasättande och jämlikhetssträvande. 
Särskilt studentungdomen radikaliserades och politiserades. Karl Marx nyupp-
täcktas som samhällsvetenskaplig tänkare. Partier och grupperingar uppstod till 
vänster om Vpk, men de slets snart sönder i inbördes stridigheter. Vänstervågen 
innebar bland annat en häftig reaktion mot USA: s krig i Vietnam. Men den 
var även ett auktoritetsuppror: det traditionella samhällets institutioner och den 
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äldre generationens värderingar ifrågasattes. Den puritanska andan av #it, åter-
hållsamhet och sparsamhet som präglat svenskt samhällsliv luckrades upp. Den 
ekonomiska tillväxt som hade startat efter Koreakriget fortsatte under sextiotalet. 
Mellan 1950 och 1973 steg värdet av industriproduktionen i Sverige med 280 
procent, i fast penningvärde. Industrins vinster och lönerna steg rekordartat. 
Sverige avstod från att ansöka om medlemskap i EEC (statsminister Tage Erlan-
ders Metalltal, augusti 1961).

Strids#ygplanet Viggen #ög för första gången i februari 1967. Staten och ASEA 
bildade ett gemensamt bolag, ASEA-Atom, i syfte att utveckla en kärnkraftindu-
TUSJ�J�4WFSJHF�	��������
��"MMU�CFGÊM�JOPN�EFO�TWFOTLB�LSJHTNBLUFO�LPOTUJUVFSBT�
1969 till o!cerare. Hilding Hagberg avgick 1964 som partiledare för SKP och 
efterträddes av C H Hermansson. Partiet Kristen demokratisk samling bildades 
1964. Polisväsendet förstatligades 1965. Försvarsminister Sven Andersson höll 
1966 ett mot gällande försvarsbeslut kritiskt tal. Stockholms-Tidningen lades ned 
1966. I riksdagsvalet 1968 slogs rekord i valdeltagande, 88,7 %.

Utrikespolitisk bakgrund 1961–1970
Vid ett möte i Wien på sommaren 1961 med USA: s president Kennedy medde-
lade Chrusjtjov att han ämnade sluta separatfred med Östtyskland. 13 augusti 
1961 spärrade östtyskarna av östsektorn i Berlin från den övriga staden. Berlin-
muren började byggas. 

Hösten 1961 krävde Sovjetunionen militära konsultationer med Finland 
med hänvisning till VSB- pakten, den så kallade notkrisen. Vid ett även i Sverige 
mycket uppmärksammat möte mellan president Kekkonen och Chrusjtjov i 
Novosibirsk i november 1961 återtogs det sovjetiska kravet.

I oktober 1962 upptäckte amerikanskt spanings#yg sovjetiska robotbaser på 
Kuba. President Kennedy krävde att baserna skulle göras obrukbara och att inga 
nya vapen skulle få skeppas till Kuba. Efter några dagars intensiv diplomatisk 
verksamhet – under vilka kärnvapenkrig tycktes hotande nära – gav Chrusjtjov 
efter. Kubakrisen var över. 

Efter Kubakrisen framkom tecken på samförstånd mellan USA och Sovjetu-
nionen. Detta uppfattades av många som en slutpunkt i det kalla kriget. Sovjet-
unionen, USA och Storbritannien undertecknade i augusti 1963 ett avtal om 
förbud mot kärnvapenförsök i världsrymden, i luften och i vattnet (prov tillåtna 
enbart under jord). Ett 90-tal länder anslöt sig, däribland Sverige.

I oktober 1964 tvingades Chrusjtjov avgå från sina poster som regeringschef 
och partisekreterare i Sovjetunionen. Han ersattes av Aleksej Kosygin och Leonid 
Brezjnev. Maktskiftet medförde inga direkta förändringar i Sovjetunionens 
inrikes- och utrikespolitik.
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USA ingrep 1964 i inbördeskriget i Vietnam. I februari 1965 började USA 
bombardera militära mål i Nordvietnam. Under 1966 markerade Frankrikes 
president de Gaulle landets självständighet genom att låta Frankrike utträda ur 
Nato.

En koalition mellan CDU och socialdemokraterna övertog 1966 regerings-
makten i Västtyskland. Willy Brandt blev utrikesminister. Han startade en nyori-
entering av den västtyska utrikespolitiken, innebärande vänskapliga förbindelser 
med de östeuropeiska staterna.

I månadsskiftet januari-februari 1968 inledde Nord Vietnam o$ensiv mot 
städer, baser och #ygplatser i Sydvietnam. USA inställde bombningarna, freds-
förhandlingar inleddes i Paris.

I Tjeckoslovakien övertog den liberale kommunisten Dub'ek i januari 1968 
posten som partisekreterare och startade en intensiv reformverksamhet. Den 21 
augusti 1968 invaderades landet av sovjetiska, bulgariska, polska, ungerska och 
östtyska trupper. Dub'ek tvingades avgå på våren 1969.

President Nixon deklarerade den 25 juli 1969 en ny amerikansk vietnam-
politik: USA ska i fortsättningen inte företa interventioner av Korea-och Viet-
namtyp i Stillahavsområdet.

Under 1970 undertecknade den västtyske utrikesministern Willy Brandt 
två avtal inom ramen för den nya västtyska utrikespolitiken, ett icke-våldsavtal 
mellan Västtyskland och Sovjetunionen, ett vänskapsavtal mellan Polen och Väst-
tyskland, som erkände den nya tyska östgränsen längs #oderna Oder och Neisse.

Ovan refererade inrikes- och utrikes förhållanden bildar bakgrund till ÖB 
Rapps agerande under åren 1961–1970.

Handlingar och händelser som visar ÖB Rapps verksamhet 1961–1970 
Som inledningsvis understrukits syftar denna bok till att belysa ÖB:s in#ytande 
QÌ� LSJHT��GÚSTWBSTNBLUFOT� VUWFDLMJOH�� %FUUB� IBS� J� SFHFM� WBSJU� EFO� WFSLTBNIFU�
som tagit den övervägande delen av ÖB:s ledningsförmåga i anspråk. Men det 
har funnits en period, cirka fem år lång, då den operativa verksamheten i form 
av beredskapsåtgärder och operativ utbildning sysselsatte en relativt stor del av 
högkvarteret. Det var den första hälften av 1960-talet. Bakgrunden var de ställvis 
dramatiska underrättelser som nådde högkvarteret från bland annat Berlin med 
början sommaren 1961 och från Moskva och Helsingfors hösten 1961 angående 
eventuell tillämpning av VSB-pakten. 

Från mitten av 1960-talet kom emellertid återigen den långsiktiga verksam-
heten att dominera.

I denna sak var ÖB Rapp i hög grad bunden av sin företrädare Swedlunds 
inriktning: satsa på att med &ärrstridsmedel hålla en angripare utanför landets 
gränser men också på att vidmakthålla största möjliga del av den under bered-
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skapsåren under stor brådska och utan ekonomiska hinder upprustade krigs-
makten. Rapp hade samma prioriteringar som Swedlund. När det gäller högtek-
nologi och satsning på #ygindustri var han överens med regeringen. Däremot 
kom det till skarpa motsättningar om kärnvapen och om betydelsen av målsätt-
ningen för krigsmakten.

ÖB 62�	½#�'TU�4FLU�*7�����������OS����

Trots att ÖB 62 utgavs under den period då operativ verksamhet "ck relativt stor 
uppmärksamhet i högkvarteret var inriktningen entydig i underrubriken till ÖB 
62: Överbefälhavarens förslag till riktlinjer för krigsmaktens fortsatta utveckling.

I Inledning och sammanfattning (Kapitel 1) framhölls bland annat följande 
i ÖB 62: I ÖB 57 hade det nära sambandet betonats mellan de resurser som 
ställs till krigsmaktens förfogande, och den målsättning som kunde uppfyllas. 
&O�NJOTLOJOH�BW�BOTMBHFO� GÚS�CVEHFUÌSFO���������PDI���������IBS�HKPSUT�BW�
riksdagen. Den relativa försämringen av våra militära resurser har nu gått så långt 
att den allvarligt påverkar målsättningen.80

Det "nns en fast grund för den målsättning som föreslås här i ÖB 62. Förslaget 
bygger på den nuvarande organisationens grund. Det utgår från bland annat 
följande huvudpunkter:

t��.ÌMTÊUUOJOHFO�GÚS�LSJHTNBLUFO�IBS�JOPSEOBUT�JOPN�SBNFO�GÚS�FO�BMMNÊO�
målsättning för totalförsvaret.

t��%FO�PQFSBUJWB�NÌMTÊUUOJOHFO�GÚS�LSJHTNBLUFO�JOOFCÊS�BUU�EFO�TLBMM�LVOOB�
möta, hejda och om möjligt slå två samtidiga, stort upplagda invasionsfö-
retag – ett över havet och ett över landgränsen.

t��(SVOEFO�GÚS�WÌSU�CFSFETLBQTTZTUFN�ÊS�IÚH�MÌOHTJLUJH�CFSFETLBQ�TBNU�TOBCC�
och säker mobiliseringsberedskap. Förbättrad insatsberedskap tillgodoses i 
möjlig mån inom ramen för utbildningsverksamheten.

t��&O�TÌEBO�IBOEMJOHTMJOKF�CÚS�WÊMKBT�BUU�LSJHTNBLUFO�J�GSBNUJEFO�TLBMM�LVOOB�
utrustas med kärnladdningar. 

t�%F� TBNNBOMBHEB� GÚSTWBSTLPTUOBEFSOB� GÚS� CVEHFUÌSFU� �������� CÚS�
bestämmas till minst 3 700 mkr. Därefter behöver den ekonomiska ramen 
stiga med minst 3,5 procent per budgetår.81

t��%FO�SÌEBOEF�NBLUCBMBOTFO�NFMMBO�TUPSNBLUTCMPDLFO�IBS�U�P�N�ÚLBU�WÌSB�
möjligheter att till rimliga merkostnader säkerställa den fredsbevarande 
e$ekten hos vårt försvar. 

t��4UPSNBLUFSOBT�NÚKMJHIFUFS�BUU�WBSJFSB�LÊSOMBEEOJOHBSOBT�TUZSLB�IBS�CMJWJU�
allt större. 

80 ÖB 62 s 1 $
81 ÖB 62  s 46
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t��6UWFDLMJOHFO� BW� MÌHWFSLBOEF� LÊSOMBEEOJOHBS� JOOFCÊS� BUU� TBOOPMJLIFUFO�
ökar för att sådana vapen kommer att utnyttjas för taktiska uppgifter. 

t��3JTLFSOB� GÚS� TUPSLSJH�NPU� 4WFSJHF� TZOT� IB�NJOTLBU� GÚS� CFHSÊOTBEF� LSJH�
ökat.

På framträdande plats i ÖB 62 upprepas och anammas kritiklöst #era av de värde-
ringar och förslag som ÖB Swedlund tidigare hade framfört.82 Det är t ex:

t��%FU�TUBSLB�TBNCBOEFU�NFMMBO�NÌMTÊUUOJOH�PDI�SFTVSTFS�
t��7JLUFO�BW�BUU�WJENBLUIÌMMB�EFO�VOEFS������UBMFU�GÚSFëOUMJHB�GÚSTWBSTPSHB-

nisationen.
t��1ÌTUÌFOEFU�BUU�WÊSEFSJOHBS�PDI�GÚSTMBH�J�½#����WJMBEF�QÌ�GBTU�HSVOE��
t��1ÌTUÌFOEFU�BUU�EFU�försvar utan luckor som anbefalldes i FB 48 och som ÖB 

62 godtog skulle kunna försvara Sverige mot två stort upplagda invasions-
företag.

t��½#����HPEUPH�EFO�BWWÊHOJOH�NFMMBO�JOTBUTCFSFETLBQ�PDI�MÌOHTJLUJH�CFSFE-
skap som i praktiken gjordes i FB 48.

t��4WFSJHF�CFIÚWFS�o�VS�NJMJUÊS�TZOWJOLFM�o�FHOB�LÊSOWBQFO�

Genom att ansluta sig till främst ÖB Swedlunds värderingar och förslag "ck 
ÖB Rapp förvisso stort in#ytande på krigsmaktens inriktning men det var med 
hänsyn till rikets behov av reell, lägesanpassad försvarsförmåga ett mycket nega-
tivt in#ytande. Orsaken till detta negativa resultat – som i sak innebar att ÖB:s 
in#ytande på den inriktning som krigsmakten skulle ha behövt undergrävdes 
– var enligt min mening frånvaron (hos regeringen, Swedlund och Rapp) av stra-
tegisk analys av behovet av försvarsförmåga och av tillgången på försvarsresurser.

ÖB 65. Utredning om det militära försvarets fortsatta utveckling 
	'TU�4FLU�*7�����������OS����
�
I missivet angavs att ärendet hade behandlats i militärledningen. Enighet råder 
om förslaget i dess helhet. I inledningen till ÖB 65 betonas följande som angår 
ÖB och dennes in#ytande på krigsmaktens verksamhet och inriktning:

t��3FHFSJOHFO�IBEF�BOHJWJU�UWÌ�LPTUOBETBMUFSOBUJW�TPN�SBN�GÚS�½#�T�QMBOF-
ring, 3 600 och 3 460. ÖB 65 angavs omfatta dels allmänna grunder 
och överväganden, dels ÖB:s förslag till riktlinjer inom olika kostnadsra-
marna.83

Särskilda utgångspunkter: Vid långsiktsplanering är enligt ÖB vissa faktorer av 
grundläggande betydelse:

82 Enligt kapitel 3 ovan
83 'TU�4FLU�*7�����������OS�����T��G
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t��5PUBMGÚSTWBSFUT�PDI�LSJHTNBLUFOT�BMMNÊOOB�NÌMTÊUUOJOH��%FO�JOHJDL�J�'#�
48 (prop.1948:206) och den bekräftades av 1958 och 1961 års riksdagar. 
,VOHM��.BK��IBS�HFOPN�,VOHMJHU�#SFW	LCS
�����������BOHJWJU�FO�OZGPS-
mulerad allmän målsättning för totalförsvaret.84 Vid samma tidpunkt 
uppdrog regeringen åt ÖB att utarbeta förslag till målsättning för krigs-
makten att underställas riksdagen.

*�TJUU�TWBS������������GSBNIÚMM�½#�BUU�NÌMTÊUUOJOHFO�GÚS�LSJHTNBLUFO�CÚS�JOOF-
hålla de allmänna krav som statsmakterna ställer på det militära försvaret, d v s 
de uppgifter vårt försvar skall kunna lösa. 1963 års riksdag antog den framtida 
utformningen av målsättningen för krigsmakten och regeringen fastställde denna 
J�LCS�����������%FOOB�NÌMTÊUUOJOH� GÚS�LSJHTNBLUFO�FOMJHU�LCS����������LPN�
att spela en central roll i ÖB Rapps meningsutbyte med regeringen i frågan om 
målsättningens roll och betydelse. 
6UESBH�VS�LVOHBCSFWFU�LCS����������DJUFSBT�EÊSGÚS�IÊS�

Krigsmakten skall verka för att vår fred och frihet bevaras. Krigsmakten skall därför ha 
sådan styrka, sammansättning och beredskap att anfall mot Sverige fordrar så stora resurser 
och tar så lång tid att de fördelar som står att vinna med anfallet, icke kan bedömas värda 
insatserna.
Invasionsförsvar skall vara krigsmaktens viktigaste uppgift. Krigsmakten skall i det längsta 
kunna förhindra att en angripare får fast fot på svensk mark och kan utnyttja vårt land för 
sina syften. I varje del av landet skall kunna bjudas segt motstånd, om så erfordras även i 
form av fria kriget. Krigsmakten skall kunna avvärja en stort upplagd invasion över havet 
eller landgränsen - - -
Varje vapenför svensk, som icke är bunden av andra viktiga uppgifter inom totalförsvaret, 
bör sättas i stånd att militärt delta i kampen för landets självständighet. Krigsmakten skall 
aktivt verka för att befolkningen skyddas och försörjningen tryggas. Krigsmakten skall 
utformas så att dess e$ekt blir så långt möjligt oberoende av förändringar i det militär-
politiska läget. Krigsmakten skall samverka med totalförsvarets övriga grenar i syfte att nå 
största möjliga försvarse$ekt.85

ÖB anförde i inledningen av ÖB 65 att målsättningen för krigsmakten enligt kbr 
���������HFS�HSVOE�GÚS�EFU�NJMJUÊSB�GÚSTWBSFUT�VQQCZHHOBE�PDI�ÊS�FUU�OÚEWÊOEJHU�
underlag för den planering av det militära försvarets utveckling som kontinuerligt 
bedrivs inom ramen för gällande försvarsbeslut.86

ÖB hade i uppdrag att föreslå det militära försvarets sammansättning och 
inriktning inom de av Kungl Maj:t angivna kostnadsramarna 3 600 och 3 460 
(se ovan). I sin planering för att lösa de två förelagda uppgifterna tog ÖB målsätt-
ningen som utgångspunkt vid sin bedömning av kostnadsramarnas operativa 

84 ,VOHMJHU�CSFW�LCS�����������BOHFT�FO�OZGPSNVMFSBE�BMMNÊO�NÌMTÊUUOJOH�GÚS�UPUBMGÚSTWBSFU��	T��

85 LCS����������T��
86 ÖB s 7
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innebörd. I fråga om 3 600 heter det: Den möjliga utvecklingen inom kostnads-
ramen medför att resurserna minskar, vilket allvarligt begränsar möjligheterna att 
lösa de uppgifter som åvilar det militära försvaret enligt 1964 års målsättning.87 
Motsvarande värdering beträ$ande alternativ 3 460 lyder: Konsekvenserna för 
krigsorganisationen blir så stora, att en omprövning blir nödvändig.

De förelagda kostnadsalternativen innebar således enligt ÖB:s uppfattning att 
krigsmakten inte kunde lösa de uppgifter som den hade enligt 1964 års målsätt-
ning. ÖB redovisade därför ett eget förslag88

ÖB:s förslag
Förslaget inleddes med en redovisning av ÖB:s syn på sambandet mellan de 
uppgifter som målsättningen och Kungl Maj:ts kompletterande direktiv ställer 
på det militära försvaret och de resurser som erfordras för att lösa dem. Vi kan 
inte räkna med att luckor i vårt försvar fylls genom andra staters försorg. Enligt 
målsättningen skall det militära försvaret utformas så, att dess e$ekt i görligaste 
mån blir oberoende av förändringar i det militärpolitiska läget. Den målsättning 
för krigsmakten som fastställdes 1964 innebar begränsningar i förhållande till vad 
överbefälhavaren föreslagit 1957 och 1962. Överbefälhavaren anser alltjämt, att 
dessa begränsningar påverkar försvarets krigsavhållande förmåga och att sakliga skäl 
talar för, att den nuvarande målsättningen borde vidgas. ÖB lade emellertid inte 
fram något förslag till en vidgad målsättning. I stället redovisades i ÖB 65 de 
åtgärder som behöver vidtas för att det militära försvaret även i fortsättningen på 
ett tillfredsställande sätt skall kunna lösa de uppgifter som det åläggs i nuvarande 
målsättning. Bland dessa åtgärder angavs följande:

t��*OPN�LPTUOBETSBNFO�������CMJS�EFU�PVOEWJLMJHU�BUU�BOUBMFU�LWBMJëDFSBEF�
stridskrafter minskar. Deras antal och kvaliteten hos dessa måste öka.

t��%FU�ÊS�BOHFMÊHFU�BUU�OFEHÌOHFO�BW�VCÌUTKBLUFOIFUFS�NJOTLBT�
t��)BOEMJOHTGSJIFU�J�LÊSOWBQFOGSÌHBO�VQQSÊUUIÌMMT�
t��'ÚS�BUU�UJMMHPEPTF�EF�SFEPWJTBEF�CFIPWFO�FSGPSESBT�VOEFS�TKVÌSTQFSJPEFO�FO�

ökning med 1 650 mkr89

Avslutningsvis i ÖB 65 framhölls följande:
De åtgärder som fordras för att på ett tillfredsställande sätt fylla 1964 års målsättning, 
kräver inte större andel av våra samlade resurser, än vad vi tidigare ansett rimligt avdela 
till försvaret, utan snarare mindre. Överbefälhavarens förslag är mot denna bakgrund en 
lämplig utgångspunkt för krigsmaktens fortsatta utveckling. Härigenom kan våra försvars-
ansträngningar även i fortsättningen vara det stöd för vår alliansfria politik som statsmak-
terna bedömt erforderlig.90

87 ÖB 65 s 78-91, citat s 84, s 91
88 ÖB 65 s 92-99, citat s 92
89 Ibidem s 93 $
90 Ibidem s 107



60

FU 65:s ordförande anmälde 15 december 1966 till regeringen att utredningen 
inte med ÖB 65 som grund kunde lämna något underlag för beslut vid 1967 års 
riksdag. Regeringen anmodade FU 65 att fortsätta utredningen. Försvarsutred-
ningen anmodade i sin tur, i januari och februari 1967, ÖB att låta företa ytterli-
gare utredningar rörande krigsmaktens inriktning och omfattning på längre sikt 
att redovisas i september 1967 (det så kallade ÖB-svaret 67).

FU 65: s uppdrag till ÖB innebar i huvudsak följande: Utredningarna skulle 
avse tre olika alternativ A, B och C. För dessa gavs mycket invecklade ekono-
miska direktiv vars innebörd enklast framgår av ÖB-svaret. Slutligen begärdes i 
alternativet A en översiktlig värdering av en krigsmakt utformad med vikt lagd 
på att ge arméstridskrafterna, och av dessa särskilt lokalförsvarsförbanden, stor 
omfattning och begränsa omfattningen av de stridskrafter som är utrustade med 
tekniskt avancerad materiel.91 Bakgrunden till FU 65: s begäran om värdering av 
en armétung försvarsorganisation framgår i stora drag av följande redovisning: 
Sedan försvarsminister Sven Andersson i sitt tal i Umeå hösten 1966 hade dekla-
rerat att den extrema satsning på kvalitet som inleddes med FB 58 delvis måste 
överges ankom det på FU 65 att utarbeta förslag till politiskt godtagbar lösning i 
saken. Ordförande i FU 65 var Karl Frithiofson, som hade varit statssekreterare i 
försvarsdepartementet 1957–1965. I FU 65 ingick fyra militära experter, nämligen 
försvarsstabschefen Carl Eric Almgren, översten Nils Sköld, kommendörkaptenen 
1:a gr Per Rudberg och överstelöjtnanten (i #ygvapnet) Sven-Olof Olson. 

Sköld har i Försvar i Nutid�������SFEPHKPSU�GÚS�IVS�BSCFUFU�CFESFWT�JOPN�VUSFE-
ningen.92  Redovisningen är öppenhjärtig och trovärdig. När det mot slutet av 
1966 stod klart att ÖB skulle få i uppdrag att utarbeta kompletterande underlag på 
lägre ekonomiska nivåer inledde Sköld ett omfattande samarbete med Frithiofson 
och statssekreteraren Olhede i syfte att påverka regeringens direktiv. Sköld orien-
terade inte de tre övriga militära experterna. Hans omfattande samarbete med 
QPMJUJLFSOB�CFESFWT�GSÊNTU�VOEFS�KVM��PDI�OZÌSTIFMHFSOB����������

De tre militära experter (Almgren, Rudberg och Olson) som inte fått orien-
tering om Skölds helgsamarbete torde snart ha upptäckt vad som var på gång 
men de kunde inte hindra att FU 65 i januari och februari 1967 gav de direktiv 
till ÖB som innefattade uppdraget att göra en översiktlig värdering av en armé-
tung försvarsorganisation.93 Deras hämnd kom i ÖB-svaret 67, där ÖB riktade en 
obarmhärtig kritik mot förslaget,94 Skölds och Frithiofsons försök till omavväg-
ning misslyckades. I regeringens prop. 1958:110 fanns inga spår av deras försök.

91 SOU 1968:10, s 51
92 Försvar i Nutid�������T������
93 SOU 1968:10, s 51
94 ÖB-svaret 67,s 29 f
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ÖB-svaret 67�	�����������ÚQQFO�WJTJPO

ÖB-svaret 67 avser kostnadsalternativen A1 och A2 samt C. Till samtliga kost-
nadsramar fogades särskilda direktiv. De lösningar som ÖB presenterade var 
sålunda inte i alla avseenden förutsättningslösa.

Säkerhetspolitiska utgångspunkter 
ÖB anförde inledningsvis att han i ÖB 65 hade lämnat en redogörelse för det 
militärpolitiska läget fram t o m april 1965. Som ett tecken på spänningen och 
osäkerheten pekades i ÖB 65 på att rustningsbegränsning av reell betydelse fram-
stod som osannolik inom överskådlıg framtid. 

Beredskapen inom båda stormaktsblocken i Europa angavs alltjämt vara hög. 
Under rubriken Kon#iktrisker citeras Försvarsutredningen, FU 65:95 

Inga säkra tendenser till en mera långtgående och långvarig avspänning i 
världen kan skönjas i dagens läge. Snarast kan motsatsen befaras. [Denna 
uppfattning delar överbefälhavaren.] Storanfall och kuppanfall bör alltjämt 
vara de angreppsformer mot vilkas bakgrund krigsmakten byggs upp. De 
transporttekniska möjligheterna att genomföra kuppanfall bedöms öka. Våra 
möjligheter att få förvarning ökar dock. 

Det torde ha varit den sist nämnda bedömningen som har motiverat att ÖB inte 
föreslog att beredskapen mot kuppanfall skulle höjas.96

Ekonomiska utgångspunkter
Pris- och lönehöjningarnas beräknade andel av de totala försvarsutgifterna har 
GSÌO���������UJMM���������IÚKUT�GSÌO�������NJMK��LS�UJMM������NJMK��LS��'ÚSTWBST-
LPTUOBEFSOB�IBS�TFEBO����������UBHJU�J�BOTQSÌL�FO�NJOTLBOEF�EFM�BW�WÌSB�FLPOP-
miska resurser.97

Olika sammansättningar av försvaret

Alternativ A: Tre kombinationer redovisas:
(1)  Tyngdpunkt lagd på #yg - och marinstridskrafterna
(2)  Tyngdpunkt lagd på arméstridskrafterna
(3)  En krigsorganisation, som i stort bibehåller gällande avvägning.

ÖB anför att han valde kombination 3 med följande motiv:
t��%FO�HFS�WJE�TUPSBOGBMM�TPN�TÊUUT�JO�TBNUJEJHU�J�UWÌ�SJLUOJOHBS�J�BWTJLU�BUU�UB�

kontroll över hela landet de största möjligheterna att hålla ut under förhål-
landevis lång tid i den för nationens fortbestånd väsentligaste landsdelen.

95 Enligt SOU 1966:56 
96 ÖB-svaret 67 s 9f
97 Ibidem, s 11-12, bild  4, bild 6.
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t��%FO�HFS�HPEB�NÚKMJHIFUFS�BUU�VUOZUUKB�HKPSEB� JOWFTUFSJOHBS� GSÊNTU� JOPN�
#ygvapnet, under den närmaste sjuårsperioden98

ÖB avvisade kombination 2 och det av FU 65 begärda särskilda alternativet med 
vikt lagd på arméstridskrafterna, särskilt lokalstridskrafterna och där de strids-
krafter som är utrustad med tekniskt avancerad materiel begränsas.

Alternativ B: Sammanfattningsvis anförs:
t��.ZDLFU�QÌUBHMJHB�TWBHIFUFS�LWBSTUÌS�PDI�CMJS�TVDDFTTJWU�BMMU�NFSB�LÊOOCBSB��

Liksom i alternativ A är anslagsnivån på sikt konstant, vilket medför att 
resurserna blir otillräckliga för att följa med i den tekniska utvecklingen. 
För att minska dessa svagheter bör det militära försvarets kostnader tillåtas 
TUJHB�ÊWFO�FGUFS���������99

Alternativ C: I direktiven till alternativ C framhålls att det bygger på tankegången 
i den skrivelse som försvarsutredningens borgerliga ledamöter gemensamt över-
lämnade den 24 november 1966. När det gäller försvarsmöjligheter anges avslut-
ningsvis bl a följande: 

t��+ÊNGÚSU�NFE�OVMÊHFU�CMJS�NBSJO��PDI�ìZHTUSJETLSBGUFSOBT�NPUWFSLBO�OÌHPU�
sämre vid storanfall.100

t��*� GÚSIÌMMBOEF� UJMM� BMUFSOBUJW� #� ÚLBS� WÌSB� GÚSTWBSTNÚKMJHIFUFS� J� IÚH� HSBE��
En angripare får påtagligt minskad frihet att välja anfallsområden. Vår 
förmåga att genomföra avvärjande och fördröjande försvar förbättras. Den 
ökande tillgången på kvali"cerade arméstridskrafter, de ökade möjlighe-
terna att avdela sjöstridskrafter för #era havsområden, ett förbättrat kust-
artilleriförsvar och bättre tillgång på attack -, jakt- och spanings#yg ökar 
våra möjligheter att möta anfall även mot områden som inte ansetts vara 
primärt hotade.101

Värnpliktsfrågan
t��&OMJHU�'6�����T�EJSFLUJW�TLBMM�LSJHTNBLUFO�ÊWFO�J�GSBNUJEFO�CZHHB�QÌ�EFO�

allmänna värnpliktens princip. Alla vapenföra män skall ges sådan utbild-
ning, att de kan medverka i landets försvar. Trots detta har ÖB funnit 
det nödvändigt att undersöka om ändringar i värnpliktssystemet skulle 
kunna ge ökade möjligheter att bibehålla krigsorganisationens e$ekt. Det 
har härvid varit nödvändigt att även överväga kategoriklyvning, På lång 
sikt innebär en sådan lösning i alt A 2 att drygt 2000 värnpliktiga per år 
undantas från utbildning.

98 Ibidem s 19 f
99 Ibidem s 31
100 Ibidem s 35
101 Ibidem s 35-37
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Kärnvapenfrågan
t��)BOEMJOHTGSJIFUFO� J� GSÌHB�PN� TWFOTLB�LÊSOMBEEOJOHBS�CFMZTUFT� J�½#�����

I ÖB: s eget förslag inräknades då vissa medel för att ska$a nödvändiga 
kunskaper och tekniskt underlag samt övriga åtgärder för att nedbringa 
tiden mellan ett eventuellt framtida beslut och leverans av den första ladd-
ningen. I lägre ramar inräknades inga medel för dessa ändamål. Inte heller 
i lösningarna till de nu begärda utredningsalternativen har några medel 
avsats härför.102

Avslutning
Ingen del av landet behöver i något alternativ lämnas helt utan någon form av 
försvar, men styrkan och uthålligheten i detta varierar starkt. Vår försvarsförmåga 
minskar påtagligt mellan de olika kostnadsramarna och beräknas i det lägsta 
alternativet komma att sjunka till närmare hälften av vad hittillsvarande plane-
ring skulle ha möjliggjort. Endast en krigsmakt uppbyggd enligt huvudlinjerna i 
ÖB: s förslag i ÖB 65 bedöms på sikt svara mot den målsättning som gällt sedan 
1964 och mot Kungl Maj: t s direktiv.103

Vid behandlingen i militärledningen av den öppna versionen av ÖB-svaret 67 
framförde försvarsgrenscheferna bland annat följande:

Chefen för armén:
t��*�LPTUOBETBMUFSOBUJW�"�GÚSPSEBS�½#�LPNCJOBUJPO���VOEFS�NPUJWFSJOH�BUU�

denna kombination ger de största möjligheterna vid storanfall att hålla ut 
under förhållandevis lång tid i den för nationens fortbestånd väsentligaste 
landsdelen. CA förordar däremot kombination 2, som medger att försvaret 
kan upptas vid kust och gräns, liksom nu, samtidigt i både Sydsverige och 
Övre Norrland. 

Chefen för marinen: 
t��%FO� TOBCCB�NJOTLOJOH� BW� EF�NBSJOB� TUSJETLSBGUFSOB� TPN� HFOPN� PUJMM-

räcklig ersättningsbyggnad inträ$ar under 1970-talet, kan endast 
motverkas genom ökade anslag de närmaste åren.104

Chefen för #ygvapnet:
t��.FE� TUÚE� BW� ½#�TWBSFU� PDI� BW� NJH� GSBNGÚSEB� NPUJW� BOTFS� KBH� BUU� FO�

medelstilldelning enligt kombination 1 – som bättre tillgodoser #yg- och 
marinstridskrafterna – bör väljas i det lägsta alternativet (A).

102 Ibidem s 41
103 ÖB-svaret, s 47      
104 Ibidem s 48-50
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ÖB-svaret och dess hantering på olika nivåer visar att det i slutet på 1960-talet 
saknades samsyn i militärledningen i viktiga försvarsfrågor. I ÖB-svaret 67 stödde 
ingen av de tre försvarsgrenscheferna ÖB:s förslag, d v s kombination 3 i alter-
nativ A. CA föredrog kombination 2, CFV kombination 1, medan CM i reali-
teten vägrade att svara.

Men ÖB:s ställningstaganden visar också att ÖB Rapp fortfarande, i slutet av 
1960-talet, vägrade att helhjärtat frångå värderingar som han ärvt från sin före-
gångare under 1950-talet Swedlund och som utvecklingen hade gjort inaktuella. 
På sid 47 åberopar han 1964 års målsättning som måttstock vid tillmätningen 
av de resurser som krigsmakten bör få – trots #erårigt meningsutbyte med reger-
ingen där denna gjort klart att den inte godtog detta. På sid 41 erinrar ÖB om 
att han i ÖB 65 föreslog åtgärder för snabb leverans av svenska kärnvapen för den 
händelse politikerna skulle fatta beslut om sådana.

ÖB-svaret 67 var och är ett tecken på att rådande samverkansmiljö inte främ-
jade en konstruktiv utveckling av försvaret.

1965 års försvarsutredning (FU 65, SOU 1968:10)
Regeringen tillsatte den 29 januari 1965 FU 65, med uppgift att utreda och 
komma med förslag angående krigsmaktens och civilförsvarets allmänna inrikt-
OJOH�PDI�LPTUOBEFS� FGUFS�CVEHFUÌSFU����������5JMM� PSEGÚSBOEF� UJMMLBMMBEFT�,BSM�
Frithiofson, som sedan 1957 hade varit statssekreterare i försvarsdepartementet. 
I FU 65 ingick tolv ledamöter, sex socialdemokrater och sex borgerliga. De sist-
nämnda entledigades på därom gjord ansökan 19 januari 1968. Försvarsminis-
tern förordnade den 8 april 1965 experter att stå till FU 65:s förfogande. Till 
militära experter förordnades – som framgått ovan – försvarsstabschefen C E 
Almgren, översten N G Sköld, kommendörkaptenen 1.gr Per Rudberg och övers-
telöjtnanten (i #ygvapnet) Sven-Olof Olson ). Genom beslut den 2 maj1967 
entledigades de fyra sistnämnda. De ersattes av översten (#ygvapnet) N-F Palm-
stierna, överstelöjtnanten (armén) N.G. G. Landergren) och överstelöjtnanten 
(kustartilleriet) B.C. I. Dahlberg. 

FU 65 tog främst ställning till följande ÖB-förslag:
t��½#����6USFEOJOH�PN�EFU�NJMJUÊSB�GÚSTWBSFUT�GPSUTBUUB�VUWFDLMJOH
t��½#�TWBSFU����	½QQFO�WFSTJPO����KVMJ������


Försvarsbeslutens karaktär
Från och med FB 58 har försvarsbesluten ändrat karaktär. En kostnadsram 
bestäms som utgångspunkt för det militära planläggningsarbetet. Tidigare hade 
ÖB utarbetat förslag till verksamhet och organisation innan regeringen bestämde 
försvarsbudgeten (prop. 1968:110, s 15) 
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FU 65: s synpunkter på ÖB 65
Regeringens direktiv till ÖB 18 december 1964 innehöll bl a följande:
t��,SJHTNBLUFO� TLBMM� VUGPSNBT� TÌ� BUU� UJMMSÊDLMJHB� NBSLTUSJETLSBGUFS� TUÌS� UJMM�

förfogande för försvaret av vårt territorium. 
t��4BNUMJHB�J�LSJHTPSHBOJTBUJPOFO�JOHÌFOEF�GÚSCBOE�PDI�FOIFUFS�CÚS�HFT�FUU�

sådant personellt och materiellt innehåll, att de kan lösa operativa strids-
uppgifter omedelbart efter mobilisering och rustning.

t��*� ½#� ��� BOHBW� ½#� JOMFEOJOHTWJT� BUU� NÌMTÊUUOJOHBSOB� HFS� HSVOEFO� GÚS�
det militära försvarets uppbyggnad. FU 65 avvisade ÖB: s förslag att ge 
målsättningarna en sådan avgörande roll.105

t��*�½#����BOHBWT�BUU�4WFSJHFT�TUSBUFHJTLB�CFUZEFMTF�GÚS�TUPSNBLUFSOB�GSÊNTU�
sammanhänger med att någon av dessa önskar utnyttja vårt territorium 
eller hindra parten från att göra detta. FU 65 anför: Även om Nordeuropa 
synes ha en sådan strategisk betydelse att det dras in i en kon"ikt i Europa 
mellan stormakterna, behöver detta förhållande inte absolut gälla Sverige. 
Denna bedömning utgör den principiella grundvalen för den svenska neutra-
litetspolitiken.106 

t��*� ½#� ��� BOHBWT� BUU� VUWFDLMJOHFO� JOPN� TBNIÊMMTFLPOPNJO� IBS� WBSJU�
gynnsam. Försvarsutgifterna har inte stigit i takt härmed. Även en ökning 
av försvarsutgifterna med 3,5 procent per år skulle ha inneburit en lägre 
ökningstakt än den, som gällt för de totala samhällsekonomiska resurserna. 
För att tillgodose de tidigare redovisade behoven krävs det under sjuårspe-
rioden en ökning av medels tillgången med 1 650 mkr. FU 65: Sedan 
FU 65:s ordförande samrått med de socialdemokratiska ledamöterna i FU 
65 och med sin partiledning blev deras slutsats att en så kraftig höjning 
av försvarskostnaderna som ÖB hade krävt inte borde ske. Sedan de sex 
borgerliga ledamöterna i början på januari 1968 hade begärt entledigande 
avslog FU 65 ÖB:s ovan angivna ekonomiska förslag.107

t��*�½#����UPH�½#�VQQ�GSÌHBO�PN�IBOEMJOHTGSJIFU�J�LÊSOMBEEOJOHTGSÌHBO��½#�
62 hade påvisat att vår försvarskraft skulle öka om det militära försvaret 
utrustades med kärnladdningar för taktiskt bruk. Detta gällde alltjämt. 
Saken är emellertid av politisk art. Ett beslut bör statsmakterna fatta

t��'ÚSTU�OÊS�NBO�GÌUU�UJMMSÊDLMJHU�VOEFSMBH�GÚS�FUU�TUÊMMOJOHTUBHBOEF��'6�����
Sammanfattningsvis vill FU 65 framhålla som sin bedömning att det inte 
ligger i vårt lands säkerhetspolitiska intresse att anska#a kärnladdningar.108

  

105 FU 1965 s 140 f        
106 (SOU 1968: 10, s 130)
107 Prop. 1968:110, s 234      
108 FU 65, s 139s
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FU 65 biträdde bland annat två för ÖB Rapp väsentliga förslag:
t��EFO�IÚHUFLOPMPHJTLB� JOSJLUOJOH�BW�LSJHTNBLUFOT�VUWFDLMJOH�TPN�GÚSFUSÊ-

daren Swedlund befäst
t��EFO�SFGPSN�BW�LSJHTNBLUFOT�DFOUSBMB�PDI�SFHJPOBMB�MFEOJOH�TPN�JOGÚSEFT�

1961 och 1966

I #era av ÖB högt prioriterade frågor underkände FU 65 ÖB:s förslag:
t��,ÊSOWBQFOGSÌHBO
t��.ÌMTÊUUOJOHBSOB�TPN�VUHÌOHTWÊSEFO�WJE�SFTVSTUJMMEFMOJOH

1968 års försvarsbeslut109

Riksdagen fattade 27 maj 1968 beslut i överensstämmelse med vad utskottet hade 
föreslagit. Försvarsminister Sven Andersson hade i prop. 1968:110 anfört han 
i allt väsentligt delade FU 65: s säkerhetspolitiska och försvarspolitiska övervä-
ganden. (FU 65:s betänkande var undertecknat av utredningens ordförande och 
dess sex socialdemokratiska ledamöter.)

FB 68 innebar främst, av intresse i sammanhanget, följande:
t��VUCJMEOJOH�BW�WÊSOQMJLUJHB�J�GVMM�VUTUSÊDLOJOH
t��CJCFIÌMMBOEF�BW�BOTUÊMME�QFSTPOBM
t��CFTUÊMMOJOH�BW�ìZHQMBO����7JHHFO�J�TQBOJOHTWFSTJPO�PDI�FWFOUVFMMU�ZUUFSMJ-

gare attack#ygplan 37 Viggen (utöver nu beställda 100 st).110

t��%F����QSPDFOU�UJMM�LPNQFOTBUJPO�GÚS�UFLOJTL�GÚSEZSJOH�TPN�IBEF�JOGÚSUT�
av FB 58, avska$ades.111

Försvarspolitikens huvuddrag under 1960-talet
Förutsättningarna för en hållbar försvarspolitik förbättrades inte under 1960 - 
talet. Ett strategiskt bedömande av behov av försvarsförmåga jämfört med tillgång 
på försvarsresurser genomfördes inte. Bristen på klar ansvarsfördelning mellan 
regering och ÖB gjorde sig gällande. Detta inverkade också på nästa två frågor:1) 
målsättningarnas roll i beslutsprocessen, 2) svenska kärnvapen. Reformeringen av 
den centrala och högre regionala ledningen kunde genomföras i samförstånd, men 
det bestående resultatet av försvarspolitiken under 1960-talet blev att det militär-
industriella komplexet växte sig starkare och därmed påverkade försvarspolitiken.

När det gällde Rapps efterträdare som ny ÖB undvek statsmakterna att utse 
Carl Eric Almgren, en av de kanske mest intellektuella i det svenska generalitet, 
och satsade istället på en inom Försvarsmakten karismatisk general med goda 
regeringskontakter som skulle axla bördan att leda försvaret under en tid av kost-
nadspress och kamp mellan stridiga försvarsgrensintressen.

109 FB 68 Prop.1968:110
110 Ibidem kap. 10
111 Cars m #, s 14
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Försvarspolitik under 1970-talet. Regeringen ger diktat
Stig Synnergren
Stig Synnergren var general och ÖB 1970–1978. Synn-
ergren föddes 1915. Han blev o!cer vid Norrbottens 
regemente 1939, major i generalstabskåren och lärare 
vid Krigshögskolan 1957, avdelningschef vid arméstaben 
1958, överstelöjtnant vid Svea livgarde 1961, överste och 
chef Västernorrlands regemente 1962, generalmajor och 
chef för Arméstaben 1963, MB V 1966, MB B 1966, 

generallöjtnant och chef Försvarsstaben 1967, general och överbefälhavare 1970, 
avsked som överbefälhavare den 30 mars 1978.

Inrikespolitiskt läge och utveckling 1970–1978 
Regeringar
 Tid Statsminister Försvarsminister Finansminister
1970–1973 Olof Palme Sven Andersson Gunnar Sträng
1973–1976 Olof Palme Eric Holmqvist Gunnar Sträng
1976–1978 %orbjörn Fälldin Erik Krönmark Gösta Bohman 1)

   Ingemar Mundebo 2)
Anmärkning: 1) Ekonomiminister, 2) Budgetminister
    
Riksdags - och kommunalval 1970–1978
 Tid M C FP S V
 1970 (K) 11,7 19,5 16,2 45,6 4,4
 1973 (R) 14,3 25,1 9,4 43,6 5,3
 1976 (R) 15,6 24,1 11,1 42,7 4,8

Inrikespolitiska händelser och handlingar 1970–1978 
av betydelse i försvarspolitiken
Av kapitel 4 ovan framgår att statsminister Tage Erlander ansåg att de växande 
förväntningarnas missnöje skulle bemötas. Gruvarbetarstrejken i Malmfälten 
omkring decennieskiftet 1970 kan ses som ett tecken på att detta missnöje påver-
kade opinionsbildningen, dess orsak var missnöje med fackföreningens undfal-
lenhet mot LKAB:s lönepolitik. 

Gösta Bohman efterträdde i november 1970 Yngve Holmberg som partile-
dare för moderaterna. Riksdagen fastslår 1970 normalarbetstiden till 40 timmar 
per vecka. Enkammarriksdagen sammanträdde för första gången den 11 januari 
1971. De första Viggenplanen levererades i juni 1971 till #ygvapnet.

Centerpartiet når 20 procent av rösterna och blir det största riksdagspartiet. 
Moderaterna och socialdemokraterna backade. Regeringen Palme sitter kvar med 
stöd av VPK. Regeringen konstaterade i mars 1971 att medlemskap i EEC är 
oförenligt med fortsatt svensk neutralitetspolitik.
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I juni 1971 efterträdde %orbjörn Fälldin Gunnar Hedlund som ledare för 
centerpartiet. I februari 1971 varslades 3 000 o!cerare om lockout. 1972 blir 
kärnkraftsfrågan allt hetare. Regeringen (S) och moderaterna anser att tekniken 
är tillförlitlig, vilket förnekas av centern och vänsterpartiet.

Värnpliktsriksdagen upplöstes den 23 mars 1972 efter det att SÄPO:s närvaro 
avslöjats. Grundutbildningstiden för värnpliktiga sätts 1972 till 227 dagar.

1973 års riksdagsval ger 175 mandat till båda de politiska blocken. IB-a$ären 
avslöjas 1973.

Oljan står 1973 för 73 procent av Sveriges energiförsörjning. Alf Svensson 
blir i januari 1973 partiledare Kristen Demokratisk samling, KDS. Vintern 1974 
införs bensinransonering under tre veckor till följd av oljekrisen. I februari 1975 
väljs Lars Werner till partiledare för Vpk; efterträder C H Hermansson. LO 
och SAF undertecknade i april 1975 ett avtal med de högsta löneökningarna 
någonsin, 30 procent på två år. Socialdemokraterna och moderaterna driver i 
maj 1975 igenom ett beslut om utbyggnad av kärnkraften till minst 13 reaktorer; 
centerpartiet och Vpk röstar mot all utbyggnad. Per Ahlmark väljs under hösten 
1975 till ny ordförande i folkpartiet; han efterträder Gunnar Helén. 

I valrörelsen 1976 avvisar centerledaren %orbjörn Fälldin allt regeringssam-
arbete som innefattar en utbyggnad av kärnkraften.

I riksdagsvalet 1976 bryts socialdemokraternas 44-åriga regeringsinnehav. 
Centerledaren %orbjörn Fälldin blir statsminister. Under regeringsbildningen 
sätts kärnkraftsfrågan på sin spets. Den internationella stag#ationen drabbar 1976 
Sverige med full kraft. I januari 1977 träder medbestämmande (MBL) i kraft. 
Den borgerliga regeringen presenterar sin första budget. Budgetunderskottet är 
rekordstort, 17, 5 miljarder SEK. I augusti 1977 devalverades den svenska kronan 
med 10 procent. 

Den borgerliga regeringen avgår i oktober 1978 på grund av oenighet i kärn-
kraftsfrågan. Folkpartiledaren Ola Ullsten blir statsminister. Inrikespolitiken 
under 1970-talet var turbulent. Den innehöll #era regeringsbyten. Politikernas 
engagemang i försvarsfrågan var svagt.

Utrikespolitisk bakgrund 1970–1978 
Ett icke - våldsavtal undertecknas 1970 mellan Västtyskland och Sovjetunionen.

I Sovjetunionen höll det kommunistiska partiet sin 24:e kongress 1971. Den 
antar ett utrikespolitiskt program, vars syfte är att främja fred och avspänning 
gentemot USA.

Avtal om Berlin ingås 1971, dels mellan kontrollmakterna USA, Sovjet, Stor-
britannien och Frankrike, dels mellan de båda tyska staterna. Tra"ken till och 
från Berlin underlättas. USA:s president Nixon besöker 1972 Moskva och över-
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lägger med Brezjnev. Både USA och Sovjetunionen ansluter sig till den fred-
liga samexistensens princip. En rad avtal undertecknas. Väst- och Östtyskland 
undertecknar 1972 ett så kallat grundavtal, där båda parter lovar att respektera 
varandras självständighet.

����� VUCSZUFS� :PN� ,JQQVS�LSJHFU� NFMMBO� &HZQUFO�4ZSJFO� PDI� *TSBFM�� 64"�
och Sovjetunionen ingriper genom FN:s säkerhetsråd och framtvingar vapen-
vila. Kriget utlöser en internationell oljekris, som innebär stora påfrestningar för 
i-ländernas men framför allt för många u-länders ekonomier.

1974 avgår Willy Brandt som västtysk förbundskansler, sedan en av hans 
närmaste medarbetare visat sig vara östtysk spion.

1975 avslutas en europeisk säkerhetskonferens, som Sovjetunionen länge 
arbetat för, med ett toppmöte i Helsingfors. Avtal ingås om icke-inblandning 
i andra staters angelägenheter, ökat vetenskapligt, kulturellt och ekonomiskt 
samarbete samt vidgade mänskliga kontakter i Europa.1976 hålls en europeisk 
kommunistpartikonferens i Östberlin. Varje partis självständighet och rätt att 
välja sin egen väg till socialismen fastslås – en eftergift från Moskvas sida gentemot 
de jugoslaviska, rumänska, italienska, franska och spanska kommunistpartierna.

1977 lanserar USA:s president Carter en moralisk utrikespolitik med hård 
kritik mot Sovjets inställning till frågan om mänskliga rättigheter. Detta försvårar 
de pågående nedrustningsförhandlingarna.

I december 1978 störtas Afghanistans regering – upptakten till de långa krig 
i Afghanistan som under 2000-talet kom att belasta även den svenska försvars-
makten.

1970-talet förutspåddes bli en period av avspänning mellan de två huvudak-
törerna på den världspolitiska scenen. 1970 års försvarsutredning (FU 70) skrev 
följande i sitt betänkande (SOU 1972:4, s 121):

Denna avspänningsprocess har nu pågått så länge och visat en sådan hållfasthet, att man 
kan tala om en utvecklingstrend. Den har bestått även så hårda prov som det amerikanska 
kriget i Vietnam och den sovjetiska inmarschen i Tjeckoslovakien. Detta är Ett konstater-
bart faktum. 

Slutsatsen kan vara berättigad, att de båda supermakterna är beredda att i egna och 
världsfredens intresse göra en allvarligt menad ansträngning att slutgiltigt lösa de problem 
som alltsedan andra världskrigets slut utgjort ett ständigt latent hot mot freden.

Handlingar och händelser som visar ÖB Synnergrens verksamhet 
under åren 1970–1978 
Perspektivplan för det militära försvaret 1972–87. ÖB 71 (Öppen version, odaterad)
ÖB 71 är enligt regeringens direktiv utarbetad enligt det nya planeringssystem 
(FPE) som statsmakterna hade beslutat 1970. Av innehållet i ÖB 71 är bl a 
följande av intresse i sammanhanget: En krigsmaktsstruktur de%nieras av operativa 



70

principer, målsättningar för och beskrivning av avvägningsprogram, samt ekonomisk 
nivå. I ÖB 71 har två operativa principer studerats.112

Operativ princip A
Krigsmakten utformas så att ockupation av landet tar så lång tid som möjligt. 
Försvaret skall inriktas på att ingen del av landet får uppges utan segt motstånd. 
Strävan skall vara att tillfoga angriparen stora förluster främst under striden vid 
kusten eller vid gränsen. Om anfallet inte kan hejdas, skall angriparen möta segt 
motstånd under de fortsatta striderna på vårt territorium.

Målet skall vara att tiden för operationens genomförande och angriparens 
uppo$ringar i övrigt för ockupation av landet skall te sig oacceptabla redan vid 
planläggningen av angreppet. 

Denna operativa princip medför att markstridskrafterna prioriteras. Därefter 
prioriteras sådana stridskrafter som kan understödja markstriden, främst attack-
#yg. Övriga typer av förband, t ex sjöstridskrafter och enheter inom luftförsvaret, 
ingår i sådant antal att ingen komponent är så svag att angriparen genom en 
måttlig anpassning av sina åtgärder kan utnyttja svagheten på ett för oss ogynn-
samt sätt. Han tvingas på så sätt ta hänsyn till dessa stridskrafter i sin planlägg-
ning och sina insatser.

Operativ princip B
I strukturer enligt denna operativa princip skall krigsmakten utformas med 
huvudsyfte att angriparens kvantitativa och kvalitativa insatser och förluster 
under inledningsskedet skall bli så stora som möjligt. Försvaret skall inriktas 
på att hindra angriparen få fast fot på vårt territorium. Strävan skall vara att 
påtvinga angriparen stora förluster före eller senast under striden vid kusten eller 
vid gränsen. Strävan skall vidare vara att vinna tid genom att störa angriparens 
anfallsförberedelser. Om anfallet inte kan hejdas, skall angriparens fortsatta fram-
trängande på vårt territorium fördröjas. Möjligheterna att genomföra en fördrö-
jande strid blir mindre vid B- strukturer än vid A-strukturer. Målet skall vara att 
insatserna i inledningsskedet och angriparens uppo$ringar i övrigt skall te sig 
oacceptabla angriparen vid planläggning av angreppet.

Denna operativa princip medför att sjöstridskrafter, attack#yg och luftförsvar 
prioriteras. Markstridskrafter ingår för gränsförsvar. I övrigt ingår markstridsför-
band i sådant antal, att angriparen måste ta hänsyn till dem i sin anfallsplan-
läggning och sina insatser. För de rörliga markstridskrafterna, främst brigaderna, 
eftersträvas i B-strukturerna hög kvalitet på bekostnad av kvantiteten. Detta kan 
medföra att vissa värnpliktiga inte utbildas. 

112 Perspektivplan för det militära försvaret 1972–87. ÖB 71 (Öppen version, odaterad), s 30-32



71

ÖB 71 innehöll vidare följande av intresse för denna bok. Läget i krigsorga-
nisationen 1972 bedömdes som relativt gott på väg mot en försämring. I FB 68 
beslutade nedskärningar hade ännu inte slagit igenom.

t��"OUBMFU�CSJHBEFS�IBEF�JOUF�OFEHÌUU�NFO�EÊSFNPU�EFSBT�NBUFSJFMMB�LWBMJUFU��
Infanteribrigadernas rörlighet var låg. Det 1966 in förda VU 60-systemet 
hade visat sig bli för dyrt. (Stig Synnergren var, bl a som arméstabschef på 
1960-talet, VU 60:s arkitekt.)

t��.BSJOFOT�LSJHTPSHBOJTBUJPO�IBS�NJOTLBU��
t��*OPN�ìZHWBQOFU�IBS� FUU� BOUBM� KBLUEJWJTJPOFS�VUHÌUU�NFO�FêFLUFO�IPT�EF�

enskilda förbanden har förbättrats. Alla jaktdivisioner har utrustats med 
Draken. Stril 60 har införts.113

I slutorden till ÖB 71 framhålls att Perspektivplanen ÖB 71 utgör ett gott 
underlag för beslut om inriktning av krigsmaktens utveckling under perioden 
��������PDI�EF�QSPHSBNQMBOFS�TPN�TLBMM� JOTÊOEBT�IÚTUFO�������'1&�TZTUFNFU�
var ett försök att bemästra de planeringsproblem som är förknippade med mång-
falden i försvarsfrågan och som är anmälda i inledningen av detta arbete och som 
upprepas här: Med försvarsfrågan avses i allmänhet problemet att anpassa ett lands 
försvar efter före%ntliga krav och före%ntliga resurser. Det innebär en serie av delpro-
blem av utrikes- och inrikespolitisk samt militär och ekonomisk art.114

Det ligger enligt min mening ett starkt krav verklighetsanknytning i denna 
beskrivning. Planering avseende försvarsfrågan gäller före"ntliga krav och resurser. 
FPE-systemet är beskrivet i Planering och programbudgetering inom försvaret. 
(SOU 1969:25, Stockholm 1969). Systemet innefattar ingen strategisk analys av 
före"ntliga krav och resurser, även om avsnittet angående Miljöstudier115 sanno-
likt var avsedda ersätta sådana. Central roll i systemet har de så kallade angrepps-
fallen.116 Det handlar om angreppsfall i framtiden med antagna operativa krav 
och resurser i central roll.

I efterhand kan det konstateras att FPE-systemet inte medfört att Sverige fått 
ett enda verklighetsanknutet försvarsbeslut efter det att det infördes 1971.

Betänkande av 1970 års försvarsutredning, FU 70 (SOU 1972: 4 januari 1972)
FU 70 tillsattes 2 november 1970 med uppgift att granska ÖB 71, ÖB: s 

perspektivplan, och att överväga bland annat om kravet på tillräcklig framtida 
handlingsfrihet för vår säkerhets- och Försvarspolitik har blivit tillgodosett. 

Ordförande i FU 70 var förutvarande statsrådet Gunnar Lange (S). Ledamöter 
var riksdagsledamöterna Bengt Gustavsson (S), Olle Göransson (S), Torsten 

113 Ibidem s 49-51
114 Hans Wieslander i dennes doktorsavhandling I nedrustningens tecken, Lunds universitet 1965)  
115 SOU 1969:25, Stockholm 1969, S 57f
116 Ibidem s 168f
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Gustafsson (C), Sven Widén (FP) samt Allan Hernelius (M). Huvudsekreterare 
var departementsrådet Rune Blomqvist. 

Militära experter var översten Nils Landergren (Fst), kommendörkaptenen 
1:a graden Jan Enquist, överstelöjtnanten Harry Winblad (FV) och överstelöjt-
nanten Gunnar Nordbeck (KA). Här nedan refereras ett urval av de värderingar 
och slutsatser som FU 70 anfört och som kom att biträdas av FB 72: 

FU 70:s bedömning av det militärpolitiska läget framgår på s 121, se ovan. Utred-
ningen pekar i övrigt på mångfalden i möjlig framtidsutveckling. Tre huvudalter-
nativ redovisas:

t��½LBEF�NPUTÊUUOJOHBS�NFMMBO�UWÌ�J�&VSPQB�FOHBHFSBEF�NBLUCMPDL
t��6UKÊNOJOH�BW�NPUTÊUUOJOHBSOB�PDI�NJOTLOJOH�BW�LPOìJLUSJTLFSOB�J�&VSPQB
t��0CBMBOT� �� UFNQPSÊS� FMMFS� WBSBLUJH� �� J� NBLUQPMJUJTLU� IÊOTFFOEF� NFMMBO�

blocken.117

Det militära försvaret bör enligt utredningens mening även i fortsättningen 
byggas upp för att vara i allt väsentligt balanserat och möjliggöra djupförsvar med 
kraftsamling till gräns och kust. 

Begränsningar i målsättningen kan även bli nödvändiga t ex på grund av snabbt stigande 
kostnader för kvali"cerade vapensystem. Prioriteringar på grund härav bör enligt utred-
ningens mening i ett längre perspektiv genomföras enligt principen att ett större antal 
mindre högtstående vapensystem (funktioner) hellre anska$as än ett fåtal tekniskt mycket 
kvali"cerade. Detta bör leda till att vid det militära försvarets utveckling på längre sikt 
uthållighet skall ges företräde framför initialstyrka. 

De delar av krigsorganisationen vilka redovisas i de fyra avvägningsprogrammen, 1) 
rörliga markstridsförband, 2) lokalt bundna markstridsförband, 3) övervattenstridsförband 
samt 4) luftförsvarsförband, bör enligt utredningens mening utgöra den bas på vilken det 
militära bör byggas. 

Denna bas kompletteras genom &ärrstridsförband inte minst med hänsyn till den e$ekt 
i djupförsvaret sådana kan uppnå. Med utgångspunkt i det tidigare anförda anser dock 
FU70 att avvägningsprogrammet Fjärrstridsförband utgör en försvarsfunktion som torde 
kunna ges lägre prioritet.

För de tunga attackförbanden är f.n. #ygplan AJ 37 Viggen beställt och under leverans. 
Försvarsutredningen förordar att denna anska$ning fullföljs. Antalet divisioner bör dock 
bestämmas senare.118

När det gäller krigsmaktens operativa styrka i framtiden anför FU 70 i sitt betän-
kande (s 228 229) bland annat följande: Utredningens förslag innebär att vissa 
eftergifter görs i fråga om den operativa styrkan i ett kortare perspektiv. Från säker-
hetspolitisk synpunkt är enligt utredningens mening de riskerna som är förenade 
härmed inte större än att de kan accepteras.

117 Betänkande av 1970 års försvarsutredning, FU 70 (SOU 1972:4, s 163).
118 Ibidem s 202$
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FU 70 var en brett upplagd utredning. I direktiven angav försvarsminister 
Sven Andersson bland annat följande: utredningen bör inte ha till uppgift att 
få till stånd en uppgörelse mellan de politiska partierna om försvarsutgifternas 
storlek under en begränsad tidsperiod. Den bör i stället överväga grunderna 
för den svenska säkerhetspolitiken och för den långsiktiga inriktningen av våra 
försvarsansträngningar.

Försvarsministern pekade här – med andra ord – på ett behov av avgörande 
betydelse för Krigsmaktens framtid. FU 70 gavs i uppdrag eller "ck i varje fall 
möjlighet att i grunden ompröva den rådande krigsmaktsstrukturen, arvet från 
beredskapsåren. Dessvärre kom inte FU 70 att utnyttja denna möjlighet. Militär-
ledningen och försvarsindustrin försvarade framgångsrikt den gamla strukturen. 
FU 70 påstod sig vilja förorda ett uthålligt folkförsvar men prioriterade i prak-
tiken, med stor tyngd, ett högteknologiskt försvar, bland annat genom att förorda 
anska$ning av Viggen. SAAB "ck motiv för att överleva.

FU 70 var enligt min mening ett exempel en utredning som talade med dubbel 
tunga. De verkliga motiven för de faktiska förslagen att vidmakthålla svensk #yg-
industri doldes. 

ÖB:s årsredovisning för krigsmakten 1972/73.
ÖB Synnergrens första reaktion på FU 70:s förslag kom i årsredovisningen för 
LSJHTNBLUFO��������� MFWFSFSBE�IÚTUFO�������½#�BONÊMEF�BUU�ÊWFO�NFE�IÌSE�
prioritering av krigsorganisationen blev det under planeringsperiodens senare 
del nödvändigt med en annan operativ inriktning än den som för närvarande 
gäller, Den operativa princip som kallades ett balanserat periferiförsvar i anslut-
ning till gräns och kust måste ersättas.119) Synnergren följde upp denna anmälan 
med att starta en omfattande operativ studieverksamhet under 1970-talets första 
hälft. Detta mötte starkt öppet motstånd från marinens och #ygvapnets sida; ett 
motstånd som i tysthet "ck stöd av försvarsindustrin. 
ÖB:s programplan för det militära försvaret 1975–1980 (Öppen version, odaterad)
ÖB Synnergrens bedömning av det säkerhetspolitiska läget skilde sig markant 
från FU 70:s ovan refererade bedömning:

Den sovjetiska marina verksamheten i Barents hav och Norska Havet har sträckts allt längre 
ut mot Atlanten. Denna utveckling och betydelsen av de sovjetiska basområdena i Kola-
området tillsammans med den ökande politiska och ekonomiska aktiviteten i samband 
med oljeprospektering i området har ökat Nordens strategiska betydelse. Den fortsatta 
utvecklingen bedöms komma att ytterligare förstärka detta förhållande. Den nuvarande 
internationella maktstrukturen med två dominerande supermakter bedöms komma att 
bestå.

Supermakterna bedöms fortsätta att eftersträva minskade motsättningar inom för dem 
båda betydelsefulla områden där de har sammanfallande intressen. De nuvarande grund-

119 Cars m #, Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, Probus, Stockholm 1986, s 45-46
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läggande motsättningarna kommer dock att bestå. Trots strävan mot politisk avspänning 
visar utvecklingen att lokala kon#ikter snabbt kan utvecklas och öka motsättningarna 
mellan supermakterna. Det nuvarande tillståndet innehåller sålunda många moment av 
osäkerhet.120

Även när det gäller det militära försvarets fortsatta utveckling var Synnergren, 
som framgått även ovan, av en helt annan mening än FU 70. Dess bedömning 
att vissa begränsningar i krigsmaktens operativa förmåga på kort sikt är möjliga 
att godta belyses i ÖB:s programplan 1975–1980, s. 39:

Förändringen i krigsorganisationen innebär att på längre sikt endast en del av våra 
förband får en kvalitet som svarar mot tänkbara motståndares i framtiden. Den 
tidigare påbörjade nedgången av våra förbands och funktioners förmåga fortsätter 
således. Förändringarna innebär främst svagare luftförsvar, minskade möjligheter att 
orsaka angriparen förluster före och vid landstigning och samt vid gränsinvasion, 
minskad andel förband lämpade för avgörande anfallsoperationer, sämre möjligheter 
att genomföra omgrupperingar och skydda transporter, minskad insats- och mobilise-
ringsberedskap.

Operativa studier 
I början av 1970 - talet försökte ÖB Synnergren förändra krigsmaktens opera-
tiva inriktning och därigenom indirekt få motiv för att ändra även krigsmaktens 
dåvarande struktur, d v s ominrikta avvägningen mellan försvarsgrenarna inom 
krigsmakten. Detta stötte på motstånd från två håll, dels politiskt (t ex FU 70), 
dels försvarsgrenscheferna och från försvarsindustrin.

ÖB Synnergren försökte besegra det dubbla motståndet med hjälp av ett och 
samma verktyg, Operativa studier. De studier som genomfördes i försvarsstaben 
under den aktuella perioden i syfte få fram alternativ till det balanserade periferi-
försvaret var främst följande:
t��"OBMZT����
t��'ÚSTUVEJF�UJMM�0QFSBUJW�TUVEJF����
t��0QFSBUJW�TUVEJF���	0Q4��
�  

Gemensamt för de tre studierna var att de inte grundades på en strategisk analys av 
före"ntliga krav på försvarsförmåga och före"ntliga försvarsresurser. Det innebär 
att samma misstag upprepades som på 1960-talet hade fått FU 65:s försök att 
ändra den operativa inriktningen på fall – se kapitel 4.

I Analys 72 konstaterades att en angripare, under givna förutsättningar, hade 
fått ökade möjligheter att välja och att en längre tid dölja sitt val av operations-
riktning vid kustinvasion. Angriparen kunde därför upprätthålla hot om kustin-
vasion i #era riktningar. Slutsatsen i Analys 72 var att vi i många aktuella situ-

120 Ibidem s 13 f
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ationer riskerade att tidigt bli slagna och förlora handlingsfriheten om vi höll 
fast vid gällande operativ inriktning. Enligt Analys 72 borde våra stridskrafter 
utnyttjas på ett sätt som innebär väsentliga förändringar i den gällande operativa 
inriktningen. Resultatet av Förstudien till OpS 2 pekade i samma riktning.

Uppror i militärledningen
ÖB Synnergrens idéer om ny operativ inriktning och de studier som han star-
tade i syfte att för verkliga en sådan möttes av hård kritik inom krigsmakten. I 
samband med att resultatet av Analys 72 presenterades 1975 hävdade cheferna 
för marinen och #ygvapnet, viceamiralen Bengt Lundvall och generallöjtnanten 
Dick Stenberg ensartat: en angripare skall inte ges fördelen att få fast fot i landet. 
Redan året innan hade de två försvarsgrenscheferna gjort en lika anmärkningsvärd 
som sällsynt åtgärd: de hade i Svenska Dagbladet riktat öppen och frän kritik mot 
ÖB Synnergrens reformförsök. De hade lått sig intervjus. Intervjun publicerades 
21 juli 1974 under rubriken Marin, "yg attackerar ÖB-planen. Sega gubbarna har 
överskattats. De opponerade sig kraftigt mot att det segt fördröjande försvaret fått 
för stor uppmärksamhet

i ÖB:s framtidsplaner. Detta sätt att föra försvaret vore inte trovärdigt. Det 
hade inte analyserats och dokumenterats tillräckligt.

Under åren 1976–1980 var jag stabso!cer i försvarsstabens operationsledning. 
Den striden inom operationsledningen som hade utspelats i början av 1970-talet 
betraktades fortfarande i slutet av decenniet som en strid om operativa principer. 
Mina studier på 2000-talet har lett till slutsatsen att detta var en synvilla. Det 
rörde sig i själva verket avvägningen, ytterst i fråga om budget, mellan försvars-
grenarna. Försvarsgrenscheferna vann, till mångas förvåning, striden mot ÖB. 
Det går inte att vinna avvägningsstrider med operativa argument. Det krävs stra-
tegiska argument. Sådana saknade Synnergren. Denne förlorade även den samti-
digt under första hälften av 1970 talet pågående striden mot politikerna. Även 
här var det fråga om en strategisk sak där operativa argument användes i en i 
grunden strategisk sak.

Den 9 oktober 1975 utfärdades ett kungligt brev med regeringens Anvisningar 
till ÖB för försvarsmaktens operativa krigsförberedelsearbete m m. Brevets huvudin-
nehåll:

Planläggningen skall inriktas så att invasionsförsvaret kan genomföras som ett djupförsvar, 
där våra militärgeogra"ska med #era försvarsbetingelser tillvaratas såväl utanför som vid 
gräns och kust som över territoriets hela djup.

Brevet innebar ett drastiskt nederlag för ÖB Stig Synnergrens försök att förändra 
den operativa inriktningen i den riktning som han eftersträvat. Efter 1975 blev 
fortsatta operativa studier – t ex OpS 2 – i praktiken meningslösa. ÖB:s opverk 
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1978 kom helt att styras av den gamla operativa inriktningen och det kom att 
innebära en katastrof för svensk operativ krigsplanläggning.

Försvarspolitiken under 1970-talet
Kungligt brev den 9 oktober 1975 innebar ett diktat: den svenska försvarspoli-
tiken förvandlades till ett av regeringen hårt styrt beställningsarbete. Regeringens 
motiv var enligt min mening det hot mot regeringens högst prioriterade poli-
tikområde, industripolitiken, som man med fog bedömde kunde bli följden om 
ÖB Synnergrens förslag i början av 1970-talet att ändra den rådande operativa 
inriktningen "nge stöd av en politisk majoritet i riksdagen.

Regeringen var uppenbarligen, liksom cheferna för marinen och #ygvapnet 
och med dessa förknippade vapenindustrier, nöjd med den rådande operativa 
inriktningen. Enligt kbr 9 oktober 1975 skulle den inriktningen fortsätta att 
gälla. Därmed vore hot om förslag till ominriktning av försvarsindustrin undan-
röjda. Visserligen hade ÖB Synnergrens försök till ominriktning varit valhänt 
upplagda och därför på kort sikt ofarliga som hot mot regeringens industripolitik, 
men regeringen tog inga risker. Dess diktat innebar att det inte kunde bedrivas 
någon svensk politik i försvarsfrågor som grundats på strategiska överväganden 
om före"ntliga krav på försvarsförmåga och före"ntliga försvarsresurser.

Som Synnergrens efterträdare "ck försvaret en högt ansedd general ur 
ursprungligen Signaltrupperna som skulle ställas inför ett avgörande #ygplans-
beslut men framför allt se som sin uppgift att hålla ihop en stor organisation och 
därtill bli #era regeringars säkerhetspolitiska stöd under ett tidvis spänt nationellt 
läge med inrikespolitiska a#ärer och kränkningar av territoriet.
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Försvarspolitik under 1980-talet. 
Försvarspolitikens förfall bekräftas

Lennart Ljung
Lennart Ljung var ÖB 1978–1986. Ljung föddes 1921. 
Han blev o!cer vid Signaltrupperna 1944, kapten i 
generalstabskåren 1957, vid Norra skånska infanteri-
regementet 1960, major i generalstabskåren och lärare 
vid MHS 1961, överstelöjtnant Gotlands regemente 
1965, överste och sektionschef Försvarsstaben 1966, chef 
Upplands signalregemente 1968, sektionschef milostab Ö 

1971, generalmajor och chef Arméstaben 1972, MB V 1974, generallöjtnant och 
chef Försvarsstaben 1976, general och överbefälhavare 1978, avsked som överbe-
fälhavare den 30 september 1986.

Inrikespolitisk bakgrund 1978–1986
Regeringar
Tid Statsminister Försvarsminister Finansminister
1978-10-01- -1979-10-12 Ola Ullsten Lars de Geer Ingemar Mundebo
1979-10-12- -1981-05-22 Torbjörn Fälldin Eric Krönmark Gösta Boman1)
   Ingemar Mundebo2)
1981-05-22- -1982-10-08 Torbjörn Fälldin Torsten Gustafsson Rolf Wirtén
1982-10-08- -1982-12-01 Olof Palme Börje Andersson Kjell-Olof Feldt
1982-12-01- -1983-01-01 Olof Palme Curt Boström Kjell-Olof Feldt
1983-01-17- -1985-10-14 Olof Palme Anders %unborg Kjell-Olof Feldt
1985-10-14- -1986-02-28 Olof Palme Roine Carlsson Kjell-Olof Feldt
1986-03-01- -1986-09-30 Ingvar Carlsson Roine Carlsson Kjell-Olof Feldt
Anmärkning: 1) Ekonomiminister, 2) Budget minister.

Under Lennart Ljungs tid som ÖB var, som synes ovan, omsättningen av försvars-
ministrar mycket stor. 

Riksdags - och kommunalval 1978–1986
 Tid M C FP S V

 1979 (R) 20,3 18,1 10,6 43,2 5,6
 1979 (K) 18,6 17,7 10,5 43,0 5,8
 1982 (R) 23,6 15,5 5,9 45,6 5,6
 1982 (K) 21,7 15,3 6,0 45,5 5,4
 1985 (R) 21,3 12,4 14,2 44,7 5,4
� �����	,
� ���� �f��� ���� ���� ��

Inrikespolitik av försvarspolitisk betydelse 1978–1986 
Regeringskrisen 1978 slutar med att Ola Ullsten (FP) blir statsminister; svagt 
underlag, 39 mandat; avgår efter ett år. Territorialgränsen till havs utvidgas i juli 



78

1979 från 4 till 12 nautiska mil. I december 1979 invaderar Sovjetunionen Afgha-
nistan, vilket fördöms av en i stort sett enig svensk opinion. 1980 införs värnplikt 
för kvinnor; i #ygvapnet införs grundutbildning för kvinnor. 1981 efterträder Ulf 
Adelsohn Gösta Bohman som partiledare för Moderata samlingspartiet 

Den sovjetiska ubåten U 137 går 28 oktober 1981 på grund Blekinge skärgård 
nära känsliga militära anläggningar utanför Karlskrona. Det sovjetiska intrånget 
utlöser en mycket intensiv ubåtsjakt, som varar under hela 1980-talet. (Ingen 
främmande ubåt bringas upp) 1981 sluts ett nytt ramavtal mellan Sverige och 
USA om krigsmateriel och sekretesskydd.

Riksdagsvalet hösten 1982 blir en stor framgång för socialdemokraterna. 
Olof Palme bildar regering. Den svenska kronan devalveras med 16 procent, Stor 
ubåtsjakt i Hårs&ärden hösten 1982, regeringen tillsätter en ubåtsskyddskom-
mission. 1982 utexamineras den första kvinnliga o!ceren i den svenska försvars-
makten. 1983 konstaterar ubåtsskyddskommissionen att Sovjetunionen kränkt 
Sveriges territorialvatten med u-båtar upprepade gånger. Regeringen uttalar 
under sommaren 1983 sitt stöd för en nordisk kärnvapenfri zon även i krigstid, 
Bengt Westerberg efterträder 1983 Ola Ullsten som ledare för Folkpartiet

3JLTEBHFO� UBS� ����� 	����
� FUU� J� TKV� QVOLUFS� WJMMLPSBU� CFTMVU� PN� BUU� +"4�
projektet får fortsättas.

Grundutbildning för kvinnor införs i armén 1983. Kvinnor får 1984 till-
träde till samtliga yrkesområden, d v s även i stridande förband. 1984 hålls en 
FN-konferens i Stockholm om förtroendeskapande åtgärder och nedrustning. 
Stor ubåtsjakt vårvintern 1984 utanför Karlskrona.

Utrikesminister Lennart Bodström säger sig 1985 sakna förtroende för #era av 
rapporterna om ubåtskränkningarna.

I riksdagsvalet 1985 gör folkpartiet ett rekordval, 14,2 procent – Westerber-
ge$ekten. %orbjörn Fälldin avgår 1985 som partiledare för Centern; han efter-
träds av Karin Söder. Statsminister Olof Palme mördas den 28 februari 1986. 
Han efterträds som partiledare och statsminister av Ingvar Carlsson. Carl Bildt 
efterträder 1986 Ulf Adelsohn som ledare för Moderata samlingspartiet. Bofors-
a$ären avslöjas 1986. Regeringens roll i a$ären diskuteras och kritiseras,

Under perioden 1978–1986 hade Sverige täta regeringsbyten. Längst reger-
JOHTUJE�ëDL�SFHFSJOHFO�1BMNF�	����ÌS
�LPSUBTU�SFHFSJOHFO�6MMTUFO�	��ÌS
�

Utrikespolitisk bakgrund 1978–1986
I Afghanistan störtar krigsmakten regeringen 1978 och utlovar en radikal 
politik med genomgripande sociala förändringar. Sovjet invaderar Afghanistan i 
december 1979. Efter sju års förhandlingar undertecknas 1979 SALT II - avtalet 
om strategiska rustningsbegränsningar av USA:s president Carter och Sovjets 
president Brezjnev. USA: s senat vägrar att låta avtalet träda i kraft.
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Nato beslutar 1979 att producera en ny generation kärnvapenmissiler som 
skall placeras i Västeuropa och som skall kunna nå mål i Sovjetunionen.

1980 utbryter stora strejker i Polen. Vid landets största arbetsplats – Lenin-
varvet i Gdansk – framförs krav på demokratiska fri- och rättigheter. Den fria 
fackföreningsrörelsen Solidaritet bildas under ledning av varvsarbetaren Lech 
Walesa.

I Afghanistan utkämpas 1980 hårda strider mellan den muslimska gerillan 
och afghanska regeringstrupper, De sistnämnda understöds av sovjetiska soldater, 
ca 10 000 man. Med anledning av den sovjetiska invasionen av Afghanistan inför 
USA 1980 exportförbud för spannmål och för avancerad teknologi till Sovjet. 
USA genomför en bojkottkampanj mot sommar-OS i Moskva 1980.

Mot slutet av 1981 tar ett militärråd makten i Polen. Det leds av generalen 
Jaruzelski. Krigslagar införs. Lech Walesa arresteras. 1982 avlider Sovjets presi-
dent Leonid Brezjnev. Han ersätts av Jurij Andropov. Denne förknippas med 
det andra kalla kriget 1979–1985. Den "nske presidenten Urho Kekkonen avgår 
1982. Han ersätts av socialdemokraten Mauno Koivisto.

I början av 1980-talet blir motsättningarna allt tydligare mellan USA å ena 
sidan och Västeuropas regeringar å andra sidan när det gäller synen på samarbete 
med Sovjetunionen, USA försöker förgäves stoppa byggandet av en gasledning 
från Sovjet till Västeuropa. I EG-området går 1982 fyra miljoner människor utan 
arbete.

Trots omfattande protester inleder Nato i slutet av 1983 utplacering av nya 
amerikanska medeldistanskärnvapen i Västeuropa. Relationerna mellan USA 
och Sovjetunionen försämras. 1983 hävs det sedan 1981 rådande undantagstill-
ståndet i Polen.

1984 avlider stats- och partichefen i Sovjetunionen Jury Andropov. Han 
ersätts av Konstantin Tjernenko.1985 avlider Tjernenko. Till ny partichef utses 
reformivraren Michail Gorbatjov. Denne uttalar sig för kompromisser mellan öst 
och väst. 

Förhållandet mellan supermakterna USA och Sovjet förbättras under året 
1985. Förhandlingar om nedrustning återupptas i Genève. Där genomförs det 
första amerikansk-sovjetiska toppmötet sedan 1979, av Gorbatjov och USA:s 
president Roland Reagan.

Händelser och handlingar som visar ÖB ljungs verksamhet 1978–1986 
I enlighet med bokens syfte – se inledningen – refereras endast handlingar som 
kan visa Ljungs verksamhet aktuella år. 

ÖB:s operativa verk 1978 (ÖB OpV 78)
ÖB OpV 78 omfattade tre delar:
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Del 1 ÖB:s strategiska och operativa grundsyn
Del 2 ÖB:s underlag och order för operativ planläggning och operativ ledning 
(ÖB opo) Operationsplaner 1-4.
Del 3 ÖB bestämmelser och order för beredskap. (ÖB Ber O)

I och med ÖB OpV 78 infördes en drastisk förändring i försvarsmaktens operativa 
krigsplanläggning. Förändringarna framgår mest tydligt av Del 2, ÖB opo. I min 
belysning av den operativa planläggning som det av ÖB Lennart Ljung underteck-
nade ÖB OpV 78 innebar läggs därför tyngdpunkten på Del 2, ÖB opo.

ÖB:s operativa verk 1978 Del 2 ÖB opo.
Av Bengt Wallerfelts bok Den hemliga svenska krigsplanen (2016) framgår bland 
annat följande angående Del 2 ÖB opo (referat, ej citat): Principiell uppbyggnad: 
Fyra olika operationsplaner. Planerna måste vara preciserade så långt som erfor-
drades för att sammanhanget över milogränserna skulle kunna säkerställas. 

ÖB Opdel 2 inleds med en bilaga 1, som benämns Inriktning av den opera-
tiva planläggningen. Denna bilaga till Del 2 kom MB tillhanda långt innan dessa 
kunde ta del

av Del 1, ÖB strategiska och operativa grundsyn. Bilagan innehöll inga stra-
tegiska grunder. Den grundades på den operativa inriktning som gavs i kbr den 
9 oktober 1975, d v s en tydlig signal om att den av förre ÖB Stig Synnergren 
eftersträvade annan operativ inriktning helt övergavs av ÖB Ljung.121

Wallerfelt vidare: ÖB operativa verk 78 del 2 skilde sig relativt radikalt från 
ÖB:s tidigare utgivna operativa order, t ex ÖB opo 1973, som gällde till och med 
juni 1979. De äldre operationsordnarna utgick sedan 1962 från ett grundalter-
nativ där MB från början tilldelades ett antal kvali"cerade förband. Därtill kom 
två så kallade förstärkningsalternativ, nämligen alternativen 2 S och 2 Ö. Direkt 
under ÖB:s ledning stod ett relativt stort antal förband, främst brigader, som 
strategiska reserver. I övrigt förutsattes andra lägen mötas med sedvanlig operativ 
ledning från ÖB:s sida. 

Huvudtanken med ÖB operativa verk 78 var att man skulle kunna möta 
olika hotsituationer med i förväg utarbetade operationsplaner (1-4) med för olika 
hotsituation bedömt erforderlig tilldelning av stridskrafter. I samband med mobi-
lisering avsåg ÖB att fatta beslut om vilken Operationsplan som skulle gälla. På 
detta sätt avsågs ÖB snabbt kunna ge MB och C E 1 både aktuell uppgift och för 
denna uppgift erforderlig styrketilldelning.122

För förståelsen av ÖB:s operativa verk Del 2 är de"nition av begreppet försvar 
av central betydelse. Med försvar avses i operativa sammanhang åtgärder för att

121 Bengt Wallerfelts bok Den hemliga svenska krigsplanen (2016), s 221$
122 Ibidem s 222 f
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t��CFHSÊOTB�PDI�PN�NÚKMJHU� GÚSIJOESB�TLBEPS�PDI�GÚSMVTUFS�WJE�BOHSJQBSFOT�
anfall, 

t��NÚUB�PDI�IFKEB�PDI�PN�NÚKMJHU�TMÌ�FO�BOHSJQBSF�BOGBMMFS�PDI�USÊOHFS�JO�QÌ�
vårt territorium,

t��GÚSTWÌSB�BOHSJQBSFOT�PQFSBUJPOFS�JOPN�IFMB�WÌSU�UFSSJUPSJVN�

Om denna nya de"nition skriver Wallerfelt :
Den nya de"nitionen är i sig anmärkningsvärd då den använder ett begrepp som sedan 
länge fanns och "nns reglementerat på taktisk nivå, bl a i det då gällande reglementet för 
armén, Arméreglementet del II 1963 (och även i det kommande Arméreglementet del 2 
1982) i en helt annan betydelse än det nu får på operativ nivå.123

Med den ovan nämnda de"nition av begreppet försvar kom varje operationsplan 
att i praktiken kräva planering för såväl avvärjnings- som fördröjningsoperationer. 
ÖB:s operationsplaner kom på MB-nivå att kräva minst två, ibland #era, opera-
tionsplaner. Det senare gällde t ex operationsplan i milo Ö, där planering för ett 
angrepp både norr och söder om Mälaren skulle genomföras, i båda riktningarna 
med operationsavsikterna att dels möta och hejda en angripare, dels försvåra en 
angripares operationer på djupet. Även angränsande militärområden berördes av 
MB Ö:s olika deloperationsplaner.

Wallerfelt skriver:
Man kan här göra re#exionen vilken tidsåtgång bara samverkan mellan de olika militärom-
SÌEFOB�LPN�BUU�LSÊWB��.BO�LBO�JGSÌHBTÊUUB�PN�EF�TPN�VUBSCFUBU�EFTTB�QMBOFS�	IPT�½#�$#K
�
begrep vad de i praktiken ställde för krav på milostaberna.

Wallerfelt tillfogar:
Planläggningen av att försvåra framträngande i södra Sverige skall ske i samverkan mellan 
MBS, MBV, MBB och MBÖ och så att samordning kan ske till tid och plats av t ex 
VQQUBHTTUÊMMOJOHBS�PDI�PNSÌEFO�EÊS�BOHSJQBSFO�IFKEBT�PDI�FMMFS�ÌUFSUBHBOEF�BW�PDLVQFSBEF�
områden.124

Wallerfelt fortsätter: 
Bortsett från att svenskan inte är glasklar brukar det normalt vara en huvuduppgift för en 
högre chef – i detta fall ÖB – att just samordna verksamheten mellan två eller #era direkt 
underlydande chefer (MB), särskilt när det som i här redovisat exempel rörde sig om fyra 
militärbefälhavare som var direkt inblandade, med stabsplatser i fält kanske 50 mil från 
varandra, Vidare används begreppet upptagsställning, ett mycket gammalt begrepp som 
sannolikt inte många o!cerare var bekanta med på 1980-talet och som inte heller fanns 
reglementerat i t ex Nomen K 69. Vill man tolka skrivningen positivt kan det möjligen 

123 Ibidem s 224
124 Ibidem s 225f, citat ur ÖB operationsplan 1, bilaga 3, s 21
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vara ett sätt att ge militärbefälhavarna ökad handlingsfrihet på sikt i de fall ÖB:s ledning 
av något skäl fallerade.125

Wallerfelt gör i sin bok 2016 inget sammanfattande omdöme om ÖB OpV 
1978:s värde som underlag för en realistisk operativ krigsplanläggning, Jag utläser 
ur de kommentarer och slutsatser som han gör i sin noggranna och omfattande 
text att han bedömer detta opverk både undermåligt och hindrande för en realis-
tisk operativ krigsplanläggning.

Jag övergår därefter till att redovisa mina erfarenheter angående ÖB OpV 1978. 
Jag har haft med saken att göra i befattningar under olika perioder: 

�
�4PN�DIFG�'TU�0Q-�������o�����E�W�T�BOTWBSJH�GÚS�BSCFUFU�NFE�½#�TUSB-
tegiska och operativa grundsyn under slutskedet med opverket.

2)  Som tillträdande stabschef i milo S 1 oktober 1980; jag deltog inte i 
stabstjänstövningen TAGE med MBS under första hälften av oktober 
1980 utan kunde följa hur tjänstgörande MBS (avgående MBS, gene-
rallöjtnant Karl Eric Holm), och tjänstgörande milostabschef (avgående 
milostabschefen, konteramiral Bror Stefenson) tillämpade gällande ÖB 
Opverk.

3)  Som milostabschef från mitten av oktober 1980 till 30 september 1984 
och som MBS den 1 oktober 1984 t o m den 30 september 1988.

Omedelbart efter övningen TAGE i oktober 1980 stod det klart att det inte var 
möjligt att på milonivå genomföra en meningsfull operativ krigsplanläggning på 
det underlag som ÖB lämnat, d v s ÖB OpV 78 och dess centrala element, ÖB 
OpV 78 Del 2.

Stabstjänstövningen TAGE
ÖB OpV 78 är ett av de få operativa verk som prövats under en stabstjänstövning. 
TAGE ägde rum i Kristianstad med omnejd 1980-10-14 - - - 17. Övningsledare 
var ÖB Lennart Ljung och GD i Civilförsvarsstyrelsen Gunnar Gustafsson. Övad 
MBS var, som sagts ovan, avgående MB Karl Eric Holm med konteramiralen 
Bror Stefenson som övad milostabschef (formellt avgången 1980 -09-30). Övad 
CBS var landshövdingen, sedan många år ordinarie CBS Nils Hörjel med Gunnar 
Åstrand som kanslichef. Övningsändamålet var främst att pröva den operativa 
krigsplanläggningen. 

125 Ibidem s 226, Krigsmaktens gemensamma nomenklatur, 1969 års upplaga, ”Själva texten i 
redovisat citat är ingalunda koncis och därför svårtolkad, ett fenomen som till del karakteriserar 
hela det operativa verket.  Så kan som exempel begrepp ibland bli svårtydda då förkortningar 
används för samma begrepp. Överhuvudtaget är ÖB OpV  Del 2 dåligt korrekturläst och ger 
intryck av att det utgivits under tidsnöd. Vad värre är, ibland stämmer inte heller antalsuppgifter t 
ex vad gäller förbandstilldelning mellan vad som sägs text och vad som visas på skisser ”.
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I utgångsläget för TAGE 1980-10-14 kl 0900 gällde av övad MBS fattade 
CFTMVU��.#4�0Q7���������%FM���0QFSBUJPOTQMBO������������PDI�0QFSBUJPOT-
order 1979-1-30 skulle tillämpas. Planen och ordern var utarbetade enligt samma 
modell som ÖB:s OpV 78. Det innebar att MBS i förväg hade fastställt, till efter-
rättelse:

t��ëFOEFOT�PQFSBUJPOTSJLUOJOH
t��BWWÊSKOJOH�FMMFS�GÚSESÚKOJOH�JOPN�SBNFO�GÚS�½#��T�OZB�PQFSBUJWB�CFHSFQQ�

försvar,
t��GÚSCBOETUJMMEFMOJOH�

MBS förväntade sig att DUC skulle handla enligt given operationsorder under 
minst ett dygn och att MBS följaktligen inte skulle behöva utöva operativ ledning 
förrän därefter. Omedelbart efter starten av TAGE angrep "enden i en helt annan 
operationsriktning än den som MBS förutsett. Tidsförlust uppstod innan MBS 
och hans stab hunnit välja operationsplan och operationsorder som var tillämp-
liga i det nya läget.

Iakttagelser under Stabstjänstövningen TAGE:

t��(FOFSBMNBKPS�$MBÑT�4LPHMVOE�IBEF� GÌUU�VQQESBH�BW�½#�BUU� TUVEFSB�IVS�
den operativa ledningen fungerade under TAGE. Som pågående milo-
stabschef S hade jag möjlighet att samarbeta med honom. Några timmar 
efter starten av TAGE sökte Skoglund och jag tre fördelningschefer, direkt 
VOEFSTUÊMMEB�.#4��%F�WBS�VOEFS�ÚWOJOHFO�SFQSFTFOUFSBEF�BW�TQFMHSVQQFS�
kaderstaber. De var av praktiska skäl grupperade tillsammans i slottsparken 
vid Maltesholm. De var inte – var och en för sig – i färd att ge komplet-
terande order till sina förband. De försökte tillsammans klara ut vad de 
borde göra i det nya läge som de förstod gällde. De saknade uppenbarligen 
MBS operativa ledning -

t��.#4�0Q�7����WBS�NZDLFU�PNGBUUBOEF�PDI�GBLUBTQÊDLBU��.FO�EFU�WBS�BMMU�
för hårt bundet –liksom förebilden ÖB OpV 78 – vid i förväg bestämda, 
orealistiska händelseförlopp. MBS riskerade att komma i efterhand. De 
av ÖB ovanifrån dikterade fördröjningsoperationerna hade varit i det 
närmaste förbjudna att planlägga inom mil S under åren 1954–1979. Det 
innebar att införandet av en sådan planläggning i militärområdet krävde 
ett mycket tidsödande arbete. Det hade inpräntats, från soldat till general, 
att "enden skulle hejdas vid kusten.

t��½#�-KVOH�WBS�TPN�GSBNHÌUU�PWBO�ÚWOJOHTMFEBSF�J�5"(&��%FU�IBS�FNFM-
lertid inte nämnts tydligt i dennes tjänstedagböcker. Måndagen den 20 
oktober 1980. Under föregående vecka en stor ledningsövning för milo/civo 
Syd. I samband med övningen gjordes omfattande försök med datorstött infor-
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mationssystem. Resultaten var i vissa avseenden positiva. Ett ännu viktigare 
övningsändamål under TAGE får anses vara att pröva den operativa krigs-
planläggningen. Ljung hade 1978 signerat ÖB OpV 1978. Under TAGE 
hade det visat sig att detta opverk hade allvarliga brister. Det hade onek-
ligen varit intressant att få veta vad ÖB Lennart Ljung ansåg om den saken.

ÖB:s Perspektivplan Del 1 ”Försvarsmakten i den svenska säkerhetspolitiken” 
(ÖB 1979 02-21 Sekt 4 082)
Planen angavs ha som syfte att pröva olika framtida försvarsmaktsutformningar 
vad gäller deras förmåga att möta ett sådana kon#iktsituationer som kan vara 
tänkbara i ett tidsperspektiv 15–20 år framåt i tiden. ÖB: Endast i den övre av 
tre studerade ekonomiska intervall är det möjligt att utforma en försvarsmakt 
med förmåga att möta ett brett register av kon#ikttyper och angreppsfall. Vad de 
övre ekonomiska intervallen innebär försöker ÖB att klara ut detta i kapitel 7.126   
Texten är svårtolkad, bland annat saknas begripliga uppgifter om de tre ekono-
miska intervallernas ekonomiska storhet och jämförbarhet. Så mycket tydligare är 
ÖB: sammanfattande slutsatser (i kapitel 10):

Det är för att bibehålla den svenska säkerhetspolitiska linjen och den relativa stabilitet och 
säkerhet som vi har i Norden nödvändigt att ha ett starkt försvar. Det är också nödvändigt 
att vi anpassar oss till förändringar i omvärlden att försvaret verkligen är starkt i förhål-
lande till den aktuella militärpolitiska situationen. För att detta skall vara möjligt krävs att 
försvaret i allt väsentligt får behålla de personella och materiella resurser som utnyttjas i dag 
och genomföra erforderliga moderniseringar. Supermakternas rustningstakt och ökande 
intresse för vårt närområde motiverar enligt överbefälhavarens mening även en reell ökning 
av vår försvarsförmåga.

ÖB 80. Perspektivplan del 2 (ÖB 1980-06-25 Sektion 4 082) 
Planen var ÖB:s förslag till Försvarsmaktens utveckling och inriktning i stort på 
tre olika ekonomiska nivåer. (s 1) ÖB angav att krigsorganisationen – om inte 
motåtgärder vidtas – kommer att minska på följande sätt 1966–1982:
Förband, exempel 1966 1982
Moderna infanteribrigader 20 8
Övriga brigader 12
Pansarbrigader  6 4
+BHBSF���GSFHBUUFS� ��� �
Ubåtar 21 12
Jakt#ygdivisioner 28 12
Attack#ygdivisioner 12 5,5

I kapitel 3 anger ÖB vissa säkerhetspolitiska utgångspunkter. Kapitlet kan ses 
som ett genmäle till FK 78:s betänkande, SOU 1979:42, som hade publicerats 
126 ÖB:s Perspektivplan Del 1 ”Försvarsmakten i den svenska säkerhetspolitiken” (ÖB 1979 02-21 
Sekt 4 082), s 1 f, s 64-92
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ett år tidigare. Detta betänkande hade väckt uppmärksamhet genom en överras-
kande ljus syn på den världspolitiska utvecklingen. Regeringen hade uppmanat 
FK 78 att ompröva sin bedömning. ÖB ansåg för sin del att den väsentliga inne-
börden av den världspolitiska utvecklingen är att förhoppningarna om varaktig 
avspänning inte infriats. 

ÖB föreslår att en inriktning enligt handlingsväg 1 bör läggas till grund för försvarets fort-
satta utveckling. En sådan inriktning kommer att ses som ett uttryck för vår vilja att visa 
omvärlden att Sverige också inom det militära området alltjämt är berett att ta sin del av 
ansvaret för stabiliteten och freden i vår del av världen. Detta kan uppnås utan att försvaret 
tar i anspråk en ökad andel av den svenska samhällsekonomin.127

Handlingsvägarna beskrivs enligt följande:128

Ekonomiskt utrymme:
Hvg 1 Årligt medeltal Mkr  Jämförelse regeringens direktiv
82-87 14 950 + 350
87-92 16 750 + 1 350

Utformning: 
Försvarsmakten utformas för att i första hand kunna genomföra operationer med avvär-
jande syfte. Detta medför krav på tidigt kraftsamlad insats. Vi skall dessutom ha förmåga 
att genomföra fördröjande operationer under lång tid. 

Nytt "ygsystem
Ett nytt allsidigt användbart #ygsystem, JAS, utvecklas under perioden. Anska$-
ning påbörjas och inriktas mot att ersätta Viggen-systemet. Krigsorganisationen 
tillförs en första division i början av 1990-talet. Betydande delar av beväpningen 
kan komma att utvecklas inom landet.129 I kapitel 10 av ÖB 80 anför ÖB bland 
annat följande:

Möjligheterna att inom landet utveckla och producera försvarsmateriel är av 
stort värde. Trots stark utländsk konkurrens har ca 90 % av beställningsvo-
lymen hittills tillfallit svensk industri. Inhemsk försvarsindustri är särskilt 
värdefull inom områden där anska#ning från utlandet är olämplig av sekre-
tesskäl samt då vi har speciellt svenska krav på materielen med hänsyn klimat, 
terräng och värnpliktssystem. En bibehållen svensk försvarsindustri minskar 
utlandsberoendet och är därför viktig för tilltron på vår vilja att genomföra 
vår neutralitetspolitik. Den ger också förutsättningar för krigsproduktion. 
Bibehållen svensk försvarsindustri bidrar också till högt teknologiskt kunnande 
inom många teknikområden.130 

127 ÖB 80. Perspektivplan del 2 (ÖB 1980-06-25 Sektion 4 082, s 1 f
128 Ibidem, kapitel 7, s74-81.
129 Ibidem s 75-77
130 Ibidem s 134 f
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I handlingsväg 1 och 2 har medel inplanerats för att möjliggöra utveckling 
av JAS i enlighet ÖB:s skrivelse till Regeringen den 1 februari 1980. I hand-
lingsväg 1 har därutöver ökade medel avsatts för svensk utveckling av beväp-
ning. Systemplanering pågår. Statsmakternas ställningstagande. Till denna 
systemplan avgör möjligheterna att bibehålla industrin.

I handlingsväg 3 avvecklas svensk "ygindustri.131

 
Innan regeringen Fälldin III den 24 februari 1982 delgav sin proposition inför 
'#����	������������
�LVOEF�½#�VOEFS������J�UWÌ�QSPHSBNQMBOFS�FO�GÚS�IFMB�
försvarsmakten, en för fredsorganisationen, utveckla sina i perspektivplanerna 
givna förslag och motiveringar. Vidare skedde en beslutsprocess som belyser den 
i denna bok grundläggande frågan om vilket in#ytande ÖB har haft på försvars-
maktens inriktning.

Exempel 1:
½#�MÊNOBEF�TJUU�TUÊMMOJOHTUBHBOEF�UJMM�SFHFSJOHFO������������WBSWJE�IBO�GÚSPSEBEF�TWFOTL�
JAS. Dock under förutsättning av ett godtagbart slutligt förhandlingsresultat. Han konsta-
terade dock att F-16 och F-18 gav den bästa operativa e$ekten men ansåg att planerings-
problem fanns beträ$ande koncentrerade betalningar och utlandsberoende. Vidare förut-
sågs problem med 35- och 37-systemen under en övergångsperiod.

FMV ansåg inte att betalningsplanerna för de utländska alternativen utgjorde ett så svårt 
hinder. Det var ett problem som lösts i andra länder vid #ygplansköp. Däremot var det 
riktigt att påpeka problemen med driften av svenska #ygplan när den inhemska produk-
tionen upphört. Det var ju vad vi sagt till FLK-kommittén på 1970 - talet.

Chefen för armén reserverade sig mot beslutet. Han ansåg det var bättre att välja ett 
utländskt alternativ. Chefen för marinen tillstyrkte under förutsättning att vissa förbätt-
ringar kunde införas, ex Rockwellvingen.

FMV "ck strax därefter regeringens direktiv att förhandla färdigt med IG JAS.132

Exempel 2 
Jag bjöd Palme på skjuts hem efteråt och vi hade tillfälle att under 10-15 minuter tala om 
svenska försvarsfrågor. Vi talade framför allt om #ygplansfrågan, i vilken han sa sig vara 
mycket osäker och tveksam. Han skulle påföljande morgon besöka Saab. När jag tog upp 
betydelsen utav att man för det första "ck ett #ygplansbeslut 1982 och för det andra bety-
delsen av att vi både för svenskt försvar och för svensk industri kunde få en svensk lösning 
på problemet, så sa han att han hade ju diskuterat frågan med en del av sina försvarsexperter 
och också med Nisse Sköld. Han lutade åt att, sa han, att man måste ta stor hänsyn till att 
man skulle göra en armétung försvarsorganisation. För min del framhöll jag att jag inte 
på något sätt delade denna uppfattning och jag utvecklade närmare orsakerna till behovet 
utav ett balanserat försvar. Vi hann naturligtvis inte med så mycket i de här frågorna, men 
det var inte särskilt uppmuntrande att höra hans attityd. Jag sa att jag gärna skulle vilja 
återkomma om dessa problem och det bejakades av Palme.
Överbefälhavare Lennart Ljungs tjänstedagböcker 1978–1983, s 139, tisdag 12 maj 1981

131 Ibidem s 137
132 Rikets "ygplanköp JAS 39 Gripen, Gunnar Lindqvist, Bo Widfelt, Air Historic Research AB, 
Nässjö, 2003, s 73
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ÖB Ljung har enligt min mening gjort tydliga prioriteringar i sin argumentering 
inför FB 82. Jag påstår att följande tre förslag är högst prioriterade:

1)  Beslut 1982 att anska$a svensk JAS.
2) 1952 vidmakthålla största möjliga del av krigs- och fredsorganisationen.
3) Höj försvarsanslagen med över 1 miljard.

I FB 82 kom det att avgöras i vilken mån ÖB:s prioriterade förslag fått in#ytande.

FB 82�	1SPQ��������������NFE�CJMBHPSOB��������GFCSVBSJ�����
�

t�½#�ëDL�HFIÚS�GÚS�TJUU�IÚHTU�QSJPSJUFSBEF�GÚSTMBH�+"4�CFTMVUFU�
I likhet med försvarskommittén vill jag framhålla vikten av att ett svenskt JAS-system 
under utvecklingsarbetet ges sådana utvecklingsmöjligheter att godtagbar operativ e$ekt 
kan uppnås även på längre sikt. Anska$ningen av ett svenskt JAS-system bör inriktas mot 
ett antal av ca 140 #ygplan fram till år 2000. Beslut om den totala anska$ningens omfatt-
ning behöver inte fattas nu utan bör anstå till senare tidpunkt.133

t�'ÚSTWBSTNBLUFO�ëDL�QÌ�GÚSTMBH�BW�½#�CFIÌMMB�FO�NZDLFU�TUPS�LSJHTPSHBOJTBUJPO�
Väsentliga delar av försvarsmaktens stridskrafter måste därför vara rörliga för att kunna 
kraftsamlas och snabbt komma till verkan i aktuella riktningar. Kraftsamling skall kunna 
ske utan att avgörande svagheter uppstår i andra för vårt försvar väsentliga områden. Av 
detta följer att krigsorganisationen bör innehålla dels förband med en kvalitet som svarar 
på ett förberett områdes- och punktförsvar, dels förband för rörliga operationer. Den 
materiella och personella kvaliteten kan tillåtas variera, varvid det enligt min mening är 
nödvändigt att prioritera de rörliga förband som i samverkan skall insättas till anfall för att 
bekämpa, hejda och slå en angripares moderna enheter. Vårt lands storlek och militärgeo-
gra"ska läge kräver att vi kan organisera ett stort antal förband för försvar av hela landet.134

När det gäller fredsorganisationen hade ÖB i programplanen 82–87, bilaga Freds-
organisationen 1981-09-18, föreslagit kostnadssänkningar under tioårsperioden 
efter 1982 med närmare 8 miljarder.135

I sitt Sammandrag av föreslagna åtgärder angav ÖB exempel på förbandsned-
läggningar m m.136 Det mest uppmärksammade av ÖB:s förslag till nedskärningar 
i fredsorganisationen gällde armén och det brigadproducerande regementet I 3 
i Örebro. Förslaget var illa förberett. Bland annat skulle det ha inneburit att det 
viktiga sambandet mellan krigs- och fredsorganisationerna brutits. Efter en lång 
debatt, där statsminister %orbjörn Fälldin deltog, underkände regeringen ÖB:s 
förslag om att lägga ned I 3. Mot denna bakgrund förordar jag att I 3 med Fo 51 
behålls.137 

133 Försvarsminister Torsten Gustafsson, bilaga 1, s 113 
134 Bilaga 2, s 32-33
135 ÖB i programplanen 82–87, Bilaga Fredsorganisationen 1981-09-18  (Prog 480, s 11), f
136 Ibidem s 7-10
137 Bilaga 2, s 82
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Fredsorganisationsfrågan förblev ett olöst problem under återstoden av 
Lennart Ljungs tid som ÖB.

I FB 82 hade ÖB Lennart Ljung ytligt sett stort in#ytande. JAS "ck klar-
tecken. En stor krigsorganisation bibehölls. Men sett ur försvarsförmågans 
synvinkel i dess helhet var det negativa resultat. JAS kom att undantränga mera 
väsentliga försvarsfunktioner och innebar att det militärindustriella komplexets 
grepp om försvarsfrågan stärktes, till förfång till det – annorlunda – in#ytande 
som ÖB borde ha. Bibehållen stor krigsorganisation i före"ntlig struktur förhin-
drade nödvändiga reformer. Orsaken till detta destruktiva in#ytande var enligt 
min mening att varken ÖB eller regeringen gjorde någon strategisk analys av 
reella krav på försvarsförmåga och av realistiska tillgångar på försvarsresurser.

ÖB 85: Perspektivplan del 2 (ÖB 1985-10-01 Plan 1 482:63401)
I missivet (sju sidor) anförde ÖB bland annat följande:

Den sittande försvarskommittén [FK 84] konstaterar i sin rapport [SOU 1985: 23, maj 
1985] bl a att ”Misstron mellan parterna är som #era gånger framhållits grundmurad och 
svår att överbrygga. Under 1970- och 1980-talet har det svenska försvarets styrka minskat i 
förhållande till de stridskrafter som i ett krisläge tidigt kan disponeras i vår omvärld. Sedan 
början av 1970-talet har anslagen till försvarsmakten reducerats både i förhållande till BNP 
och till de samlade statliga utgifterna.

Stora ansträngningar har gjorts för att trots detta bibehålla en hög kvalitet inom vissa 
prioriterade system och funktioner. Våra norrlandsbrigader och delar av vårt luftvärn har t 
x i dag en god kvalitet. Ubåtar och robotbåtar är moderna och slagkraftiga. Viggensystemet 
har hög stridse$ekt. JAS 39 blir ett mycket värdefullt tillskott till vår försvarsförmåga. 
Dessa satsningar har dock skett till priset av en mycket kraftig minskning av antalet av de 
mest prioriterade förbanden. Vi har också tvingats eftersätta kvaliteten inom ett stort antal 
andra krigsförband.

Under perspektivplaneringen har jag prövat olika sammansättningar av försvarsorgani-
sationen. 

Jag har inte funnit att stora omavvägningar ger en totalt sett förbättrad försvarsförmåga. 
Vissa förändringar bör ske, men den huvudsakliga avvägning som statsmakterna fastlagt i 
tidigare försvarsbeslut har visat sig ge bästa e$ekten även fortsättningsvis. Det "nns inte 
några strukturella lösningar, nya organisatoriska grepp eller nya genomgripande rationalise-
ringar som skulle göra det möjligt för oss att utveckla vår egen försvarsförmåga i takt med 
omvärldens utan ett tillskott av medel. 

Försvarsgrenscheferna har anmält skiljaktiga meningar i fråga om den lägsta 
ramens utformning. De pekar på de uppenbara svagheter och brister om en 
försvarsorganisation på denna nivå medför för respektive försvarsgren. Jag delar 
denna uppfattning. Den totala försvarskraften nedgår på ett sätt som jag anser 
inte svara mot de krav som bör ställas på försvarsmakten, Jag delar däremot inte 
uppfattningen att en bättre balanserad försvarsorganisation kan uppnås genom 
en annan avvägning än den jag föreslagit. Över#yttning av medel mellan försvars-
grenarna skulle inte ge en bättre total balans. Svagheterna är en följd av den låga 
ekonomi som nivån representerar. 
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Försvaret måste ges rimliga förutsättningar att minst kunna vidmakthålla 
dagens relativa försvarsstyrka. Jag har redovisat ett förslag till handlingsväg som 
svarar mot en sådan inriktning. Den innebär ett tillskott om 3 % per år under 
den närmaste försvarsbeslutsperioden.

Kraven på ett starkt försvar, som kan bidra till trovärdigheten i vår säkerhets-
politik, har blivit allt påtagligare genom utvecklingen i omvärlden. Det svenska 
försvaret har urholkats under lång tid. Klyftan har ökat mellan de krav som ställs 
på oss och våra möjligheter att uppfylla dem. Denna negativa förändring måste 
brytas. Det förslag jag lägger fram i ÖB 85 syftar till att ge försvarsmakten en 
utveckling i takt med omvärldens för att den därmed skall kunna bidra till stabi-
litet i det nordiska området och till frihet och fred för vårt land.138

'ÚSTWBSTEFQBSUFNFOUFUT�CVEHFU�IBS�NFMMBO���������PDI���������ÚLBU�NFE�
4,2 procent, skriver ÖB. Detta är den i särklass minsta ökningen bland departe-
menten. Medeltalet är 6, 6 procent.139 I nedanstående tabell framgår de antals-
mässiga förändringar i krigsorganisationen som framtvingats mellan 1967 och 
1987.
Förband (exempel) 1967 1987
Moderna infanteribrigader 20 10
Övriga infanteribrigader 8
Norrlandsbrigader 4 5
Mekaniserade brigader 1
Pansarbrigader 6 4
Ytattackfartyg 57 34
Ubåtar 24 12
Kustartilleribataljoner 40 29
Jakt#ygdivisioner 22 11
Attack#ygdivisioner 12 5,5

ÖB skriver:
Oavsett de skillnader i ekonomiska förutsättningar som nu är aktuella bör krigsorganisa-
tionen utformas mot bakgrund av samma grundläggande operativa principer. Vi måste 
således även på den lägsta ekonomiska nivån sträva efter balans mellan de olika opera-
tiva egenskaper som beskrivits i kapitel 4. En ensidig satsning på antingen luftförsvar eller 
förmåga utanför gräns och kust eller på djupet av vårt territorium skulle ge uppenbara 
luckor. Försvarsmakten måste kunna kraftsamlas till de inledande striderna vid kust och 
gräns. Med en svag försvarsmakt blir dock risken för att vi kommer i efterhand påtaglig. Vi 
löper därmed stor risk att tidigt tvingas övergå till fördröjande strider över djupet av vårt 
territorium. Detta innebär emellertid inte att det är lämpligt att utforma försvarsmakten 
mot enbart denna typ av strid. En balanserad samlad försvarsförmåga måste eftersträvas 
även i låga ekonomiska nivåer.140

138 ÖB 85: Perspektivplan del 2 (ÖB 1985-10-01 Plan 1 482:63401), s I-VII
139 Ibidem s 6
140 Ibidem s  34, s 41



90

.JO�CFEÚNOJOH�BW�WJMLB�GSÌHPS�½#�-FOOBSU�-KVOH�GSÊNTU�WJMMF�IB�JOìZUBOEF�J�
över sin planläggning i mitten på 1980-talet görs efter redovisningen nedan av 
ÖB:s Programplan 87 92.

ÖB:s Programplan för det militära försvarets utveckling 1987–1992 
ÖB Lennart Ljung dagtecknade denna programplan 1986-06-26. Det var en av 
hans sista åtgärder som ÖB. Han avgick som ÖB 1986-06-30.

Det nordeuropeiska och nordatlantiska området har bl a genom den militärtekniska 
utvecklingen kommit att få allt större strategisk betydelse för stormaktsblocken. Intresset 
för det nordiska området har ökat och området berörs mer direkt än tidigare av motsätt-
ningarna mellan supermaktsblocken. De strategiska intressen som ägnas detta område har 
fått ökad tyngd. Enligt min uppfattning skall det svenska försvaret kunna:
– verka fredsbevarande och stabiliserande i fredstid och i kriser,
– avhålla från allt slags främmande utnyttjande av och intrång på svenskt territorium och
– genomföra ett e$ektivt försvar vid alla slags konventionella angrepp.

Det svenska försvarets styrka styrs av folkets försvarsvilja och av de ekonomiska resurser 
som statsmakterna ställer till förfogande. De senare har sedan 1960-talet i stort varit oför-
ändrade. Landets ekonomiska utveckling har under motsvarande tid möjliggjort en bety-
dande utveckling inom #ertalet övriga samhällssektorer. Denna prioritering har baserats 
på en uttalad politisk förhoppning om avspänning mellan stormakterna. Denna förhopp-
ning har ej infriats. Sammantaget har de begränsade ekonomiska satsningarna i de senaste 
försvarsbesluten medfört ökat gap mellan vårt försvars styrka och styrkan i de förband 
en angripare kan avdela mot oss. Vår förmåga att verka i skilda situationer har därmed 
minskat. Samtidigt har vårt säkerhetspolitiska blivit mera utsatt.141

Jag redovisar därför i programplanen en handlingsväg (nivå7), ÖB -nivån, som enligt 
min mening bör läggas till grund för försvarsmaktens utveckling under perioden 1987–
1992. Resurstillskottet uppgår realt till 3 % per år under perioden 1987–1992.142 1987 års 
försvarsbeslut innebär ett säkerhetspolitiskt vägval av största betydelse för vår nation. Det 
är väsentligt att statsmakterna tar en klar och entydig ställning mot en fortsatt urholkning 
av försvarets styrka.143

En anpassning av arméns fredsorganisation mot det långsiktiga målet bör påbörjas så 
tidigt som möjligt, dels av ekonomiska skäl, dels för att undvika i tiden sammanfallande 
förändringar i slutet av 1990-talet. De fredsorganisationsstudier som bedrivits inför försvars-
beslutet 1987 fullföljs med detta syfte. Ett beslutsunderlag skall föreligga under 1988.

ÖB:s inriktning av planeringen av arméns fredsorganisation144 är enligt min 
mening ett tydligt tecken på att ÖB:s planering i saken misslyckats under hela 
1980 - talet, från programplanen 82 - 87, Fredsorganisation 1981-09 -18 och i 

141 Ibidem s I-III
142 Ibidem s IV
143 Ibidem s VII-VIII
144 Ibidem s. 72 i programplanen
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underlaget till den misslyckade 1983 års värnpliktsutbildningskommitté. Reak-
UJPOFO�J�'#����CMFW�CJTUFS���TF�QSPQ�������������

Min bedömning av ÖB: s prioritering av vilka frågor denne i mitten av 1980 - 
talet främst ville ha in#ytande i. (Underlag ÖB 85 och ÖB Programplan 87– 92):

t��+"4���QSPKFLUFU�MJHHFS�GBTU�J�BMMB�IBOEMJOHTWÊHBS��
t��/PSEFO�IBS�LPNNJU�BUU�GÌ�BMMU�TUÚSSF�TUSBUFHJTL�CFUZEFMTF�GÚS�TUPSNBLUFSOB
t��%FU�TWFOTLB�GÚSTWBSFUT�TUZSLB�IBS�NJOTLBU�J�GÚSIÌMMBOEF�UJMM�EF�TUSJETLSBG-

terna som i ett krisläge tidigt kan deponeras i vår omvärld.
t��%FU�ëOOT�JOUF�OÌHSB�TUSVLUVSFMMB�nya organisatoriska grepp eller nya genom-

gripande rationaliseringar som skulle göra det möjligt att utveckla vår 
försvarsförmåga i takt med omvärldens – utan tillskott av medel. Det krävs 
3 procents tillskott under den närmaste femårsperioden 

t��'ÚSTWBSTEFQBSUFNFOUFUT� CVEHFU� IBS� NFMMBO� �������� PDI� �������� ÚLBU�
med endast 4,2 % – i särklass minsta ökningen bland departementen.

t��&O�CBMBOTFSBE�TBNMBE�GÚSTWBSTGÚSNÌHB�NÌTUF�FGUFSTUSÊWBT�ÊWFO�J�MÌHB�FLPOP-
miska nivåer.

t��4UBUTNBLUFSOBT�HPELÊOOBOEF�BW�BUU�CFTMVU�J�BSNÏOT�GSFETPSHBOJTBUJPOTGSÌHB�
anstår till under 1988.

FB 87�	1SPQPTJUJPO������������EBUFSBE�EFO����GFCSVBSJ�����
�
Här anförs bland annat:
t��6UWFDLMJOHFO�BW�ìZHQMBO�+"4����PDI�ìZHCVSFO�SBEBS�GPSUTÊUUFS��
t��1MBOFSJOHFO�GÚS�BUU�JOGÚSB�+"4����J�LSJHTPSHBOJTBUJPOFO�VOEFS������UBMFU�

bör ligga fast. I syfte att ytterligare förstärka luftförsvaret bör systemets 
inriktning på längre sikt övervägas inför 1992 års försvarsbeslut bl a avse-
ende en utökning av antalet JAS 39.145

ÖB:s i ÖB 85 och i Programplan 87 - 92 framförd prioritering av JAS 39 torde 
med stor sannolikhet ha bidragit till regeringens ovan refererade förslag i prop. 
�������������4ÊSTLJMU�CÚS�½#��T�LSBGUGVMMB�BSHVNFOUFSJOH�GÚS�BUU�+"4����QSPKFLUFU�
ligger fast i alla ha uppfattats146 som ÖB:s garanti för att projektet militärt inte 
bara var godtagbart utan det även i hög grad skulle bidra till ökad försvarsförmåga.

3FHFSJOHFO� UBS� J� QSPQ�� ����������� VQQ� UJMMTUÌOEFU� J� GÚSTWBSTNBLUFO�� )ÊS�
redovisas att ÖB i programplanen bedömt att krigsorganisationen har allvar-
liga svagheter i förhållande till de styrkor i omvärlden som kan sättas inmota 
oss. Försvarsminister Roine Carlsson erkänner ÖB: s bedömning som en realitet 
genom att ta denna som utgångspunkt i sina förslag i fråga om försvarsmaktens 
inriktning och fortsatta utveckling.147

145 FB 87�1SPQPTJUJPO������������EBUFSBE�EFO����GFCSVBSJ������T����T���
146 Enligt ÖB 85, s 136 och programplanen, s 146
147 1SPQ�������������LBQJUFM���T���
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Detta verkar vara positivt men försvarsministerns förslag i propositionen, som 
biträddes i FB 87, var helt otillräckliga för att åstadkomma erforderlig förändring. 
Strategisk bedömning av krav på försvarsförmåga och av före"ntliga försvarsre-
surser saknades. ÖB hade i både ÖB 85 och i Programplanen 87–92 anmält att 
det enligt hans mening inte fanns några möjligheter att genom omavvägningar 
ge en förbättrad försvarsförmåga. Den enda möjligheten vore ökade försvarsan-
slag. Enligt min bedömning har statsmakterna i FB 87 i tysthet accepterat denna 
bedömning – och dess konsekvenser! 

Min bedömning grundas på följande antaganden:

t��%FU� EPNJOFSBOEF� QPMJUJTLB� QBSUJFU� TPDJBMEFNPLSBUFSOB� IBEF� TFEBO� 1FS�
Albin Hanssons dagar som allt överskuggande ambition att understödja 
en inhemsk modern och därmed tekniskt avancerad industri. En sådan 
ambition kräver samverkan med och stöd från stor"nansen, om den skall 
bli verklighet. 

Socialdemokraternas närmast tidlösa prioritering framgår av en artikel, 
TPN�EÌWBSBOEF�GÚSTWBSTNJOJTUFS�3PJOF�$BSMTTPO�TLSFW�J�"GUPOCMBEFU������
1990 under rubriken Säg ja till JAS. 

Efter att förklarat att JAS är motiverat av försvars- och säkerhetspoli-
tiska skäl anför han att det inte går att bortse från att JAS också är indu-
stripolitiskt betydelsefullt. Förra året (d v s 1989) sysselsatte JAS drygt 3 
000 personer på fem orter (Linköping, Trollhättan, Mölndal, Kista och 
Arboga). Detta är givetvis en viktig faktor ur sysselsättningssynvinkel, men 
Roine Carlsson underlåter i artikeln att nämna det viktigaste motivet för 
socialdemokratins höga prioritering av #ygindustrin: Den är motorn i den 
högteknologiska industri vars ekonomiska framgång är en förutsättning 
för "nansieringen av välfärdspolitiken. När denna faktor tas med i reger-
ingens avgörande beslut torde försvars- och säkerhetspolitiska argument 
mot JAS väga lätt.

t��*�'#����MÌTUF�TUBUTNBLUFSOB�FO�BWWÊHOJOH�NFMMBO�GÚSTWBSTGVOLUJPOFSOB�TPN�
J� IÚH� HSBE� HZOOBEF� GÚSTWBSTJOEVTUSJO�EFU� NJMJUÊSJOEVTUSJFMMB� LPNQMFYFU��
Denna avvägning grundades i sin tur på det förslag som dåvarande ÖB 
Helge Jung redovisade i skrivelse till försvarsministern den 19 oktober 
1945, av innebörd att den före"ntliga försvarsorganisationen skulle bibe-
hållas i stort sett i dåvarande form och styrka,148 Den skulle moderniseras 
genom partiella reformer. 

t��%FO� BWWÊHOJOH� NFMMBO� GÚSTWBSTGVOLUJPOFSOB� TPN� J� SFBMJUFUFO� HKPSEFT� J�
slutet av 1940-talet var i stort sett i kraft på 1980-talet, d v s på Lennart 

148 ÖB 47, s 266
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Ljungs tid ÖB. Dock hade ÖB:s möjligheter att påverka moderniseringen 
av försvarsorganisationen minskat. Det berodde på att följande faktorer 
med större eller mindre automatisk inverkan gjorde sig gällande.

t��*�'#����PDI�EÊSFGUFS�IBEF�SFHFSJOHFO�GBTUTUÊMMU�EF�FLPOPNJTLB�SBNBS�JOPN�
vilka ÖB skulle planera.

t�Ljungdahls modell (tidigare nämnd i kapitel 1). Dåvarande majoren Axel 
Ljungdahl (f 1897) tjänstgjorde i slutet av 1930-talet i #ygstaben (Ljung-
dahl blev sedermera 1954–1960 chef för #ygvapnet). Ljungdahl var som 
major initiativtagare till följande överenskommelse mellan #ygstaben och 
#ygindustrin: När SAAB saknade framtida beställningar kasserade #yg-
vapnet ett lämpligt antal av de äldsta planen i sin krigsorganisation för att 
bereda plats för SAAB: s fortsatta produktion. På det viset hölls #ygindu-
strin sysselsatt och samtidigt garanterades att #ygvapnets stridsvärde steg i 
takt med den tekniska utvecklingen.149

Formellt är det givetvis riksdagen som fattar beslut om omsättningen när 
det gäller strids#ygplanen i #ygvapnets krigsorganisation. I reellt verkar 
Ljungdahls modell haft och har större betydelse än riksdagsbesluten. 
Modellen innebär att SAAB:s produktionsbehov bestämmer omsättnings-
takten i #ygvapnet. 

Under perioden från 1960 - talet till 2011 tillfördes #ygvapnet fem 
modeller av nya strids#ygplan: J 35 Draken, JA 37 Viggen, AJS Viggen, Jas 
���(SJQFO�"�#�PDI�+"4����(SJQFO�$�%��1Ì������UBMFU�LÚQUF�/PSHF�PDI�
Danmark det amerikanska strids#ygplanet F-16. Intill 2011 hade F-16 
uppgraderats en (1) gång. (Ledare i Expressen�������������PDI�����������
underlag från försvarsdebattören Johan Tunberger). Ljungdahls modell 
JOOFCBS�SFFMMU�BUU�GSÌHBO�PN�ìZHWBQOFUT�CZUF�BW�TUSJETìZHQMBO�VQQHSBEF-
ring blev en intern a$är mellan SAAB och #ygvapnet. Varken regeringen 
eller ÖB hade – eller ville ha? – insyn i denna a$är, 

t��1SJTLPNQFOTBUJPO�� 6OEFS� QFSJPEFO� ����o����� IBEF� GÚSTWBSTBOTMBHFO�
automatiskt, årligt påslag om 2,5 % i kompensation för teknisk fördy-
ring av militär materiel. Sedan detta påslog upphört 1968 hade det ersatts 
av olika priskompensations system. ÖB anmälde i Programplanen 87–92 
(s 27) att nuvarande system har brister. Tidigare har prisreserver kunnat 
avdelas. I regeringens anvisningar för ÖB:s perspektivplan framgick att 
prisreserver inte längre får avdelas. Enligt ÖB:s beräkning erfordras ett 
UJMMTLPUU�PN����NLS�ÌS�GÚS�BUU�LÚQLSBGUFO�TLBMM�LVOOB�CFWBSBT�

I ÖB 85 redovisade ÖB sina förslag om fredsorganisationen. Det är främst arméns 
fredsorganisation som här är av intresse. ÖB gjorde först en lång redogörelse för 

149 Svenska o$cerspro%ler under 1900-talet, s 459, art av KR Böhme
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sakens hantering sedan hans förslag i programplanen 82–87, Fredsorganisationen 
(1981-09-18) hade underkänts i FB 82. ÖB redogör därefter för de målen för 
utvecklingen av arméns fredsorganisation t ex att vid repetitionsutbildningen bör 
hel brigad jämte stödförband utbildas.150

ÖB:s mål var orealistiska. Arméns utbildningssystem var inte dimensionerat 
så att målen kunde realiseras. Ändock "ck 1983 års Värnpliktsutbildningskom-
mitté (VK 83) av regeringen, den 2 juni 1983, i uppgift att föreslå besparingar i 
arméns fredsorganisation. VK 83 föreslog (SOU 1984:71) en så kallad rullande 
utbildning. Den innebar att varje regemente skulle utbilda tre grundutbildnings-
omgångar på två år, i stället för en omgång varje år. VK 83 hade fått en uppgift 
som inte gick att lösa. ÖB hade lämnat verklighetsfrämmande underlag. VK 83 
går till historien som en fördröjningskloss.

I ÖB 85 angavs att ett samlat beslut beträ$ande arméns fredsorganisation 
skulle lämnas nästa år (d v s 1986). Regeringen hade förlorat tålamodet med ÖB:s 
förmåga att lösa arméns fredsorganisationsfråga. Regeringens omdöme formu-
MFSBEFT�BW�GÚSTWBSTNJOJTUFSO�J�QSPQ��������������#FUSÊêBOEF�BSNÏOT�LSJHTPSHB-
nisation, förbandsomsättning, utbildningssystem och fredsorganisation bör ett 
kompletterande underlag tas fram till år 1988.151 Riksdagen bör därefter under år 
1989 kunna fatta beslut som kan medge armén förbättrad utbildning och stabil 
långsiktig inriktning. Här föreslagen inriktning innebär att vissa system och 
funktioner inom marinen och #ygvapnet prioriteras under den närmaste femårs-
perioden. Under den därpå följande femårsperioden är min inriktning att priori-
tera arméns materiella förnyelse i en moderniserad struktur och organisation. Att 
lägga fast denna blir en huvudpunkt inför 1992 års försvarsbeslut.152

ÖB Lennart Ljungs förslag i slutet av hans ämbetsperiod angående arméns 
organisation innehöll inga grunder för en hållbar framtida utveckling av armén; 
snarare förvärrades problemen. Det var inget gynnsamt utgångsläge för efterträ-
daren 1986, generalen Bengt Gustafsson.

Försvarspolitikens huvuddrag under 1980-talet
Försvarspolitik i vedertagen mening, byggd på värdering av före"ntliga fakta, 
ersattes av beställningsarbete, som hårt styrdes av regeringens i förväg givna 
direktiv.

150 Programplanen 82–87 Fredsorganisationen (1981-09-18). s 79-87, s 80 f fredsorg.
151 ÖB 85 s 2
152 ÖB 85 s 57f
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ÖB:s in!ytande på krigs/försvarsmaktens verksamhet 
och inriktning under beredskapsåren och det kalla kriget 
Inledning 
Syftet med detta kapitel är att redovisa en undersökning av vilket in#ytande ÖB 
under det kalla kriget kunde utöva på verksamhet och inriktning. Bortsett från 
PïDJFMMB�JOTUSVLUJPOFS�IBS�EF�J�WFSLMJHIFUFO�BHFSBU�J�GÚMKBOEF�GVOLUJPOFS�SPMMFS�

t��DIFG�GÚS�LSJHT��GÚSTWBSTNBLUFO
t��SÌEHJWBSF�ÌU�SFHFSJOHFO�J�EFO�QÌHÌFOEF�WFSLTBNIFUFO
t��SÌEHJWBSF�ÌU�SFHFSJOHFO�J�JOSJLUOJOHFO�QÌ�TJLU�BW�TÊLFSIFUT��PDI�GÚSTWBSTQP-

litik
t��SÌEHJWBSF� ÌU� SFHFSJOHFO� J� JOSJLUOJOHFO� QÌ� TJLU� BW� LSJHT��GÚSTWBSTNBLUFOT�

struktur och organisation.

De formella ramarna för ÖB:s in#ytande var fastställda i 1942 års försvarsbeslut 
(FB 42). De innebar i korthet (se även Inledning): ansvarsförhållandena regering 
-ÖB var inte reglerade; 

ansvarsförhållandena mellan ÖB och försvarsgrenscheferna innebar att ÖB 
var ansvarig för den operativa verksamheten medan försvarsgrenscheferna lydde 
direkt under regeringen när det gällde förbandsproduktionen. ÖB hade ingen 
direktivrätt. 

Olof "örnell ÖB 1939–1944 

%örnell utnämndes till ÖB 9 december 1939. Det var således tre år innan man 
i FB 42 bestämde att Sverige skulle ha ÖB i fredstid och fastställde ÖB:s befo-
genheter. Särskilt under dessa tre år, 1939–1942, måste ÖB %örnell pröva var 
gränserna gick för hans möjligheter att påverka verksamhet och inriktning. Det 
visade sig att hans reella befogenheter var begränsade.

#örnell i rollen som chef för krigsmakten
När det gäller hela perioden var in#ytandet mycket stort och mycket positivt. 
Krigsmaktens upprustning startade från ett svårt utgångsläge och den genom-
fördes under stark tidspress. Men den skedde under ÖB:s ledning i samförstånd 
inom krigsmakten, med ett märkligt undantag.

Den 4 oktober 1940 publicerade Dagens Nyheter en mot %örnell kritisk 
artikel. Källa angavs vara Ny Militär Tidskrift. Drivande krafter i tidskriften var 
framåtsträvande generalstabso!cerare. DN-artikeln väckte stort uppseende. 
Förbereddes en kupp för att avsätta ÖB? Men denne höll huvudet kallt och 
förblev en aktad chef för krigsmakten t o m 30 mars 1944.
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Riksdagen beslöt 12 juni 1940 att fördubbla antalet fördelningar i armén. ÖB 
%örnell hade haft stort in#ytande på att förslaget kunde föras upp på riksdagens 
bord. Förslag om att utöka antalet fördelningar, då från fyra till sex (plus en kaval-
leribrigad) hade ursprungligen väckts av FK 30. 

Förslaget blev aldrig genomfört. Från mars 1940 gjorde ÖB %örnell stora 
insatser för att driva frågan, som då avsåg ökning från fem till tio fördelningar. 
Arbetet måste #era gånger avbrytas. Den plan som ÖB presenterade den 11 maj 
1940 låg till grund för riksdagsbeslutet den 12 juni 1940 och den kunde genom-
föras inom ett år.

En annan fråga där ÖB %örnell i rollen som chef för krigsmakten hade stort 
in#ytande var den s k februarikrisen 1942. Genom ett bestämt ställningstagande 
gentemot regeringen genomdrev han omfattande inkallelser och övningar av 
arméförband. Deras insatsförmåga förbättrades.

#örnell i rollen som rådgivare åt regeringen i den pågående verksamheten 
ÖB:s in#ytande i denna roll syns ha varit litet. Regeringen begärde råd när det 
passade, inte när det behövdes.

ÖB som rådgivare åt regeringen i inriktningen på sikt av 
säkerhets- och försvarspolitiken.
%örnell gjorde #era försök att oombedd ge regeringen råd i denna sak. Det mest 
uppmärksammade av dessa råd gavs den 21 april 1941.(se kap. 1 ovan) Sverige 
CPSEF�GÚSCFSFEB�FO�NJMJUÊS�JOTBUT�J�'JOMBOE�J�IÊOEFMTF�BW�FUU�LSJH�NFMMBO�5ZTLMBOE�
Finland och Sovjetunionen.

Statsminister Per Albin Hansson avvisade rådet men ÖB %örnell "ck sitta 
kvar. Inte heller i försvarspolitiken hade ÖB %örnell något positivt in#ytande. 
Vapenindustrins tillväxt började få inverkan på resursfördelningen inom krigs-
makten, ett militärindustriellt komplex höll på att bildas. %örnell gjorde inga 
trovärdiga försök att motverka detta.

Sammanfattningsvis var ÖB %örnells in#ytande på krigsmakten långt 
mindre än vad som hade krävts för att krigsmakten skulle ha kunnat utformas 
i enlighet med efterkrigstidens med sannolikhet förändrade men okända krav. 
Under Olof %örnells tid som ÖB hade krigsmakten hårt bundits i en åldrande 
struktur. Generalen hade inte fått befogenheter och medel för att förhindra detta.

Helge Jung ÖB 1944–1951

Jung hade stort in#ytande på krigsmakten oavsett roll och funktion. Hur detta 
in#ytande påverkade krigsmakten skiftade emellertid. I vissa fall var e$ekten 
positiv, i andra negativ, sett från försvarsförmågans synvinkel.
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Jung i rollen som chef för krigsmakten
ÖB Jung utövade under hela perioden ett stort och positivt in#ytande på krigs-
maktens personal. Jung bröt den beredskapströtthet som fanns. Det var känt att 
han aktivt hade medverkat till att FB 48 inte blev ett nedrustningsbeslut i likhet 
med 1925 års försvarsbeslut, vilket var i starkt olycksbådande minne i opinions-
bildande kretsar. Nils Sköld, sedermera chef för armén, var i slutet av 1940-talet 
löjtnant, ca sex år efter sin o!cersexamen 1943. Sköld citerar och kommenterar 
FB 48: Krigsmakten i dess helhet bör vara så uppbyggd att den förmår ge största 
möjliga uttryck åt vårt folks vilja att bevara landets handlingsfrihet och avvisa varje 
kränkning av dess integritet. - - - Det kändes därför meningsfullt att tjänstgöra i 
försvaret.153

Jung i rollen som rådgıvare åt regeringen
I den pågående verksamheten hade Jung få tillfällen att utöva in#ytande.

ÖB Jung försökte i ÖB 47 kapitel I-VII ge regeringen råd om säkerhetspoli-
tikens utformning, en alliansfri men defensiv politik. Det godtogs inte av stats-
makterna i FB 48. De föreskrev alliansfri säkerhetspolitik men med mera o$ensiv 
prägel och med mera o$ensiva operationer i tillämpningen. ÖB Jung "ck således 
inget in#ytande genom sina förslag innebärande en defensiv säkerhetspolitik.

Så mycket större in#ytande "ck ÖB Jung när han övergick från säkerhetspoli-
UJTLB�BSHVNFOU�UJMM�TUSVLUVSFMMB�PSHBOJTBUPSJTLB�PDI�UJMM�FO�BOOBO�WÊSEFSJOHTHSVOE�
nämligen att krigsmaktens struktur fortsatt skulle dimensioneras efter innebo-
ende förmåga, uppbyggd under beredskapsåren, och inte efter säkerhetspolitiska 
krav. Detta förslag framgår av ÖB 47, kapitel XII, vars innebörd är rakt motsatt 
innebörden av kapitlen I-VII. Avfallet startade med ÖB Jungs brev till försvars-
minister Allan Vougt den 9 oktober 1945. ÖB anmälde att han ändrat sin tidi-
gare uppfattning rörande en ny femårsplan för krigsmakten. I det osäkra läge 
som nu rådde borde man ej låsa fast organisationsutvecklingen i en femårsplan. 
I stället borde den före"ntliga organisationen vidmakthållas vid i stort sett nuva-
rande form och styrka och moderniseras genom partiella reformer.154

Genom sitt förslag i ÖB 47, kapitel XII, som statsmakterna godtog i FB 48, 
"ck ÖB Jung ett långvarigt in#ytande på krigsmaktens organisatoriska inrikt-
ning. Detta in#ytande blev dessvärre till hinder för en erforderlig reformering av 
den vid krigsslutet före"ntliga krigsmakten, samtidigt som det framväxande mili-
tärindustriella komplexets in#ytande på krigsmaktens struktur och organisation 
ökade. Det var en utveckling som uppenbarligen var motsatt den som ÖB Jung 
eftersträvade i början av sin ämbetsperiod. 

153 O!cer 43, s 19
154 Wallerfelt I, s 38; ÖB 47, s 215
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Nils Swedlund ÖB 1951–1961

Den som i slutet av det kalla kriget frågade en äldre o!cer, i varje fall om denne 
vore ur armén Vilken är den bäste ÖB vi har haft? är det högst sannolikt att svaret 
skulle ha blivit: Nils Swedlund. Frågan är i och för sig omöjlig att besvara utan att 
man först gör en längre utredning om innebörden men frågan ställdes likväl ofta.

Swedlund i rollen som chef för krigsmakten
Det var i rollen som chef för krigsmakten som Nils Swedlund lade grunden för sitt 
goda anseende, och det var i denna roll som han utövade ett stort och positivt 
in#ytande på krigsmakten. ”1950 - talet och första delen av 1960 - talet var över-
huvudtaget en sjudande reformperiod med främst överbefälhavaren Nils Swed-
lund som ständig initiativtagare och detta gällande inte blott krigsmakten utan 
hela totalförsvaret. Försvarsministrarna Torsten Nilsson och Sven Andersson var 
inte sena att politiskt förverkliga förslagen.”155

Nils Swedlund framstod på förbandsnivå som en kraftfull och inspirerande chef 
för krigsmakten. I staber och förvaltningar upplevde man sig leva i Guldåldern. 
Det var föreställningar som inte var förankrade i verkligheten men denna sanning 
var inte känd vare sig på förbanden eller i staberna. Swedlunds ledarstil präglades 
av framtidstro och tillförsikt. I den meningen hade han under sin tid som ÖB 
ett positivt in#ytande på personalen i krigsmakten och dess upplevelse av det 
meningsfulla i verksamheten.

Nils Swedlund gjorde veterligen inga försök att ge regeringen råd när det gäller 
säkerhetspolitiken. Där sökte han sannolikt inte att få in#ytande. Så mycket mer 
konkreta, påtagliga och envisa är ÖB Swedlunds försök att få avgörande in#y-
tande inom två områden:

t��%F�BW�SJLTEBHFO�GBTUTUÊMMEB�PDI�J�LVOHM��CSFW�VUWFDLMBEF�NÌMTÊUUOJOHBSOBT�
roll i försvarsplaneringen.

t��,ÊSOWBQFOGSÌHBO�

ÖB Swedlund förutsatte i ÖB 54 och i ÖB 57 att de ovan nämnda målsättning-
arna skulle ha avgörande in#ytande på den löpande resurstilldelningen till krigs-
makten i fredstid,156. Detta skulle således ha stor betydelse för resursfördelningen 
i de stora riksdagsbesluten om försvaret.

Statsmakternas svar kom först ca tio år senare; ”Försvarsutredningen hävdar 
därför att det samband som otvivelaktigt föreligger mellan våra försvarsresurser, 
vår nationella motståndskraft och den säkerhetspolitiska ambitionen inte låter sig 

155 Claës Skoglund i Cars m # 1986, s 33
156 Se bland annat ÖB 57, s 291
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bestämmas kvantitativt.” (SOU 1968:10, s 140) Riksdagen fattade beslut i frågan 
i enlighet med försvarsutredningens förslag. Det innebar att ÖB Swedlund inte 
"ck något in#ytande i en fråga där han satsat mycken prestige.

I kärnvapenfrågan hade ÖB med stor kraft hävdat att tillgång till svensktillver-
kade kärnvapen var främst på behovslistan. Vill vi hålla ett försvar, som är obundet 
av avtal om stöd från andra stater, är det därför nödvändigt att anska#a atomvapen, 
som vi själva helt disponerar över.157 Statsmakternas reaktion var inte lika klar i 
kärnvapenfrågan som när det gällde målsättningarna. I kärnvapenfrågan gällde 
det inte abstrakta resonemanget utan det faktum att det fanns konkreta faktorer, 
bestämda ställningstaganden på olika nivåer och gjorda investeringar. Statsmak-
ternas ställningstagande till ÖB Swedlunds försök att få eftersträvat in#ytande 
tog tid. 

Wilhelm Agrell skriver: Kärnvapnen var det enskilda vapensystem som skapade 
mest debatt under efterkrigstiden.158 Enligt Agrell sattes punkt i debatten först i 
försvarsbeslutet 1968, något som ytterligare bekräftades när Sverige samma år 
undertecknade icke spridningsavtalet. FU 65 hade i sitt underlag (SOU 1968:10) 
till FB 68 anfört följande:

Sammanfattningsvis vill försvarsutredningen framhålla som sin bedömning att det inte 
ligger i vårt lands säkerhetspolitiska intresse att anska$a kärnladdningar. Om utvecklingen 
på lång sikt skulle leda till att kärnvapen blir ett normalt inslag i små nationers stridskrafter 
kommer frågan om svenska kärnladdningar komma i ett annat läge.159

ÖB Swedlund hade sålunda misslyckats med att få in#ytande på krigsmaktens 
organisation genom att svenska kärnvapen skulle anska$as. Jag anser att detta var 
positivt med hänsyn till den försvarsförmåga som Sverige behövde och orkade 
bära. Hade Swedlund därmed helt förlorat eftersträvat in#ytande? Jag hävdar att 
så inte var fallet. Visserligen var kärnvapen Swedlunds främsta förslag men inte 
det enda. ÖB Swedlund låg bakom vad försvarsminister Sven Andersson i ett tal 
i Umeå hösten 1966 betecknat som extrem satsning på kvalitet. FB 68 innebar i 
realiteten en satsning på #ygvapen och #ygindustri av det slag som ÖB Swed-
lund förordat. I den meningen "ck han stort in#ytande på inriktningen av krigs-
makten. Nödvändig ominriktning av krigsmakten förhindrades eller försenades.

Torsten Rapp ÖB 1961–1970

Rapps ambitioner när det gäller ÖB:s in#ytande på krigsmaktens verksamhet och 
inriktning kan sammanfattas på följande sätt — fortsatt största möjliga ÖB-in#y-
tande.

157  ÖB 57, s 296
158 Agrell 1985, s 66
159 SOU 1968:10 s 139 
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Rapp i rollen som chef för krigsmakten
ÖB Rapp ledde omorganisationen av dess centrala och högre regionala ledning 
under 1960-talet. Omorganisationen genomfördes i endräkt och samförstånd 
inom krigsmakten, vilket var stort med tanke på vilka motsättningar som hade 
förekommit i under föregående utredningsarbete.

Som chef för krigsmakten genomförde ÖB Rapp omfattande kontroller av 
insats - och incidentberedskapen samt mobiliseringsberedskapen. Vidare ledde 
Rapp stabstjänstövningar med högre regionala staber, t ex SÖFYRA 1963 med 
EF�IÚHSF�SFHJPOBMB�TUBCFSOB�J�*7��NJMP�DJWP�PDI�IBO�GÚMKEF�FUU�BOUBM�TUBCTUKÊOTUÚW-
OJOHBS� QÌ� MÊHSF� SFHJPOBM� OJWÌ� 	MÊOTTUZSFMTF�GÚSTWBSTPNSÌEFTTUBC
�� *OUSFTTFU� GÚS�
krigsmaktens verksamhet stimulerades och beredskapen höjdes.

Det framgår inte av före"ntliga källor om regeringen frågade ÖB Rapp till 
råds i den pågående verksamheten, oavsett politikområde. Frågor ställdes sanno-
likt ytterst sällan.

I säkerhetspolitiska och strategiska frågor stödde ÖB Rapp enligt tillgängliga 
källor regeringen.

I försvarspolitiska frågor föreslog ÖB Rapp att de av riksdagen fastställda 
målsättningarna skulle få en aktiv roll, t ex ÖB 65, kapitel 1. Han ville vidare att 
handlingsfrihet skulle upprätthållas i kärnvapenfrågan.160

När det gäller krigsmaktens struktur och organisation delade ÖB Rapp reger-
ingens och Swedlunds satsning på en högteknologisk lösning. Rapps för fram-
tiden mest påtagliga in#ytande blev därmed av negativ art. Nödvändig reforme-
ring förhindrades. 

Stig Synnergren ÖB 1970–1978

Synnergren visade sig ha ambitioner att få in#ytande på krigsmakten inom #era 
politikområden.

Det som först kom i dagen gällde formellt operativ verksamhet. I sin årsre-
EPWJTOJOH�GÚS�LSJHTNBLUFO���������TÌMFEFT�EFO�FGUFS�'#����PDI�VUHJWFO�IÚTUFO�
1973, anmälde ÖB att det var nödvändigt på sikt att införa en annan operativ 
inriktning. 

Det var uppenbart att saken inte enbart gällde operativ planläggning. Om 
operativa principer ändras krävs det en översyn och ominriktning av de be"nt-
liga stridskrafterna vilka anpassats till den operativa inriktning som skall bytas 
ut. Cheferna för marinen och #ygvapnet insåg detta och startade en motkam-
panj, ÖB Synnergren bemötte denna kampanj genom att låta genomföra ett antal 
operativa studier. Den framtida operativa inriktningens innebörd och lämplighet 
skulle således förklaras och bevisas.

160 ÖB 65 s 94
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Metoden var dömd att misslyckas. Det starkaste försvaret av den rådande 
operativa inriktningen och av de stridskrafter som sedan länge hade ansetts höra 
samman med denna inriktning fanns inte hos marinen och #ygvapnet. Det fanns 
i regeringen.

Den 9 oktober 1975 utfärdade regeringen Anvisningar till ÖB för försvarsmak-
tens operativa krigsförberedelsearbete m m. Anvisningarna innebar att den rådande 
operativa inriktningen icke "ck ändras. Regeringen delade marin - och #ygvapen-
chefernas kritik mot ÖB Synnergrens försök att få ökat in#ytande över krigsmak-
tens inriktning, operativt och strukturellt. Orsak?

ÖB Synnergren hade märkligt nog inte tagit lärdom av ett liknande försök 
under andra hälften av 1960-talet. FU 65 försökte då, på initiativ av Nils Sköld 
som var sakkunnig i utredningen, att få gehör för en mera armétung krigsmakts-
struktur. Det hade misslyckats. Konsekvenser? På kort sikt var ÖB Synnergrens 
pågående operativa studier inte meningsfulla efter det att regeringen den hade 
utfärdat sina anvisningar.

Konsekvenserna på längre sikt var ännu allvarligare. Reformer av krigsmakten 
var i hög grad nödvändiga. Den var fortfarande på 1970-talet präglad av organi-
sationsarvet från beredskapsåren.  Efter ÖB Synnergrens misslyckade försök att få 
en annan inriktning genomförd var det i praktiken stopp för reformer för mycket 
lång tid framöver.

Synnergren hade i början av 1960-talet, då överstelöjtnant, varit initiativ 
sekreterare i 1960 års värnpliktsutbildningsutredning (VU 60). Den föreslog ett 
system med tätare krigsförbandsutbildning, byggt på värnpliktsgrund. Regering 
och riksdag antog VU 60 systemet och det tillämpades några år in på 1970-talet 
men det lades ned av ekonomiska skäl.

Enligt min mening borde Stig Synnergrens idé om tätare krigsförbandsutbild-
ning på värnpliktsgrund ha kunnat ge arméförbanden en tillräckligt hög insats-
beredskap under det kalla kriget – om den hade utretts med realistiska förutsätt-
ningar och medfört motiverade förändringar i organisationen 

Lennart Ljung ÖB 1978–1986

Ljung i rollen som rådgivare åt regeringen
Ljung hade ett för regeringen mycket stort och värdefullt in"ytande i rollen som 
rådgivare åt regeringen. Det gällde hela ämbetstiden och #era olika delar av poli-
tiken. Det gällde den säkerhetspolitiska vardagen och ubåtskriserna. Det gällde 
genomförandet av JAS- projektet i den utformning som regering och riksdag 
hade bestämt 1982 och 1983. Det skedde med argument som oppositionen inte 
kunde bemästra.
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½#�MÊNOBEF�TJUU�TUÊMMOJOHTUBHBOEF�UJMM�SFHFSJOHFO������������WBSWJE�IBO�GÚSPSEBEF�TWFOTL�
JAS. Dock under förutsättning av ett godtagbart slutligt förhandlingsresultat. Han konsta-
terade dock att F-16 och F-18 gav den bästa operativa e$ekten men ansåg att planerings-
problem fanns beträ$ande koncentrerade betalningar och utlandsberoende. Vidare förut-
sågs problem med 35- och 37-systemen under en övergångsperiod.”- - -”FMV "ck strax 
därefter regeringens direktiv att förhandla färdigt med IG JAS. ”161

I ÖB Ljungs omfattande tjänstedagböcker "nns enligt vad jag kan "nna inga 
anteckningar om hans ställningstagande till JAS i oktober 1981. Av tillgängliga 
källor får jag ett bestämt intryck av att Ljungs ambition var att få in#ytande på 
försvarsmaktens inriktning på ett sätt som innebar att den äldre strukturen beva-
rades. I sin sista programplan, undertecknad 1986  06-2 , skriver han:

Jag har under perspektivplaneringen prövat olika sammansättningar av försvarsorganisa-
tionen och då inte funnit att stora omavvägningar inom försvarsmakten kan ge en totalt 
sett bättre försvarsförmåga. Det fortsatta arbetet med programplaneringen har bestyrkt 
detta.

Det "nns enligt min mening inte några ytterligare strukturella eller andra åtgärder som 
skulle göra det möjligt för oss att utveckla vår egen försvarsförmåga i takt med omvärl-
dens utan tillskott av medel. - - -Resurstillskottet uppgår realt till 3 % per år under peri-
oden1987–92.162

Ljung ville uppenbarligen få som främsta in#ytande över inriktningen av försvars-
makten att dess rådande organisation vidmakthölls och att försvarsanslagen 
höjdes så att detta var möjligt.

ÖB Ljung "ck genomslag för ett sådant in#ytande. Det "ck ytterst negativa 
konsekvenser för möjligheterna att i framtiden utveckla en försvarsmakt med 
lägesanpassad försvarsförmåga. De främsta orsakerna till dessa konsekvenser syns 
vara ÖB Ljungs följande kategoriska krav:

t��+"4�QSPKFLUFU�ëDL�JOUF�ÊOESBT��%FU�NJMJUÊSJOEVTUSJFMMB�LPNQMFYFUT�JOUSFTTFO�
vann på det territoriella försvarets bekostnad.

t��½#�-KVOHT� WÊHSBO� BUU� SFGPSNFSB� BSNÏO� VOEFSHSÊWEF� GÚSTWBSTFLPOPNJO��
Ljungs utformning av ÖB:s Operativa verk 1978 (Opverk 78) medförde 
att det operativa krigsplaneringsarbetet i försvarsmakten försvårades och 
fördröjdes. 

Beredskapsårens och det kalla krigets sex överbefälhavare
4BNUMJHB�TFY�BLUVFMMB�½#�IBS�J�SPMMFO�TPN�DIFG�GÚS�LSJHT��GÚSTWBSTNBLUFO�IBGU�FUU�
för försvarsförmågan positivt in#ytande på verksamhet och inriktning. och även 
på framtidstro och upplevelse av det meningsfulla i verksamheten. Det har på 
förbandsnivå gällt främst på 1950-talet (Under ÖB Stora bullret, Nils Swedlund). 

161 Lindqvist 2003, s 73-74
162 ÖB 87–92 Programplan, s IV
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I staber och förvaltningar upplevde man sig redan under slutet av 1940-talet, 
efter det av Jung starkt påverkade FB 48, leva i en guldålder. En starkt positiv 
inverkan hade även Lennart Ljung i staber och förvaltningar under 1980-talet.

I rollen som rådgivare åt regeringen i pågående verksamhet hade särskilt ÖB 
Ljung under 1980-talet stort in#ytande i två avseenden:

t��+"4�QSPKFLUFUT�VUGPSNOJOH
t��,POTFSWFSJOHFO� BW� TUSVLUVS� PSHBOJTBUJPO� PDI� SFTVSTBWWÊHOJOH� TPN� J�

princip var ett arv från beredskapsåren. Detta var emellertid, som framgått 
av kapitel 5 ovan, inte till gagn utan till men för den i framtiden behövliga 
försvarsförmågan.

Ett stort in#ytande i rollen som rådgivare i pågående verksamhet hade även ÖB 
Helge Jung inför FB 48, med de dubbeltydiga konsekvenser som detta medförde. 
Endast ÖB %örnell försökte ge regeringen råd i säkerhetspolitiken, men detta 
tillbakavisade regeringen. När det gäller ÖB:s roll som rådgivare åt regeringen i 
struktur- och organisationsfrågor är bilden mer komplicerad. ÖB %örnell gav 
enligt tillgängliga källor inga råd i saken. Han avhöll sig sannolikt från att ge 
försvarsminister Sköld några råd i den kontroversiella kryssarfrågan. ÖB Helge 
Jung hade enligt ÖB 47, kapitel I-VII, förberett att ge regeringen rådet att inrikta 
krigsmakten till att bli en defensiv organisation. I kapitel XII, "ck regeringen 
dock det entydiga rådet att välja en mera o$ensiv inriktning. Detta råd "ck ett 
starkt in#ytande på FB 48 men även på senare försvarsbeslut. Det blev negativt 
för landets försvarsförmåga.

ÖB Swedlund gav i ÖB 54 och ÖB 57 regeringen rådet att satsa på en krigs-
makt med högteknologisk inriktning. Regering och riksdag godkände inte ÖB 
Swedlunds högst prioriterade förslag, svenska kärnvapen, men FB 58 innebar 
att ÖB Swedlunds råd om en högteknologisk inriktning "ck ett stort in#ytande, 
vilket medförde negativa konsekvenser för den framtida försvarsförmågan. ÖB 
Rapp gav råd till regeringen i denna sak liknande ÖB Swedlunds med liknande 
konsekvenser. ÖB Synnergren föreslog regeringen att den skulle ge krigsmakten 
en helt förändrad inriktning. Förslaget avvisades bryskt. Förslaget var illa förbe-
rett och illa förankrat. ÖB Ljung gav i saken regeringen råd av samma art som 
ÖB Swedlund hade givit. Dessa råd "ck stort in#ytande på FB 83, riksdagens 
beslut i JAS -frågan 1983 och i FB 87. Konsekvenserna för försvarsförmågan blev 
likartade, d v s starkt negativa.
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Sammanfattning
Alla sex överbefälhavare under beredskapsåren och det kalla kriget har i sin roll 
PDI�GVOLUJPO�TPN�DIFG�GÚS�LSJHT��GÚSTWBSTNBLUFO�IBGU�FUU�TUPSU�PDI�GÚS�GÚSTWBSTGÚS-
mågan positivt in#ytande. Men ingen har haft ett sakligt underbyggt in#ytande 
på det område där deras sakkunskap bäst behövdes, nämligen inom en försvars-
politik som syftade till att utveckla ett militärt försvar med balans mellan krav på 
försvarsförmåga och tillgång på resurser. Ett sådant in#ytande skulle ha förutsatt 
att ÖB fungerat som rådgivare i ett strategiskt bedömande initierat och lett av 
regeringen och där ÖB från militär synvinkel prövade genomförbarheten av de 
alternativ som regeringen övervägde.

Regeringen vågade aldrig initiera ett sådant bedömande. Orsaken till detta var 
enligt min mening regeringarnas bindningar till industripolitiska mål, som inte 
"ck ifrågasättas. 

 

ÖB, general Johan Hederstedt lämnar över befälet till sin efterträdare, general Håkan Syrén.
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ÖB:s försök efter det kalla kriget att stärka 
svensk försvarsförmåga
Inledning
I kapitel 7 ovan har jag i sammanfattningen föreslagit en ändring av dittills 
rådande beslutsprocess när det gäller försvarsmaktens verksamhet och inriktning. 
Bakgrunden till förslaget var och är de brister i den rådande ordningen som har 
framgått i den granskning jag har redovisat i kapitlen 1-6. Den högste militäre 
befattningshavaren – enligt FB 42 benämnd ÖB – har stegvis förlorat in#ytande 
i beslutsprocessen. Mitt förslag till ändring av beslutsordningen avsåg:

t��GÚS�EFU�GÚSTUB�BUU�TUÊSLB�½#�T�NÚKMJHIFUFS�BUU�IÊWEB�EFU�OBUJPOFMMB�GÚSTWBSFUT�
intressen gentemot det militärindustriella komplexet,

t��GÚS�EFU�BOESB�BUU�HF�EFO�CFGBUUOJOHTIBWBSF�TPN�LBMMBT�½#�CFWÌHFOIFU�PDI�
namn som Chef för Försvarsmakten,

t��GÚS�EFU�USFEKF�BUU�HF�'ÚSTWBSTNBLUFO�FO�NPEFSOJTFSBE�TUSVLUVS�BOQBTTBE�
efter de kraven på försvarsförmåga och den tillgången på försvarsresurser 
som kunde bedömas före"nnas efter det kalla krigets slut.

Mitt förslag fanns inte formulerat på ovan angivet sätt i slutet på 1980-talet men 
såväl politisk som militär försvarsledning var medvetna om kravet på ominrikt-
ning bort från den struktur som hade varit rådande under det kalla kriget och 
som hade resulterat i en försvarsmakt som samtidigt var under"nansierad och 
ine$ektiv. Försvarsdebatten var livlig. För egen del skrev och publicerade jag 
under åren 1988–1992 ett tjugotal artiklar där jag granskade de anvisningar för 
en ominriktning som den högsta försvarsledningen gav ut. Här ges en översikt av 
utvecklingen från 1987.

Den politiska försvarsledningens anvisningar
%F� ÚWFSHSJQBOEF� BOWJTOJOHBSOB� NFEEFMBEFT� J� QSPQ�� ����������� 	��� GFCSVBSJ�
1987):

Luftförsvarets utveckling och dess verkansmöjligheter prioriteras genom dels tillförande av 
moderna vapen och elektroniska motmedel samt förbättrad stridsledning och luftbevak-
ning dels utökning av luftvärn med längre räckvidd. En långsiktig inriktning föreslås för 
att förbättra #ygstridskrafternas jaktbeväpning. I syfte att förbättra tillgången på e$ektiva 
system för bekämpning av en angripares fartyg föreslås bl a en utökning av antalet ubåtar 
och tillförsel av moderna tunga kustrobotförband. Ett antal åtgärder föreslås för att höja 
ubåtsskyddets kvalitet. Beträ$ande arméns krigsorganisation, förbandsomsättning, utbild-
ningssystem och fredsorganisation bör ett kompletterande underlag tas fram till år 1988. 
Riksdagen bör därefter under 1989 kunna fatta beslut, som kan medge armén förbättrad 
utbildning och stabil långsiktig inriktning. (s 1-2) - - -Här föreslagen inriktning innebär att 
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vissa system och funktioner inom marinen och #ygvapnet prioriteras under den närmaste 
femårsperioden. Under den därpå följande femårsperioden är min inriktning att prioritera 
arméns materiella förnyelse i en moderniserad struktur och organisation. Att lägga fast 
denna blir en huvudpunkt inför 1992 års försvarsbeslut. (Försvarsminister Roine Carlsson, 
1SPQ�������������CJMBHB���T���


Regeringens här citerade anvisningar motverkar angivet syfte, som ju sagts vara 
att skapa en moderniserad struktur, i varje fall när det gäller armén. Försvars-
ministern lägger ut dimridåer i tydligt syfte att dölja den prioritering som varit 
rådande under hela kalla kriget, nämligen att stödja #ygindustrin. Försvarsmi-
nisterns brådska är avslöjande. Det är en utopisk tanke att utredarna på två år 
skall hinna utarbeta hållfast förslag om en ominriktning av angiven omfattning. 
Försvarsminister Roine Carlsson är 1987 uppenbarligen beredd att dela ut helt 
ogenomförbara uppgifter till ÖB Bengt Gustafsson (FU 88) och tilltänkte ordfö-
randen i FK 88, Carl Johan Åberg.

ÖB Bengt Gustafssons försök att utarbeta förslag till 
moderniserad försvarsmaktstruktur

(1987–1990)

1988 års försvarsutredning (FU 88)
Det framgår av ovan att regeringen i samband med det kalla krigets slut främst 
ville avhjälpa organisatoriska brister inom armén. FU 88:s delrapport – armén 
mot sekelskiftet (ÖB 1988-09-30, ÖB:s utredning enligt regeringens uppdrag 
1987-03-12), ÖB:s ställningstaganden och förslag skulle redovisas i program-
plan för perioden 1989–1992. Den arbetsgrupp som hade utarbetat delrapporten 
hade letts av generalmajoren Owe Wiktorin (FV), chef för planeringsledningen. 
Regeringens uppdrag och hur arbetsgruppen uppfattat uppdraget framgår nedan:

Regeringens uppdrag. 
Regeringen har uppdragit åt överbefälhavaren att utgående från försvarsbeslutet 
1987, redovisa förslag till arméns långsiktiga utveckling för att åstadkomma en 
förbättrad utbildning och organisation för denna. I den utsträckning som fordras 
för överväganden om utbildningssystem och organisation i fred skall en plan för 
krigsorganisationens utveckling lämnas.163

Innebörd av uppdraget (Utdrag)
I FB 87 angav riksdagen att utbildningsnivån inom armén höjs före 1992.164 Det 

163 3FHFSJOHTCFTMVU� ����������� ������
�� 3FHFSJOHFOT� EJSFLUJW� GSBNHÌS� BW� CJMBHB� ��� 4F� ÊWFO��
kapitel 2, s 6-9
164 FB 87 s 6
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långsiktiga målet för arméns utveckling skall vara möjligt att nå med angivna 
ekonomiska förutsättningar.

- - - Arméns utveckling i olika ekonomier kommer att redovisas i perspektivplanen (FMI 
20-hundra) vilken lämnas under oktober 1988.– - - -

Regeringens förslag innebär bl a att
t��FO�TBNMBE�ÚWFSTZO�BW�UPUBMGÚSTWBSFUT�MFEOJOH�TOBSBTU�GVMMGÚMKT
t��FSGPSEFSMJHU�VOEFSMBH�GÚS�MÌOHTJLUJHU�TUÊMMOJOHTUBHBOEF�UJMM�VUWFDLMJOHFO�BW�

arméns utbildningssystem och fredsorganisation bör föreligga under 1988, 
så att erforderliga riksdagsbeslut kan tas våren 1989.

I bilaga 1 följde därefter #era regeringsanvisningar av innebörd att uppdraget till 
ÖB var både om fattande och tidskrävande och att detta hade meddelats ÖB redan 
i mars 1987.165 Mot den bakgrunden är det mycket anmärkningsvärt att ÖB Bengt 
Gustafsson i början av 1988 gick ut och lovade att FU 88 skulle lyckas. Ny struktur 
och högre ute#ekt ger oss slagkraftigt försvar. (FOA -tidningen nr 1 1988, s 1) 

Om riksdagens försvarsbeslut nästa år följer ÖB:s intentioner får vi ett försvar som bygger 
på att man ’rättat munnen efter matsäcken’. Inom ramen för givna anslag får vi ett slagkraf-
tigt försvar – en e$ektiv del av svensk neutralitetspolitik.

Bengt Gustafsson, ÖB 1986–1994
Utsagan tyder på att ÖB Bengt Gustafsson nu vore på väg 
att bryta den dominans i försvarsfrågan som det militärin-
dustriella komplexet hade lyckats få under hans sex före-
trädare som ÖB.

Bengt Gustafssons karriär innebar att denne hade fått 
ett mycket gott rykte som framgångsrik problemlösare. 
Redan på 1970-talet hade han – som kapten på armésta-
bens organisationsavdelning – verksamt bidragit till att 

genom minskning med en brigad bringa balans i milo ÖN:s organisation. Under 
åren 1982–1984 var Bengt Gustafsson departementsråd i försvarsdepartementet 
och han kunde därmed få inblickar i organisationsfrågorna på central nivå.

Sanningens minut för ÖB Bengt Gustafsson kom hösten 1988. Då skulle #era 
dokument vara färdiga, bl a Programplan ÖB 89–92 (FU 88), 1988-09-30. Av 
missivet framgick bl a:166

t��"W� FLPOPNJTLB� TLÊM� ÊS� EFU� OÚEWÊOEJHU� o� USPUT� JOSJLUOJOHFO� J� ����� ÌST�
försvarsbeslut (höjning av utbildningsnivån) – att ytterligare begränsa 
repetitionsutbildningen 

165 Bilaga I sid 138-140,
166 Missiv s I-XXVI
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t��7J� HJDL� JO� J� GÚSTWBSTCFTMVUTQFSJPEFO� ����o��� NFE� WÊSOQMJLUTGÚSNÌOFS�
som låg ca 150 Mkr högre per år i reala termer än 1982. Detta kunde 
endast mötas genom att färre antal värnpliktiga inkallades till repetitions-
övningar.167

t��3FTVMUBUFU� BW�'6����o� TPN�ÊS� FUU� TBNMJOHTOBNO�QÌ� BMMB�EF�VUSFEOJOHBS�
som nu genomförts (FU 88 de"nieras på annat sätt i FU 88 Armén mot 
sekelskiftet) redovisas i särskild ordning i ett antal delrapporter.

Utgående från utredningen föreslås i programplanen bl a: Huvuduppgiften i 
FU 88 var att lämna förslag till arméns långsiktiga utveckling. Uppdraget sågs 
ursprungligen som en komplettering till 1987 års försvarsbeslut och skulle främst 
omfatta utbildningssystemet och fredsorganisationen. Det är inte möjligt att 
begränsa översynen till fredsorganisationen.168 (Det är märkligt att ÖB Bengt 
Gustafsson först 1989 kommer till insikt om detta.) Det har således inte gått 
att "nna en arméstruktur inom den givna ekonomiska ramen som svarar upp 
mot inriktningen 1 1987 års försvars beslut. Principerna för försvarets förande 
behöver överses eller andra utgångspunkter sökas.169

Denna utsaga visar att ÖB Bengt Gustafsson misslyckats med att lösa given 
uppgift: 

Kostnaderna för den materiella förnyelsen av #ygstridskrafterna enligt inriktningen i FB 
87 är fortfarande osäkra. Orsaken till detta är främst fördyringar inom vissa större materi-
elprojekt.170

Utsagan visar ÖB hade dåligt underlag för t ex sina optimistiska uttalanden i 
FOA - tidningen�OS���������1SPHSBNQMBOFO�JOOFCÊS�BUU�BWTUFH�NÌTUF�HÚSBT�GSÌO�
inriktningen i FB 87 i bl a följande viktiga avseenden:

t��EFO�LSJHTPSHBOJTBUPSJTLB�PDI�PQFSBUJWB�JOSJLUOJOHFO�LBO�JOUF�GÚMKBT�GVMMU�VU��
t��'ÚSTWBSTJOEVTUSJOT�WJMMLPS�LPNNFS�BUU�ESBTUJTLU�GÚSTÊNSBT�171

t��4WFOTL� GÚSTWBSTQPMJUJL� IBS� USBEJUJPOFMMU� WJMBU� QÌ� UWÌ� HSVOEQFMBSF�� BMMNÊO�
värnplikt för alla vapenföra män och en inhemsk, utvecklande försvarsin-
dustri med stor bredd. Bägge dessa grundpelare vacklar nu bl a på grund av 
underlåtenhet främst under 1970-talet att kompensera försvaret för ökade 
personalkostnader. I den situation som nu uppstått, krävs därför nya poli-
tiska utgångsvärden innan en slutlig försvarsmaktsstruktur kan utformas 

167 Ibidem s I, s V
168 Ibidem s VIII
169 Ibidem s XVI
170 Ibidem s XXI
171 Ibidem s XXIV
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på en så låg ekonomisk nivå som FB 87 i praktiken innebär. I perspektiv-
QMBOFO�	QMBOMBHE�BUU�EFMHFT�����������
�SFEPWJTBT�EF�SFTVSTUJMMTLPUU�TPN�
krävs.172

Försvarsmaktsidé 20-HUNDRA (FMI 2000) ÖB Perspektivplan 
(ÖB 1988-10-14 Stud 082: 63738) 
Inledning
FMI 2000:s sammanhang med övriga utredningar: Arbetet i FMI 2000 har skett 
samordnat med programplaneringen 1989–92 och med FU 88. (s 1) 21 brigader 
behålls i armén till nästa försvarsbeslut. På längre sikt ryms endast 17 brigader. 
För marinen "nns handlingsfrihet att fullfölja intentionerna i FB 87 om erforder-
liga resurser tillförs. På samma sätt "nns handlingsfrihet inplanerad för #ygvapnet 
att i nästa försvarsbeslut fullfölja nuvarande inriktning om erforderliga resurser 
tillförs.

ÖB:s förslag Ekonomisk nivå A173: 
Försvarsmakten bör även fortsättningsvis ha förmåga att föra ett djupförsvar med 
tyngdpunkt i gräns- och kustområden syfte att förhindra att angriparen får fast 
fot i vårt land och kunna genomföra ett e$ektivt och uthålligt motstånd i organi-
serade former i varje del av landet. Därför grundar sig ÖB:s förslag i huvudsak på 
inriktningen i FB 87. Förslaget förutsätter dock att krigs- och grundorganisatio-
nerna reduceras, främst inom armén bl a till 21 brigader. 

Den kvantitativa och kvalitativa utvecklingen ger rimliga förutsättningar att 
inrikta försvarets förande med tyngdpunkt i gräns- och kustområden. 

Vad ÖB enligt ovan och i resten av sidorna 41-46 föreslår är ingen ny försvars-
maktsstruktur, anpassad till försvarsbehov och försvarsresurser som i slutet av 
1980 -talet kunde bedömas bli tillgängliga i framtiden. Mellan olika stridskrafter 
– mark-, marin- och #ygstridskrafter – är det samma avvägning som under det 
kalla kriget. FU 88 var – oavsett vilken de"nition ÖB än gav begreppet – ett 
"asko, ett fördröjningspiller gentemot en nödvändig reform av Försvarsmaktens 
struktur. ÖB: s reella in#ytande på försvarsmaktens verksamhet och inriktning 
minskade drastiskt – givet de befogenheter som han hade före 1994, samtidigt 
som det militärindustriella komplexets in#ytande ökade.

Föredragningarna hösten 1988. 
ÖB Bengt Gustafsson hade kallat bl a MB till möte i Stockholm den 20 september 
1988. Vid mötet behandlades bl a följande två saker:

172 Ibidem s XXV
173 Försvarsmaktsidé 20-HUNDRA (FMI 2000) ÖB Perspektivplan (ÖB 1988-10-14  Stud 082: 
63738) ,s 41-46
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t��1SPHSBNQMBO� ����o������ *� TBL� JOOFCBS� QSPHSBNQMBOFO� o� FOMJHU� WBE�
jag framförde muntligt vid mötet och i mitt skriftliga yttrande den 22 
september 1988 – en försvarsmakt utan annan förankring i FB 87 än den 
givna ekonomiska ramen.

t��5JEUBCFMMFO�GÚS�VUHJWOJOHFO�BW�EF�EPLVNFOU�PDI�QMBOFS�TPN�TLVMMF�HFT�VU�
i månadsskiftet september-oktober. 

Det gällde: a) FU 88, som ÖB ville redovisa i medierna den 30 september, b) 
Programplan 1989–1992, som ÖB också ville redovisa den 30 september, c) 
artikel på DN. Debatt, där ÖB ville peka på risken för överraskande angrepp 
och som han ville publicera den 9 oktober, d) FMI 2000, där ÖB föreslog höjda 
försvarsanslag. Den skulle redovisas i mitten av oktober.

Detta innebar enligt min mening att ÖB först ville redovisa vad han inte ville 
ha genomfört. Sist skulle det som han verkligen ville ha genomfört komma till 
kännedom i den öppna försvarsdebatten. Flera MB ifrågasatte denna tågordning. 
Uppmärksamheten skulle riktas mot det som först publicerades. Dokumenten 
borde därför publiceras i omvänd ordning. ÖB drev igenom sin vilja. 

ÖB och jag redovisade på kvällen 30 september 1988 i TV att vi var ense om 
en sak, nämligen att vi var helt oense i väsentliga saker. Efteråt skrev Sven Hoven 
i Kristianstadsbladet: Den 30 september presenterar ÖB, general Bengt Gustafsson, 
Försvarsmaktutredningen, FU 88. Samma dag går militärbefälhavaren i Södra mili-
tärområdet, generallöjtnant Carl Björeman, i pension. Möjligen är det lika gott – för 
ÖB och för Björeman – att så sker. Björeman och FU 88 går inte ihop.

Det är snart 30 år sedan FU 88 misslyckades. Händelseutvecklingen under dessa 
år har inneburit att FU 88 har varit ett i många avseenden avgörande, negativt 
moment på vägen mot Försvarsmaktens förfall. Jag är mycket glad över att jag 
genom ovanstående, och andra liknande utsagor, har befriats från ansvar för FU 88. 

Efter min pensionering hösten 1988 var Bengt Gustafsson ÖB i ytterligare 
sex år, till och med 1994-06-30. Under stor del av denna tid verkade han för 
att efterträdaren som ÖB skulle få uppgifter och befogenheter som gav denne 
större in#ytande på försvarsmaktens verksamhet och inriktning än vad Bengt 
Gustafsson och dennes sex företrädare hade haft. Det lyckades han med, i varje 
fall instruktionsmässigt. Försvarsmakten blev en enda myndighet, med ÖB som 
chef. Försvarsgrenscheferna, som före 1994 i fråga om förbandsproduktionen 
inte hade varit underställda ÖB, förlorade direktkontakten med regeringen. Det 
syntes vara upplagt för att ÖB skulle öka sitt in#ytande på att bekostnad av det 
militärindustriella komplexet.

Regeringen ville annorlunda. JAS var för regeringen närmast en statsanglä-
genhet. Flygplan hade under årtionden, sedan Per Albin Hanssons dagar, stimu-
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lerat svensk högteknologisk industri. Regeringen visade under 1980- och 1990-
talen på #era sätt att man stödde det militärindustriella komplexet och SAAB. 
Som exempel kan nämnas JAS-besluten 1982, 1983 och 1996. Senare under 
perioden förstärkte regeringen SAAB med Jan Nygren som direktör, stark stats-
ministerkandidat 1996. Regeringen ville uppenbarligen att SAAB skulle fortsätta 
i den invanda rollen.

Till ny ÖB 1994 utnämndes generalen Owe Wiktorin. Ur regeringens och 
SAAB:s synvinklar visade det sig vara ett perfekt val. 

Owe Wiktorin, ÖB 1994–2000
Wiktorins första försvarslinje: "ygvapnet
Under de senaste åren har en dramatisk förändring skett om 
världens militära doktriner eller med andra ord, människans 
sätt att föra krig har fått en ny dimension. (Generallöjtnant 
Owe Wiktorin, årsberättelse i avd III 93-04-20, Teknik-
utvecklingen, operativa doktriner och #ygstridskrafterna, 
KKrVAH, 3. häftet 1993, s 129-135).

Den nya dimensionen enligt Wiktorin var följande (Utdrag, ej citat):
Förändringar, ej knutna till viss geogra" eller klimat, har tvingats fram av den tekniska 
utvecklingen; en tyst revolution - jfr världsekonomin. Vi kan som nation överleva med 
#ytande krona – visserligen fattigare – men om vi ej rätt förstår och tar till oss det som sker 
på det militära området riskerar vi att bidra till instabilitet och riskerar i den yttersta änden 
vår överlevnad som nation.

Vad är det då som har skett militärt? Den tekniska utvecklingen – (men ej enbart) inom 
#ygstridskrafterna och informationsteknologin – har medfört att vi lämnat den epok när 
människan utkämpade sina krig i en tvådimensionell operativ värld och vi har nu tagit 
steget in i en tredimensionell.

Målet har varit att, med Clausewitz term, nå "endens kraftcentrum. Därför har man 
fysiskt sökt förgöra eller försvaga motparten så att hans kraftcentra kunnat nås med seger 
som resultat - - -Att kontrollera och hålla land var av yttersta vikt i den tvådimensionella 
WÊSMEFO��%FU� WBS� SFMBUJWU� MÊUU� BUU�VUWÊSEFSB� GSBNHÌOH�NPUHÌOH� J� TUSJEFSOB��'JFOEFOT� FMMFS�
stridszonens läge på kartan gav svar. Stridsförloppen var relativt långsamma.

Förutsättningarna för att utnyttja #ygstridskrafterna har nu dramatiskt ändrats. Flyg-
planen har via fart, manöverbarhet, telemotmedel m m fått mindre sårbarhet. Samtidigt 
har räckvidder och vapenkapacitet ökat och navigeringsprecisionen blivit i det närmaste 
exakt. Vapnen har utvecklats så att punktmål kan slås ut med stor precision samtidigt som 
stora ytor kan täckas med stor eldkraft, alternativ mineras. 

Till detta skall föras att lufttransportförmågan utvecklats därhän att mekaniserade mark-
stridsförband kan transportteras f ram och underhållas långt från eget basområde. Tvånget 
att ta omvägen via havet i inledningen av en invasion har därmed bortfallit i varje fall från 
ett skandinaviskt geogra"skt perspektiv.

Armé- och marinförband har parallellt härmed kraftigt ökat sin rörlighet och eldkraft. 
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Starka mekaniserade förband kan tack vare utvecklingen snabbt och uthålligt uppträda på 
stort djup och över hela ytan.
Innebörden av den tredje dimensionen är att den tidigare sekventiella, tidsbundna 
ordningen har brutits. Den operativa chefen har fått medel tillgängliga för att hoppa tids-
mässigt i det operativa förloppet. Det gäller att nå "endens kraftcentrum.

Doktrinen förutsätter två saker:

t��'JFOEFO�GÌS�FK�IÊSKB�GSJUU�
t��6OEFSSÊUUFMTFUKÊOTU�LBO�BOBMZTFSB�PDI�GBTUTUÊMMB�LSBGUDFOUSVN��%FU�ÊS�EPDL�

väsentligt att tänkandet också når in i vårt eget sätt att leda och föra strid. 
Krav på försvarsmakten och #ygstridskrafterna i den värld vi nu är inne 
i? Om en angripare skall ha framgång måste han ha luftherravälde. Ett 
e$ektivt luftförsvar ett måste som första försvarslinje (jfr dåvarande CFV 
Nordenskiölds förslag till statsminister Erlander 1949, kapitel 2 ovan) Ett 
luftförsvar kräver dock att vi genom o$ensivt agerande. Vi måste kunna slå 
till med för varje tillfälle rätt sammanvägda förband mot svaga punkter i 
"endens funktionskedjor, d v s "nna och skada hans kraftcentra. Vi måste 
söka och återta initiativet eftersom vi som försvarare alltid att vara i efter-
hand i inledningsfasen av ett krig.
 

Det är nödvändigt att JAS 39 attackförmåga tillvaratas. Den är nyckeln till fram-
gång när initiativet återtas.

Krav på markstridskrafter:
t��GÚSCBOE�GÚS�PêFOTJWU�BHFSBOEF��.FLBOJTFSBEF�NFE�IÚH�SÚSMJHIFU�TLZEET-

nivå, eldkraft, utbildning och teknologisk nivå; 
t��GÚSCBOE�GÚS�TOBCCB�JOTBUTFS�QÌ�EKVQFU�NPU�ëFOEFOT�GVOLUJPOTLFEKPS��+ÊHBS-

karaktär; 
t��GÚSCBOE�GÚS�TÊLSBOEF�BW�FHOB�WJUBMB�PNSÌEFO� 

Vad gäller #ygstridskrafter är det arv vi för med oss gott, det passar väl in i det 
nya operativa mönstret. Kvalitativt "nns anledning se ljust på #ygstridskrafternas 
förmåga även i ljuset av nya operativa doktriner.

ÖB Wiktorin hos Centern
Den 8 december 1994 inbjöds den nye överbefälhavaren till ett möte på Centerns 
riksdagskansli. Närvarande var partiordföranden Olof Johansson, Agne Hansson, 
(vice gruppledare), Anders Svärd och jag (ledamöter i försvarsutskottet) ÖB:s 
budskap var tydligt: lägg ner territorialförsvaret, minska arméstridskrafterna, satsa 
på "ygvapnet och JAS, och låt högkvarteret sköta detta utan inblandning från poli-
tikerna.174

174 Erik A Egervärn i Jämtlands fältjägarregemente 4, 2006, s 28
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Bengt Gustafsson hade på sin tid visat att en försvarsmakt byggd på allmän 
värnplikt och en utvecklande försvarsindustri inte rymdes inom FB 87:s ekonomi. 
Wiktorin tvekade inte; han valde bort arméstridskrafterna. Det är anmärknings-
värt att centerpolitikerna inte reagerade mot Wiktorins erbjudande att ta ifrån 
riksdagen beslut om JAS. Militärstyre i en demokrati?

Händelseutveckling efter 1993
������������ ½#�8JLUPSJO�TUPMU�ÚWFS�+"4��Ett bra plan vi får billigt��	55�������
 1993)
������������ 0MPG�+PIBOTTPO�	$
�TÊHFS�KB�UJMM�+BT�EFMTFSJF����'MZHWBQOFU�LBO�JOUF�
 räkna med totalt 300 JAS-plan men med #er än de 140 som nu är 
� CFTUÊMMEB��	4WFOTLB�%BHCMBEFU����������

������������ ½#��3ZTTMBOE�LBO�ÌUFS�CMJ�FUU�IPU�JOPN�USF�ÌS��	Svenska Dagbladet 
� ����������

������������ ½#��3ZTTMBOET�BSNÏ�LBO�TOBCCU�SFTUBVSFSBT��7BSOBS�GÚS�FUU�GÚSTWBHBU�
 svenskt försvar.

FB 96 	1SPQ������������EFO����TFQUFNCFS�����
�
Armén får 13 brigader. Territorialförsvaret reduceras till 90 000 man. Flygvapnet 
får 13 strids#ygdivisioner. OBS! OW plan hos centerpartiet ej känd, se ovan.)

������������ ½#�8JLUPSJO��+BH�MVSBEF�JOUF�SFHFSJOHFO�TPN�#KÚSFNBO�PDI�(BSE�
 påstått i Dagens Nyheter. Formellt har ÖB rätt. Vi hade inte räknat 
 med att ÖB och regeringen samverkar i ensidig, positiv JAS-belys-
� OJOH��	%/����������

�������������*OWBTJPOTIPU�JOUF�TBOOPMJLU��.JMJUÊSFOT�����ÌSJHB�EPLUSJO�ÚWFSHFT��
� 	%/������������

�������������3FHFSJOHFO�MJUBS�QÌ�½#��.JMJUÊSMFEOJOHFO�TJUUFS�LWBS��'ÚSTWBSTNJ�
 nister Björn von Sydow accepterar förklaringen till de ekonomiska 
� VOEFSTLPUUFO��	%/������������
�
�������������'ÚSTWBSTNBLUFOT�VOEFSMBH�UJMM�EFO�TÊLFSIFUTQPMJUJTLB�LPOUSPMMTUB�
 tionen 1999. Vid en prolongering av nuvarande ekonomi, måste av 
 rent ekonomiska skäl ett vägval ske, oberoende av hur utvecklingen i 
 övrigt uppfattas. - - - Vägvalet innebär att när målbilden nåtts, kommer 
 det att mycket lång tid och kräva stora resurser att tillväxa militärt, så 
 att vi med egen kraft kan avvärja ett militärt angrepp som hotar vår 
 nationella existens.175

�������������½#�8JLUPSJO��SZTTBSOB�JOUF�MÊOHSF�IPUGVMMB��5SPUT�LSJUJL�GSÌO�.#�
 väljer ÖB Wiktorin att främst dra ner på arméstridskrafterna men 
 behålla två Jas-divisioner i malpåse, (Svenska Dagbladet�����������


175 Försvarsmaktens underlag till den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1999. s 3
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������������ Förslag till framtida struktur för Försvarsmakten.
 6  Brigadledningar 
 16  Insatsbataljoner  
 2  Jägarbataljon 
 9  Ubåtar (år 2000) 
 5  Ubåtar (år 2004) 
 8  Basbataljoner 85 
 3  Jas 39-divisioner (år 2000)  
 8  Jas 39-divisioner (år 2004)  
 8  Jas 37-divisioner (år 2000)  
 0  Jas 37-divisioner (år 2002)  

������������ ½#�WJMM�IB�ZSLFTBSNÏ��½#�0XF�8JLUPSJO�GÚSFTMÌS�BUU�GÚSTWBSFU�
 anställer 1 000 yrkessoldater under mellan ett och tre år. Enligt min 
 mening är försvaret stegvis på väg mot det mål som ÖB Wiktorin 
 angav för centerledaren Olof Johansson 1994: lägg ner territorialför-
 svaret, minska arméstridskrafterna, satsa på "ygvapnet och JAS. (DN 
� ���������
�
������������ ½#�GÌS�LMBSU�TUÚE�BW�TUBUTNJOJTUFSO��8JLUPSJO�IBS�VOEFS�WFDLB�GSÌHBU�
 statsminister Göran Persson om regeringen har förtroende för ÖB. 
 Bakgrunden är den att försvarsminister %age G Peterson under 
 riksdagens frågestund hade riktat kritik mot ÖB. Wiktorin säger till 
 SvD att han fått klart stöd av statsministern. 

Försvarets forum�������
Beslut bekräftar inriktning. Den avgående ÖB Owe Wiktorin är författare till 
MFEBSFO�J�OS��������

Riksdagen har nu fattat det mest omfattande försvarsbeslutet i modern tid. Försvarsmakten 
förändras i grunden. Vi går från ett försvar som hade en viktig uppgift att mobilisera och 
möta en stor invasion. Det försvar vi nu bygger upp är betydligt mindre men betydligt mer 
gripbart. Försvarsmakten har själv tagit initiativ till ominriktningen och riksdagsbeslutet i 
sin helhet är en bekräftelse på att vår strävan fått gehör. Att jag sedan anser att ambitions-
nivån är alldeles för låg är känt sedan tidigare.

I allt väsentligt har riksdagen följt regeringens proposition och därmed ytterst vår vilja 
avseende inriktning. Under de givna förutsättningarna tycker jag att detta beslut är det 
bästa möjliga. Det går att genomföra och är genomförbart och är framåtriktat och väsent-
ligt.

Nu har vi dessutom ett beslut och en inriktning. Nu är det i stor utsträckning upp till oss 
själva att också genomföra förändringen på ett bra sätt. Alla är berörda, därför det viktigt 
att alla känner en delaktighet och förståelse för förändringsarbetet.

ÖB Wiktorin är som synes mycket nöjd med riksdagens beslut i mars år 2000. 
Ett knappt år tidigare, 19 maj 1999, var Wiktorin mycket kritisk mot i varje fall 



115

regeringens agerande. I Förslag till framtida struktur för Försvarsmakten framgick 
bland annat följande: 

%FO������������BW�'ÚSTWBSTNBLUFO�GÚSFTMBHOBw�PNJOSJLUOJOHFO�GÚSVUTBUUFT�LVOOB�HFOPN-
föras som en väl avvägd och planerad omställning med hänsynstagande till de stora föränd-
ringar och nya villkor, som skulle komma att innebära, för Försvarsmakten, och samtidigt 
leda till en försvarsmakt med hög personell och materiell kvalitet samt bibehållande av en 
försvarsförmåga i proportion till relevanta hot och risker. De nya ekonomiska förutsättning-
arna som presenterades i budgetpropositionen 1998-10-13 medförde, genom utebliven 
och utlovad kompensation, emellertid en radikal förändring av planeringssituationen för 
Försvarsmakten. I konsekvensredovisningen 1998-11-13 anmälde Försvarsmakten att det 
därför, på såväl kort som lång sikt, krävdes en helt ny försvarsplanering. 

Regeringens svar på denna kritik kom en månad senare, 1998-11-13, i prop. 
���������������w3FHFSJOHFO�GÚSFTMÌS�ÊOESJOHBS�J�LSBWFO�QÌ�PQFSBUJW�GÚSNÌHB�IPT�
Försvarsmakten. Regeringen anser att Sverige behöver ett militärt försvar som 
är betydligt mindre till sin volym än tidigare, men som har hög kvalitet och 
som är allsidigt användbar till en mängd olika typer av insatser.176 ÖB Wiktorins 
FOUVTJBTUJTLB�MFEBSF�J�w�'ÚSTWBSFUT�GPSVN�OS����������DJUFSBE�PWBO���UZEFS�QÌ�BUU�
regeringen gått ÖB Wiktorin till mötes och avhjälpt de brister som denne hade 
påtalat 1999-05 -19.

Riksdagsdebatt den 29 mars år 2000. § 8 ,
Det nya försvaret. Henrik Landerholm (M), ordförande i försvarsutskottet, bl a:

Det hopkok som av regeringen presenterats som ett heltäckande förslag till försvarsbeslut 
är inte bara svagt vad gäller stödet här i riksdagen. Det är också en historisk händelse att 
en regering inte lyckats skapa bredare stöd än ett enda parti, Centern, de övriga försvars-
vänliga partierna väljer att lägga fram ett enigt förslag om att avslå hela regeringens förslag 
till försvarsbeslut. – - - - Tyvärr verkar detta beslut – det sämst förberedda försvarsbeslutet 
i modern tid – också bli det som tas i störst politisk enighet. Det är inte bra för Sverige.

Erik Arthur Egervärn (C), bl a:
Försvarsberedningen har bedömt att Sveriges säkerhetspolitiska situation är bättre än någon 
gång tidigare under 1900-talet. Detta har skett på grundval av analyser som gjorts av över-
befälhavaren och den militära underrättelsetjänsten men även av internationella analytiker. 
Dessutom är det viktigt att notera att Sverige inte är det enda landet i Europa som moder-
niserar sitt försvar.- - -

När det gäller motiven för att centerpartiet – i enlighet med ÖB Wiktorins budskap 
UJMM�DFOUFSQBSUJFUT�MFEOJOH�J�SJLTEBHTIVTFU�����������o�BUU�J�EFO�LPNNBOEF�WPUF-
ringen rösta för att påbörja nerläggningen av territorialförsvaret och minskningen 
av markstridskrafterna – anförde Egervärn bl a följande, vilket kan förefalla märk-
ligt för en i saken väl insatt person: 

176������������J�QSPQ���������������T��
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Ja, centerpartiet har övergett tanken på att det måste "nnas ett regemente i varje landskap 
eller län. Den strukturen skapades i en tid då armén marscherade till fots och var tvungen 
att så att säga vara permanent utgångsgrupperad.  I dag kan militära förband för#yttas över 
hela riket på några timmar. 

Münchhausens ande svävade under några timmar under riksdagens tak och 
hjälpte till med riksdagsbeslut om att lägga ner territorialförsvar och markstrids-
LSBGUFS�J�ÚWSJHU�J�EFO�PNGBUUOJOH�TPN�½#�8JLUPSJO�IBEF�GÚSFTMBHJU������������
Det var ett första steg på nedläggningsvägen av armén. Det andra steget togs 
under Johan Hederstedts tid som ÖB och det tredje steget på väg mot slutmålet 
under Håkan Syréns tid som ÖB.

Armén Det första nerläggningssteget 
När FB 2000 genomförts fanns bl a följande markstridsförband efter första stegets 
nerskärningar:

1 Divisionssstab
1 Artregstab
1 Fallskärmsbataljon
2 Jägarbataljon
�� MWCBUBMKPO�3C������
2 Norrlandsjägarbataljon
6 Armébrigadledningar
16 Insatsbataljoner
4  Haubitsbataljoner
7 Stadsskyttebataljoner

Armén. Det andra nerläggningssteget
När det andra nerläggningssteget genomförts fanns bl a följande markstridsför-
CBOE��%FU�GSBNHÌS�BW�SFHFSJOHFOT�QSPQ������������177 i form av tillväxtförband: 

2  Brigader om 8 insatsbataljoner
2  Brigadluftvärnsbataljoner robot 70
2  Brigadartilleribataljoner 77A
2  Pansarvärnsrobotkompanier
2  Spaningskompanier
2  Pionjärbataljoner 
2  Underhållsbataljoner

177 1SPQ�������������T����
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Armén. Det tredje nerläggningssteget
När det tredje nerläggningssteget genomförts fanns bl a följande markstridsför-
CBOE��%FU�GSBNHÌS�BW�SFHFSJOHFOT�QSPQPTJUJPO������������*OSJLUOJOHFO�TLBMM�WBSB�
att insatsorganisationen skall innehålla följande markstridsförband, bl a :

1 Jägarbataljon
8 Mekaniserade bataljoner
1 Luftburen bataljon
4 Haubitsbataljoner
2 Luftvärnsbataljoner
2 Ingenjörsbataljoner
1 Förbindelsebataljon
60 Hemvärnsbataljoner

I och med FB 04 hade Försvarsmakten nått det organisatoriska mål som dåva-
rande ÖB (Owe Wiktorin) hade delgivit centerledaren Olof Johansson och 
centerpartiets försvarspolitiker. 1994 hade han givetvis inte i detalj redovisat t ex 
hur många brigader som skulle läggas ner. Men i stora drag hade nedrustningen 
efter FB 04 medfört det av honom 1994 önskade resultatet:

t��%FU�UFSSJUPSJFMMB�GÚSTWBSFU�WBS�SFEVDFSBU�UJMM�PCFUZEMJHIFU
t��"SNÏTUSJETLSBGUFSOB�WBS�J�QSJODJQ�VUSBEFSBEF�FOEBTU�BOWÊOECBSB�GÚS�JOUFS-

nationella insatser, ej för nationellt försvar,
t��+"4��QSPKFLUFUT�PDI�ìZHJOEVTUSJOT�GSBNUJE�WBS�TÊLSBE�

Den bistra sanningen är emellertid att ur det svenska nationella försvarets 
synvinkel var detta resultat en katastrof. ÖB Bengt Gustafsson hade också miss-
lyckats med att rädda det nationella försvaret men skillnaden var enorm. ÖB 
Wiktorin slog sönder Försvarsmakten som produktionsapparat, främst för mark-
stridskrafter. Det gjorde inte ÖB Bengt Gustafsson.

Det märkliga är att ÖB Wiktorin redan på 1990-talet varnade för att utveck-
lingen kunde leda till katastrof om den inte leddes skickligt. Det första exempel 
han anför "nns i KKrVAH, 3.häftet1993:178 - - - men om vi ej rätt förstår och tar 
till oss det som sker på det militära området riskerar vi den yttersta änden av vår 
överlevnad som nation.

ÖB Wiktorin har fallit o$er för sin egen, ovan nämnda tes. Resultatet av den 
av honom initierade ominriktningen visar med all tydlighet att han inte förstått 
och tagit till sig vilken verklighet som det svenska försvaret befann sig i. Det kan 
förklaras men inte ursäktas med att Wiktorin tagit för stort intryck av undervis-
ningen vid USA:s #yghögskola. Däremot är det svårbegripligt att försvarsminister 
von Sydow tillät att ÖB Wiktorin "ck sprida sina egenhändigt fabricerade påbud.

178 KKrVAH, 3.häftet1993, s 130
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Ett andra exempel på varningsord som ÖB Wiktorin skrev på 1990-talet "nns 
i Förslag till framtida struktur för Försvarsmakten�������������När väl omställ-
ningen av Försvarsmakten påbörjats kommer det att ta lång tid och kräva omfattande 
resurser att återskapa försvarsförmågan till den nivå som %nns i dag. Detta bedöms 
även gälla för svensk försvarsindustri, där inom vissa områden kompetensen sannolikt 
avvecklas för överskådlig tid.179

Ovan citerade utsaga väcker förväntningar om att ÖB Wiktorin hade en Plan 
B för den händelse utvecklingen skulle gå snett, men Wilhelm Agrell skriver om 
ominriktningen: Försvarsbesluten 2000 och 2001 - - var en de"nitiv och irre-
versibel kursomläggning. ÖB Wiktorin hade således ingen Plan B. Han framstår 
därför som det svenska nationella försvarets främsta baneman och som en e$ektiv 
marknadsförare för #ygindustrin.

179 'ÚSTMBH�UJMM�GSBNUJEB�TUSVLUVS�GÚS�'ÚSTWBSTNBLUFOw������������T��
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Avslutning och re!ektioner mot framtidens försvar 
Det territoriella försvaret formades och dess intressen formulerades strax efter det 
andra världskrigets slut. Den 9 oktober 1945 kan betecknas som startpunkten för 
detta. Denna dag lämnade ÖB Helge Jung en skrivelse till regeringen av huvud-
saklig innebörd att krigsmakten borde vidmakthålla den under beredskapsåren 
upprustade krigs - och fredsorganisationen vid i stort sett oförändrat innehåll 
och oförändrad styrka. Kärnan i det territoriella försvaret utgjordes av arméns 
fält – och lokaförsvarsförband. Kvantitet hos förbanden var mer utmärkande än 
kvalitet i det territoriella försvarets förband.

Det territoriella försvaret präglade 1948 års försvarsbeslut. Dess arkitekt 
var ÖB Helge Jung. ÖB hade även i fortsättningen naturliga och förpliktande 
uppgifter som det territoriella försvarets främste talesman. Som framgår nedan 
begagnade inte alla Överbefälhavare under det kalla kriget och under nutid denna 
möjlighet och plikt.

Det teknologiska försvaret formades och dess intressen formulerades under 
1949. Den 28 april 1949 var arméchefen C A Ehrensvärd kallad till statsmi-
nister Tage Erlander. Arméchefen var en av de aktörer i tvekampen som hade 
störst intresse av att det territoriella och därmed nationella försvaret "ck ett starkt 
politiskt stöd. Statsministern deklarerade nu att han visserligen personligen var 
anhängare av tanken på ett folkförsvar. Men #ygvapenchefen Nordenskjölds före-
dragning för statsministern hade visat att #ygvapnet var vår första försvarslinje.

Ett argument var att man vågar mobilisera #ygvapnet utan att oroa folket. 
Flygvapnet har dessutom en hög beredskap. Statsministern var sannolikt också - i 
egenskap av parti- ordförande - medveten om #ygvapnets betydelse för Sverige 
som industrination.

Statsministern kunde inte 1949 - 1953 genomföra sin idé att ersätta 1948 års 
territoriella och nationella försvarsbeslut med ett teknologiskt försvar. Men det 
berodde inte på motstånd från arméchefen eller andra företrädare för det natio-
nella försvaret. Det berodde på att Koreakriget ökade den internationella spän-
ningen därhän att så stora ingrepp i landets försvarsorganisation. inte lät sig göras.

Men Erlanders idé att göra #ygvapnet till Sveriges första försvarslinje genom 
att övergå till ett teknologiskt försvar överlevde. Under det kalla kriget "ck #yg-
vapnet en stark ställning i försvarsbudgeten. Från och med sekelskiftet år 2000 
började sedan en rad av Överbefälhavare, ÖB Ove Wiktorin, Johan Hederstedt, 
Håkan Syrén, Sverker Göransson och Micael Bydén under den senaste epoken 
1994- 2017 att förverkliga Erlanders idé. År 2017 är den till synes oåterkalleligt 
förankrad i den svenska försvarspolitiken.
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Det territoriella försvaret har genom försvarsbesluten 2000, 2004, 2009 och 
2016 efterhand reducerats till ett minimum medan det teknologiska försvaret 
(JAS, ubåtar, nya vapensystem) har fått merparten av budgeten. Resultatet har 
blivit att Sveriges territorium inte längre kan försvaras i stor skala och att försva-
rets uthållighet har sjunkit drastiskt. Man kan fråga sig om detta verkligen är vad 
det svenska folket vill för nuets och framtidens försvar.

Under de 68 år som gått sedan statsminister Tage Erlander o$entliggjorde sin 
idé om #ygvapnet som Sveriges första försvarslinje har det skett märkliga saker. 
Här två talande exempel:

t��&O�TPDJBMEFNPLSBUJTL� GÚSTWBSTNJOJTUFS� ��4WFO�"OEFSTTPO�IBS�Ì�FOB�TJEBO�
med skärpa argumenterat mot ett teknologiskt försvar, i och efter ett tal i 
Umeå hösten 1966. Detta skedde i samverkan med ordföranden i Försvars-
utredningen, FU 65, Karl Frithjofson (S) och Nils Sköld, sakkunnig i FU 
65. Å andra sidan föreslog samme Sven Andersson att Viggensystemet 
skulle utbyggas i sin helhet. Därigenom räddades #ygindustrin och det 
teknologiska försvaret kunde leva vidare.

t��&OEBTU� USF� BW� FMWB� ½WFSCFGÊMIBWBSF� BSHVNFOUFSBEF� LMBSU� UJMM� GÚSEFM� GÚS�
ett territoriellt försvar. Det var Helge Jung, men endast under tiden 
före den 10 mars 1945, vidare Stig Synnergren åren 1970–78 samt ÖB 
Bengt Gustafsson 1986–1994. Hela åtta Överbefälhavare argumenterade 
däremot mot ett territoriellt försvar, nämligen Nils Swedlund 1951–61, 
Torsten Rapp 1961–70, Lennart Ljung 1978–84, och de senaste ÖB, Ove 
Wiktorin, Johan Hederstedt, Håkan Syrén, Sverker Göranson och Micael 
Bydén under den långa epoken 1994–2017.

Denna omständighet har haft stor betydelse för avvägningen inom den svenska 
försvarsmakten i dagsläget. NU gäller det att åter satsa på det nationella svenska 
försvaret och då främst skapandet av ett kraftfullt territoriellt försvar med större 
markstridskrafter. Det är nyckeln till framgång och ger ett giftigt försvar som kan 
avskräcka "ender att anfalla Sverige. Landet måste kunna försvaras över en stor 
yta. Återtagandet av försvarskraft på Gotland är bra men det gäller även att satsa 
större, bl a på Väst- och Sydsveriges försvar eftersom Östersjöområdet och Väst-
sverige är centrala för den svenska beredskapen och uthålligheten i kriser och 
krigslägen. Göteborgsområdet är t ex mycket viktigt att kunna hålla från svensk 
sida för att få införsel utifrån i svåra kriser och under krig, 

Sverige måste således snabbt återta sin nationella försvarskraft och höja sin 
gard genom att satsa på ett starkt territoriellt försvar, där försvarsgrenarna kan 
samverka och stödja varandra mot yttre hot och "ender.
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En ändrad Högsta ledning med statsministern som ÖB 
och en militär försvarschef krävs
Till sist en sammanfattning om vilket in#ytande svenska överbefälhavare har haft 
NFE� TJOB� CFGPHFOIFUFS� VOEFS� UWÌ� FQPLFS� EFMT� ���������o����� 	ɨÚSOFMM� UJMM�
Gustafsson), dels februari 1994–2015 (Wiktorin till Göransson)

De svenska överbefälhavarna har aldrig fått tillfälle att använda sina kunskaper 
i det nationella försvarets tjänst på det mest e$ektiva sättet för att få en balans 
mellan militära resurser och militära uppgifter inom en av statsmakterna godkänd 
strategi. Regeringarna, vilka främst har varit socialdemokratiska, har velat ha 
handlingsfrihet för egen del för att gynna vapenindustrin. Detta har skapat stän-
diga obalanser mellan militära uppgifter och militära resurser. Inga instruktioner 
som reglerar ansvarsförhållandena mellan regering-ÖB har fastställts. Olika ÖB 
har därför i praktiken ägnat sin kraft åt mycket skiftande åtgärder och ärenden.

Olof %örnell (ÖB 1940–44) höll samman krigsmakten under beredskapsårens 
upprustning men splittrade sig genom uppmaningar till regeringen att föra en 
tyskvänlig politik.

)FMHF� +VOH� 	����o��
� GÚSPSEBEF� GÚSF� ����� ����� FO� EFGFOTJW� TUSBUFHJ� NFO�
därefter en o$ensiv strategi för att tillgodose vapenindustrins och försvarsgre-
narnas intressen och hindra "nansminister Wigforss nedrustningsplaner.

Nils Swedlund (1951–61) prioriterade o$ensiva vapensystem och gynnade främst 
vapenindustrin.

Torsten Rapp (1961–70) ledde reformeringen av krigsmaktens centrala och högre 
regional ledningsorganisation och prioriterade – liksom företrädaren Swedlund – 
vapenindustrin.

Stig Synnergren (1970–78) försökte få regeringen att frångå den o$ensiva stra-
tegin men misslyckades, främst på grund av förhandlingstekniska misstag. 

Lennart Ljung (1978–86) medverkade aktivt till att JAS-projektet kunde genom-
föras i slutligt skick.

Bengt Gustafsson (1986–94) försökte ändra försvarsmaktens struktur men miss-
lyckades.

Wiktorin och dennes tre närmaste efterträdare, ÖB Hederstedt, ÖB Syrén och 
ÖB Göranson, under epoken 1994–2015, var nyttiga för vapenindustrin och 
katastrofala för det nationella försvaret.

Det har som synes varit ett splittrat ledningssystem. Mer e$ektivt hade det varit 
om statsministern hade vågat svara för överbefälhavarfunktionen (i spetsen för ett 
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krigskabinett) medan den högste generalen eller amiralen kunnat koncentrera sig 
på att vara Försvarschef.180

Det har som synes varit ett splittrat ledningssystem. Sverige har saknat och 
saknar en e$ektiv ÖB-funktion i fred, i kris och i krig. I ett kungarike och en 
demokrati som Sverige kan en sådan lösning endast åstadkommas genom att 
ÖB-funktionen åläggs regeringen.

Kompetent statsvetenskaplig expertis bör därför i den fortsatta debatten ingå-
ende granska för- och nackdelar med följande utkast till lösning:

Överbefälhavarfunktionen i fred, kris och krig utövas av ett ministerkabinett 
under ledning av statsministern. Den för uppgiften mest kompetente generalen 
eller amiralen är Chef för Försvarsmakten och rådgivare åt ministerkabinettet.

180 Ett liknande system har bl a Danmark och Norge. Se vidare boken Högsta Ledningen, FoKK 
nr 26, 2010.

En division JAS 39 Gripen i pilformering.
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Bilaga 1  

Lista över tolv Sveriges överbefälhavare 1939-2017 (wikipedia.se, bearbetad)

Nr Namn Tillträdde Avgick Försvarsgren

1  General  
 Olof "örnell  8 december 1939 31 mars 1944 Armén  
  

2 General  
 Helge Jung 1 april 1944 31 mars 1951 Armén

3 General 
 Nils Swedlund 1 april 1951 30 september 1961  Armén

4 General
 Torsten Rapp  1 oktober 1961 30 september 1970 Flygvapnet

5 General  
 Stig Synnergren 1 oktober 1970 30 september 1978 Armén

6 General
 Lennart Ljung  1 oktober 1978 30 september 1986 Armén
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7 General  
 Bengt Gustafsson  1 oktober 1986 30 juni 1994 Armén

8 General 
 Owe Wiktorin  1 juli 1994 30 juni 2000 Flygvapnet

9 General 
 Johan Hederstedt 1 juli 2000 31 december 2003 Armén

10 General 
 Håkan Syrén  1 januari 2004 24 mars 2009 Marinen

11 General 
 Sverker Göranson 25 mars 2009 1 oktober 2015 Armén

12 General 
 Micael Bydén 1 oktober 2015 ... Flygvapnet

 

�
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