
Roger Åhfelt 2014-05-12  

HSU 12-14 

Sida 1 (49) 

 

 
 

Självständigt arbete (15 hp) 

Författare  Program/Kurs 

Roger Åhfelt HSU12-14/HSU 9 

  

Handledare Antal ord: 15990 

Övlt Håkan Edström Beteckning Kurskod 

  2HU033 
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Sammanfattning: 
Luftvärnets organisationstillhörighet är en historiskt återkommande fråga där olika 
lösningar genom tiderna går att finna i Sverige såväl som internationellt. Den här uppsatsen 
avser att jämföra Sveriges och Norges olika val av tillhörighet för det markbaserade 
luftvärnet. Syftet är att bidra till förklaringen varför vi har olika organisatoriska lösningar 
och analysera huruvida det finns några incitament för att se över dagens organisation. 
Undersökningen har genomförts genom att studera Sveriges och Norges luftvärnsutveckling, 
med stöd av organisationsteori, för att finna bakomliggande faktorer för val av organisation. 
 
Jämförelsen påvisar flera skillnader i ländernas luftvärnsutveckling som kan ge 
förklaringskraft till organisationsvalet. Den mest utmärkande skillnaden avser 
prioriteringen av skyddsvärda objekt. I Norge har flygbaserna genom tiderna varit särskilt 
högt prioriterade medan Sverige prioriterat markstridsförbanden. Tidiga val av 
organisationsprincip syns ha bärighet över tiden. 
 
Dagens fortsatta bredd på uppgifter till trots av minimerade resurser gör att en tydligare 
prioritering av skyddsobjekt skulle kunna motivera en omvärdering av 
organisationstillhörighet. Historien påvisar dock att omfattande organisationsförändringar 
kan ge icke önskvärda effekter samt visa sig vara kortvarigt rationella. Det viktiga syns inte 
vara vilken organisation som väljs det viktiga är hur organisationen fungerar. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Utvecklingen av svensk luftvärnsförmåga började tidigt 1900-tal som svar på ballongers 

och flygets inträde i krigföringen. Luftvärnets organisatoriska ursprung kan härledas till 

Arméns artilleriförband, då de första luftvärnsvapnen var artilleripjäser som kom att 

riktas mot skyn. I takt med flygets utveckling, och allt mer dominerande del i 

krigföringen, ökades behovet av luftvärn. I Sverige blev Luftvärnet ett eget truppslag 

inom Armén 1942. Funktionen blev tidigt en prioriterad och efterfrågad förmåga, vars 

tillhörighet debatterades då samtliga försvarsgrenar såg ett stort behov av skydd. Sedan 

kalla krigets slut har dock funktionen, likt hela Försvarsmakten, reducerats kraftigt.  

 

Jag har i ett tidigare arbete undersökt hur Natos luftvärnskoncept har utvecklats i och 

med kalla krigets slut och nya strategiska målsättningar, en förändrad hotbild och en 

allt mer ansträngd ekonomi. I det arbetet kunde konstateras att stora reduceringar 

gjorts i den totala numerären och i systembredden. Likaså kunde jag konstatera att 

flertalet länder valt att koncentrera den markbaserade luftvärnsförmågan till antingen 

sina mark- eller sina luftstridskrafter med krav på ökad flexibilitet för att kunna hantera 

olika uppgifter nationellt eller internationellt, oavsett organisatorisk tillhörighet.1   

 

Luftvärnet har bildligt talat en fot i vardera Armén och Flygvapnet, ett dualistiskt 

förhållande som enligt min mening inte sällan leder till en otydlighet och kraftsplittring 

i träning och metodval, men ger samtidigt en efterfrågad flexibilitet och mångsidighet.  

1.2. Problemformulering 
Luftvärnets organisationstillhörighet är en återkommande fråga där olika lösningar går 

att finna i Sverige såväl som internationellt. Intressant att konstatera är att Sverige och 

Norge, med relativt jämförbart luftvärn har olika lösningar för nuvarande 

försvarsgrenstillhörighet. I Sverige tillhör luftvärnet Armén, men är samtidigt en del av 

luftförsvaret och samordnas i luftstriden av Flygvapnet, i Norge ingår luftvärnsartilleriet 

som en avdelning i Luftforsvaret. En jämförelse med Norge blir än mer intressant då 

landets säkerhetsstrategi sedan andra världskriget baserats på att militärt hålla ut intill 

allierade förstärkningar hunnit till undsättning, en strategi som Sverige nu i princip 

efterliknar, dock utan garantier från en allians.  

 

Forskningsproblemet är aktuellt då flertalet länder söker effektivisera kvarvarande 

förmågor genom organisationsförändringar. Luftförsvar uppnås i en kombination av 

flygstridskrafter och luftvärn. Hur ett optimerat luftförsvar skall kunna åstadkommas är 

en viktig vägvalsfråga som våra beslutsfattare har att ta ställning till. I rådande stund 

pågår en luftförsvarsutredning av en parlamentariskt tillsatt luftförsvarskommitté. 

                                                        
1 Åhfelt, Roger, Natos luftvärnskoncept – från järnridå till missilförsvar, C-Uppsats. Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2012. 
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Kommittén har i uppgift att utreda hur framtida luftförsvar, inklusive luftvärn, bortom 

2040 skall utformas. Senast en luftförsvarsutredning genomfördes var 1967.2  
 

Organisationsförändringar är ett ständigt aktuellt ämne inom Försvarsmakten liksom i 

Luftvärnet. Nyfikenhet på vår egen historiska utveckling i kombination med en 

återkommande frågeställning, ”Varför tillhör ni Armén och inte Flygvapnet?”, har lett mig 

in på forskningsområdet. Jag har helt enkelt aldrig kunnat ge ett entydigt och bra svar, 

annat än att vi har vårt ursprung i artilleriet. Norska luftvärnet har liknande ursprung 

men har idag en annan försvarsgrenstillhörighet. Organisationsteori kan kanske hjälpa 

till att förklara rådande förhållanden som i detta arbete fokuserar på nedanstående 

syfte och frågeställningar. 

1.3. Syfte och frågeställningar  
Jag avser att undersöka och jämföra bakomliggande faktorer för Sveriges och Norges val 

av organisatorisk tillhörighet för det markbaserade luftvärnet. Syftet är att bidra till 

förklaringen varför vi har olika lösningar av organisation och analysera huruvida det 

finns några incitament för att se över dagens svenska organisation. För att uppnå syftet 

besvaras följande huvudfråga. 
 

Varför har Sverige och Norge olika organisatorisk tillhörighet för sitt luftvärn? 
 

Huvudfrågan bryts ner till nedanstående delfrågor. 
 

1. Hur har svenskt luftvärn utvecklats fram till dagens rådande organisation? 

2. Hur har norskt luftvärn utvecklats fram till dagens rådande organisation? 

3. Vilka skillnader i svensk och norsk luftvärnsutveckling går att identifiera som kan ge 

förklaringskraft till valet av olika organisatorisk lösning? 

1.4. Disposition och läsanvisning 

Det inledande kapitlet har avhandlat forskningsproblemets bakgrund dess syfte och 

avgränsning. I kapitel två avhandlas det teoretiska ramverket som i denna undersökning 

utgörs av organisationsteori. Kapitlet omfattar även en operationalisering där vald 

teoretisk ansats formuleras till en för undersökningen tillämpbar modell med 

definierade indikatorer. Kapitel tre redovisar vald metod, källor samt forskningsläge. 

Metoden som beskrivs har ursprung i jämförelser enligt John Stuart Mills Method of 

difference.3 I kapitel fyra avhandlas svensk luftvärnsutveckling och den första 

forskningsfrågan besvaras. I kapitel fem avhandlas den norska luftvärnsutveckling och 

den andra forskningsfrågan besvaras. I kapitel sex sker jämförelse mellan Sveriges och 

Norges utveckling, där svaret på den tredje forskningsfrågan besvaras. Resultatet och 

svar på huvudfrågan redovisas och diskuteras i det avslutande sjunde kapitlet 

tillsammans med en utblickande reflektion med förslag på fortsatt forskning. 

                                                        
2 Dir.2012:68, Luftförsvaret efter 2040, Regeringens kommittédirektiv, 2012-06-14.  
3 Se Mills, John Stuart, A System of Logic- Ratiocinative and Inductive (London: Longman, 1872), Ch 7. 
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2. Teori  

2.1. Introduktion 
Organisationer tillhör vår vardag, något som är föränderligt och ofta diskuteras inom 

olika typer av verksamhet, liksom inom Försvarsmakten. Lars Bruzelius och Per-Hugo 

Skärvad beskriver det moderna samhället som ett organisationssamhälle, där vi ingår i 

en mängd olika organisationer. Organisation i sig syftar till att nå mål effektivare genom 

samarbete och synergier. Formella organisationer kännetecknas av: arbetsfördelning, 

specialisering, samordning, styrning, ledarskap och mål. En välstyrd organisation är både 

effektivt målinriktad och effektivt samordnad.4  

 

Organisationsteorin omfattar enligt Bengt Abrahamsson hur organisationer 

uppkommer, styrs och utvecklas. Ett övergripande syfte med organisationsstudier är att 

söka förändringar som leder till effektivare sätt att nå målsättningar.5 

 

Klassisk organisationslära har sitt ursprung från 1800-talets slutskede till 1900-talets 

början i samband med den industriella revolutionen och sökandet efter ”den bästa 

organisationen”. Organisationsläran har från dess utvecklats i takt med teknologins 

fortsatta framsteg. Olika skolor bildades av Frederic Taylor (Scientific management), 

Henri Fayol (Administrativa), Max Weber (Byråkratiska) och Elton Mayo (Human 

relations) som alla har vidareutvecklats av sentida forskare. I forskningen studeras 

organisationer och organisationsutveckling utifrån flertalet teorier, inriktningar och 

ansatser baserade på de klassiska skolorna.6 

 

Att studera luftvärnsorganisationens utveckling genom i princip samma tidsomfång 

skulle kunna göras utifrån olika tidstypiska organisationsteoretiska ansatser. Detta 

låter sig inte göras i detta arbete med begränsat omfång. Härav väljs en mer generell 

teoretisk ansats som kan nyttjas över tiden. Den militära organisationen utgör enligt 

Henry Mintzberg ett exempel på en organisation med byråkratisk inriktning som, likt 

många av dagens offentliga organisationer, utformats utifrån ideal som Weber 

utvecklade under tidigt 1900-tal.7  

 

Webers ideala organisation kännetecknas bland annat av: specialisering, 

arbetsfördelning, ansvarsfördelning, hierarkisk uppbyggnad, samordning via 

tjänstevägen, regler, formell kommunikation och karriärsystem.8 Det mesta förefaller 

stämma relativt bra med hur Försvarsmakten är uppbyggd som byråkratisk institution. 

                                                        
4 Bruzelius, Lars H och Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, (Lund: Studentlitteratur, 1989), s. 
15. 
5 Abrahamsson, Bengt, Organisationsteori, moderna och klassiska perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 
2000), s. 9 ff. 
6 Bruzelius och Skärvad, s. 20. 
7 Bruzelius och Skärvad, s. 51 ff. 
8 Bruzelius och Skärvad, s. 48 ff.  
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Byråkratiska organisationer anses i många fall vara effektiva varför formen fortsatt har 

en betydelse. ”Byråkrati ”ses dock inte sällan som något negativt, vilket har drivit på 

organisationsforskningen för att finna nya modernare organisationsformer.9  

2.2. Teoretiska perspektiv 

Byråkratiska organisationer kan studeras utifrån olika perspektiv. Två av dessa kan 

ställas mot varandra; det rationalistiska och det systemteoretiska perspektivet. En stor 

skillnad i åskådning finns i synen och förhållandet till organisationens mål. I den 

rationalistiska teorin ses organisationens aktivitet som en funktion av målet. Målet är 

då den oberoende variabeln varvid organisationen är den beroende variabel.10 Det är 

huvudmannen som fastställer och vid behov ändrar mål.11 I det systemteoretiska 

perspektivet ses mål snarare vara en variabel som beror på aktiviteterna inom 

organisationen. Organisationen ses då inte som ett medel utan blir ett mål i sig för att 

uppnå balans mot de krav som olika intressenter ställer. Det senare perspektivet anser 

att studier av ursprungliga mål saknar intresse.12  

 

Försvarsmakten kan enligt Gerry Larsson och Kjell Kallenberg studeras utifrån båda 

perspektiven. Enligt det rationalistiska perspektivet beskriver de hur regeringen som 

huvudman och ÖB som exekutiv medvetet planerar och styr Försvarsmaktens 

utformning. Huvudmannen fastställer uppgifter och tilldelar resurser, ÖB har därefter i 

uppgift att utforma en rationell organisatoriskstruktur som är optimal för att nå de 

uppsatta målen. Larsson och Kallenberg exemplifierar i sin bok det systemteoretiska 

perspektivet med det Nätverksbaserade försvaret, som då var en inflytelserik vision.13 

 

Luftvärnsorganisationens utveckling kan således studeras utifrån båda perspektiven 

varför ett val av perspektiv krävs. Larsson och Kallenberg påpekar att Försvarsmakten 

traditionellt sett präglats av det rationalistiska synsättet men att framtida utveckling 

kan komma att ändra på detta.14 Eftersom undersökningen gör en historisk tillbakablick 

väljer jag det rationalistiska perspektivet. Perspektivet har uppstått i ungefär samma 

tidsperiod som Luftvärnet och kan fortsatt anses vara giltigt. 

2.3. Rationalistiskt perspektiv 
Organisationen och dess formella struktur är enligt Weber och det rationalistiska 

perspektivet ett medel för att på bästa sätt nå målen. Den organisationsstruktur som 

väljs är då ett sätt att fördela arbetsuppgifter och ansvar så att resurser används så bra 

                                                        
9 Bruzelius och Skärvad, s. 48 ff.  
10 Abrahamsson, s. 90 och 115. 
11 Abrahamsson, Bengt och Aarum-Andersen, Jon, Organisation-att beskriva och förstå organisationer 
(Malmö: Liber, 2005), s. 18 ff. 
12 Abrahamsson, s. 20 ff. 
13 Larsson, Gerry och Kallenberg, Kjell, Direkt ledarskap, (Stockholm: Försvarsmakten, 2003), s. 134 ff. 
14 Larsson och Kallenberg, s. 135. 
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som möjligt för att nå målen.15 Denna syn delas av Alvin Gouldner som hävdar att 

organisation är ett ”instrument” för att realisera mål, där själva strukturen är ett 

verktyg som genom förändring kan leda till ökad effektivitet. Verkligheten är sällan 

enkel och i valet av att välja optimal organisationsstruktur för att uppnå målet ställs 

beslutsfattaren för olika motsägelsefulla inflytelser eller villkor, detta utgör ett vanligt 

argument mot den rationalistiska ansatsen. Herbert Simon menar att beslut utgör en 

kompromiss eftersom beslut sällan medges den tid och utförliga granskning som krävs 

för att bli optimala.16 Abrahamsson och Jon Aarum-Andersen hävdar att det egentligen 

inte finns någon organisation som är bäst utan att det hela tiden handlar om att göra så 

optimala anpassningar som möjligt utifrån rådande situation.17  

 

Michael Mattson har studerat luftvärnets utveckling utifrån Graham Allisons 

förklaringsmodeller för beslutsfattande.18 Mattson kom fram till att den utveckling som 

skett inom luftvärnet sedan millennieskiftet bäst kunde förklaras utifrån rationella 

beslut bättre än maktutövade, (maktkamp mellan individer och organisationer). 

Mattsons slutsats avseende lämpligast beslutsteori utgör en delmängd för min egen 

operationalisering.19 

 

Ett antagande i detta arbete är att både svensk och norsk luftvärnsutveckling kan 

studeras utifrån en rationalistisk ansats där den militära organisationen ses som ett 

medel för att uppnå säkerhetspolitiska målsättningar. Målen är politiskt beslutade och 

det är vidare politiker som utövar huvudmannaskap genom att fatta beslut om 

skapandet av organisationer, dess utveckling och eventuella avskaffande. För 

huvudmannen utgör det säkerhetspolitiska läget en avgörande påverkansfaktor för 

förändringar. Under det senaste århundradet har läget skiftat mellan avspänning, kriser 

och krig. Den ekonomiska situationen har likaså varierat mellan välstånd och kris, vilket 

har påverkat politiska viljan och möjligheten till att upprätthålla och utveckla 

försvarsförmågan. Den militära organisationen inklusive luftvärnet har genom tiderna 

därmed fått uppleva såväl expansioner som reduceringar. Försvarsmakten är en 

organisation som ständigt försöker anpassa sig till en föränderlig omgivning för att 

uppnå önskade mål så effektivt som möjligt. Organisationer förändras antingen genom 

yttre eller inre impulser. Exempel på yttre impulser är förändrad ekonomi, teknologi 

och politik, de inre är initierade inom organisationen själv för att exempelvis förbättra 

effektivitet.20 

                                                        
15 Bakka, Jörgen m.fl., Organisationsteori: struktur-kultur-processer (Malmö: Deleke grafiska AB, 2001), s. 
45 ff. 
16 Abrahamsson, s. 91-128. 
17 Abrahamsson och Aarum-Andersen, s. 74. 
18 Se Allison, Graham & Zelikow, Philip. Essence of Decision: Explaining the Cuban missile crisis, (New York: 
Longman, 1999) 
19 Mattson, Michael, Luftvärnets utveckling sedan millennieskiftet: En studie av de bakomliggande 
faktorerna, C-uppsats (FHS: Stockholm 2013). 
20 Abrahamsson och Aarum-Andersen, s. 227 ff. 
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2.4. Organisationens struktur 
Strukturen kan beskrivas utifrån olika former, där horisontell och vertikal 

differentiering framgår. Tre vanliga former för att reglera ansvar är linje-, linje-stabs- 

och den funktionella organisationsformen. Andra grundstrukturer är de hierarkiska-, 

funktions-, divisions-, matris- och projektorganisationer.21 Respektive struktur har sina 

för och nackdelar. Formen är i sig intressant men säger inte allt om dess egentliga 

funktion. Valet av formell organisation är dock viktigt då det utgör själva 

grundfördelningen av arbete och ansvar som i sig utgör en vald metod för att nå målet.22  

 

Vad som bestämmer och påverkar valet av struktur och organisationstillhörighet är 

själva kärnan i vad som skall undersökas. En kritik som förs mot rationalistiska ansatsen 

är att huvudmannens mål, de officiella för en organisation ofta överges till förmån för 

nya inofficiella mål som uppkommer inom organisationen.23  

 

Även om mål är entydiga, kan det således vara så att verksamheten är inriktad mot 

något annat. Är Försvarsmaktens verksamhet inriktad mot de av huvudmannen angivna 

eller ägnar vi oss åt andra saker, detta faktum syns vara en risk i denna studie och torde 

i sig utgöra ett intressant forskningsämne att undersöka. 

 

Strukturen i en organisation kan enligt Abrahamsson och Aarum-Andersen förklaras 

utifrån fem olika konkurrerande orsaker eller påverkansfaktorer: strategi, storlek, 

teknologi, omgivning samt ledningens makt och kontroll. Forskningen har ännu inte 

lyckats bevisa vilken av faktorerna som har bäst förklaringskraft och orsaken tycks 

även kunna härledas till beslutsfattarna själva. Den här uppsatsen avser inte att bidra 

till det arbetet. Snarare avses här att studera förhållandet mellan uppsatta mål och valet 

av struktur, eller mer konkret organisatorisk tillhörighet mellan försvarsgren, utifrån 

samtliga faktorer. Modellen i figur 1 sammanfattar de olika faktorernas inverkan i valet 

av organisationsstruktur.24 

                                                        
21 Bruzelius och Skärvad, s. 139-158 ff. 
22 Bakka m.fl., s. 45. 
23 Abrahamsson, s. 161. 
24 Abrahamsson och Aarum-Andersen, s. 69 ff. 
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Figur 1 Faktorer som bestämmer organisationsstruktur25 

Valet av organisationsstruktur är en del av ledningens strategi för att optimera 

organisationen som ett medel för att nå mål utifrån rådande förutsättningar främst 

omgivningen. Mål är i det rationalistiska perspektivet en oberoende variabel, som är 

styrande för organisationen och strategin. Mål saknas som faktor i figur 1 men utgör en 

del av strategin. Strategin beslutas av huvudmannen i regel efter dialog med exekutiven. 

Ledningens beslut och val av struktur begränsas eller möjliggörs av påverkans-

faktorerna. Organisationens omgivning kan avse den interna situationen eller en extern 

påverkan som har en direkt inverkan på de mål och uppgifter som skall lösas.  Teknologi 

kan avse en rad olika inriktningar såväl interna som externa. Ett exempel som påverkar 

organisationens struktur är den tekniska möjligheten för kommunikation. Teknologi 

kan även avse det instrument som organisationen har att utföra sina uppgifter med, 

exempelvis maskiner av olika slag. Storleken på en organisation anses ha betydelse för 

behovet av uppdelning eller sammanslagning av underenheter. Strukturen kan därmed 

komma att påverkas vid tillväxt eller nedgång.26   

2.5. Operationalisering  
Abrahamssons och Aarum-Andersens modell syns användbar för att studera valet av 

organisation utifrån uppsatta mål men behöver modifieras för att bättre passa in på 

problemet som berör förändringar i en militär organisation. Nedan genomförs en 

operationalisering av modellens komponenter för att definiera de indikatorer som 

kommer att nyttjas i undersökningen. En modifierad modell redovisas i figur 2. 

 

Ledningens makt och kontroll benämns härefter Rationellt ledning eftersom beslut i 

undersökningen antas ske enligt en rationell beslutsfattning, relaterat Mattssons 

slutsatser. Strategi benämns härefter som mål/uppgift. Faktorn placeras separat för att 

markera att hela organisationen skall optimeras mot målet. Samtidigt utgör mål/uppgift 

                                                        
25 Författarens avbild av figur i Abrahamsson och Aarum-Andersen, s. 74 
26 Abrahamsson och Aarum-Andersen, s. 70 ff. och 162 ff. 
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en styrning och påverkansfaktor för den rationella ledningen att ta hänsyn till i valet av 

struktur. Operationaliseringen och modifieringen av Abrahamssons och Aarum-

Andersens modell resulterar i nedanstående undersökningsmodell som här förklaras.  

 
Figur 2 Operationaliserad modell 

Den rationella ledningen har att besluta om organisationsstrukturen där Luftvärnet 

fördelas och ges en organisationstillhörighet inom Flygvapnet och/eller Armén. I detta 

val tas hänsyn till givna mål/uppgifter samt ytterligare tre påverkansfaktorer; 

omgivning, vapensystem och numerär. Själva valet av organisationsstruktur är den i 

undersökningen beroende faktorn. Mål/uppgifter samt övriga påverkansfaktorer är 

därmed oberoende. 

 

För att finna indikatorer i analysarbetet operationaliseras de ingående 

påverkansfaktorerna i modellen enligt följande. Mål/uppgift utgår ifrån den verksamhet 

eller det objekt som skall skyddas och som kan ges till luftvärn på strategisk-, operativ- 

och taktisk nivå. Skydd av en huvudstad är exempel på en strategisk uppgift, skydd av 

knutpunkter, flygplatser kan ha strategisk eller operativ inverkan, skydd av enstaka 

förband eller verksamhet är i regel taktiska. John Wardens femringsmodell kan här 

nyttjas för att definiera olika typer av målsättningar. Enligt Warden så kan 

femringsmodellen användas för analys av egna uppgifter på strategisk nivå.27  

 

Wardens femringsmodell utgår från en systemsyn där en stat består av fem ringar; 

ledning i centrum följt av systemförutsättningar (olja, el etc.), infrastruktur, befolkning 

och ytterst stridskrafterna. Dessa omformuleras här till, skydd av: rikets ledning, 

försörjning, infrastruktur, befolkning, och stridskrafterna (här Armé eller Flygvapen). 28 

 

Omgivningen utgörs av faktorer som har extern påverkan på valet av den militära 

organisationsstrukturen. Den militära hotbilden ses rimligen som en självklar del av 

                                                        
27 Warden III, John A, seminarium vid FHS, Försvarshögskolan 2014-02-04. 
28 Warden III, John A. ”The Enemy as a System.” Airpower Journal, 9, no. 1, Spring 1995. 
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omgivningen och har en direkt påverkan på organisationens mål men även på hur en 

uppgift kan lösas. Omgivningen kan för Försvarsmakten eller luftvärnsförband 

exempelvis utgöra nationell eller internationell insats med olika samarbetspartners som 

gör att organisationen behöver anpassa sig. Ekonomi är en ständigt avgörande faktor för 

vad som är möjligt. Indikatorer för omgivning blir: lufthot, externa aktörer, 

operationsmiljö och ekonomi. 

 

Storlek av organisationen benämns inom militära sammanhang med numerär; där 

antalet förband, antalet vapensystem och mängden personal utgör huvudkriterier. Det 

föreligger en viss svårighet att direkt jämföra numerär. I litteraturen används 

förbandsstorlekar såsom kompani eller batteri som med tiden har haft olika storlek och 

innehåll. Antalet och typ av vapen samt mängden personal har varierat. Det viktiga i 

denna undersökning syns inte vara exakta detaljer utan snarare fånga och jämföra 

utvecklingstrenderna för respektive land i form av organisatorisk expansion eller 

reduktion och koppla detta till organisationsstruktur. Indikatorer för numerär kommer 

därmed att ske utifrån en kombination av antal förbandsenheter, verkanssystem och 

personal, för att konstatera om numerären är ökande, bibehållen eller minskande. 

 

Med teknologi avses i undersökningen det instrument organisationen utför uppgiften 

med, i detta sammanhang avses luftvärnets vapensystem. Luftvärnets vapensystem kan 

sorteras utifrån en rad olika egenskaper exempelvis verkansprinciper, räckvidd, 

mörkerförmåga och rörlighet. I äldre litteratur används ofta, tunga eller lätta system och 

avser då eldrörssystemen indelade utifrån kaliber och rörlighetsförmåga exempelvis 

stationära, fordonsmonterade eller burna. För att enkelt kunna jämföra 

vapensystemutvecklingen används Elvir Rufelts generationsindelning från 1980. Den 

första generationen bestod av kanoner av varierande kaliber med direkta sikten som 

efterhand kompletterades med enklare beräkningsinstrument. Den andra generationen 

utvecklades till mer automatiserade system med stöd av radar för spaning, målföljning 

och avståndsberäkning, detta för att kunna möta allt snabbare flygplan. Den tredje 

generationen består av robotluftvärn med olika räckvidd och styrprinciper. Rufelts 

indelning omfattar inte dagens generation av högteknologiska luftvärnssystem, robot 

såväl som kanonsystem, som i allt högre utsträckning har att bekämpa själva 

vapenlasten än vapenbäraren med avancerade målsökare. Rufelts generationsindelning 

kompletteras därför i undersökningen med en fjärde generation som avser nyutvecklade 

system efter 1980. Generationsindelningen används för att påvisa växlingar mellan olika 

tidsperioders teknikutveckling som eftersöks för att se om det har haft inverkan på 

organisationen. Rufelt påpekade att eftersom lufthotet inte enbart består av de senast 

och mest avancerade farkosterna så är det naturligt att äldre generationers system 

kvarstår en längre tid medan nya anskaffas. Indikatorer för vapensystem utgörs av de 

fyra generationerna.29 

                                                        
29 Rufelt, Elvir, ”Del 2-Luftvärnets materiel” i Herlitz, Carl (Red.), Luftvärnets historia (Kristianstad: 
Militärhistoriska förlaget, 1980), s. 107-111.  
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2.5.1. Indikatorer 

Följande indikatorer för mål/uppgift samt övriga påverkansfaktorer är sammanställda i 

tabell 1och används i det fortsatta arbetet: 

 
Tabell 1 Indikatorer 

 

3. Metod  

3.1. Vetenskaplig utgångspunkt 

Undersökningen är genomförd utifrån en samhällsvetenskaplig vetenskapssyn där 

insikten finns att åsikter och uppfattningar ter sig mycket dynamiska. Den metod som 

används är kvalitativ textanalys. En delvis kvantitativ metod övervägdes, särskilt 

avseende organisationens numerär. Det empiriska underlaget avseende numerär är 

dock inte så stringent att metoden medges. Då en beskrivning av utvecklingstrenderna 

eftersöks förefaller en kvalitativ metod mest användbar. Den samhällsvetenskapliga 

ansatsen genomförs utifrån en generell teoretisk utgångspunkt för att genom empirin 

sträva efter att bli mer konkret, det vill säga en deduktiv metod.30 

3.2. Metodval och forskningsdesign 

3.2.1. Komparativa studier 

I uppsatsens syfte framgår att undersökningen avser att jämföra svensk och norsk 

luftvärnsutveckling. Jämförelsestudier eller komparationer förekommer ofta i forskning 

i synnerhet inom internationell politik där den utgör en av de vanligast förekommande 
                                                        
30 Johannessen, Asbjörn och Tufte Per-Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: Liber, 
2010), s. 20 f. och 35. 
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metoderna. Själva idén med att jämföra är att få en uppfattning och ökad förståelse för 

en viss företeelse. Metoden anses vara svår då det finns många fallgropar, det som 

jämförs kanske inte är till fullo jämförbart.31 

 

Metoden kännetecknas av att det finns skillnader eller likheter som vid en jämförelse 

kan ge ökad förståelse för ämnet. Thomas Denk delar in komparativa studier i tre olika 

typer: beskrivande studier, förklarande studier och prediktionsstudier. Den här uppsatsen 

sker utifrån både en beskrivande- och förklarande ansats. Arbetet avser därmed att 

finna definiera skillnader och likheter som en svensk norsk jämförelse utvisar, samt att 

försöka definiera varför olika organisation valts. Det första steget är att beskriva 

rådande situation, för att i ett andra steg försöka undersöka orsakerna till det rådande 

läget. Nedan följer hur jag har tagit mig an forskningsområdet och tillämpningen av den 

komparativa metoden.32 

3.2.2. Urval av undersökningsobjekt 

För att uppfylla syftet med undersökningen så är svensk utveckling ett självklart objekt. 

Att genomföra en jämförelse låter sig lämpligast göra med ett objekt som avviker i det 

som skall studeras, det vill säga valet av försvarsgrenstillhörighet, men ändå är rimligen 

jämförbart.  Norge utgör i det avseendet ett lämpligt objekt att jämföra med samt 

medger en allmän jämförbarhet särskilt avseende språk. Fler alternativ har övervägts, 

särskilt en nordisk jämförelse där inget av länderna har en exakt likadan lösning. 

Danmark har avvecklat sin markbaserade luftvärnsförmåga till förmån för en 

sjöbaserad. Finland är det land som fram till idag bevarat störst numerär och 

systembredd. Undersökningen måste på grund av utrymmes och tidsskäl göra en 

avvägning mellan bredd och djup. En jämförelse mellan samtliga nordiska länder hade 

blivit än mer övergripande. En norsk jämförelse är särskilt intressant kopplat till landets 

militära strategi, att verka avhållande mot angrepp och vid behov kunna ge eller motta 

stöd inom Nato.33 Detta är den strategi som i dagsläget förefaller likna den svenska mest, 

frånsett att Sverige inte kan påräkna stöd från en i förväg bestämd allians. Empiriskt 

material anser jag efter en överblick vara mer lättillgängligt från Norge jämfört med 

övriga nämnda länder. 

3.2.3. Tidigare forskning 

Undersökningen utnyttjar tidigare forskning i såväl Sverige som Norge avseende 

luftvärnets organisatoriska tillhörighet vilket ger möjlighet att jämföra länderna i en 

längre tidsperiod. 

 

Roger Kempainen, genomförde 1990 en studie vid dåvarande Militärhögskolans 

chefsprogram avseende det svenska luftvärnets utveckling mellan 1928 – 1970. Syftet 

                                                        
31 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 1996), s. 39. 
32 Denk, Thomas, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse, (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 7 ff. 
33 Forsvarsdepartementet, Evne til innsats - Strategisk konsept for Forsvaret (Oslo: Forsvarsdepartementet, 
2009-09-01) 



Roger Åhfelt 2014-05-12  

HSU 12-14 

Sida 14 (49) 

 

med studien var att klarlägga varför luftvärnets organisationstillhörighet debatterats i 

tidsperioden och med vilka motiv olika förslag motiverats. Studien baserades inte på 

någon vetenskaplig teorigrund men utgör en mycket omfattande beskrivning av 

periodens organisatoriska frågeställningar. Kempainen förhöll sig till 

omvärldsutveckling såsom hotbild och ekonomi liksom till teknisk utveckling och 

numerär. Studien baserades på öppna och hemliga dokument ur krigsarkivet, ÖB:s 

studier samt politiska underlag och beslut såsom statens offentliga utredningar, SOU och 

försvarsbeslut. Studien utgör ett värdefullt empiriskt underlag till detta arbete då det 

avhandlar det svenska luftvärnets organisationsutveckling för en stor del av den 

undersökta tidsperioden. Undersökningen har till delar även förhållit sig till 

motsvarande påverkansfaktorer.34 

 

Vad gäller norsk forskning inom området så finns det ett antal uppsatser som beskriver 

det norska luftvärnets utveckling med koppling till organisationstillhörighet. Eirik 

Guldvog avhandlar uppbyggnaden efter andra världskriget 1945-1957.35 Arne 

Gjennestad avhandlar efterföljande period 1957-1964.36 Uppsatserna är särskilt 

användbara i detta arbete då de avhandlar själva kärnproblemet, valet mellan 

organisationstillhörighet. Flera uppsatser finns som beskriver den norska 

luftvärnsutvecklingen efter kalla krigets slut. Uppsatserna ger en bild av de reduceringar 

och gjorda prioriteringar som skett i Norge på senare tid.  

3.2.4. Avgränsningar 

Uppsatsen avser således att undersöka två länder, Sverige och Norge, deras respektive 

luftvärnsutveckling med fokus på organisatorisk försvarsgrenstillhörighet. 

Undersökningens tidsomfång är relativt omfattande, från tidigt 1900-tal intill nutid, 

detta tillsammans med att två länders utveckling undersöks gör att djupet i studien 

begränsas. Undersökningen fokuserar på att studera olika tidsperioder avseende valda 

indikatorer. Trender och förändringar inom och mellan olika tidsperioder är således 

mer intressanta än detaljrikedomen. Norges eventuella stöd från Nato medtas inte i en 

numerär jämförelse. 

 

Marint luftvärn avhandlas övergripande då kärnproblemet i huvudsak avser valet av 

organisationstillhörighet mellan Armén och Flygvapnet. Uppsatsen avser att förklara 

varför det ser ut som det gör idag och avser därmed inte att ta ställning till vilket val av 

organisation som är lämpligast i framtiden. 

 

Vad gäller teknisk luftvärnsutveckling avgränsas detta till att endast behandla 

verkanssystemen det vill säga eldrörs- och robotsystem. Jämförelsen avser då endast 

olika generationer verksamma inom luftvärnet, inte specifika tekniska egenskaper.  

                                                        
34 Kempainen, Roger, ”Luftvärnet i fredsorganisationen”, Militärhistorisk tidskrift, 1992/93, s. 141–183. 
35 Guldvog, Eirik, Luftvernets organisatoriske tilknytning, (Trondheim: Luftkrigsskolen, 2000) 
36 Gjennestad, Arne, Luftvernartilleriets tilbakeföring til Flyvåpenet, (Trondheim: Luftkrigsskolen, 2000) 
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Målsättningar jämförs utifrån en strategisk/operativ kontext där luftvärnets roll och 

uppgifter studeras, taktiska uppgifter till luftvärnsförband avhandlas ej. 

3.2.5. Val av tidsperioder 

En historisk undersökning som denna kan inte fånga allt av intresse som hänt i två 

länder under drygt 100 år. Undersökningen måste därför, såsom avses i longitudinella 

undersökningar, avgränsas och separeras i olika hanterbara skeden eller mätpunkter. 

Tidsseriestudier undersöker samma tema vid flera tillfällen.37 

 

En indelning för att göra undersökningen mer hanterbar är lämplig. Indelningen kan 

göras utifrån ett stort antal möjliga faktorer tematiska eller kronologiska. Valet faller på 

att finna en rimlig kombination som kan fånga utvecklingsskeendet. En snabb översikt 

av de gångna hundra åren ger vid hand ett antal stora omvärldshändelser, två 

världskrig, ett kallt krig och tiden efter murens fall. Vad gäller lufthot så kan nämnas 

propellerflyg, jetflyg, kärnvapen och missiler. Vad gäller luftvärnssystem så handlar det 

om kanoner, radar, automatisering, robotar och missilförsvar. Tidsperioder som väljs 

görs framförallt utifrån större omvärldshändelser där brytpunkter väljs till slutet på 

andra världskriget samt slutet på kalla kriget. Tre skeden enligt nedan utnyttjas i arbetet 

för att definiera utvecklingstrender. 

 

Till och med andra världskriget 1900~1945 – Luftvärnets tidiga uppbyggnad till och 

med andra världskrigets slut.  

 

Det kalla kriget 1945~1990 – Från andra världskriget till och med det kalla kriget. 

 

Efter det kalla kriget 1990~2014 – Sovjetunionens sönderfall och ett generellt minskat 

hot.  

3.2.6. Metod för insamling av data 

Litteraturen har studerats med en teoristyrd kvalitativ textanalys. De indikatorer som 

operationaliserats utifrån den teoretiska grunden har därmed utgjort kriterier för 

utforskandet av litteraturen.  

3.2.7. Metod för jämförelseanalys 

Svensk och norsk utveckling jämförs i analysen utifrån respektive delperiod och utifrån 

respektive kategori av indikatorer. Likheter och skillnader i den sammanfogade 

utvecklingen har definierats för att besvara tredje delfrågan. För att ge förklaring varför 

länderna valt olika lösningar har principerna enligt John Stuart Mills Method of 

difference nyttjats. Mill utarbetade i slutet på 1800-talet fyra olika experimentella 

metoder för jämförelser som idag anses grundläggande inom forskningen. Mills Method 

                                                        
37 Johannessen och Tufte, s. 51 f. 
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of difference går ut på att skillnader i beroende faktorn bäst förklaras utifrån definierade 

skillnader i påverkansfaktorerna, se exempel nedan. 38  
 

Tabell 2 Exempel Method of difference39 

 

3.2.8. Definitioner för jämförbarhet – centrala begrepp 

För att åstadkomma en för uppsatsen användbar begreppsjämförelse nyttjas följande 

definitioner. Luftförsvar och norskans Luftforsvar, är snarlika men skiljer sig åt i svensk 

och norsk betydelse. I Norge är Luftforsvar idag en organisatorisk försvarsgren 

motsvarande svenskans Flygvapen. I Sverige avser luftförsvar snarare en verksamhet 

som i Norge motsvaras av luftmakt.  

 
Svenska begrepp Norska begrepp 

Luftvärn (lv) Truppslag inom Armén. ”Luftvärnet 

lyder under armétaktisk chef men ingår samtidigt i 

luftförsvaret.”40 

Luftvern (Luftvernartilleri)Avdelning inom 

Luftforsvaret.  

Försvarsgrenar 

”Försvarsmakten är organiserad i bl.a. tre 

försvarsgrenar, armén, marinen och flygvapnet”41 

Forsvarsgrenar 

Forsvaret är organiserat i bl.a. fyra forsvarsgrenar: 

luftforsvar, sjøforsvar, haer och heimevern.42 

Luftförsvar 

”system för att upptäcka och varna för samt 

bekämpa anfallande flygplan och robotar. För att 

upptäcka, följa och identifiera mål används främst 

radar och signalspaning. För bekämpning används 

stridsflyg och luftvärn.”43   

Luftmakt  

”Det er således ikke den organisatoriske 
tilhørigheten, men mediet luft som er av interesse 
når en snakker om luftmakt. Luftmakt er derfor 
militær makt utøvd av systemer som benytter seg 
av den tredje dimensjon.”44 

3.2.9. Material och källkritik 

I detta avsnitt redovisas använt material och en källkritisk värdering. Källkritiken har 

skett med stöd av Torsten Thuréns fyra principer; äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet.45 

                                                        
38 Moses, Jonathan och Knutsen, Torbjörn, Ways of knowing: Competing Methodologies in Social and 
Political Research, (London: Palgrave, 2012) s. 97 ff. 
39 Omarbetning av Denk s. 59. 
40 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014. (Stockholm: Försvarsmakten, 2014). s. 37. 
41 försvarsgren. http://www.ne.se/lang/försvarsgren, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-03-05. 
42 http://forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/Sider/Organisasjon.aspx hämtad 2014-03-05. 
43 Dir.2012:68, Luftförsvaret efter 2040, Regeringens kommittédirektiv, 2012-06-14, s. 1. 
44 Forsvarets overkommando, Forsvarets doktrine for luft operasjoner, (Oslo: Försvarets overkommando, 
2002) 
45 Thurén, Torsten, Källkritik, (Liber AB: Stockholm, 2005), s. 13. 
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Litteraturen har sökts vid bibliotek vid Försvarshögskolan samt Norska Luftstridsskolan 

och Stabsskolen. Studier av Försvarsmakten med stöd av organisationsteori är 

påfallande sällsynt. Vid en sökning i Försvarshögskolans databas, Diva, så ger sökordet 

”organisationsteori” nio träffar (14-02-27). Studier avseende organisation förekommer 

mer frekvent, men ingen uppsats undersöker luftvärnsorganisation. Forskningsläget 

beskrevs tidigare och nämnda uppsatser har utgjort material för undersökningen. 

Urvalet är gjort utifrån ämnesrelevans och koppling till luftvärnshistoria, utveckling och 

organisationsfrågor.  

  

Det litterära omfånget avseende luftvärnshistoria är mycket begränsat. Luftvärnets 

historia av Carl Herlitz samt Luftforsvarets historie 46 av Svein Duvsete liksom Öyvind 

Asbjörnsens, Det norske Luftvernartilleriets historie,47 utgör hörnstenar i svensk 

respektive norsk luftvärnshistoria. Böckerna ger sammantaget en djup beskrivning av 

luftvärnsutvecklingen intill slutet på det kalla kriget. Böckerna är skrivna i anslutning till 

den tidsperiod de omfattar, och baseras på en stor del av primärkällor från samtiden, 

vilket framgår i en utförlig notapparat. Primärkällor såsom politiska propositioner och 

beslut framgår och har nyttjats i arbetet där så varit tillgängligt. Artiklar om norsk 

luftvärnsutveckling har erhållits genom Bernt Børresen, ansvarig för luftvärnsprojektet 

vid Hærstaben. Børresen har en gedigen erfarenhet från norskt luftvärn och var en tid 

Luftverninspektør.  Børresen utgör en värdefull intervjukälla avseende tolkningar av 

litteratur samt pågående norsk luftvärnsutveckling. Inhämtat underlag samt mail finns 

att tillgå hos författaren. 

 

Fortsatt svensk luftvärnsutveckling framgår i, Luftvärnet vid millennieskiftet – en resumé 

av åren 1980-2012 där tidigare luftvärnsinspektören Stig Schyldt varit redaktör.48 Boken 

tar avstamp ur Herlitz bok som avhandlade tiden intill 1980. Flera skribenter är 

officerare som har haft ledande befattningar inom luftvärnet såsom regementschefer 

och luftvärnsinspektörer. Innehållet ges därmed ett underlag från de som varit med i 

beslutsprocessen.  

 

De vetenskapliga uppsatser som används relaterar bitvis till samma historiska litteratur, 

men har även kompletterats med militära arkivdokument. För att undvika tradering så 

har primärkällor använts där så varit möjligt. Uppsatserna är vetenskapligt utförda och 

anses utgöra ett oberoende underlag.  Sentida historieskildringar kan uppfattas som 

tendensiösa, särskilt vid berättelser avseende skäl till förbandsreduceringar. Då denna 

undersökning inte avser att värdera vad som varit rätt eller fel så utgör detta inget 

                                                        
46 Duvsete, Svein, Luftforsvarets historie – Bind 3, (Oslo: Aschhoug, 2004) 
47 Asbjørnsen, Øjvind, Det norske Luftvernartilleriets historie del 1, (Stavern: Luftforsvaret, 1983) 
48 Schyldt, Stig (Red), Luftvärnet vid millennieskiftet – en resumé av åren 1980-2012 (Halmstad: 
Utblickmedia, 2012) 
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problem då det primära har varit att inhämta fakta för genomförd förändring inom 

indikatorernas områden.  

3.2.10. Validitet och reliabilitet 

Validiteten avser att värdera undersökningens giltighet i förhållande till verkligheten.49  

Undersökningen har utgått från en teori som studerat ämnet utifrån flera faktorer som 

kan anses vara relevanta. Indikatorerna är väl definierade men kan fördjupas ytterligare 

då det finns en risk att inte alla tänkbara inflytelser ingått. Luftvärnsutvecklingen har 

kunnat återges på ett relevant sätt utifrån vald teori och metod och kan anses ha yttre 

validitet för flera länders motsvarande utveckling. Förklaringen som erhålls till olika val 

av organisation är starkt kopplad till de undersökta länderna, vilket begränsar den yttre 

validiteten.  

 

Den egna förförståelsen är hög inom ämnet, vilket påverkar tolkningen av olika 

parametrars värde. Viktigt i studien har dock varit att inte ta ställning till huruvida 

rådande organisationsval är rätt eller fel. En sådan frågeställning hade påverkat 

objektiviteten negativt.  

 

Reliabiliteten avser tillförlitligheten i undersökningen.50 Vad gäller insamlad data så kan 

reliabiliteten anses hög. En begränsning i undersökningen är att underlaget är relativt 

ytligt då utvecklingen studeras över en lång period och för två länder. Styrkan är att en 

helhetsbild kan jämföras där organisationsförändringar kan påvisas och följas under 

hela utvecklingstiden. Underlaget avseende påverkansfaktorerna har gett en tydlig bild 

av sammanhanget. Att studera den historiska utvecklingen över längre tid ger möjlighet 

att se utfallet av politiskt fattade beslut jämfört med att studera ett enstaka beslut. 

Politiska beslut blir inte alltid verkställda på grund av olika omständigheter såsom nya 

beslut. 

 

Ett problem med Method of difference är att med säkerhet kunna förklara orsaken i en 

beroende faktor då fler skillnader kan identifieras.51 Den här undersökningen har 

påvisat flertalet skillnader som var för sig eller sammantaget kan påverka resultatet. 

Underlaget har därför behövt tolkas i högre grad än önskvärt, vilket kan påverka 

reproducerbarheten negativt. 

                                                        
49 Johannessen, Asbjörn och Tufte, Per-Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: Liber, 
2010), 47 f. och 240 f. 
50 Andersen, Heine, Vetenskapsteori och metodlära- en introduktion (Lund: Studentlitteratur, 1990) 
51 Denk, s. 43. 
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4. Svensk luftvärnsutveckling 

4.1. Till och med andra världskriget 
Den första svenska luftvärnskanonen var en modifierad artilleripjäs vid Svea 

Artilleriregemente, som 1916 monterats på ett avhugget träd för att kunna riktas uppåt. 

Svenskt luftvärn har därigenom sitt organisatoriska ursprung i arméns artilleriförband. 

Försöken skedde med vetskap om stormakternas satsning på att utnyttja luftrummet för 

krigföring, vilket första världskriget kom att påvisa. Lufthotet mot hembygden och 

befolkningen fick stort opinionsmässigt genomslag vilket ledde till ökat engagemang 

inom frivilligrörelsen. 1918 påbörjades insamlingar för inköp av luftvärn för ökat skydd 

av Stockholm. Krigets erfarenheter granskades av en särskild försvarsrevision som 1923 

lämnade ett betänkande med förslag som intensifierade den svenska 

luftvärnsutvecklingen. Revisionen pekade på behov av att anskaffa särskilt 

luftvärnsartilleri, för skydd av befolkningscentra, infrastruktur och arméförbanden, 

vilket helt saknades i 1914 års härordning. Förslaget bestod i att upprätta en 

luftvärnsdivision bestående av tre batterier vid Stockholms Artilleriregemente. Försök 

påbörjades 1921 med anskaffning av utländska luftvärnskanoner. Försvarsbeslutet 

1925 innebar omfattande reduceringar för försvaret. Luftvärnet var ett av undantagen 

och föreslogs bilda ett eget truppförband med ett Luftvärnsregemente i Karlsborg. 

Motivet till platsen var möjligheten till träning, dels skarpskjutning, dels samövning med 

flygförbandet från Malmen. Luftvärnsregementet uppsattes 1928, som en organisatorisk 

del inom arméns artilleri. Försvarsbeslutet innebar vidare att Flygvapnet bildades 1926 

som en egen försvarsgren efter sammanslagning av Armé- och Marinflyget.52  

 

Flygplan ansågs tidigt vara det främsta motmedlet mot hotande flyg, men kostnaden 

tycktes bli för omfattande. Luftvärnet sågs som ett billigt och effektivt komplement. 

Organisationstillhörigheten för luftvärnet var inledningsvis oomtvistad då 

vapensystemen och kompetensen fanns inom artilleriet. Både luftvärnsorganisationen 

och flygvapenorganisationen var dessutom i full färd med att utveckla sina egna 

respektive nystartade organisationer. 1930 års försvarskommission påtalade, efter fem 

års utredning, stora brister i luftförsvaret och föreslog omedelbara åtgärder. Luftvärnet 

övervägdes bilda en egen försvarsgren men kommissionen menade att inte storleken 

motiverade detta, varför fortsatt armétillhörighet förordades.53 

 

Försvarsbeslutet 1936 innebar att ytterligare ett luftvärnsregemente skulle upprättas 

och ekonomiska medel avsattes för anskaffning av materiel, 7,5 cm kanoner och 40 mm 

luftvärnsautomatkanoner (lvakan). Den totala numerären bestämdes till cirka 44 

batterier som skulle täcka behovet för fältarmén, fästningarna, Stockholm och ett antal 

flygbaser. Brist fanns därmed för huvuddelen av landets städer, infrastruktur och 

förnödenheter. Frivilligrörelsen genomförde åter insamling för köp av luftvärnsmateriel 

                                                        
52 Herlitz, s. 11-24. 
53 Kempainen, s. 145 ff. 
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för att komplettera behoven. Krigsplanläggningen 1937 innehöll en prioriteringslista för 

90 objekt som efterhand skulle tillföras luftvärnsskydd. Exempel på objekt var städer, 

flygfält, kraftstationer och större broar. Det rådde fortsatt stor brist på förband i 

förhållande till antal objekt då endast 14 batterier var anskaffade.54 

 

I 1942 års försvarsbeslut etablerades luftvärnet som ett fristående truppslag inom 

Armén. Från tiden strax före till och med andra världskriget genomförde luftvärnet en 

expansion som saknar motstycke i svensk försvarshistoria. Numerären ökade kraftigt 

och uppnådde 1945 cirka 900 förband av varierande storlek. Personalstyrkan hade ökat 

från 3350 man 1937 till 60 000 man. Beväpningen tillfördes 10,5 cm kanoner liksom 20 

mm lvakan. Luftvärnet som innan kriget bestod av fält- respektive hemortsluftvärn 

omorganiserades till fält- och lokalförsvarsluftvärn. Den senare var dessutom indelad i 

territoriella- och flygfältsluftvärnsförband.55 

 

Debatten om luftvärnets organisatoriska tillhörighet tog fart för första gången under 40-

talet. Nordenskiöld, flygvapenchef 1942-1954 tog upprepade initiativ om att överföra 

luftvärnet till Flygvapnet. Debatten inleddes efter att Nordenskiöld besökt Tyskland 

1940. Tyska erfarenheter hade påvisat att luftvärnet bäst organiserades inom 

Flygvapnet.56 

4.2. Kalla kriget 
Efter kriget följde en lång rad utredningar som hade att hantera en omfattande och 

kostsam militär organisation i en ny omvärldssituation. En hel del materiel hade 

dessutom snabbt blivit omodern. Den första utredningen i raden var 1944-1946 års 

luftförsvarskommitté, som avhandlade hur en enhetlig ledning av luftförsvarets olika 

delar skulle kunna åstadkommas. Kommittén kom fram till ett antal svagheter med 

innevarande organisation, bland annat att luftvärn uppsattes av alla tre 

försvarsgrenarna. Konsekvensen ansågs vara brist på enhetlig ledning, planläggning 

samt separerad teknikutveckling. Kommittén föreslog att en ny försvarsgren 

”Luftförsvaret” bildades bestående av flyg, luftvärn och luftbevakning. Som huvudskäl 

angavs att en enhetlig ledning kunde åstadkommas i freds och krigsorganisationen. De 

fördelar som kommittén redovisade var kopplade till utbildning, materiel, 

krigsplanläggning och operativ ledning. Dessutom fanns fördel i att luftvärnet bättre 

skulle kunna följa med i den flygtekniska och taktiska utvecklingen. Rationalitetsvinster 

förutsågs inom utvecklingen liksom att det enklare skulle gå att samordna träning. 

Nackdelar var mer av administrativ karaktär, samt att flygvapnet saknade en 

underhållsorganisation som kunde hantera luftvärnets behov. Avslutningsvis hävdades 

att problem skulle uppstå med att samöva luftvärn med arméförbanden. Kommittén 

ansåg att tidpunkten var lämplig då luftvärnet stod inför en teknisk förnyelse. Det 

                                                        
54 Herlitz, s. 40 ff. 
55 Herlitz, s. 44, 66-73. 
56 Kempainen, s. 151. 
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slutliga förslaget blev dock att luftbevakningen skulle överföras från luftvärnet till 

flygvapnet och att luftvärnsfrågan skulle utredas ytterligare med främsta motiv att det 

skulle få för stora ekonomiska och praktiska konsekvenser. Chefen för Flygvapnet (CFV) 

var kritisk till förslaget och menade att ett framtida införande av robotluftvärn än mer 

talade för en överföring. Chefen för Armén (CA) å sin sida hävdade att utredningen inte 

hade tagit hänsyn till luftvärnets huvuduppgift, som han menade var understöd av 

markstridskrafter. Dessutom ansågs luftvärn mer sammanhängande med Armén 

eftersom förbanden uppträdde på marken. CA tyckte dock att ett framtida robotluftvärn 

kunde ändra förutsättningarna. Den dåvarande luftvärnsinspektören intog en 

mellanposition och såg stora fördelar med en överflyttning, men att det kanske var 

onödigt omständigt, det viktiga var ett ökat samarbete. Försvarsbeslutet 1948 medförde 

slutligen att luftbevakningen överflyttades medan luftvärnet behölls i Armén.57   

 

Krigets slutskede hade påvisat att snabbare flyg och bättre vapenverkan utgjorde ett 

ökat hot för markförbanden. Utveckling av närluftvärnssystem ansågs därför viktigast. 

Andra generationens luftvärnsvapen, 40 och 57 mm med centralinstrumentering och 

radarstationer anskaffades medan äldre kanoner fasades ut.58  

 

Under 50-talet dominerades hotbilden av kärnvapen men risken för invasion i 

kombination med flyganfall och fjärrvapenanfall sågs som det troligast. Behovet av att 

kunna verka mot bombflyg på hög höjd var viktigt samtidigt som hotet mot 

markstridskrafterna ökade genom införandet av helikopter och direkt understödjande 

attackflyg. En uppgradering av luftvärnet med bland annat långräckviddigt 

robotluftvärn ansågs nödvändig. Debatten om organisationstillhörigheten blossade upp 

med nya utredningar. Luftvärnet stod inför en mycket kostsam uppgradering i och med 

införande av robotsystem. 25 % av Arméns materielbudget var vid tiden riktad mot att 

anskaffa luftvärnsmateriel. CA konstaterade att endast en fjärdedel av luftvärnet hade 

uppgifter kopplade till Armén, huvuddelen användes för skydd av flygbaser, 

infrastruktur, befolkningscentra och industrier.59  

 

Under 1958 påbörjades mark- och luftmålsutredningarna med syfte att studera 

anskaffningen av framtida vapensystem. Båda utredningarna kom fram till behovet av 

luftvärnsrobotsystem. Armén förordade Hawksystemet för skydd av främst 

pansarbrigaderna i Skåne. Flygvapnet önskade långräckviddiga system, för att kunna 

möta kärnvapenbärande bombflyg på högre höjder som komplement och eventuell 

ersättare till jaktflyget. CFV gjorde 1959 en ansats att överföra de territoriella delarna av 

luftvärnet till Flygvapnet. CA var enligt uppgifter inte helt oäven till en förnyad prövning. 

ÖB begärde en särskild utredning av organisationen inom respektive mark- och 

luftmålsutredning. Vid tiden rådde olika uppfattningar om vad som var mest hotat 

                                                        
57 Kempainen, s. 152-160. 
58 Herlitz, s. 78 ff. 
59 Kempainen, s. 161-165, jmf. Herlitz, s. 81 f. 
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hemorten eller markstridsförbanden. Försvaret genomförde en stor satsning under 60-

talet på nästa generation av luftvärnssystem, robotar. Flygvapnet tillfördes Bloodhound 

(Rbs 68), Armén Hawksystemet (Rbs 67) och Redeye (Rbs 69).60  

 

Luftförsvarsutredningen LFU-67 fastställde att både jaktflyg och robotluftvärn med 

stridslednings- och luftbevakningssystem tillsammans utgjorde ett luftförsvar. 

Utredningen föreslog att Rbs 68 skulle avvecklas på grund ekonomiska skäl och av 

minskat behov. Kärnvapenhotet ansågs mindre troligt i jämförelse med konventionellt 

luftangrepp och efterföljande invasion. Hotet hade ändrats från terrorbombning av 

befolkning till angrepp mot stridskrafterna. Robotsystem 70 (Rbs 70) föreslogs som 

närluftvärnssystem för skydd av markstridskrafterna som nu betraktades vara den mest 

hotade delen. LFU 67 medförde att organisationsdebatten dämpades bland annat 

beroende på försämrad ekonomi, förbättrade möjligheter till samordnad ledning, att 

båda försvarsgrenarna fick robotsystem och en allt tydligare koppling av luftvärnet till 

markstridskrafterna i och med synen på invasionsförsvaret. Kempainen konstaterar i 

sin utredning att utvecklingen av ett fungerande ledningssystem kom att bidra till att 

organisationsfrågan ebbade ut. Invasion var det troligaste alternativet där egna flyget 

nyttjades i ett förbekämpningsskede för att ge förutsättningar för de egna 

markförbandens förberedelser att möta invasionen. Flyg och luftvärn hade därmed fått 

tydliga roller i luftförsvaret.61   

 
Under 70-talet var numerären fortsatt hög, över 50 lvbataljoner och drygt 40 fristående 
lvkompanier, men reducerades efterhand som effektivare men dyrare materiel enligt 
generation tre anskaffades.62 
 

Kempainen anger sex möjliga skäl till varför luftvärnet fram till dess aldrig kom att 

överföras till Flygvapnet trots en stundtals intensiv debatt.63  

 1948 var Flygvapnet i sig i ett expansivt skede och ytterligare expansion var inte 

intressant eller möjlig. 

 Arméföreträdarna har över tiden bevakat behovet av skydd av 

markstridskrafterna, och inte fullt ut trott att detta skulle kunna tillgodoses av 

Flygvapnet. 

 Synen och avvägningen mellan lufthotet mot hembygden eller stridskrafterna. 

 Försvarsledningens motstånd mot en organisationsförändring. 

 Ekonomiska skäl. 

 Det moderniserade ledningssystemet som förbättrade samordning av 

luftförsvaret över försvarsgrensgränserna. 

  

                                                        
60 Kempainen, s. 165 ff. 
61 Kempainen, s. 172 ff., jmf. Vinberg, Erland ”Luftvärnsutredningen”, Svensk tidskrift 1970-12-31.  
62 Schyldt, s. 26 ff. 
63 Kempainen, s. 178 f. 
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Under 80-talet rådde fortsatt spänningar mellan stormakterna och det var inte tal om 

reduceringar inom svenskt luftvärn. Däremot var teknikutvecklingen intensiv varför 

modernare materiel var tvunget att anskaffas till stor kostnad. Som ett led i att förtydliga 

behoven hade ny indelning av luftvärn börjat användas; Luftförsvarsluftvärn, 

markstridsluftvärn och övrigt luftvärn. Det sista hade som främsta uppgift att möta 

luftlandsättningar. Numerären bedömdes i utredningar vara otillräcklig framförallt vad 

gällde luftförsvarsluftvärn. Behovet av luftvärn med lång räckvidd var särskilt stort men 

varken CA eller CFV visade intresse. Sven Sjölander som var luftvärnsinspektör vid tiden 

skrev i sin årsberättelse 1987 om situationen. Han menade att kampen om de 

ekonomiska resurserna gjorde att Flygvapnet såg luftvärnsrobotar som en konkurrent 

mot anskaffning av flygplan och att Armén samtidigt visade svalt intresse för system 

som inte tydligt kunde kopplas till markstriden.64 Propositionen 1986/87 var tydlig om 

att luftvärnet behövde förstärkas. ”Luftvärnet, som är en väsentlig del i luftförsvaret, bör 

utökas främst avseende system med längre räckvidd och allväderskapacitet.”65 Av olika 

anledningar så sköts dock anskaffningen av luftförsvarsluftvärn framåt av både CA och 

ÖB och rann därefter ut i sanden. Uppgraderingar av luftvärnet skedde dock genom 

modifieringar av akansystemet och av Rbs 67 till 77, samt införande av system för 

delgivning av luftrumsläget.66 Utvecklingen påbörjades för att anskaffa mörkerförmåga 

till Rbs 70, det som senare blev Robotsystem 90 (Rbs 90).67   

4.3. Efter kalla kriget 
När det kalla kriget fick sitt slut, i och med Sovjetunionens sönderfall, hade det svenska 

luftvärnet nyligen moderniserats och Rbs 90 (generation fyra) var under införande 

samtidigt som akansystemen avvecklades. Gulfkriget påvisade effekten av 

högteknologisk utveckling inom luftkrigföringen och det svenska luftvärnet utvecklade 

därför nya metoder för att möta telekrig hotet, bland annat genom sensortaktik och ett 

ledningssystem som medgav ett luftvärnsnätverk. Antalet brigader reducerades men 

luftvärnskompanierna behölls och omfördelades till kvarvarande brigader, som i och 

med detta fick två lvkompanier vardera. Försvarsbeslutet 1996 blev slutet på luftvärnets 

starka utveckling. Fördelningsluftvärnet med uppgift att skydda flygbaser avvecklades 

av ekonomiska skäl med avsikt att Robotsystem 23 (Rbs 23) på sikt skulle ersätta och 

överta uppgiften. Hotbilden tycktes obefintlig samtidigt som den ekonomiska 

situationen gjorde att Rbs 23 inte blev förbandssatt. Luftvärnsorganisationen liksom 

övriga försvaret reducerades ytterligare vid efterföljande försvarsbeslut. Hårda 

avvägningar gjordes och det senaste systemet, Rbs 90, avvecklades för att frigöra medel 

för ett införande av 23-systemet. Med facit i hand kan konstateras att så inte blev fallet, 

luftvärnet bestod därefter av generation tre system. 68  

 

                                                        
64 Sjölander, Sven m.fl. ”Luftvärnsfunktionens utveckling” i Schyldt, s. 12 ff. 
65 Regeringens proposition 1986/87:95, s. 57. 
66 Lufor/Lvorder, delgavs till förband via televerkets FM/P2-sändare. 
67 Sjölander, Sven m.fl., s. 12 ff. 
68 Schyldt, s. 28 ff. 
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Luftvärnsfunktionen blev i början på 2000- talet starkt ifrågasatt och det 

medellångräckviddiga Rbs 97-systemet, som nyligen modifierats från Rbs 77, föreslogs 

av försvarsberedningen för nedläggning i juni 2008.  Försvarspropositionen som skulle 

delges i slutet samma år kom dock att flyttas fram efter att Georgienkrisen utspelat sig i 

augusti 2008. Propositionen som senare presenterades i början av 2009 var reviderad 

och Rbs 97 ansågs åter strategiskt viktigt. Luftvärn har sedan dess åter blivit en 

efterfrågad förmåga i det nationella försvaret.69  

 
Kampen om luftherraväldet är central och är den mest prioriterade uppgiften för 

luftstridskrafterna. Här bör särskilt betonas den sannolikt ökade betydelsen av luftvärn för att 

exempelvis bekämpa kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Luftvärnets egenskaper och 

styrkor kompletterar flygstridsförbanden och bidrar till synergi i luftförsvaret.70 

 

Lufthotbilden fick en ny dimension i och med terrorattacken, den 11 september 2001. 

Svenskt luftvärn har sedan dess fått utökade uppgifter att bistå polisen med 

sensorövervakning vid större säkerhetshotade händelser som exempelvis de olympiska 

spelen i London 2012 och president Obamas besök 2013.71 Omvärldsutvecklingen till 

följd av Rysslands agerande i Georgien och nu i Ukraina har intensifierat den svenska 

försvarsdebatten. En återgång till ett nationellt fokus har gjort att luftvärnsförmågan 

åter diskuteras av politiker och inom Försvarsmakten. Krigsplanläggning har 

återupptagits och argument framförs för luftvärnsskydd av storstäder, flygbaser och 

andra viktiga samhällsfunktioner.72 

 

Dagens luftvärn består av två lvbataljoner med Rbs 97 och Rbs 70. Luftvärnet är fortsatt 

ett truppslag inom Armén och lyder under armétaktisk chef men ingår samtidigt i 

luftförsvaret och funktionsleds från Flygvapnets ledningscentraler. Luftvärnsförband 

kan även understödja flygtaktisk chef exempelvis för skydd av flygbas.73 

 

Frågan om luftvärnsorganisationen har under längre tid varit undanskymd, snarare har 

organisationsfrågor av större dignitet exempelvis antalet försvarsgrenar väckt 

uppseende. Som ett tecken på att organisationsfrågan för luftvärn inte försvunnit kan en 

PM från Luftvärnsregementet 2011 påvisa. ”Det faktum att luftvärnsförbanden har två 

högre chefer innebär en utmaning för såväl förbanden som högre ledning, men också för 

de enheter som luftvärnet understödjer.” Luftvärnsregementet anförde att en förändring 

av lydnadsförhållanden inte skulle ge ökad effekt, snarare efterlystes mer enhetliga 

metoder mellan försvarsgrenarna för att förenkla ett flexibelt understödjande.74 

                                                        
69 Ds 2008:4. Försvar i användning. Stockholm, Försvarsdepartementet, s. 50 f.  
70 Försvarsmakten, Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013, 2013-10-01, s. 36. 
71 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2013/11/ogat-mot-skyn-framtidens-luftvarn-i-
stopsleven/ (Hämtat 2104-04-30) 
72 Försvarsmakten, Försvarsmaktens redovisning av perspektivstudien 2013, 2013-10-01. 
73 Försvarsmakten, Operativ doktrin 2014, s. 37. 
74 Lv 6, PM Ledning av luftvärnsförband (09 200.30309) 2011-03-28. Bilaga 1. 
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4.4. Sammanfattning - svar på fråga 1 
För att kortfattat sammanfatta utvecklingen och svara på delfrågan beskrivs den 

svenska luftvärnsutvecklingen utifrån den teoretiska modellens påverkansfaktorer. 

4.4.1. Omgivningen  

Lufthotet mot Sverige uppstod från ingenting i början på 1900-talet till en ständigt 

accelererad och avancerad lufthotbild. Under krigsåren fanns hotet från olika riktningar 

men efter andra världskriget har Sovjetunionen och numera Ryssland dominerat hotet. 

Den teknologiska utvecklingen har varit intensiv med allt mer avancerade luftfarkoster 

och vapensystem. Kärnvapenhotet utgjorde en tid det helt dominerande hotet men 

efterhand ansågs en invasion vara mest trolig med stöd av flyganfall, luftlandsättningar 

och direkt understöd med attackflyg och helikoptrar. Behov av ett starkt luftvärn och 

luftförsvar växte inför och under andra världskriget och var under kalla kriget särskilt 

tydligt och prioriterat.  

 

Efter Sovjetunionens sönderfall tycktes i det närmaste lufthotet helt ha upphört och 

reduceringar påbörjades och en ominriktning mot internationella insatser vidtog. 

Uppgifterna inom det nationella försvaret nedtonades kraftigt vilket särskilt hårt 

drabbade luftvärnet. Terrorhotet påvisade ett nytt behov av luftvärnsförmåga.  

 

Ekonomi har i alla tider varit en styrande faktor för luftvärnsutvecklingen men 

funktionen har ansetts viktig i takt med att lufthotbilden ökat. Trots stundtals 

ekonomiska svårigheter så har luftvärnsfunktionen varit prioriterad fram till början på 

90-talet. Efter 1996 ändrades prioriteringarna och luftvärnet kom efter millennieskiftet 

att vara ifrågasatt och hotat. Dagens situation med ett mer oförutsägbart Ryssland har 

förändrat synen på hotet, varefter ett nationellt fokus har återuppstått. Rysslands 

agerande och tillförda ballistiska missiler har lett till ett ökat intresse för luftvärn och 

behovet anses större än tillgången. 

4.4.2. Mål/uppgift till luftvärn 

I början bedömdes terrorbombningar av civilbefolkningen som mest troligt. Uppgiften 

för luftvärnet var därför främst inriktad mot att skydda befolkningen där Stockholm, 

viktiga anläggningar och infrastruktur var prioriterat. Under kalla kriget skedde en 

omprioritering då bombning av städer hölls för mindre trolig och försvaret inriktades 

mot att möta en invasion. Luftvärnet fick som huvuduppgift att skydda 

markstridskrafterna och för att möta luftlandsättningar. Flygbaser gavs skydd av 

luftvärnets territoriella enheter. 

 

Trots stora reduceringar så har alla tidigare uppgifter till luftvärnet kvarstått. 

”Förbanden har förmåga att skydda punktmål mot anfall från luften, såsom viktiga objekt, 

befolkningscentra, infrastruktur och militära förband.”75 Med militära förband avses 

                                                        
75 Försvarsmakten, Doktrin för luftoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005). s. 33. 
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samtliga försvarsgrenar. Dessutom skall stöd till Polisen kunna ges vid behov. De 

kvarvarande förbanden skall kunna lösa uppgifter i hela Sverige såväl som 

internationellt. 

4.4.3. Luftvärnets numerär 

 
Figur 3 Svensk luftvärnsnumerär76 

 

Numerären (se figur 3) utvecklades brant uppåt från starten 1916 till slutet på andra 

världskriget. I takt med införandet av modernare materiel efter andra världskriget sjönk 

numerären samtidigt som kvalitén ökade. Efter murens fall och försvarsbeslut 96 

reducerades luftvärnet mycket kraftigt och var runt 2008 mycket nära ett totalt 

avskaffande. Idag har tongångarna vänt och det anses från både politiskt och militärt 

håll råda stor brist på luftvärn. Den nedåtgående kurvan syns ha avstannat.  

4.4.4. Vapensystem inom luftvärnet:  

 
Figur 4 Svensk luftvärnsystemutveckling 

Figur 4 utvisar en översikt över de luftvärnssystem som nyttjats. Kanonluftvärnet var 

det som tekniskt fanns till buds i början av luftvärnets utveckling. Systemen har med 

                                                        
76 Grafen är schematisk och baseras på uppgifter om numerär från Herlitz och Schyldt. 
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mindre modifieringar ansetts motiverade in på 90-talet. Modifieringar och uppgradering 

till generation två på 50-talet medgavs inte av ekonomiska skäl till hela numerären. 

Nästa stora generationsskifte inleddes på 60-talet genom anskaffande av robotsystem 

på stor bredd.  Hawksystemet som tillfördes 1962 har genomgått ett antal modifieringar 

och är fortsatt operativt liksom Rbs 70. Tillförda system enligt definitionen för 

generation fyra är Lvkv90 som är ett 40 mm eldrörsystem, fordonsmonterat i 

stridsfordon 90 och utrustat med egen radar och optroniskt sikte. Systemet är idag 

organisatoriskt integrerade i de mekaniserade förbanden. Rbs 90 som var en 

vidareutveckling av Rbs 70 med radar och mörkerförmåga är idag inte operativt 

eftersom en uppgradering ansågs kostsam och medel omfördelades till Rbs 23 som dock 

aldrig tillfördes. 

 

Förnyade politiska krav på medel- eller långräckviddigt luftvärn för att ersätta Rbs 97 

har rests. Beslut om Rbs 98 (IRIS-T) som ersättare av Rbs 70 har beslutats och införande 

påbörjas i en nära framtid.77 

4.4.5. Luftvärnets organisationstillhörighet 

Luftvärn organiserades inledningsvis inom artilleriet, övervägdes att bilda ny 

försvarsgren men kom istället att bilda eget truppslag inom Armén. Luftvärnet anses 

utgöra en del av det samlade luftförsvaret. Luftvärnsenheter för egenskydd fanns en tid 

organiserade inom alla försvarsgrenar, liksom inom de flesta truppslagen inom Armén. 

Efterhand sammanfördes allt luftvärn till Armén och slutligen till dagens 

Luftvärnsregemente, förutom det mekaniserade systemet. Sverige valde således 

principen att organisera luftvärnsförbanden i en samlad funktion inom Armén med 

uppgift att även ansvara för luftvärnsbehovet inom Flygvapnet. 

 

Försvarsgrenstillhörigheten har återkommande debatterats och utretts framförallt efter 

andra världskriget till och med 60-talet. Tillhörighet har värderats utifrån samtliga 

påverkansfaktorer och har vid olika tillfällen använts som argument antingen för eller 

emot förändringar av organisationen.  

5. Norsk luftvärnsutveckling 

5.1. Till och med andra världskriget 
Det norska luftvärnets ursprung kan härledas till tidigt 1900-tal då fästningsartilleriet 

påbörjade försök mot luftmål. Första världskriget kom att påvisa att hot av luftfarkoster 

såsom spaningsballonger och luftskepp var en realitet i krigföringen. Flygplan 

betraktades inledningsvis utgöra ett mindre hot på grund av kort räckvidd, men 

utvecklingen ändrade snart på detta.78 Då hotet från flygplan ökade krävdes mer 

                                                        
77 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2013/01/ett-luftvarn-i-toppklass/ (Hämtat 2014-05-06) 
78 Duvsete, s. 67. 
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specialiserade vapen. Brittiska och franska luftvärnskanoner anskaffades 1916, och 

räknas som det norska luftvärnets uppkomst.79  

 

Det norska Luftforsvaret har sin början då det norska Sjøforsvaret år 1912 tillfördes 

flygplan. Strax därefter anskaffade även Hæren eget flyg. En stortingsproposition 1913 

väckte frågan om att organisatoriskt slå samman Sjøforsvarets- och Hærens flyvåpen 

under en gemensam ledning. Förslaget kom dock att hamna i långbänk, beslut fattades 

först 1944 efter drygt 30 års debatt.80 

 

Luftvärnets organiserades inledningsvis inom både Hæren och Sjøforsvaret, och 

sorterades utifrån stationärt och mobilt luftvärn. Det stationära luftvärnet hade uppgift 

att skydda kustfästningar, fabriker och städer. Det mobila luftvärnet hade uppgift inom 

Hæren.81 

 

Efter första världskriget stagnerade luftvärnsutvecklingen i Norge. Omvärlden, liksom 

Norge, präglades av ekonomiska kriser och en tro på varaktig fred, vilket resulterade i 

en allmän nedrustning. Diskussionen om ett enhetligt luftförsvar fick förnyad kraft där 

främst ekonomiska och praktiska stordriftsfördelar eftersträvades. Sjøforsvaret var 

starkt emot en sammanslagning i tron om att få minskade resurser och understöd. 

Hærens och Sjøforsvarets flygstyrkor fick i slutet på 20-talet status som egna truppslag. 

Ett gemensamt Flygråd bildades för att öka samordningen.82 

 

Till följd av 1933 års Hærordning fattades beslut om att samla allt luftvärn under en 

gemensam organisation inom Hæren. Luftvernregimentet bildades 1934 under ledning 

av Generalinspektören för Artilleriet.83  

 

Under 30-talet påverkades den Norska försvarsdebatten av den politiska och tekniska 

utvecklingen inom stormakterna. Norge kom inom räckhåll för bombflyg, som för tiden 

var svår att försvara sig mot vare sig jaktflyg eller luftvärn, varför bombning av 

befolkning och industrier sågs som hot. En utredning om Norges luftförsvar tillsattes 

1936 för att utreda framtida utveckling. Hæren förespråkade ånyo en sammanslagning 

av de två flygvapnen och förordade en satsning på eget offensivt bombflyg för att kunna 

slå mot en angripares flygbaser.84    

 

Försvarsrådet som genomförde utredningen kom även att behandla huruvida 

Luftvernregimentet skulle ingå i en gemensam organisation. Rådet föreslog 

                                                        
79 Guldvog, s. 11. 
80 Asbjørnsen, s. 6. 
81 Guldvog, 2000, s. 11. 
82 Lindgjerdet, Frode, Norske luftmaktstenkere 1926-1940 – Luftkrigsskolens skriftserie volym 24 
(Trondheim: Tapir, 2011), s. 11-18. 
83 Duvsete, 2004, s. 67. 
84 Lindgjerdet, 2011, s. 11-18. 
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Försvarsdepartementet att bilda ett gemensamt luftförsvar där båda flygvapnen samt 

luftvärnet ingick. Förslaget omfattade även en kraftig utökning av luftvärnsförmågan 

som 1936 bestod av 34 luftvärnskanoner. Förslaget var att öka numerären till över 100 

kanoner för skydd av sex större städer, tre flygbaser och tre rörliga bataljoner, varav en i 

Nordnorge.85   

 

En fördjupad luftförsvarsutredning under ledning av chefen för generalstaben överste 

Otto Ruge inleddes. Utredningen kom att föreslå en sammanslagning och bildande av en 

ny försvarsgren, Luftforsvaret. Förslaget mottogs svalt av Försvarsdepartementet som 

ansåg att orimligt mycket kraft och resurser ägnades åt att bygga en övergripande 

administration istället för att bygga organisationen underifrån, med mer materiel och 

enheter. Departementet såg dock ekonomiska fördelar, särskilt vad gällde 

flygmaterieltillverkning och underhåll. Den politiska processen fortgick liksom den 

interna militära debatten. Chefen för Sjøforsvaret ansåg över tiden att det egna flyget 

inte kunde avvaras för en ny försvarsgren, men medgav att ett ökat samarbete var 

nödvändigt. I Stortingsproposition nr. 114 föreslogs slutligen en kompromiss där de 

båda flygvapnen fortsatt hölls åtskilda. Inom Hæren föreslogs en sammanslagning av 

Hærens flyvåpen och Luftvernregimentet till en ny gemensam enhet Hærens luftvåpen. 

Luftvärnet föreslogs därmed lämna artilleriet men kvarstanna inom Hæren. Luftvärnet 

kom att bli ett eget vapen (motsvarande truppslag) den 26 januari 1940 efter beslut av 

Stortinget. Förslaget om sammanslagningen och bildandet av Hærens luftvåpen hann 

dock aldrig verkställas då Norge kom att bli indraget i andra världskriget i och med 

Tysklans anfall, 1940. Av olika skäl främst ekonomiska hann aldrig den tänkta 

upprustningen av luftvärnet genomföras i tid. Inte heller civila insamlingar för 

storstadsluftvärn eller för skydd av industrier hann genomföras innan krigsutbrottet.86 

 

Luftvärnsregimentet bestod vid krigsutbrottet endast av fem fasta batterier. De fem 

enheterna hade i uppgift att skydda Oslo, Horten, Kjeller, Raufoss och Kongsberg. 

När det tyska angreppet kom så kunde det norska luftvärnet ge sporadiskt motstånd. 

Trots kriget så fattades beslut 1941 att bilda en gemensam ledning för Sjøforsvarets och 

Hærens flyvåpen för att under 1944 slå samman de två till en ny försvarsgren. Det 

norska luftvärnet upphörde i princip att existera under kriget.87  

5.2. Kalla kriget 
I slutet av 1945 påbörjades reorganisationen av luftvärnet. Man fick starta om från 

början då tidigare enheter var upplösta. Tyskarna hade kvarlämnat en stor mängd vapen 

och ammunition, runt 2000 kanoner varav de flesta var 88 mm. Materielen var relativt 

modern men man hade inte personal och organisation för att ta vara på allt. Luftvärnet, 

                                                        
85 Asbjørnsen, 1983, s. 104-105. 
86 Asbjørnsen, 1983, s. 6-15 och 112-115 ff. 
87 Guldvog, 2000, s. 10 f. 



Roger Åhfelt 2014-05-12  

HSU 12-14 

Sida 30 (49) 

 

förutom enheter för Hærens och Kustartilleriets egenskydd, organiserades formellt som 

en egen vapengren inom Luftforsvaret den 6 december 1946. 

 
En del av Luftvernartilleriet som omfatter forsvaret av byer, industri, 

kommunikasjonknutepunkter, flyplasser m.v forutsattes knyttet till Luftforsvaret, mens de andre 

forsvarsgrener beholder feltHærens mobile lv-artilleri og fartöyenes lv-artilleri.88 

 

En treårsplan sattes upp med målsättning att upprätta fem huvudenheter för försvar av 

prioriterade städer och objekt i Östlandet, Sørlandet, Vestlandet, Tröndelag och i 

Nordnorge. 1949 var verksamheten i full gång, man hade då upprättat elva tunga (88 

mm) och tre lätta batterier (37 mm), vilket ändå inte motsvarade behoven. Tyngre 

systemen utrustades med centralinstrument och snart därefter tillfördes engelska 

eldledningsradarer.89 

 

Den säkerhetspolitiska situationen förändrades där Sovjetunionen allt mer sågs som ett 

hot. Norge valde att ingå i Nato då organisationen bildades 1949. Då det norska 

Försvarsdepartementet önskade en extern värdering av försvaret tillsattes en utredning 

under ledning av en brittisk general. Utredningen konstaterade stora svagheter i 

luftvärnsförmågan och föreslog att luftvärnet överflyttades till Hæren för bildandet av 

en gemensam artillerikår bestående av fältartilleri, luftvärn och kustartilleri. Motivet var 

att skapa synergier mellan de enheter som nyttjade olika typer av artillerisystem 

avseende materielunderhåll, utveckling och kompetens. 1953 fördes luftvärnet formellt 

över till Hæren.90   

 

Uppbyggnaden fortsatte med stöd av amerikansk vapenhjälp och nya kanonsystem 

ersatte de tidigare tyska systemen. Ekonomin var vid denna tidpunkt ansträngd men 

inte direkt gränssättande för utvecklingen. 1953 nådde man sitt tidigare uppsatta mål 

med 84 lvbatterier med totalt 20 000 man. Utöver detta så upprättades även 21 

lvbatterier inom Heimvärnet med äldre materiel meduppgift att skydda nyckelobjekt 

såsom de större städerna samt de viktigaste flygplatserna. Den numerära storhetstiden 

blev kortvarig då de tyngre kanonerna snart bedömdes omoderna i en jämförelse med 

robotluftvärnet. 1957 fattades beslut om att lägga ner samtliga tunga batterier för att 

istället satsa på en bataljon långräckviddigt robotsystem, Nike för skydd av Oslo.91  

 

Beslutet enligt ovan hängde samman med att Nato ändrade strategi 1954 till 

avskräckning och vedergällning med kärnvapen. En ny utredning under ledning av 

statssekreteraren Jens Boyesen tillsattes. Utredningen ändrade fokus till förmån för 

skydd av Nordnorge samtidigt som försvaret i stort skulle klara av att hålla ut mot ett 

anfall intill allierat stöd anlände. Luftförsvarets huvuduppgift var att omedelbart kunna 

                                                        
88 St.Prp Nr.1 1945-46 enligt Guldvog, s. 15. 
89 Duvsete, 2004, s. 68-71. 
90 Duvsete, 2004, s. 157 ff. 
91 Zeider-Gundersen, H.F (red), Norskt artilleri gjennom 300 år, (Agdin, 1986), s. 66-68. 
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hävda eget territorium och därefter kunna understödja mark och sjöstridskrafter. Det 

tyngre luftvärnet ansågs passé och behövde ersättas med robotluftvärn medan det 

korträckviddiga fyllde en funktion i skyddet av flygbaser. Bara några år efter flytten till 

Hæren bedömdes luftvärnet åter höra hemma i Luftforsvaret. Motiven var att bädda för 

införandet av robotsystem och kunna optimera ledningen. Beslut om ett återförande till 

Luftförsvaret skedde 1957, med huvuduppgift att skydda flygbaser. Vid återgången 

tappade dock luftvärnet sin tidigare självständiga roll och luftvärnsenheterna kom att 

lyda under respektive flygbas.92 

 

Gjennestad som utforskat luftvärnets återgång till Luftforsvaret menar att de viktigaste 

skälen för beslutet var tredelat. För det första ansågs införandet av robotsystem öka 

effekten i luftrummet vilket var luftförsvarets huvuduppgift. För det andra var att många 

då antog att robotar på sikt inte bara skulle komplettera jaktskyddet utan dessutom 

kanske även ersätta det. Det tredje var att en ökad samordning mellan flyg och luftvärn 

krävdes. Samordning var även ett huvudskäl till att man även föreslog att de 

korträckviddiga systemen skulle med i tillbakaförandet då skyddet av flygbaser ansågs 

särskilt prioriterat.93 

 

Den första tiden efter återförandet blev präglad av stort missnöje bland 

luftvärnsofficerarna. ”Borgerkrigen”, inbördeskriget inom luftförsvaret var ett faktum. 

Stor oenighet om framtida utveckling rådde. Kampen stod mellan nya flyg- eller 

luftvärnsrobotsystem. Från att ha haft en enorm expansion stod nu det norska 

luftförsvaret inför ekonomiska överväganden då den amerikanska vapenhjälpen var i 

slutskedet. Det långräckviddiga kanonluftvärnet var omodernt och föreslogs för 

nedläggning samtidigt som en bataljon Nike anskaffades. Nike blev operativt 1960 men 

bara några år senare började systemet ifrågasättas. Hotet mot Oslo betraktades som allt 

orimligare medan hotet i Nordnorge växte. Nike var dessutom dyr i drift och krävde 

modifieringar och kostsamt underhåll. Hawk systemet erbjöds som lämpligt vapenstöd 

för skydd av flygbaser men ansågs då för dyrt i drift. En satsning skedde istället på 

automatkanonsystem L70 som fortsatt bedömdes vara effektiva inom sitt 

räckviddsområde. Nato ställde krav på att varje flygbas skulle skyddas av minst fyra 

lätta batterier.94  

 

Luftvärn var ansett som en av de stora svagheterna i Hæren under stora delar av kalla 

kriget. 95 Hærens luftvärnsbatterier ombeväpnades mellan 1972-76 från 40 mm akan till 

mer rörliga 20 mm system samtidigt som lättare vapen erhölls från Luftforsvaret.  Under 

80-talet storsatsade Hæren på brigadernas luftvärn. 1986 skedde de första leveranserna 

av svensktillverkade Rbs 70 som tillfördes de mest prioriterade brigaderna. Systemet 

fick namnet Norwegian Army Low Level Air Defence System (NALLADS), och omfattade 

                                                        
92 Duvsete, 2004, s. 80-91. 
93 Gjennestad, s. 55 f. 
94 Gjennestad, s. 27-35. 
95 Gjeseth, Gullow, Haeren i omvelvning 1990-2005 (Bergen: Fagbokforlaget, 2008).  s. 223. 



Roger Åhfelt 2014-05-12  

HSU 12-14 

Sida 32 (49) 

 

verkans-, sensor- och sambandssystem. De mindre prioriterade brigaderna och två 

separata divisionslvbataljoner skulle tillföras systemet under 1990-91. Rbs 70 tillfördes 

dessutom Luftforsvaret i början på 90-talet som komplement vid skyddet av 

flygbaserna.96 

 

Rbs 70 var en långsiktig satsning på luftvärnsförmågan som medförde behov av 

samordning av luftvärns utbildning. Luftvärnsenheterna som ingick i artilleriet fick 

1981 en egen fackskola i Fredrikstad. Artilleriet delades upp i två underenheter 

fältartilleri och luftvärn med särskilda inspektörer.97 

 

Natos möjligheter att förstärka Norge via flygplatser och hamnar ansågs högst 

prioriterat för skydd av luftvärn.  Hawk system, Norwegian Adapted Hawk (NOAH) 

anskaffades 1990 för att stärka skyddet av flygbaserna. NOAH modifierades kort 

därefter till Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) som 

beväpnades med radarmålsökande AMRAAM-robotar vilket tillfördes 1994.98 

5.3. Efter kalla kriget 
Efter murens fall drev säkerhetspolitiska och ekonomiska förändringar på reformen för 

ökad kvalitet och minskad numerär. Minskad budget i kombination med ökade 

materielkostnader ledde till krav på förändringar. Nato utgav ett nytt strategiskt 

koncept 1991 samtidigt som ett ryskt hot mot södra Norge betraktades osannolikt 

medan det i norr fortsatt kunde uppstå.99 

 

Vad gäller luftvärnet presenterade Forsvarsdepartementet under 1993 sin Proposition 

nr. 38 som initierade stora förändringar i luftvärnsstrukturen med en omedelbar 

halvering av den fredstida etableringen inom Luftforsvaret. Uppgiften till luftvärnet var 

tydligt angiven till skydd av ett mindre antal prioriterade flygbaser. Framtida numerär 

angavs till sex batterier NASAM och tio vardera med Rbs 70 och L70, vilket senare kom 

att reduceras ytterligare.100  

 

Inom Hæren skedde under 90-talet en satsning på Nordnorge och ett framtida 

divisionskoncept kallad Division 2000. Utvecklingen av div 2000 ställde högre krav på 

luftvärn med bland annat ökad höjdtäckning. Hæren såg behov av medellångräckviddigt 

luftvärn och NASAMS blev därmed aktuellt även för Hæren. Beslut om anskaffning av ett 

batteri NASAMS till divisionsluftvärn togs år 2000, ett beslut som aldrig kom att 

genomföras.101 

 

                                                        
96 Breilid, Olav mfl, Hæren etter annen verdenskrig, 1945-1990. (Oslo: Fabritius, 1990), s. 332, 356, 434-435. 
97 Nilsen, Knut, Östfold regiment 1993-2002, (Östfold regiment, 2003), s. 58-61, 70. 
98 Maack, Ivar, Luftvernartilleriet-hvor står det vhor går det?, Artikel i Vårt Vern nr. 5 1991. 
99 Gjeseth, s. 37. 
100 Forsvarsdepartementet, St.prp. nr. 38, Om framtidig luftvernstruktur i Luftforsvaret. (1993-01-15) 
101 Gjeseth, s. 223. 

http://www.google.se/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Olav+Breilid%22
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Ambitionerna med divisionskonceptet fick i och med Proposition nr 45 2000-2001 sitt 

slut. Regeringen fastslog att det inte förelåg något militärt hot mot Norge.  

 
Det norske forsvaret er i stor grad fortsatt organisert for å motstå en storstilt invasjon av norsk 

territorium, hvilket ikke lenger er en sannsynlig trussel.102  

 

Under kalla kriget skulle norska försvaret möta ett angrepp och hålla ut intill att allierat 

stöd anlände. Uthålligheten i inledningsskedet ansågs då vara avgörande, men efter 

reformen 2001 ansågs inte hålltiden längre vara dimensionerande, den internationella 

krishanteringen blev viktigare.103 

 

Materiel för de planerade sex NASAM-batterierna anskaffades, men endast två behölls 

efter reduceringar 2001. De nya förutsättningarna ledde dessutom till ett beslut 2004 

om avveckling av NALLADS. Børresen kommenterar valet mellan NASAM och NALLADS 

enligt följande: 

 
I perioden 2003-2005 ble det etter hvert klart at det norske forsvarsbudsjettet ikke kunne 

opprettholde to luftvernsystemer. I en slik situasjon var det åpenbart at av de to systemene 

NASAMS og NALLADS så var det NASAMS med sin rekkevidde, høydedekning, allværskapasitet og 

evne til kontroll som måtte beholdes.104  

 

Efter avvecklingen saknade Hæren egen luftvärnsförmåga. Luftförsvaret fick därmed i 

uppgift att svara för luftskydd av Hæren i avvaktan på en ersättare till NALLADS som 

planerades till 2005-10. Ekonomin räckte inte varför anskaffning sköts till framtiden.105 

Arbetet med att anskaffa luftvärn till Hærens pågår, där en kombination av 

korträckviddiga system och NASAM II planeras, beslut väntas under 2014. Hærens 

luftvärn kommer då åter bli en inordnad del av artilleriet.106  
 

Under 50-talet fanns det 14 baser, antalet var långt mer än det egna nationella behovet 

för att kunna motta stöd. 2001 behölls åtta baser medan övriga överläts för drift av 

civila aktörer. Mobila basenheter utvecklades för att vid behov kunna nyttja civila 

flygplatser.107 Idag består det Norska luftvärnet av en NASAM 2 luftvärnavdelning (tre 

stridsgrupper) med huvudsäte förlagt i Ørland. Förbandet finns på de två huvudbaserna 

Ørland och Bodø med uppgift att även kunna ge skydd på ett antal spridningsbaser. Den 

politiska inriktningen är att samordna all flyg och luftvärnsverksamhet till en huvudbas 

på Ørland, en flytt som avses vara färdig 2015.108 Luftvärnet skyddar fortsatt flygbaser, 

men skall med mobila enheter flexibelt kunna nyttjas för exempelvis skydd av 

                                                        
102 Forsvarsdepartementet, St.Prp. 45, 2000-2001, Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, s. 11. 
103 Gjeseth, s. 231. 
104 Børresen, Bernt, Intervju via mail (2014-05-29) 
105 Gjeseth, s. 223. 
106 Forsvarsdepartementet, St.Prp 1S, 2013–2014, (2013-09-27), s. 110. 
107 Gjeseth, s. 44. 
108 Forsvarsdepartementet, St.Prp.  1S, s. 93. 
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framskjutna baseringar, andra objekt i Norge eller internationellt, samt understödja 

Hæren. Synen på luftvärnets betydelse för basskyddet är fortsatt stark.  

 
Bakkebasert luftvern og baserforsvar er viktige integrerte deler av et luftforsvarssystem. 109 

 

Sverre Diesen, före detta överbefälhavare i Norge, anser att dagens luftvärnsresurser 

inte räcker för att skydda alla baser, vilket i ett initialt skede ses som en primär uppgift 

då hotet inledningsvis riktas mot luftförsvaret, och räcker därmed inte till för att skydda 

Hærens förband i Nordnorge. I sammanhanget bör nämnas att Norges framtida 

sjöbaserade luftvärnssystem kommer att ha en förmåga att inte enbart skydda sig själva 

utan dessutom kan skydda en större yta inklusive landområden. Detta anser Diesen är 

en särskilt viktig typ av robust förmåga för ett kustland som Norge.110  

5.4. Sammanfattning - svar på fråga 2 

5.4.1. Omgivningen  

Det norska lufthotet uppstod likt det svenska från ingenting i början på 1900-talet och 

har därefter ständigt accelererat i takt med teknikutvecklingen. Efter 

unionsupplösningen sågs Sverige som ett möjligt hot men det förbyttes snart till 

stormakter i Europa. Avsikten var att hålla sig Neutral. De ekonomiska kriserna var 

återkommande och påverkade möjligheterna till nyanskaffning av materiel och enheter. 

När Tyskland anföll så stod inte det norska försvaret tillräckligt rustat. Efter kriget såg 

Norge som enda säkerhetspolitiska lösning att alliera sig med västmakterna inom Nato. 

Norge fick särskilt vapenstöd från USA och tiden efter kriget var ekonomin därmed inte 

begränsande. Efter hand upphörde hjälpen och Norge tvingades åter ta stora 

ekonomiska hänsyn. 

 

Sovjetiskt kärnvapenhot mot främst Oslo ersattes av hot om ett begränsat anfall i 

Nordnorge som fick högsta prioritet. De egna flygbaserna har över tiden ansetts viktiga 

för en angripare att kontrollera och utnyttja. När kalla kriget upphörde så ominriktades 

försvaret mot internationella uppgifter, inriktningen har nu vänt åter mot ett mer 

nationellt inriktat försvar fortsatt med stöd av Nato. 

5.4.2. Mål/uppgift till luftvärn 

I inledningen var luftvärnets huvuduppgift att skydda befolkningen i större städer mot 

strategisk terrorbombning. En vilja att skydda flygbaser samt Hærens förband fanns 

men resurser saknades. Under kalla kriget var luftvärnets huvuduppgift fortsatt skydd 

av städer främst Oslo, flygbaser och viktiga anläggningar. Norskt luftförsvar kom att 

utgöra Natos nordliga flank och Nato ställde krav på det norska luftförsvaret inklusive 

luftvärnet. Flygbaser blev tidigt högst prioriterat för skydd av eget flyg och för 

                                                        
109 Forsvarsdepartementet, St.Prp. 73 S 2011–2012, Et forsvar for vår tid, (2012-03-23), s. 78. 
110 Diesen, Sverre, Fornyelse eller forvitring? – Forsvaret mot 2020. (Trondheim: Cappeldamm, 2011), s. 
189, 201 f. 
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möjligheten att ta emot förstärkningar från allierade. Skyddet av markstridskrafter har 

hanterats inom Hæren med eget organiserat luftvärn.   

5.4.3. Luftvärnets numerär 

 
Figur 5 Norsk luftvärnsnumerär111 

Den norska luftvärnsnumerären kan sammanfattas enligt figur 5 ovan. Från starten 

1916 skedde en svag uppgång till fem fasta batterier 1940. Planerna var att snabbt öka 

detta men kriget satte stopp för det. Numerären upphörde i och med tysk ockupation. 

Efter kriget ökade numerären dramatiskt dels tack vare kvarlämnad tysk materiel och 

amerikansk vapenhjälp. En numerär topp inföll under 50-talet men har därefter 

reducerats.  Efter kalla krigets slut ökades reduceringstakten avsevärt men har på 

senare år avstannat. I framtiden förutspås numerären åter öka något i och med 

återinförande av luftvärn inom Hæren. 

5.4.4. Vapensystem inom luftvärnet:  

 
Figur 6 Norsk Svensk luftvärnsystemutveckling 

                                                        
111 Grafen är schematisk och baseras på uppgifter om numerär från Asbjørnsen, Zeider-Gundersen och 
Maack. 
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Figur 6 ovan utvisar en översikt över de luftvärnssystem som nyttjats i Norge. Efter 

initiala Engelska och Franska vapen satsades det på första generationens 

eldrörsluftvärn med kaliber 7,5 cm. En större mängd 20 och 40 mm akan beställdes 

under senare delen på 30-talet men hann aldrig levereras innan krigsutbrottet. 

 

Efter kriget övertogs kvarlämnade tyska 88 mm kanonsystem. Dessa modifierades till 

andra generationen men kom snart att ersättas genom det amerikanska vapenstödet 

med kanonsystem. Samtidigt som äldre kanonsystem fasades ut infördes det första 

robotsystemet Nike. När vapenstödet upphörde stod Norge inför behov av uppgradring. 

L70 prioriterades gentemot fler robotsystem vars inträde därmed försköts på framtiden. 

 

Under 80-talet infördes fler robotsystem samtidigt som Nike var under utfasning. 

Robotsystem 70 utgjorde en storsatsning på Hærens skydd medan Hawk tillfördes 

Luftforsvaret för skydd av flygbaser och modifierades till NASAMS (generation fyra). 

Eldrörssystemen fasades ut i anslutning till millennieskiftet. Kvar idag är NASAM II som 

anses vara ett system i världsklass. 

5.4.5. Luftvärnets organisationstillhörighet 

Den norska luftvärnstillhörigheten har sitt ursprung i fästningsartilleriet. Hærens 

artilleri blev därefter hemvist för att direkt efter kriget sorteras med huvudfunktionen i 

luftförsvaret medan delar för övriga vapengrenars egenskydd behölls i Hæren 

respektive Sjøforsvaret. Norge valde således principen att organisera 

luftvärnsförbanden utifrån vilka uppgifter som löstes. 

 

Under fyra år mellan 1953-1957 överfördes luftvärnet till Hæren efter extern 

organisationsvärdering. Syftet var att bilda en Artillerikår för att därigenom vinna 

samordningsvinster inom materiel och kompetensområdet. Övergången blev kortvarig 

och en återgång beslutades. 

 

Hæren har sedan dess haft ett luftvärn ingående inom Artilleriet, först som mindre 

avdelning men sedan som egen så kallad branjse. Efter NALLADS avveckling har 

organisationen upphört för att om planerna fullföljs åter utgöra en mindre avdelning 

inom Artilleriet. Luftforsvarets luftvärnsförband övertog uppgiften att skydda Hæren i 

samband med NALLADS avveckling. 

 

Försvarsgrenstillhörigheten har efter 1957 inte debatterats i Norge.  

 
Forsvar av våre kampfly er en svært viktig oppgave, en oppgave som har vært tillagt Luftforsvaret. 

Det har etter perioden 1954-57 aldri vært et tema, verken i Hæren eller Luftforsvaret, å overta 

roller fra hverandre.112 

 

                                                        
112 Børresen, Bernt, Intervju via mail (2014-05-29) 
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6. Jämförelse svensk och norsk utveckling 

6.1. Inledning 
Kapitlet avser att jämföra svensk och norsk luftvärnsutveckling. Jämförelsen inleds med 

att analysera respektive tidsperiods definierade skillnader i påverkansfaktorerna. 

Därefter jämförs den totala organisationsutvecklingen för att slutligen besvara den 

tredje delfrågan.   

6.2. Jämförelse till och med andra världskriget 
 

Tabell 3 Jämförelse tiden till och med andra världskriget 

 
Den svenska och norska luftvärnsutvecklingens uppstart och utveckling den första tiden 

var mycket likartad. Omgivningen med begränsad ekonomi och en samsyn på lufthotet 

med terrorbombning mot civila var lika. Utveckling av vapensystemen och numerär 

byggdes upp från noll. Länderna hade en liknande säkerhetspolitik och avsåg vara 

neutrala. Den stora skillnaden under perioden kom att bli att norsk luftvärnsutveckling 

avbröts i och med kriget medan den svenska eskalerade. Sverige kunde bygga upp en 

numerärt omfattande luftvärnsorganisation som blev starkt förankrad som ett 

armétruppslag. Luftvärn fanns även i övriga försvarsgrenar men det var inom Armén 

funktionens huvudplattform etablerades och en inspektör utsågs. 

6.3. Jämförelse under kalla kriget 
 

Tabell 4 Jämförelse under kalla kriget 
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Kalla kriget är den i undersökningen tidsmässigt mest omfattande perioden och påvisar 

en rad stora förändringar i påverkansfaktorerna. Omgivningen kom framförallt att skilja 

sig avseende säkerhetspolitisk strategi. Det norska Nato medlemskapet har haft stor 

inverkan på det strategiska konceptet som baserats på att ta emot stöd från Nato. Det 

norska konceptet att vinna tid för allierad tilltransport kom att påverka utformningen av 

försvaret och de prioriteringar som följde på det. Det svenska flyget skulle ta första 

stöten och öka möjligheterna för markstridskrafterna att mobilisera och möta 

invasionen. Nato har haft inverkan på det norska försvarets utformning, Sverige har 

varit hänvisade till sig själva. 

 

Synen på hotbilden har varit likartad med Sovjetunionen som troligaste angripare 

initialt med kärnvapen och därefter mer av konventionell art. Det finns en större 

skillnad i prioritering från framförallt tiden efter att kärnvapenhotet nedtonades. 

Norges prioritering av skydd av de egna baserna för att möjliggöra allierat stöd inom 

kort tid kontra den svenska prioriteringen av luftvärn för att skydda markstrids-

krafterna efter invasion inletts.  

 

Ekonomi har för båda länderna haft stor påverkan på möjligheten att tillföra nya system 

både vad gäller teknik och numerär. En snabb Norsk återuppbyggnad var möjlig genom 

att tysk materiel kvarlämnats och att amerikansk vapenhjälp gavs. Både Sverige och 

Norge har följt med i den tekniska luftvärnsutvecklingen dock med olika intensitet och 

kraft vid olika tidpunkter. Sverige har över tiden haft en relativt stor systembredd, 

landet har varit tidig med införande av nya generationer. Norska utvecklingen har varit 

mer tvekande främst av ekonomiska skäl, men också beroende på att systemen har 

ansetts tillräckligt bra. Norge var först med införande av robotsystem då 

kärnvapenhotet mot Oslo ansågs stort samt att landet ingick som en del i ett 

sammanhängande Natosystem för luftförsvar. Sverige anskaffade långräckviddigt 

luftvärn i ungefär samma skede för att möta kärnvapenhotet på hög höjd.  

 

Ett tydligt exempel på skillnad i norsk och svensk anskaffning är Hawksystemet. Hawk 

skaffades vid olika tidpunkter, men det intressanta är framförallt vilken uppgift som 

skulle lösas. I Sverige var uppgiften att skydda pansarbrigaderna, i Norge tillfördes 

systemet för skydd av flygbaser.  

 

Vad gäller organisationstillhörigheten så fanns i början en likhet i att luftvärnsförband 

fanns organisatoriskt i båda försvarsgrenarna. Sverige hade huvudfunktionen i Armén 

som med tiden övertog hela ansvaret även för Flygvapnets luftvärn, med undantag för 

perioden då RBS 68 var operativt fram till 1978. I Norge valdes att fördela luftvärnet till 

båda försvarsgrenarna utifrån vilken uppgift som innehades, med ett kort organisatorisk 

undantag 1954-1957, då allt luftvärn samlades till Hæren. Huvudfunktionen förlades till 

Luftforsvaret.  
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6.4. Jämförelse efter kalla kriget 

Tabell 5 Jämförelse efter kalla kriget 

 
 

Tiden efter kalla kriget är i stort liknande i svenskt och norsk luftvärnsutveckling. Stora 

reduceringar har skett motiverade av en liten hotbild i kombination med ekonomiska 

neddragningar. Efter en tid av internationellt fokus har båda länderna på senare tid 

växlat åter mer mot det nationella. Skillnaden avseende alliansfrihet kvarstår dock men 

den skillnaden att Sverige gått med i EU och uttryckt en ensidig solidaritetsförklaring 

där hjälp utlovas och förväntas i händelse av kris. 

 

Vapensystemutvecklingen har präglats av reduceringar av äldre system och en avsevärt 

minskad numerär liksom uppskjutna eller uteblivna materielsatsningar. Den tidigare 

intensiva materielutvecklingen kom att i det närmaste avstanna i Sverige. I Norge har 

systemutvecklingen fortsatt och man har idag ett toppmodernt system. Nya system är 

nu planerade att införas i både Sverige och Norge och framtiden kan förutspås ge 

länderna likartade system och systembredd.  

 

Den organisatoriska tillhörigheten har efter reduceringar kommit att medföra att båda 

länderna har sitt kvarvarande luftvärn koncentrerat till en av försvarsgrenarna med 

krav på sig att vara flexibla för att kunna lösa samtliga tidigare typer av uppgifter 

oavsett plats nationellt eller internationellt. Framtiden förutspås återställa det tidigare 

norska organisationskonceptet genom tillförsel av luftvärn till Hæren. 
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6.5. Sammanfattning - svar på fråga 3 
För att svara på den tredje delfrågan görs en sammanställning och jämförelse av de båda 

ländernas organisationsutveckling, se figur 7. 

 
Figur 7 Jämförelse av organisation 

Båda ländernas luftvärnsorganisation har en likartad uppstart genom att uppstå där 

artillerikanonerna fanns. Den svenska utvecklingen blev snabbt intensiv och växte sig 

stark. Artilleriets etablerade regementen utgjorde basen för utvecklingen av både 

kompetens och vapensystem. Luftvärnet utvecklades enormt i samband med kriget och 

föreslogs till och med bilda en egen försvarsgren med det stannade vid en separat 

arméfunktion. Eftersom funktionen expanderade så starkt medgavs den samtidigt att ta 

ansvar för skyddet av befolkningscentra, viktigare objekt liksom för flygvapnets baser. 

Beredskapsåren gjorde således att luftvärnsorganisationen kunde etableras och 

förankras i Armén. Flygvapnet bildades tidigt och hade fullt upp med att ta ansvar för 

den egna expansionen.  

 

Den norska luftvärnsutvecklingens inledning blev mer trevande och avbröts i och med 

kriget. Luftvärnets organisationstillhörighet var fram till dess i skuggan av den mer 

betydelsefulla organisationsdebatten om ett eller två flygvapen. Efter kriget kunde 

funktionen återuppbyggas utan ett starkt organisatoriskt arv. Valet föll på att ge de olika 

försvarsgrenarna ansvar för respektive arena, luft, mark respektive sjö.   

Luftvärn med uppgift att skydda städer, industrier, kommunikationer och flygplatser 

sågs som en naturlig del av luftförsvaret och utrustades med tyngre luftvärnssystem. De 

luftvärnsdelar som hade uppgifter att skydda Hærens förband sågs naturligen fortsatt 

tillhöra dessa och utrustades med lättare vapensystem för hög rörlighet.113   

                                                        
113 Se s. 30. 
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Efter kriget började utredningarnas tid då organisationstillhörighet i båda länderna 

debatterades och i Norge till och med omrövades i två turer. Övergången till generation 

tre, robotsystemen gav båda länderna anledning att överse den organisatoriska 

tillhörigheten. För Norge blev införandet av robotsystem Nike och det ökade 

samordningsbehovet det argument som, tillsammans med prioriteringen av skyddet av 

flygbaserna, kom att fastställa huvudfunktionens tillhörighet till Luftforsvaret.114 

För Sverige blev debatten mer utdragen. Argumenten för att likt Norge bilda ett 

organisatoriskt luftförsvar var starka men syns ha fallit på grund av stora praktiska och 

ekonomiska konsekvenser. Införandet av robotsystem som argument för 

organisationstillhörighet föll genom att båda försvarsgrenarna fick robotsystem. Till 

detta skall tilläggas den efterhand starka kopplingen och prioriteringen av skyddet av 

markstridsförbanden i samband med invasion.115  

 

Under 80 och 90-talen var organisationstillhörigheten i båda länderna stabil. 

Uppgifterna till luftvärnet var tydligt definierad och numerär och vapensystem anpassad 

för uppgiften. I och med NALLADS avveckling övergick Norge till motsvarande 

organisationsprincip som Sverige med tillhörighet i en försvarsgren men med ansvar för 

båda. Detta anses dock vara en tillfällig lösning i avvaktan på nya system till Hæren. Att 

det kvarvarande norska luftvärnet idag tillhör Luftforsvaret och inte Hæren är grundat 

på att det mest kvalificerade systemet NASAMS behölls. Följande skillnader kan 

konstateras som kan ha förklaringskraft i valet av olika organisation. 

 

 Numerärens storlek hade påverkan för svensk beslut att bevara armétillhörighet, 

den norska numerären utgjorde inget hinder för organisationsbyten. 

 Införandet av robotsystem var för Norge ett bärande argument för organisatorisk 

samordning inom Luftforsvaret, för svensk del löstes införandet med tillförsel till 

båda försvarsgrenarna. 

 Norges prioritering av flygbaserna utgjorde bärande argument för organisatorisk 

kraftsamling av luftvärnet till Luftforsvaret. Sverige kom efterhand att prioritera 

skyddet av markstridsförbanden vilket i slutändan blev ett bärande argument för 

fortsatt armétillhörighet. 

 

                                                        
114 Se s. 31. 
115 Se s. 20-21. 
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7. Slutsatser och diskussion 

7.1. Studiens resultat  
Syftet med undersökningen är att bidra till förklaringen varför vi har olika lösningar för 

organisationstillhörighet och dessutom analysera huruvida det finns några incitament 

för att se över dagens svenska organisation.  

 

Val av organisation sker enligt den teoretiska modellen enligt en sammanvägning av de 

olika påverkansfaktorerna. Omgivningen inklusive hotbilden påverkar vad som behöver 

skyddas (mål/uppgift) liksom vad skyddet behöver för instrument (vapensystem och 

numerär). Hur uppgifterna löses och fördelas är själva valet av organisatorisk struktur. 

Olika strukturer kan enligt organisationsteorin väljas för att lösa samma typ av uppgift. 

Abrahamsson menar att det egentligen inte finns någon organisation som är bäst utan 

att det hela tiden handlar om att göra så optimala anpassningar som möjligt utifrån 

rådande situation.116   

 

Svaret på uppsatsens huvudfråga varför Sverige och Norge har olika organisatorisk 

tillhörighet är inte entydigt. Undersökningen påvisar att både Sverige och Norge 

efterhand har försökt göra optimala anpassningar efter rådande situation. Idag har 

förvisso länderna olika organisationstillhörighet, men skillnaden syns även bestå av ett 

genom historien olika val av organisationsprincip.117 Sveriges arméluftvärn kom tidigt 

att svara för allt luftvärn oavsett uppgift eller understödd försvarsgren, vilket är en form 

av matrisorganisation. Norge valde vid reorganisationen efter kriget att differentiera 

luftvärnet utifrån uppgiftsområden och specifika krav, så kallad divisionsorganisation. 

Dessa valda principer har därefter visat sig bärkraftiga inom de båda ländernas 

luftvärnsutveckling. Undantag har varit Rbs 68 systemets varande i Flygvapnet liksom 

nu rådande läge i Norge i och med den förmodat tillfälliga avsaknaden av Hærens 

luftvärn. 

 

Ett antal påverkansfaktorer har haft stor betydelse för den fortsatta anpassningen av 

organisationen och valet av organisationstillhörighet. Norskt val är tydligt förankrat i 

det prioriterade skyddet av de egna flygbaserna, dels för egna flygstridskrafter, dels för 

möjligheten att ta emot allierade. Uppgiften är fortsatt stark även om en utökning till 

mer flexibla uppgifter har skett. Den svenska tillhörigheten är mer kopplat till det 

ursprungliga organisationsvalet. En möjlig förklaring är att luftvärnsorganisationen 

snabbt växte sig stor och etablerad och därför svårligen rubbades eller omorganiserades 

vid tiden för den mest intensiva organisationsdebatten. Tillhörigheten kom att 

förstärkas ytterligare i och med Luftförsvarsutredningen 1967 och en ökad prioritering 

av markstridsförbandens skydd vid en invasion. 

 

                                                        
116 Se s. 7. 
117 Se s. 8. 
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Vid efterföljande neddragningar i båda länderna har kvarvarande luftvärn slutligen 

hamnat i den försvarsgren där det ursprungliga funktionsansvaret och den viktigaste 

uppgiften en gång tilldelades. Rådande organisationer har inte valts av dagens 

beslutsfattare eller vägts mot dagens uppgifter utan har snarare fåtts i arv från tidigare 

utveckling.  

 

Finns det då några incitament för att se över dagens svenska organisation? Tillfället för 

försvarsgrensvis organisationsförändring förefaller genom historien vara möjliga och 

särskilt genomförbara i samband med låg numerär och tillförsel av nya generationers 

vapensystem. I ett rationalistiskt perspektiv så måste mål och uppgift dock vara det som 

främst motiverar ett nytt val. Vilka mål och uppgifter som skall lösas baseras som 

tidigare nämnts bland annat på vilket hot som föreligger och vad man har råd med. 

 

I och med en återgång till det nationella försvaret och en förändrad hotbild som ställer 

nya krav på luftvärnsförmågan, så finns det i grunden en anledning att se över rådande 

organisation. Förändringar av påverkansfaktorer torde alltid utgöra incitament för 

organisationsvärdering för att finna optimala anpassningar som bättre leder mot målet. 

Samtliga påverkansfaktorer förutom mål och uppgifter är starkt förändrade sedan 

föregående organisationsvärdering i luftförsvarsutredning 1967. Numerären är idag 

jämförbar med mellankrigstidens. Vapensystemen står inför en förnyelse och 

generationsuppgradering. Förutsättningarna tycks infinna sig men det enda som kan 

motivera en omvärdering och en organisationsförändring är om luftvärnet ges en 

prioriterad uppgift. Att som i både Sverige och Norge behålla alla luftvärnsuppgifter 

trots avsevärt reducerad numerär ger knappast stöd för val av organisationstillhörighet. 

Så länge organisationens mål och uppgift inte är specifikt definierad så kan inte en 

värdering av organisationens önskade effekt åstadkommas. Om målet är just flexibilitet, 

så kan man förmoda att organisationstillhörigheten inte spelar någon större roll, vilket 

de facto skillnaden i tillhörighet mellan Sverige och Norge påvisar. Båda länderna har i 

princip samma uppgifter men har olika tillhörighet. 

 

Historien påvisar även att omfattande organisationsförändringar kan ge icke önskvärda 

effekter samt visa sig vara kortvarigt rationella. Det viktiga syns inte vara vilken 

försvarsgrenstillhörighet som väljs, det viktiga är hur organisationen fungerar och 

klarar av att anpassa sig i strävan efter att nå målen så optimalt som möjligt.  

7.2. Metoddiskussion 
Undersökningen har utgått från en rationalistisk ansats. Denna ansats utgjorde ett 

medvetet val gentemot den systemteoretiska ansatsen som också var ett möjligt 

alternativ. Resultatet av undersökningen påvisar en koppling till prioritet av uppgift 

vilket stärker det rationalistiska perspektivet. Samtidigt finns det en avsaknad av ett 

entydigt svar vilket öppnar upp för andra perspektiv. Undersökningen har avgränsats 

till luftvärn men hade istället kunnat studeras som en komponent i ett 

luftförsvarssystem.  
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I undersökningen valdes att utgå ifrån ett rationellt beslutsfattande.  Empirin påvisar 

återkommande att det kan finnas andra skäl än rationella till valet av organisation. 

Påfallande ofta förekommer i den svenska litteraturen beskrivningar av olika former av 

kamp, särskilt mellan flyg- och luftvärnssystem liksom avseende ekonomiska resurser. I 

Norge förekommer kamp mest i samband med återförandet till Luftforsvaret för att 

därefter upphöra. Børresen är mycket tydlig med att det i Norge inte förekommit en 

organisatorisk kamp mellan försvarsgrenarna avseende tillhörighet då uppgifterna varit 

tydligt åtskilda. Detta syns rimligt då respektive försvarsgren själva rått över de egna 

luftvärnsresurserna.118 

 

Undersökningen har varit övergripande över en lång tidsperiod, med nuvarande vetskap 

så hade det varit önskvärt att avgränsa undersökningen kring den period då både 

svensk och norsk luftvärnsorganisationstillhörighet etablerades, det vill säga 40-, 50- 

och 60-talet för att än djupare finna orsakerna i de resonemang som besluten grundades 

på. Styrkan med tidsomfånget är att en insikt om de tidiga organisatoriska valen har haft 

en betydelse för dagens organisation liksom att dagens norska organisationstillhörighet 

faktiskt kan ses som ett möjligt undantag. 

 

Luftvärn bör idag inte isoleras till att bara avhandla markbaserade system utan bör även 

omfatta de sjöbaserade, som fått en allt större betydelse för det gemensamma 

luftförsvaret. En jämförelse mellan Sverige och Norge blir inte heltäckande då Norge har 

fartygsbaserade system som kan bidra till det markbaserade, vilket Sverige idag saknar. 

I omgivningen hade luftförsvarets övriga delar kunnat tas med som indikatorer för att 

ge en mer sammanhållen bild, eftersom en politisk avvägning har skett mellan flyg-, 

luftvärns- och flygbassystem. 

 

Wardens indelning av uppgifter har inte ha varit särskiljande mer än i början av 

utvecklingen. Senare tider har luftvärn behövts för att skydda alla ringarna. En 

alternativ indelning vore att nyttja luftförsvarsluftvärn, markstridsluftvärn och övrigt 

luftvärn som särskiljande indikatorer. 

7.3. Reflektion 
I den teoretiska introduktionen beskrevs bland annat att formella organisationer 

kännetecknas av arbetsfördelning och specialisering. Vidare skrevs att en välstyrd 

organisation är ”både effektivt målinriktad och effektivt samordnad”. 119 

 

Norges valda princip för luftvärnsfunktionen har gett en tydlig försvarsgrenskopplad 

specialisering. Fördelen med detta syns vara att enheter enbart har haft en chef och en 

mer renodlad uppgift. Sveriges valda princip enligt matrisorganisation, har erhållit 

                                                        
118 Børresen, Bernt, Intervju via mail (2014-05-29) 
119 Se s. 5. 
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synergier i luftvärnsfunktionens samlade utveckling. Trots vald organisationsform så 

hade svenskt luftvärn med tidigare starka numerär en möjlighet att inom funktionen 

avdela förband för specifika uppgifter, exempelvis att skydda en flygbas. Det finns 

således olika vägar att nå samma mål med olika styrkor och svagheter. 

Matrisorganiseringens svaghet är att den kräver ett ökat krav på samarbete och 

gemensamma beslut. Två chefer, i Sverige CA och CFV, skall komma överens om hur den 

önskade funktionen skall fungera och utformas. Matrisorganisationer tycks mer än 

andra organisationer leda till maktkamper, vilket undersökningen till del berört.120 

 

En reflektion kopplat till valet av organisationsprincip är hur dagens krav på luftvärn, 

att flexibelt kunna lösa samtliga uppgifter, påverkar effektiviteten. Dagens låga 

numerärer gör det svårt att i förväg fördela uppgifter för specialisering och fokuserad 

träning. Kravet på flexibilitet gör att förbanden måste träna för en stor bredd av 

uppgifter. Det faller därmed på sin orimlighet att förbanden uppnår lika hög förmåga i 

allt.  

 

Vad gäller svenskt luftvärn syns ljusare tider framöver, funktionen är inte längre hotad. 

Ett återtagande av den nationella försvarsförmågan har tydligt fört fram behovet av 

luftvärn. Chefen för Luftvärnsregementet, Stefan Jönsson sa vid de nyuppstartade 

Luftförsvarsdagarna, den 24 april 2014:  

– Vi ser i den politiska debatten att våra förmågor är allt mer efterfrågade i det nya omvärldsklimatet. Det 

känns därför helt rätt att vi nu återtar en närmare samverkan mellan flygvapnet och luftvärnet.
 121

 

Flygvapenchefen Mikael Bydén sa vid samma tillfälle: 

– Det spelar ingen roll att vi har världens bästa flygplan om vi inte kommer upp i luften. Därför måste 

Sverige ha ett kvalificerat luftvärn som räcker till att försvara våra flygbaser.
 122

 

Faktum kvarstår att dagens svenska luftvärn, precis som Diesen konstaterat för det 

norska, knappast räcker till för att samtidigt kunna lösa alla tänkbara uppgifter i ett 

värsta scenario. Militära chefer och ytterst politiker måste därför prioritera vad som 

skall skyddas. En tydlig prioritering av luftvärnets uppgifter skulle ge stöd för en mer 

fokuserad träning, utbildning och materielutveckling. Risken är idag överhängande att 

luftvärnets begränsade förmåga överintecknas och leder till felaktiga slutsatser inom 

både markstridskrafterna och flygstridskrafterna. Som luftvärnsofficer ställs man 

påfallande ofta i olika sammanhang inför just den situationen. Vid skolutbildning utgår 

olika markapplex regelmässigt ifrån att luftvärnet med full styrka understödjer 

brigaden, med konsekvens att markstridsförbanden exempelvis inte behöver överväga 

passiva luftförsvarsmetoder. Flygstridskrafterna utgår samtidigt ifrån att de egna 

                                                        
120 Bruzelius och Skärvad, s. 141 ff. och 153 ff. 
121 http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2014/04/flygvapnet-och-luftvarnet-ska-samverka-mer/  
(Hämtat 2014-04-24) 
122 Ibid. 
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baserna är skyddade. Sanningen är kanske varken eller, det är inte orimligt att 

luftvärnet avdelas för skydd av ett strategiskt viktigt objekt såsom rikets ledning eller 

förnödenhetsförsörjning. Organisationstillhörighet är ett sätt att göra en 

arbetsfördelning och öka specialisering mot prioriterad uppgift. 

7.4. Fortsatt forskning 
Undersökningen har omfattat en lång tidsperiod. Debatten om organisationstillhörighet 

har i de båda länderna varit särskilt intensiva från mitten på 40 talet intill mitten på 60-

talet. För att komma djupare i förklaringen av organisationstillhörighet kan studier av 

denna period vara intressant. 

 

Undersökning kan även genomföras utifrån andra beslutsteoretiska förklaringsmodeller 

exempelvis Allisons maktperspektiv. Syftet skulle då kunna vara att utreda huruvida vald 

organisation mer påverkats av ett maktspel mellan CA, CFV och ÖB m.fl. än av rationella 

överväganden.  

 

Sverige och Norge har idag förvisso olika organisationstillhörighet men det säger i sig 

ingenting om hur bra organisationen fungerar. Hur klarar dagens numerärt svaga 

luftvärn att uppfylla samma uppgiftsbredd jämfört med kalla krigets omfattande 

numerär och systembredd? Vad innebär egentligen flexibilitet och vilka konsekvenser 

har det i realiteten gentemot uppsatta mål? 

 

Ovanstående frågeställningar påvisar bredden på vad studier av organisation kan 

erbjuda.  

7.5. Avslutning 

Undersökningen har, trots att inte entydigt svar kunnat avges, påvisat att 

förutsättningarna för val av organisation ständigt förändras och därför regelbundet 

behöver omvärderas. En förutsättning för att kunna välja en optimal organisation syns 

vara tydligt prioriterade mål och uppgifter. Valet behöver inte stå mellan Flygvapen och 

Armén, det kan vara både och eller ingetdera. Kanske en annan tillhörighet, struktur 

eller princip är mer optimal. Om någon av stridskrafterna förväntas klara sig utan 

luftvärn på grund av prioritering av mål eller bristande resurser, så är det ett viktigt 

ingångsvärde vid exempelvis utformningen av marktaktiskt uppträdande eller ett 

flygbaskoncept. Warden menar att det först handlar om att definiera vad som absolut 

måste skyddas och därifrån optimera sin organisation för att lösa just den uppgiften. 

Han menar vidare att defensivt luftförsvar har störst chans att lyckas om det sker 

kraftsamlat.  Den som väljer att försöka skydda allt riskerar att inte skydda någonting.123 

  

                                                        
123 Warden III, seminarium vid FHS, Försvarshögskolan 2014-02-04. Jmf. Warden, ”The Air Campaign”, 
(Lincoln: Toexcel, 2000), s. 65. 
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