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Sammanfattning: 
I den försvarsdebatt som förts under 2013 och 2014 har det förekommit tydliga skillnader 

mellan den politiska och den militära nivån avseende syn på hur Försvarsmakten och de 

svenska luftstridskrafterna ska utvecklas.  

Varför finns det då denna skillnad? Eftersom det är en nu pågående process är det svårt att 

finna svaren då slutresultatet saknas. Istället söker denna uppsats förklaringen genom att 

jämföra skillnader och likheter i synsätt på luftstridskrafternas utveckling mellan den mili-

tära och den politiska ledningen mellan 1948 och 1958, vilket omfattar en hel försvarsbe-

slutsperiod. Analysen genomförs genom ett verktyg baserat på John Wardens 5-rings modell, 

applicerat på de svenska luftstridskrafterna, i syfte att identifiera mätbara variabler som se-

dan jämförs utifrån den militära respektive den politiska synen.  

Undersökningen påvisar såväl skillnader som likheter i synsättet där skillnaderna i huvud-

sak omfattar de stödjande delarna som till exempel infrastruktur som inte direkt ger militär 

effekt i duellsituationen vid ett militärt angrepp. 

Förklaringen till skillnader och likheter finns sannolikt i den maktkamp som enligt teorin na-

turligt uppstår i en byråkratisk organisation som samtidigt ska vägas av mot den inre och 

den yttre strategin i det här fallet svensk säkerhetspolitik. 
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1. Inledning 

2013 var ett intressant år för svenska Försvarsmakten, inte minst medialt. Året präglades av 

en debatt kring avvecklingen av verksamheten i Afghanistan, en strategisk ominriktning från 

det internationella till det nationella fokuset och inte minst Rysslands alltmer offensiva upp-

trädande. I detta finns en skiljande syn mellan politiker och militärer då ÖB vidhåller att in-

slagna vägen är den rätta och att den ska bibehållas medan allt fler riksdagspolitiker börjar 

framhålla argument i den offentliga debatten om att återaktivera värnpliktssystemet, förstärka 

Gotland med mera.
1
  

 

Det ryska mer offensiva uppträdandet fick en stor medial uppmärksamhet när rapporter om att 

ryskt bombflyg övat anfall mot Sverige under långfredagen 2013 men att inget svenskt strids-

flyg hade startat för att hävda svenskt territorium. 

Samtidigt har en dialog förts mellan Regeringen och Försvarsmakten om en uppgradering av 

JAS39 till en ny version (E/F) där frågeställningarna förutom kostnader även avhandlat anta-

let flygplan, vilket även diskuterats inom ramen för Folk och Försvar, där Regeringen och 

Försvarsmakten haft olika syn på behovet.
2
 Enbart detta är intressant att diskussionen i stort 

sett enbart handlar om själva flygplanen och inte Flygvapnet som helhet, vilket är en förut-

sättning för att få ut effekt av de nya flygplanen. Vidare har det såväl inom det politiska eta-

blissemanget som i det militära diskuterats hur luftstridskrafterna ska utformas och nyttjas. 

Olikheterna i detta föranledde att en luftförsvarskommitté tillsattes av Regeringen, den första 

sedan 1967, som har till uppgift att utreda, analysera och bedöma helheten av och behoven 

inom luftförsvaret tiden efter 2040. Kommittén lämnade ett delbetänkande i december 2013 

och ett slutbetänkande ska vara klart i december 2014.
3
 

 

Slutligen pågår dessutom arbetet med att ta fram underlaget för det Försvarsbeslut som ska 

fattas 2015. Detta har samtidigt blivit högaktuellt i och med att när detta skrivs i slutet av 

mars 2014 har Ryssland precis annekterat Krim ifrån Ukraina och världsläget börjar påminna 

om den som rådde under det kalla kriget vilket i sin tur medfört att den omvärldsanalys som 

försvarsberedningen skulle leverera framskjutits då analyserna av Ryssland måste omarbetas. 

                                                        
1 Karlsson, Josefin, Gotland – ön som alla plötsligt vill försvara (Aftonbladet 2014-03-05) 
.http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18479521.ab (hämtad 2014-05-05). 
2 Folk och Försvar http://www.folkochforsvar.se/index.php/debatt_reader/items/jas-foersvarspolitiken-
och-omvaerldsanalysen.html (hämtad 2014-04-29). 
3 Regeringen http://www.regeringen.se/sb/d/17190/a/231182 (hämtad 2014-02-28). 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18479521.ab
http://www.folkochforsvar.se/index.php/debatt_reader/items/jas-foersvarspolitiken-och-omvaerldsanalysen.html
http://www.folkochforsvar.se/index.php/debatt_reader/items/jas-foersvarspolitiken-och-omvaerldsanalysen.html
http://www.regeringen.se/sb/d/17190/a/231182


Mj Mats Levin 2014-06-16  
HSU 9 
HSU 12-14 
  

Sida 4 av 55 
 

Som beskrivits ovan finns det alltså skillnader i syn på utvecklingen av de svenska luftstrids-

krafterna mellan politiker och militär och det kanske i sig framstår som naturligt men varför 

är det så? Är skillnaderna större om omvärlden känns mer fredlig än om den känns fientlig?  

 

1.1.Problemformulering 

Ovanstående beskrivning är naturligtvis intressant att studera men då det är en nu pågående 

process låter det sig inte enkelt göras. Kan man däremot i historien hitta en liknande situation 

där det nu går att se resultatet av fattade beslut kanske det går att hitta förklaringar till det be-

skrivna fenomenet.  

Tiden direkt efter andra världskriget har många likheter med den situation som råder nu. Sov-

jetunionen upplevdes som ett nytt och kraftigt hot. Den tekniska utvecklingen av framförallt 

luftstridskrafter och vapensystem, inklusive atomvapnet, ställde Sverige inför ett strategiskt 

dilemma där valet blev att satsa stort på en upprustning av framförallt flygvapnet men även att 

studera och utreda utveckling av egna svenska atomvapen. Frågan är dock, hur överens var 

man mellan den militära och politiska ledningen om vilken väg man skulle gå. Har det alltid 

rått en diskrepans mellan den militära och den politiska ledningen i synen på utvecklingen av 

luftstridskrafterna och vari låg dessa skillnader i så fall? Hur kan dessa skillnader och likheter 

förklaras?  

Vid en slagning i akademiska databaser kan konstateras att kalla kriget och 50-talet är tämli-

gen väl beskrivna och utforskade. Förfinar man sökningen till svenska luftstridskrafter så är 

det nästan uteslutande facklitteratur som avhandlar utveckling och framtagande av olika tek-

niska system, framförallt olika flygplanstyper, som redovisas. Litteratur, avhandlingar eller 

uppsatser som skulle kunna besvara ovanstående frågor helt eller delvis tycks saknas helt. 

 

1.2.Syfte och frågeställning  

Eftersom det har identifierats en kunskapslucka, enligt ovan, blir syftet med denna uppsats att 

minska luckan genom att jämföra synen på utveckling av luftstridskrafterna under 1950-talet 

samt hitta förklaringar till skillnader i dessa synsätt och som därmed skulle kunna hjälpa till 

att förklara de skillnader som finns idag i synsättet mellan den politiska och den militära led-

ningen. Utifrån syftet har följande övergripande problem formulerats: 

 

 

 

Hur kan skillnader och likheter i synsätt på luftstridskrafternas utveckling mellan den 

politiska ledningen och den militära ledningen under 1950-talet förklaras? 
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Här är det viktigt att understryka att det inte är utvecklingen i sig som ska studeras utan synen 

på utveckling.  

 

För att kunna besvara den övergripande frågan behöver både den militära ledningens och den 

politiska ledningens syn undersökas och analyseras. Därefter måste en jämförelse mellan de 

båda synsätten ske. Slutligen måste förklaringar till skillnader oh likheter identifieras.  

För att åstadkomma detta formuleras följande forskningsfrågor: 

1. Hur utformades de svenska luftstridskrafterna i och med 1948 års försvarsbeslut? 

2. Vilken var den militära ledningens syn på utvecklingen av de svenska luftstrids-

krafterna under 1950-talet? 

3. Vilken var den politiska ledningens syn på utvecklingen av de svenska luftstrids-

krafterna under 1950-talet? 

4. Vilka var skillnaderna och likheterna i synsättet? 

 

1.3.Disposition 

Denna uppsats är indelad i åtta kapitel. I detta det första kapitlet redovisas fenomenet och var-

för jag tycker det är intressant att studera. Därefter redogör jag för den bakomliggande pro-

blemformuleringen och syftet med uppsatsen samt de centrala begreppen. I det andra kapitlet 

redovisas de teoretiska utgångspunkterna jag valt avseende luftstridskrafter, utvecklingsbe-

greppet och förklaringsmodell samt motiv till dessa val. Vidare redovisas hur jag avser an-

vända teorin i den kommande analysen, det vill säga operationalisering av teorin.  

Kapitel tre omfattar en beskrivning av mina metodologiska överväganden och val samt hur 

jag avser operationalisera empirin mot metoden i denna uppsats. Fjärde kapitlet besvarar 

fråga ett (1) och utgör referenspunkt för den kommande jämförelsen. Det femte och sjätte ka-

pitlet besvarar fråga två (2) och tre (3) genom att redovisa analysen utifrån det militära re-

spektive det politiska synsättet. I kapitel sju besvaras fråga fyra (4) genom att redovisa resul-

tatet av jämförelsen mellan analyserna i kapitel fem och sex. Det Åttonde och sista kapitlet 

besvarar den övergripande frågeställningen genom en diskussion utgående från resultatet av 

komparationen. Vidare avslutas kapitlet med en utblick för hur resultatet skulle kunna nyttjas 

på dagens situation och underlag för vidare forskning samt en reflektion över det genomförda 

arbetet.  
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2. Teori 

Litteraturen avseende teori är vald utifrån frågeställningarnas tre huvudbegrepp; luftstrids-

krafter, utveckling och förklara. 

Först kan det vara på sin plats att definiera vad som är luftstridskrafter. Begreppet har ingen 

ensad definition och är svårt att översätta till andra nationers terminologi. Amerikanska flyg-

vapnet använder till exempel följande definition för Air and Space forces som får anses ligga 

nära begreppet luftstridskrafter: 

Forces that operate within the air and space mediums. This includes forces that control or sup-

port those forces. (AFDD 2). 
4
  

Översatt till svenska förhållanden under 1950-talet innebär det att luftstridskrafterna utgörs av 

Flygvapnet och Luftvärnet. Flygvapnet i sin tur bestod 1949 av: 

 Flygledningen i högkvarteret, bestående av chefen för flygvapnet med flygstaben och 

flygöverläkaren samt flygförvaltningen 

  Krigsflygförband 

  Fem flygbasområden, vartdera under befäl av en flygbasområdeschef med stab 

  Krigsbasförband 

  Depåer 

  Utbildningsanstalter 

  Flygverkstäder 

  Flygtransportförband 

 Ekoradioorganisation, dels för luftbevakningen, dels för övriga ändamål.
5
 

 

2.1.Teoretiska utgångspunkter 

När man bearbetar militära strukturer som till exempel luftstridskrafter är i många fall den 

spontana angreppsvinkeln att betrakta den som en organisation. Därmed skulle organisations-

teori och organisationsutveckling falla sig naturligt att stödja sig på. Organisationsteorin om-

fattar ett flertal inriktningar där den ur militärt perspektiv närmast liggande är den så kallade 

byråkratiska skolan. Denna inriktning, vars ursprung tillskrivs den tyske sociologen och filo-

sofen Max Weber, utgår från ett strikt hierarkiskt system med hög grad av opersonlig kom-

                                                        
4 https://www.fas.org/irp/doddir/usaf/afdd1-2.pdf (hämtad 2014-05-07) 
5 SOU 1947:72 1945 års Försvarskommitté, Försvarets organisation del 1: betänkande (Försvarsdeparte-
mentet 1947 s. 604). 

https://www.fas.org/irp/doddir/usaf/afdd1-2.pdf


Mj Mats Levin 2014-06-16  
HSU 9 
HSU 12-14 
  

Sida 7 av 55 
 

munikation mellan nivåerna och med tydliga regler syftandes till att nå målen.
6
 Myndigheter 

brukar användas som ett klassiskt exempel för denna organisationsteori. Utifrån den gjorda 

beskrivningen skulle dessa teorier vara lämpliga att använda för den här uppsatsen. 

 

En andra angreppsvinkel skulle vara att betrakta luftstridskrafterna som ett system. Systemte-

ori saknar en enhetlig definition och även här finns ett antal skolor och inriktningar. En av de 

mer vanligt förekommande är reduktionism som säger att genom att förklara fenomen på ett 

plan kan man dra slutsatser på ett högre plan.
7
  Den klassiska analysmetoden inom denna 

skola är att bryta ner fenomenet i dess beståndsdelar, förstå de enskilda delarnas egenskaper 

och beteende och slutligen från dessa egenskaper dra slutsatser som förklarar helhetens (sy-

stemets) egenskaper och beteende.
8
  Omvänt innebär detta att förändrar man egenskapen eller 

beteendet hos en delkomponent så förändras hela systemet. Även dessa teorier skulle vara en 

möjlig väg för denna uppsats syften. 

 

Eftersom luftstridskrafterna är de som utövar luftmakt skulle en tredje vinkling kunna vara att 

utgå från luftmaktsteori. Bland de tidigaste luftmaktsteoretikerna återfinns namn som Douhet, 

Trenchard och Mitchell. Samtliga byggde sina teorier utifrån erfarenheterna av flygstridskraf-

terna under första världskriget. Den italienske generalen Guilo Douhet lade fram att framti-

dens formel för seger är att med ett självständigt flygvapen först ta kontroll över lufthavet och 

därefter utnyttja flygets offensiva förmåga för att med alla till buds stående medel förhindra 

motståndarens möjlighet att återta förmågan i luften genom att krossa honom på marken.
9
 

Douhet menade att nyckeln låg i folkets vilja att strida och den bröts enklast och mest effek-

tivt genom att utnyttja luftmakt som ett strategiskt instrument och helt enkelt bomba befolk-

ningen.
10

 Hugh Trenchard, RAF:s första chef, hade liknande tankar men var i brittisk anda 

mer fokuserad på den ekonomiska aspekten och satte därför strategisk bombning av industrier 

som det viktigaste.
11

 

                                                        
6 Bolman, Lee G, & Deal, Terrence E, Nya perspektiv på organisation och ledarskap (Studentlitteratur 1995 
s 60). 
7 Skyttner, Lars, General systems theory: Problems-Perspectives-Practice (2nd edition) (World Scientific 
Publishing Co s.14f). 
8 Ibid. s.15. 
9 Douhet, Guilo, The Command of the Air. I Roots of Strategy Book 4, Jablonsky David (red) (STACKPOOLE 
BOOKS 1999 s. 298). 
10 Ibid. s. 386. 
11 Meilinger, Phillip S (red), The Paths of Heaven – the evolution of airpower theory (Air University Press  
Maxwell AFB 1997 s. 41). 
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Amerikanen William ”Billy” Mitchell var även han inne på strategisk bombning av motstån-

darens vitala industri och produktionsapparat.
12

 Det som framförallt skiljer honom från 

Douhet är att han ansåg att luftstridskrafterna skulle organiseras så att de även kunde under-

stödja mark- och sjöoperationer.
13

 

En annan känd, och mer modern, amerikansk luftmaktsteoretiker är John Boyd, förmodligen 

mest känd för tankarna som låg till grund för den modell som kom att kallas OODA-loopen. 

Boyds bakomliggande teorier är dock fylligare och djupare. Det han ville åstadkomma, enligt 

David Fadok, var att genom att hela tiden vara operativt snabbare än motståndaren tvingar 

man denne att ständigt anpassa sig till den nya miljön vilket till slut leder till att denne inte 

längre kan anpassa sig på det mentala planet och blir paralyserad.
14

 

Ytterligare en modern och mycket välkänd amerikansk luftmaktsteoretiker är överste (ret) 

John Warden III. Förutom att uppbära epitetet ”arkitekten bakom det första Gulfkriget 1991” 

är han känd för sin teori om den parallella attacken vilken han beskriver i The Air Campaign 

som publicerades 1988. Warden utgår i sin teori ifrån behovet av luftöverlägsenhet (Air Supe-

riority) och den strategiska krigföringen för att kunna lyckas med moderna militära operation-

er. Han menar att man genom att förhindra motståndaren att uppnå luftöverlägsenhet så kan 

man uppnå egen luftöverlägsenhet. Med detta menar han att man ska angripa motståndarens 

luftstridskrafters kraftcentra (Centers of Gravity) där en analys av vilka dessa är och vilka av 

dessa som kan angripas är avgörande.
15

 Det Warden med detta åsyftar är att betrakta motstån-

daren som ett system med flera kraftcentra. Eftersom system har en inneboende anpassnings-

förmåga måste man åstadkomma en ”systemförlamning” vilket enklast och snabbast sker ge-

nom en så kallad parallell attack. Detta innebär att man påverkar alla eller flera kraftcentra 

samtidigt och samordnat. Dessa tankar är snarlika de Mitchell framförde redan 1926.
16

 Som vi 

kan se så finns det tydliga kopplingar mellan Wardens teori och de tidigare beskrivna; Douhet 

som pratade om betydelsen av luftöverlägsenhet,
17

samtliga som menade att luftmakt var det 

som snabbt och billigt kunde avgöra krig och Boyds tankar om att paralysera motståndaren.
18

 

                                                        
12 Mitchell, William, Winged Defense. I Roots of Strategy Book 4, Jablonsky David (red) (STACKPOOLE 
BOOKS 1999 s. 489). 
13 Ibid. s. 510. 
14 Fadok, David S, John Boyd and John Warden: Airpower´s Quest for Strategic Paralysis. I The Paths of 
Heaven – the evolution of airpower theory, Meilinger, Phillip .S (red), (Air University Press  Maxwell AFB 
1997 s. 364). 
15

 Warden, John A, The Air Campaign (revised edition) (iUniverse.com, Inc, Lincoln 2000 s. 33ff). 
16 Mitchell, s. 489. 
17 Douhet, s. 298. 
18 Fadok, s. 365. 
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Det nya, menar dock Warden, är de moderna luftstridskrafternas teknologiska utveckling som 

möjliggör att man kan slå direkt på de strategiska målen på hela operationsdjupet med hög 

precision istället för som förr där man var tvungen att arbeta sekventiellt utifrån och in.
19

 

 

Som beskrivits ovan tycks luftmaktsteorin vara svår, för att inte säga direkt olämplig, att an-

vända i en uppsats med denna inriktning. Detta skulle vara sant om det inte vore för att War-

den i sina teorier beskriver en analysmodell kallad 5-rings modellen.
20

 Warden fick, som tidi-

gare nämnts, möjligheten att pröva sina tankar i praktiken i och med det första Gulfkriget 

1991. Det som hänt fram till, och under, den skarpa planeringen var att hans syn på kraft-

centra utvecklats till en mer allomfattande ansats genom att se på Irak som ett system med 

flera samverkande kraftcentra och inte enbart luftstridskrafterna, inte helt olikt de fem basala 

målsystemen Douhet hade identifierat utgjorde de vitala centren i ett modernt land.
21

 Detta re-

sulterade till slut i den berömda 5-ringsmodellen och efter kriget till artikeln The Enemy as a 

system. Wardens teori och modell syftar ju dock mot offensiva operationer så hur kan den då 

användas i denna uppsats? 

 

Vid Air Power Conference 2014
22

 som genomfördes vid Försvarshögskolan var John Warden 

en av talarna och författaren till denna uppsats deltog i publiken. De efterföljande två dagarna 

hade vi HSU-studerande som en del i vår luftmaktsfördjupningskurs dessutom förmånen att i 

ett litet forum få sitta med Warden och diskutera luftmakt. En av frågorna som diskuterades 

var Wardens teorier i ett defensivt scenario och hur man skulle kunna nyttja 5-ringsmodellen i 

en sådan kontext. Wardens svar var att det mycket väl gick att göra och att man till exempel 

kan använda 5-ringsmodellen på sig själv för att identifiera sina egna kraftcentra och utifrån 

det sedan planera för hur man kan skydda dessa mot en angripare. Genom ett sådant synsätt 

skulle teorin därför vara möjlig för denna uppsats genom en 5-rings analys av de svenska luft-

stridskrafterna i syfte att identifiera mätbara variabler. Detta sätt att använda Wardens modell 

var för mig ny och spännande och är också skälet till att jag valde att gå den vägen.  

 

                                                        
19 Warden, John A, The Enemy as a System (Airpower Journal, Spring 1995 s. 17) 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm (hämtad 2014-
02-24). 
20 Warden, The Air Campaign, s. 145f. 
21 Douhet, s. 385. 
22 Försvarshögskolan, Air Power Conference 2014, Stockholm 2014-02-03 

http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm
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När Warden och hans stab började analysera Irak vidareutvecklade de tankarna om flera 

kraftcentra i ett system till att se på hela Irak som ett system. De gjorde antagandet att alla or-

ganisationer är uppbyggda enligt ungefär samma principer.  

För att underlätta för alla att visualisera konceptet tog de fram en grafisk presentation bestå-

ende av ringar som de förde samman och därmed var 5-ringsmodellen född. Warden säger 

också att det var då de egentligen förstod att det var en systemanalys de gjort och att Iraks mi-

litära styrkor bara var en del i systemet och dessutom längst ut, det centrala var ledarskapet.
23

. 

 

 
Figur 1 Warden´s 5-ringsmodell

24
 

 

Syftet med modellen är således att utifrån varje ring analysera motståndaren och identifiera 

varje rings olika kraftcentra. Därefter görs en analys av vilka av dessa kraftcentra man kan 

påverka. Viktigt att påpeka i detta är att modellen är fraktal så till vida att respektive ring eller 

identifierat kraftcentra i sin tur kan analyseras med 5-ringsmodellen för att bryta ner proble-

met i flera led.
25

 

 

I The Enemy as a System förklarar Warden hur man översätter modellen, som är på strategisk 

nivå, till operativ nivå: 

Leadership översätts till ledning och motsvaras av befälhavaren och de centrala staberna, led-

nings- och samband inklusive underrättelseförmåga. För luftstridskrafternas del motsvaras 

detta av flygvapenchefen med staber, stridslednings- och luftbevakningsförband samt spa-

ningsförband inklusive de tekniska systemen de olika delarna använder. 

                                                        
23 Warden, The Air Campaign, s. 145f. 
24 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/readings/al_qaida2.htm (hämtad 2014-05-05) 
25 Warden, föredrag vid Försvarshögskolan, Air Power Conference 2014 (Stockholm 2014-02-03). 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/readings/al_qaida2.htm
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Organic essentials motsvaras av Logistics vilket jag översätter till försörjning. Överfört till 

luftstridskrafterna omfattar detta drivmedels- och ammunitionsersättning inklusive förråd 

samt flygbas- och flygtransportförband. 

Infrastructure är så klart infrastruktur vilket för luftstridskrafterna betyder flygbassystem, 

flottiljer och anläggningar. 

Population motsvaras av personal. 

Fielded forces motsvaras av de stridande förbanden och vapensystemen vilket jag benämner 

stridande förband/beväpning och omfattar för luftstridskrafterna jakt- och attackflygförband, 

luftvärnsförband samt beväpning.
26

 

 

Nu har vi en modell för att identifiera variablerna som ska analyseras men eftersom problemet 

även omfattar synen på utveckling måste också detta begrepp ramas in och kopplas mot de 

identifierade variablerna. Utveckling i militära sammanhang syftar oftast till att förändra krig-

föringsförmågan. Detta påstående beläggs även från politiskt håll i Försvarspropositionen från 

2009: 

Försvarsmaktens förmåga att genomföra väpnad strid utgör grunden för att upprätthålla och ut-

veckla det militära försvaret.
27

  

 

Hur kan då utveckling definieras tillsammans med krigföringsförmåga? Detta beskrivs myck-

et väl i Militärstrategisk Doktrin
28

 och den illustrativa modellen som åskådliggör detta utgör 

dessutom en lämplig delmängd i det framtagna analysverktyget. Nu finns det en risk för cir-

kelresonemang att använda Försvarsmaktens doktrin för att analysera svensk Krigsmakt men i 

en jämförelse med motsvarande norsk doktrin återfinns samma modell, dock med en annan 

grafisk presentation.
29

 Detta innebär att den i svensk doktrin presenterade modellen kan anses 

vara generell och inte nationsspecifik.  

I den svenska militärstrategiska doktrinen från 2011 (MSD 12) anges att krigföringsförmågan 

vilar på tre ben; fysiska, konceptuella och moraliska faktorer.
30

 

                                                        
26 Warden, The Enemy as a System, s. 15f. 
27 Proposition 2008/09:149, Ett användbart försvar (Försvarsdepartementet 2009 s. 48). 
28 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin med doktrinära grunder (MSD12) (Försvarsmakten 2011). 
29 Forsvarsstaben, Forsvarets fellesoperative doktrine (Forsvarsstaben 2007 s. 68). 
30 Försvarsmakten, MSD12, s. 56. 
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Figur 2 Krigföringsförmågans tre bärande pelare

31
       Figur 3 Stridsevnemodellen

32
 

 

Ovanstående svenska ”tempelmodell” förklaras utförligare i doktrinen: 

De fysiska faktorerna utgörs av krigsförband, personal, materiel och infrastruktur. I detta in-

går även tillgängligheten, det vill säga hur snabbt och till vilken grad dessa är användbara. 

Anpassning och utveckling av de fysiska förmågorna anges vara det snabbaste sättet att öka 

krigföringsförmågan. 

De konceptuella faktorerna omfattar en gemensam syn på hur det militära maktmedlet ska 

nyttjas. Denna kunskap förmedlas främst genom införande av doktriner, reglementen, meto-

der och koncept eller anvisningar för stridens förande. I detta ingår även övning och utbild-

ning. 

De moraliska faktorerna består av mjukare värden och är svåra att mäta men utgörs av det 

som präglar dels en organisations ledarskap men även de värderingar den står för. Motivation, 

sammanhållning och förhållningssätt till förändringar anges som viktiga beståndsdelar.
33

 

 

Genom att kombinera 5-ringsmodellen med ”templet” skapas ett matrisverktyg, enligt bilden 

nedan, som kan användas som ett raster på vald empiri för att i skärningspunkterna på respek-

tive pil identifiera de förhållanden inom luftstridskrafterna som svarar mot begreppet utveckl-

ing. 

 

                                                        
31 Försvarsmakten, MSD12, s. 56. 
32 Forsvarsstaben, Forsvarets fellesoperative doktrine, s. 68. 
33 Försvarsmakten, MSD12, s. 56f. 
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    Figur 4 Analysverktyg utvecklingsfaktorer luftstridskrafter 

 

De fysiska faktorerna är redan identifierade och beskrivna så då återstår de övriga två. 

 

I The Enemy as a System jämförs 5-ringsmodellen med människokroppen.  

I den första och innersta ringen återfinns hjärnan, ögonen och nervsystemet. Det är där upp-

fattning och värderingen av omgivningen görs, de abstrakta besluten fattas samt förmedling 

av ordrar och direktiv. De konceptuella faktorerna i denna ring utgörs av politiska beslut och 

anvisningar samt antagna doktriner och bestämmelser. Moraliska faktorerna är svårare att be-

skriva men utgörs främst av chefs- och föregångsmannaskap på den högre nivån vilket vi idag 

förmodligen skulle överstätta till värdegrund. 

 

Den andra ringen jämförs med kroppens behov av näring och syre och de organ som omvand-

lar detta till energi. Översatt till militärt begrepp blir detta försörjning. Konceptuella faktorer-

na utgörs av tekniska anvisningar, regelverk och instruktioner samt förbandsmålsättningar. 

De moraliska faktorerna blir på denna nivå mycket svåra att specificera. Ett försök skulle 

kunna vara tjänstvillighet eller "service-mind". 

 

Tredje ringen, infrastruktur, omfattas för de konceptuella faktorerna av byggtekniska anvis-

ningar och manualer samt kravställningar. Moraliska faktorerna består av tillförlitlighet och 

tillgänglighet. 
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Den fjärde ringen, population, liknas vid kroppens celler. Konceptuella faktorerna består av 

befattningsbeskrivningar och kravprofiler. De moraliska faktorerna består av förtroende och 

värdegrund. 

 

Den femte och sista ringen liknas vid kroppens skyddsmekanismer som de vita blodkroppar-

na. Konceptuella faktorerna innehåller förbandsmålsättningar, taktik, stridsteknik och regle-

menten. Slutligen de moraliska faktorerna på denna nivå utgörs främst av förbandsanda och 

lojalitet. 

Ovanstående åskådliggörs i tabellform enligt nedan: 

 

Warden Luftstridskrafterna Fysiska faktorer Konceptuella faktorer Moraliska faktorer 

Leadership Ledning Flygstaben 

Eskaderstaber 

Flygbasomådesstaber 

StriL-förband 

Sambandsförband 

Spaningsflygförband 

Riksdagsbeslut 

Regeringsbeslut 

Anvisningar 

Direktiv 

Doktriner 

Värdegrund hos: 

CFV 

Eskaderchefer 

Flygbasområdeschefer 

Organic es-

sentials 

Försörjning Flygdrivmedel 

Am-ersättning 

Flygbasförband 

Transportflygförband 

Tekniska anvisningar 

TOEM motsv 

Tjänstvillighet 

Infrastructure Infrastruktur Flygbaser/flottiljer 

Anläggningar 

Centraler 

Tekniska manualer 

Kravställningar 

Tillförlitlighet 

Tillgänglighet 

Population Personal Yrkesofficerare 

Underofficerare 

Reservpersonal 

Värnpliktiga 

Civila 

Kravprofiler 

Befattningsbeskrivningar 

Förtroende 

Värdegrund 

Fighting 

mechanism 

Stridande för-

band/beväpning 

Jaktflygförband 

Attackflygförband 

Luftvärnsförband 

Vapensystem, 

Taktik 

Reglementen 

TOEM 

Förbandsanda 

Lojalitet 

Tabell 1 Kompilering av 5-ringsmodellen och krigföringsförmågans tre faktorer 

 

Som synes blir resultatet tämligen finmaskigt och delar får anses bli överinformation kopplat 

mot uppsatsens frågeställningar och inte minst omfångsbegränsning. Därför avgränsas mo-

dellens resultat till att endast omfatta de fysiska faktorerna. 

 

Därmed är den teoretiska grunden lagd att identifiera relevanta variabler för att kunna besvara 

fråga 1-3 lagd. För att kunna besvara huvudfrågan behövs en annan teoretisk grund. 

 

För att hitta förklaringar måste aktörernas inbördes relation klaras ut samt i vilken gemensam 

miljö de utför sina gärningar. I det här fallet har vi en politisk ledning som en aktör och 
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krigsmakten, det vill säga en förvaltning, som den andra. Den gemensamma miljön är säker-

hetspolitiken.  

 

Anders Ivarsson Westerberg skriver att idealbilden i en principal-agent modell (huvudman-

utförare) är att förvaltningen är en neutral implementerare av politiska beslut och direktiven 

antas följa strikta vertikala orderlinjer. Byråkraterna (tjänstemännen) i förvaltningen antas 

också sakna egenintressen i den verksamhet som ska utföras. I praktiken har dock ofta för-

valtningens makt ökat på bekostnad av politikernas. Skälet är bland annat, anger Ivarsson 

Westerberg, att tjänstemännen också drivs av egenintressen som karriär, belöning och makt 

som innebär att det finns en inneboende tendens att agera expansivt. Tjänstemännen är också 

experter inom sitt sakområde och agerar utifrån den kunskapen som ibland inte följer den po-

litiska viljan. Detta har lett till att den politiska ledningen har försökt återta förlorad makt ge-

nom att beskära förvaltningens handlingsfrihet genom hårdare styrningar och tydliggöra 

gränslinjen mellan politik och förvaltning. Paradoxen är dock att ju mer komplex politiken 

blir och tempot ökar desto mer beroende blir politikerna av experter då de inte har möjlighet-

en att sätta sig in i detalj i alla frågor. Det råder alltså en ständig maktkamp om var gränslin-

jen mellan politik och förvaltning ska gå.
34

  

 

Ovanstående liknar i många stycken en av de modeller Graham Allison lade fram i sin artikel 

1969 om konceptuella modeller för beslutsfattning där han använde Kubakrisen som ett typ-

fall. I artikeln presenterar han bland annat en modell, Bureaucratic Politics, där han menar att 

politik och myndighetsutövning inte är en homogen verksamhet utan att alla inblandade är att 

betrakta som spelare med sin speciella funktion. Spelarna är vidare inte heller likformiga utan 

agerar utifrån sin position i strukturen, sin bakgrund, ambitioner samt vilket nätverk man är 

en del av. Effekten av detta, menar Allison, är att beslut som fattas är en produkt av alla in-

blandade parters bidrag vilket inte nödvändigtvis går mot det högre utsatta målet. En konse-

kvens av detta, enligt Allison, är att den beslutande nivån kan tvingas fatta beslut som inte har 

de underliggande nivåernas stöd vilket i sin tur medför att de undre nivåerna försöker påverka 

                                                        
34 Lind, Rolf & Ivarsson Westerberg, Anders (red), Ledning av företag och förvaltningar (fjärde upplagan) 
(SNS Förlag 2011 s. 144ff). 
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den beslutande nivån att fatta beslut som följer deras intresse.
35

 Detta skulle därmed kunna 

förklara identifierade skillnader. 

 

Övergår vi därefter till att studera säkerhetspolitiken så delar Nils Andrén upp begreppet i två 

delar, den direkta och den totala säkerhetspolitiken. Den direkta säkerhetspolitiken delas se-

dan i sin tur upp i den inåtriktade och den utåtriktade säkerhetspolitiken. 

 

Den utåtriktade säkerhetspolitiken avser de aktiviteter som påverkar omvärldens syn på den 

egna nationen. Trovärdigheten för den deklarerade säkerhetspolitiken är här mycket betydel-

sefull, det vill säga att man kan leva upp till sina ställningstaganden.
36

 Detta blir synnerligen 

viktigt för ett land som strävar efter att erkännas som neutral i händelse av ett krig i omvärl-

den. Trovärdigheten att förhålla sig neutral och inte bli indragen i ett krig motiverade att Sve-

rige skulle ha en stark krigsmakt utifrån att ju mindre avskräckande försvaret är desto flera är 

de hot utifrån som kan bli farliga.
37

 Försvaret är kanske det främsta verktyget inom den utåt-

riktade säkerhetspolitiken, och ser sig själva vara det, vilket därmed skulle vara en förklaring 

till likheter. 

 

Den inåtriktade säkerhetspolitiken riktar sig mot att upprätthålla förmågan till självförsvar. I 

detta ingår, förutom militärt och civilt försvar även områden som ekonomisk försvarsbered-

skap, psykologiskt försvar med mera. Det handlar vidare om att minska konsekvenserna för 

självförsörjningen när yttre försörjningslinjer är stängda, att ha en flexibel produktionsapparat 

som kan ställa om från civil till militär produktion samt att säkerställa en egen teknisk ut-

veckling och produktion av försvarsmateriel. Slutligen omfattar begreppet även mjuka delar 

som befolkningens försvarsvilja och förtroende för den egna förmågan.
38

 Detta skulle kunna 

utgöra ytterligare en förklaring på skillnader. 

 

Andréns indelning i en inre och yttre del stöds av Harry Yarger som i sitt resonemang om  

vad som formar strategin, säkerhetspolitik är en form av strategi, också talar om en inre och 

                                                        
35 Allison, Graham, Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis (The American Political Science Review 
Volume 63, Issue 3 Sep 1969 s. 707ff). 
http://www3.nccu.edu.tw/~lorenzo/Allison%20Conceptual%20Models.pdf (hämtad 2014-04-28). 
36 Andrén, Nils, Säkerhetspolitik – Analyser och tillämpningar(andra upplagan) (Norstedts Juridik AB 2002, 
s. 29ff). 
37 Ibid. s. 104. 
38 Ibid. s. 32ff. 

http://www3.nccu.edu.tw/~lorenzo/Allison%20Conceptual%20Models.pdf


Mj Mats Levin 2014-06-16  
HSU 9 
HSU 12-14 
  

Sida 17 av 55 
 

yttre strategisk miljö. Den yttre består av den fysiska geografiska miljön, det internationella 

systemet, andra externa aktörer med dess kultur, ideologi och agerande. Den inre består, en-

ligt Yarger, av nationella fysiska förutsättningar, nationella aktörer, institutioner och organi-

sationer.
39

 

 

För att kunna förklara skillnader och likheter är det alltså tre faktorer som behöver vägas 

samman; maktkampen mellan politik och förvaltning, den yttre samt den inre säkerhetspoliti-

ken. 

 

3. Metod 

3.1. Ansats och design 

Denna studie utgår ifrån en såväl kvalitativ som en komparativ ansats. Med kvalitativ menas i 

denna uppsats att studien inledningsvis görs som en kvalitativ textanalys med syftet att syste-

matisera och klassificera kommunicerande politiska och militära texter.
40

 

 Därefter antas en komparativ ansats i analysen av de utvalda textavsnitten. Detta benämns en 

beskrivande analys. Dessa analyser syftar till att klassificera verkligheten utifrån en jämförel-

sepunkt där den teoretiska konstruktionen utgör den viktigaste utgångspunkten. 

Peter Esaiasson m.fl. anger att det första som måste göras vid en beskrivande analys är att 

konstruera ett analysverktyg som ”fångar in väsentliga aspekter av det samhällsfenomen som 

skall undersökas”. Analysverktyget avgör sedan vad jag skall leta efter var. 

Uppsatsens huvudanalys är av karaktären klassindelad. Detta ställer fyra tekniska krav på 

analysverktyget: Det första är att komponenterna eller variablerna i verktyget måste vara möj-

liga att operationalisera.  

Det andra är att verktyget ska utgå ifrån entydiga principer, det vill säga på vilka grunder in-

delningen har gjorts. Dessa grunder måste dessutom i sig vara entydiga.  

Det tredje tekniska kravet är att variabelvärdena måste vara ömsesidigt uteslutande, det vill 

säga det måste finnas tydliga skillnader dem emellan. 

Sista tekniska kravet är att variabelvärdena ska vara uttömmande eller heltäckande. Detta kan 

vara svårt att uppnå vid klassindelningar av komplexa fenomen som t ex människosyn. Lös-

                                                        
39 Yarger, Harry, Strategic Theory for the 21st century, the little book on big strategy (Strategic Studies In-
stitute  U.S. Army War College 2006 s. 7). 
40 Esaiasson Peter m.fl. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad (fjärde upp-
lagan) (Norstedts Juridik AB 2012 s. 210f). 
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ningen är att göra verktyget täckande, det vill säga att alla kända och relevanta aspekter finns 

med men att det finns utrymme att utöka verktyget med fler kategorier.
41

 

 

Thomas Denk kallar motsvarande ansats för komparativa typologier. Enligt Denk så är det 

som utmärker god typologi dels att den är fullständig och att typerna är ömsesidigt uteslu-

tande. Med detta menas att alla analyserade enheter måste kunna inplaceras i en typ och ingen 

får hamna utanför. Vidare innebär det att ingen enhet ska kunna inplaceras i mer än en typ.
42

 

En svårighet med klassificerande analyser är att ange nivåer på det man avser mäta. Esaiasson 

m.fl. föreslår bland annat referenspunktsstrategin för att omhänderta denna problematik. 

Denna innebär att välja ut empiriska jämförelsepunkter som är allmänt accepterade och sedan 

i analysen jämförs delresultaten mot jämförelsepunkterna. Har något ökat, minskat? Och så 

vidare.
43

 I den här uppsatsen utgörs jämförelsepunkterna av 1948 års försvarsbeslut. 

 

Därefter tar en förklarande analys vid. Denna drar analysen vidare ytterligare för att förklara 

varför det finns skillnader och likheter.
44

 Vid analyser av skillnader och likheter är bland de 

vanligaste metoderna att använda John Stuart Mills the Method of Agreement och the Method 

of Difference. Den första metoden anger att likheter förklaras med likheter. För att detta ska 

vara möjligt måste de analyserade enheterna vara likvärdiga. Den andra metoden utgår ifrån 

att skillnader förklaras med skillnader. På motsvarande sätt måste då de analyserade enheterna 

vara olika.
45

 Dock måste enheterna fortfarande ha ett samband i det fenomen som studeras. 

Ett exempel ar att studera samma land vid två olika tidpunkter.
46

 Den här uppsatsen ska stu-

dera skillnader och likheter i synsätt på samma fenomen mellan den militära ledningen och 

den politiska ledningen. Då dessa enheter i sig är olika väljs den sistnämnda metoden, the 

Method of Difference, och förklaringen ska därmed sökas i olikheterna i synsätt. Detta kan il-

lustreras enligt följande modell: 

  

                                                        
41 Esaiasson m.fl. s. 136ff. 
42 Denk, Thomas, Komparativ metod – förståelse genom jämförelse (Studentlitteratur 2002 s. 8ff). 
43 Esaiasson m.fl. s. 149. 
44 Denk, s. 12. 
45 Ibid s. 56ff. 
46 Moses, Jonathon W & Knutsen, Torbjørn L, Ways of knowing – Competing Methodologies in Social and Po-
litical Research(2nd ed) (PALGRAVE MACMILLAN 2012 s. 100). 
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Faktor Militär ledning Politisk ledning Jämförelse 

Oberoende faktor A X X Lika 

Oberoende faktor B Y X Skillnad 

Oberoende faktor C Z Z Lika 

Beroende faktor:  

syn på utveckling av luftstridskrafterna 

Z X Skillnad 

Slutsats: förklaringen till skillnaden kan hittas i faktor B 
Tabell 2 Method of Difference 
 

 

Utifrån frågeställningarna kan forskningsarbetet i denna uppsats delas in i fyra steg. 

Steg 1 avser inhämtning av data ifrån identifierade källor. Inhämtningen styrs av de i teorika-

pitlet identifierade variablerna. Därefter i det andra steget genomförs en analys av insamlade 

data genom det utvecklade analysverktyget. Tredje steget omfattar komparation av de två 

synsättens analyserade data. Det fjärde och sista steget avser att i komparationen identifierade 

skillnader och likheter försöka förklara dessa. 

 

3.2.  Material och källkritik 

Materialet i denna uppsats avseende empirin utgår i huvudsak från regeringens krigsmaktsre-

laterade propositioner mellan 1948 och 1958 där de två viktigaste är försvarsbesluten 1948 

och 1958. Just att det var tio år mellan dessa gör att de utgör en naturlig start- och slutpunkt 

för undersökningen. Man kan naturligtvis ha synpunkter på att endast utgå ifrån proposition-

erna men då förslagstexten är uppbyggd med inlagor från berörda myndigheter, yttranden el-

ler betänkanden från kommittéer, utskott och övriga sakkunniga samt departementschefens 

yttrande och förslag till riksdagsbeslut så är det en helhet som presenteras. Vidare så är det i 

en komparativ ansats, som nämnts tidigare, viktigt att undersökningsmaterialet är jämbördigt. 

Utifrån att propositionerna är uppbyggda enligt beskriven princip så är textinnehållet på 

samma nivå och omfattar samma saker vilket gör dem direkt jämförbara. Ytterligare en fördel 

med att utgå ifrån propositionerna är att de sker årligen och därmed kan även skeenden och 

trender följas mellan de stora försvarsbesluten. Enkelt uttryckt kan man följa vad som bygger 

upp det kommande försvarsbeslutet samt få en inblick i det årliga behovet av utveckling och 

avdömningar på myndighetsnivå. 

 

Att ha i åtanke när man analyserar denna tidsperiod är att Sverige hade en tvåkammarriksdag 

och att kungen som statschef enligt 1809 års regeringsform formellt hade den verkställande 
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makten, baserat på råd ifrån statsråden.
47

 I praktiken, åtminstone under 1900 talet, innebar det 

dock att regeringen arbetade på ungefär samma sätt som de gör idag men att istället för att 

själva lägga fram propositioner till riksdagen lämnades propositionsförslag till kungen som 

sedan fick lägga fram själva propositionen till riksdagen. Försvarsbeslutsprocessen under den 

här tiden skiljde sig inte i sak så mycket från hur den går till idag. För att exemplifiera besk-

rivs översiktligt hur processen gick till inför 1948 års försvarsbeslut. 

Processen inleddes med att ÖB gavs i uppdrag 1944 att utarbeta ett organisationsförslag för 

hur han såg på försvarsorganisationens utformande efter 1947/48. 1945 gav kungen bemyndi-

gande till chefen för försvarsdepartementet att tillsätta en försvarskommitté med uppdraget att 

utreda och lämna förslag på försvarets organisation efter budgetåret 1946/47.  

Till ledamöter i kommittén utsågs en bred spridning av civila kompetenser som riksdagsle-

damot, landshövding, fackförbundsordförande, bankdirektör och redaktör.  

Till sakkunniga utsågs militära representanter från försvarsstaben och de olika försvarsgrens-

staberna samt att ett antal experter ställdes till kommitténs förfogande ÖB lämnade sedan över 

sin utredning till kommittén som en del av kommitténs utredningsunderlag.  

Under den fortsatta processen fick ÖB i uppdrag av kommittén att göra fler utredningar i spe-

cifika frågor. När kommittén slutligen utarbetat ett förslag begärdes yttranden in över försla-

get av samtliga försvarsrelaterade myndigheter och underorganisationer samt länsstyrelser 

och olika förbund.
48

 Dessa, benämnda remissyttranden, redovisas sedan i det slutliga propo-

sitionsförslaget.  

Slutligen lämnar departementschefen sina yttranden på förslagets alla delpunkter, baserat på 

remisssvaren och hemställde i april 1948 till kungen att föreslå riksdagen att fatta beslut avse-

ende försvarets organisation utifrån departementschefens angivelse.
49

 

 

Propositionerna är förvisso endast förslag till riksdagen för fattande av beslut men under vald 

tidsperiod var Socialdemokraterna klart dominerande med valresultat kring 46% i andra 

kammaren och i huvuddelen av berörd tidsepok i koalitionsregering med Bondeförbundet 

varvid departementschefens (ministerns) inlaga därmed stod för majoriteten av riksdagen.
50

 

 

                                                        
47 http://riksarkivet.se/regeringsformen (hämtad 2014-04-26). 
48 Proposition 1948:206, s. 3ff. 
49 Ibid. s. 506. 
50 Statistiska Central Byrån, SCB, Riksdagsmannavalen (SOS) 1909-1968  http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Historisk-statistik/Sok-historisk-statistik/?Statistikserie=Riksdagsmannavalen+(SOS)+1909-
1968  (hämtad 2014-03-14). 

http://riksarkivet.se/regeringsformen
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-historisk-statistik/?Statistikserie=Riksdagsmannavalen+(SOS)+1909-1968
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-historisk-statistik/?Statistikserie=Riksdagsmannavalen+(SOS)+1909-1968
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/Sok-historisk-statistik/?Statistikserie=Riksdagsmannavalen+(SOS)+1909-1968
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Ytterligare värt att nämna är att under denna tid fattade departementschefen beslutsförslag via 

propositioner rörande krigsmakten i såväl stort som smått. Som exempel kan nämnas beslut 

om lönenivåer på enskilda befattningshavare och att göra om en löjtnantsbefattning till kap-

tensbefattning. Därmed upptas även "vardagliga" och löpande ärenden i valt material. 

 

Slutligen vad avser empirimaterialet kan kritik framföras mot att endast öppet material nytt-

jats varvid detaljer och exakt sammansättning riskerar att utebli. Anledningen till att endast 

öppet material använts är att även om sekretessklassningen i sig utgått av åldersskäl måste 

materialet, om det inte tidigare blivit "avhemligat", sekretessgranskas och "avhemligas" vilket 

kan vara en tidsödande process som riskerar att uppsatsen inte kan färdigställas inom stipule-

rad tid. Vidare finns en risk att nyttjandet av för mycket tidigare hemligt material kan göra att 

uppsatsen i sig måste sekretessgranskas innan publicering och som i värsta fall kan innebära 

att uppsatsen inte kan publiceras av sekretesskäl. Dessa risker har författaren tagit under över-

vägande och utifrån att studien är komparativ avseende synsätt och inte kvantitet eller för-

mågor så framstår skillnaderna tillräckligt tydliga i det öppna materialet för denna uppsats 

syfte. 

 

För den källkritiska värderingen används de av Torsten Tuhrén fyra angivna principerna; äkt-

het, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.
51

 

Vad avser de empiriska källorna så är huvuddelen att betrakta som primärkällor. Fördelarna 

med detta är att källorna är vad de utger sig för att vara, det vill säga de är original och där-

med blir äktheten hög. Detta innebär också att tidssambandet blir kort i och med att de är upp-

rättade i samma tid, vilket är mycket bra. Original medför även att oberoendet blir högt då det 

inte är avskrifter med risk för tolkningsförvrängningar på vägen. 

Den stora svagheten är tendensfriheten. I och med att både de militära och de politiska skrif-

terna är skrivna utifrån vad de själva vill åstadkomma så finns det en uppenbar risk att nytt-

jade argument är valda utifrån vad som gagnar den egna åsikten bäst. De som inte är pri-

märkällor, t ex. Svenska Flygbaser, är upprättade av fackmän som källhänvisar till original-

skrivelser i Krigsarkivets hemliga samlingar och bedöms ha hög trovärdighet och sakriktighet 

vilket innebär att även de bedöms på motsvarande sätt som primärkällorna. 

 

                                                        
51 Thurén Torsten, Källkritik (andra upplagan) (Liber AB 2005 s. 13). 
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De stödjande källorna, det vill säga teori och metodkällor, får i princip samma värdering som 

empirikällorna. Anledningen är att de är akademiskt nyttjad kurslitteratur och/eller skrivna av 

akademiskt välrenommerade personer. Den avvikelse från detta som kritik kan framföras mot 

är John Warden III som i sina historiska exempel inte källhänvisar men det påverkar inte de 

modeller han bygger upp och som denna uppsats utnyttjar varvid kritiken inte påverkar resul-

tatet i undersökningen. Se även Moses & Knutsen.
52

 

 

3.3. Avgränsningar 

Denna uppsats undersöker skillnader och likheter i synsättet på utveckling hos två parter inom 

svensk säkerhetspolitik, den politiska ledningen och den militära ledningen. Detta innebär att 

för denna uppsats syfte är de nödvändiga kvantitativa storheterna av arten större, mindre eller 

lika med. Vidare nyttjas endast öppna källor, vilket motiverats djupare i föregående stycke. 

 

Under 1900-talets första hälft sträckte sig försvarsbesluten i princip över tioårsperioder, med 

undantaget av ett extra beslut 1942 med anledning av kriget. De som ligger närmast till hands 

för denna uppsats syften är försvarsbesluten från 1948 och 1958. Denna period blir i sig också 

en lämplig avgränsning för undersökningen och definieras mer specifikt som tiden omedel-

bart efter 1948 försvarsbeslut fram till och med 1958 års försvarsbeslut. 

Fördelen med denna avgränsning blir dessutom att en hel försvarsbeslutsprocess följs från det 

ena beslutet till det andra. 

 

En företeelse under den valda undersökningsperioden som inte kan ignoreras eller lämnas 

okommenterad är de svenska ambitionerna inom atomvapenutvecklingen. Det finns en nära 

koppling till de svenska luftstridskrafterna i detta men då ämnet i sig är ganska stort och dess-

utom redan är tämligen väl utforskat av inte minst Wilhelm Agrell
53

 avgränsas atomvapenfrå-

gan bort ifrån denna undersöknings omfattning. 

 

3.4. Begrepp 

Som nämnts innan så är det i jämförande analyser viktigt att det som jämförs är jämbördigt 

och på samma nivå. Precis som frågeställningarna anger så är det den politiska respektive den 

                                                        
52 Moses & Knutsen, s. 119f. 
53 Agrell Wilhelm, Svenska förintelsevapen (Historiska Media Lund 2002) 
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militära ledningens syn som ska jämföras. Därför behöver dessa två begrepp definieras för att 

svara mot dels jämförelsens krav och dels mot frågeställningarna. 

 

Med politisk ledning avser jag de delar i den svenska politiska statsapparaten som har en be-

slutande eller beredande funktion vad avser det militära försvaret. Häri ligger därmed Rege-

ringen, Riksdagen, Regeringskansliet i form av Försvarsdepartementet med departementsche-

fen men även tillsatta beredande och granskande organ som Försvarsberedning eller kommitté 

samt Försvarsutskott. 

 

Med militär ledning avser jag de militära befattningar och organisationsdelar som utövar 

högre ledning av eller beslutar om och påverkar utformningen av luftförsvaret. Till dessa ka-

tegorier inräknas Överbefälhavaren ÖB med Högkvarter, Flygvapenchefen med dåvarande 

flygstaben samt fortifikationsförvaltningen som ansvarade för vidmakthållande och utveckl-

ing av infrastruktur. 

 

Vidare bör begreppet syn definieras. I denna uppsats kontext avses en uttalad beskrivning av 

vad man avser eller vill åstadkomma. Det är alltså inte utvecklingen i sig utan synen på ut-

vecklingen som ska studeras, det vill säga om man tycker att någonting ska bli större, bättre, 

mindre, utgå etc. 

 

3.5. Operationalisering   

Jag har redan under teorikapitlet visat hur teorin avses användas praktiskt i denna uppsats, det 

vill säga operationaliserat teorin i syfte att hitta de faktorer i luftstridskrafterna som går att 

knyta mot utveckling.  

I detta kapitel har redovisats vad som avses med militär respektive politisk ledning i syfte att 

ha jämförbara motparter som den komparativa metoden kräver samt vad begreppet syn inne-

bär i denna kontext. För att ha jämbördiga jämförelseobjekt har även lämplig empiri identifie-

rats och motiverats. 

 

Arbetet genomförs enligt följande: 

Initialt klarläggs den krigsvetenskapliga teoretiska grunden uppsatsen vilar på. I detta kon-

strueras även ett analysverktyg, baserat på den teoretiska grunden, som senare nyttjas i ana-
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lysen. Därpå samlas data in genom studium av skrivelser och publikationer på Riksdagsbib-

lioteket och Anna Lindh-biblioteket. 

Därefter genomförs en kvalitativ textanalys genom det konstruerade analysverktyget på iden-

tifierad och relevant empiri vilket redovisas utifrån de beskrivna variablerna och per synvin-

kel, det vill säga militär respektive politisk. Redovisningen sker i förhållande till 1948 års för-

svarsbeslut. 

Därefter genomförs en komparativ analys av resultaten inom respektive synsätt i syfte att 

identifiera skillnader och likheter. Även dessa redovisas under respektive variabel. 

Slutligen förklaras resultatet av komparationen. 

 

Därmed är alla pusselbitarna på plats inför den kommande analysen och komparationen vilket 

kan åskådliggöras enligt bild nedan. 

 

 
Figur 5 Operationaliseringsmodell 
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3.6. Uppsatsens trovärdighet 

Reliabilitet i kvalitativa studier är inte helt enkelt att mäta då det ofta bygger på subjektiva 

bedömningar av skrivet material. Genom att tydligt beskriva hur analysmodellen är uppbyggd 

och utifrån vilka teorier den vilar på ökas själva mätverktygets tillförlitlighet. Vidare beskrivs 

detaljerat hur verktyget bearbetar empirin och slutligen redovisas såväl analys som slutsatser 

utifrån verktygets variabler. Detta sammantaget gör att undersökningens reliabilitet och re-

producerbarhet kan anses vara god. Se Denk
54

 samt Esaiasson m.fl.
55

 

 

Precis som med reliabiliteten så är styrkan vad avser validiteten kopplad till analysverktyget. 

Genom att verktyget vilar på en luftmaktsteoretisk grund som på ett tydligt och enkelt sätt de-

lar upp fenomenet i definierade variabler som gör det enkelt att sedan jämföra de två stånd-

punkterna får validiteten anses bli tämligen hög. Validiteten ska ju även kopplas till resulta-

tets generaliserbarhet vilket säkerställs genom en hög tydlighet i operationaliseringen. Se 

Denk
56

 samt Moses & Knutsen
57

 

 

4. Startläget – Resultatet av 1948 års Försvarsbeslut 

I syfte att dels öka eller förenkla för läsaren i det fortsatta resonemanget men även att utgöra 

den för komparativa klassificerande analyser så viktiga referenspunkten redovisas nedan den 

luftförsvarsorganisation som beslutades i och med 1948 års Försvarsbeslut och som skulle 

vara intagen vid beslutsperiodens slut 1956/57. 

 

Propositionstexten och inte minst departementschefens yttrande relaterar till, främst, För-

svarskommitténs betänkande som är det detaljerade förslaget som utarbetats av myndigheter, 

tillsatta experter och politiker och andra sakkunniga. Departementschefen uttrycker därvid sitt 

bifall till de olika delarna eller eventuell avvikande åsikt på olika punkter. Därför källhänvisar 

nedanstående till stor del till betänkandet och där avvikelser återfinns till departementschefens 

särskilda kommentar. 

 

                                                        
54 Denk, s. 51f. 
55 Esaiasson m.fl. s. 63 
56 Denk, s. 49ff. 
57 Moses & Knutsen, s. 60f. 
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I Propositionen fastslås att Flygvapnets fredsorganisation ska se ut enligt nedan och att det de-

taljerade innehållet avseende krigsorganisationen återfinns i betänkandets hemliga del
58

. 

Detta skulle givetvis kunna kritiseras avseende materialets värde för undersökningen men ge-

nom nedanstående citerade textavsnitt återfår det sin relevans: 

Försvarskommittén har strävat efter att giva flygförbanden en fredsorganisation, som så långt 

möjligt överensstämmer med krigsorganisationen. Härigenom skapas förutsättningar för att utan 

dröjsmål insätta krigsflygförbanden vid krigsutbrott. Detta är med hänsyn till främst jaktförban-

dens uppgifter – att bjuda sådant motstånd i luften, att krigsmakten kan mobiliseras och gruppe-

ras och samhällsapparaten omställas till krigsdrift – av vital betydelse för krigföringen i stort.
59

 

 

4.1. Ledning 

Flygvapnet leddes av Chefen för Flygvapnet (CFV) och denne understöddes av Flygstaben, 

Flygförvaltningen och Flygöverläkaren. 

För att utgöra en ledningsnivå mellan CFV och flottiljerna, framförallt för krigsorganisation-

en, indelades flottiljerna flygslagsvis i fyra eskadrar med en Eskaderchef med eskaderstab.  

Eskadrarna kom att omfatta:
 
 

1. Flygeskadern - Attackeskader med de fyra attackflottiljerna F 6, F 7, F 14 och F 17; 

2. Flygeskadern - Jakteskader med fem dagjaktflottiljer F 4, F 9, F 10, F 12 och F 15; 

3. Flygeskadern - Jakteskader med en nattjaktflottilj och fem dagjaktflottiljer F 1(natt), F 3, F 

8, F 13, F 16, F 18; 

4. Flygeskadern - Spaningseskader med spaningsflottiljen F 11, Flygbaskåren F 21 med en 

spaningsdivision, ett Flygräddningsförband samt en i fred tidvis organiserad Reservflygkår.
60

 

 

Utöver inspektörerna som ingick i Flygstaben fanns därutöver Inspektionen för spaning och 

flygsäkerhetstjänst samt Inspektionen för den tekniska tjänsten med tillhörande inspektörer.
61

 

Arméns och marinens luftbevakning överfördes till flygvapnet, cirka 15 000 personer bestå-

ende av värnpliktiga, reserv- och frivilligpersonal, vilket genomfördes 1949. Moderniseringen 

av luftbevakningen skulle intensifieras och genomföras under en sjuårsperiod och vara färdig 

1955. En luftbevakningsinspektion inrättades i flygstaben och en luftbevakningsenhet inför-

des i flygförvaltningen. En radarskola sattes upp på F 2.
62

 

                                                        
58 Proposition 1948:206, s. 407. 
59 SOU 1947:72  s. 621f. 
60 Proposition 1948:206, s. 432f. 
61 Ibid. s. 416. 
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Även flygvapnet hade en markterritoriell indelning, precis som armén, för ledning och sam-

ordning av den markterritoriella verksamheten benämnda flygbasområden. Varje flygbasom-

råde leddes av en flygbasområdeschef med tillhörande stab. Befattningen Flygbasområdeschef 

besattes med en pensionerad officer på arvodesbefattning, utom i Övre Norrland där chefen F 

21 tillika är flygbasområdeschef. 

I betänkandet anges flygbasområdeschefens uppgifter till: 

I krig, då krigsförband uppsättas och inom flygbasområde grupperade sådana träda under flyg-

basområdeschefens befäl är denne ansvarig för att rörlig basering av flygförband kan äga rum. 

Hans huvuduppgift är härvid att leda bas- och underhållstjänsten inom flygbasområdet.
63

 

 

Områdena var fem stycken och fördelade enligt följande: 

 Södra (S) flygbasområdet med stabsort Ängelholm och omfattande I. militärområdet  

 Västra (W) flygbasområdet med stabsort Göteborg och omfattande III. militärområdet 

samt Örebro och Värmlands län 

 Östra (O) flygbasområdet med stabsort Stockholm och omfattande IV. Militärområ-

det, Älvkarleby, Lövsta och Tierps landsfiskaldistrikt samt VII. Militärområdet  

 Norra (N) flygbasområdet med stabsort Östersund och omfattande Kopparbergs län, 

II. Militärområdet utom Älvkarleby, Lövsta och Tierps landsfiskaldistrikt samt Umeå 

försvarsområde  

 Övre Norrlands (ÖN) flygbasområde med stabsort Luleå och omfattande VI. Militär-

området utom Umeå försvarsområde
64

  

Som synes överensstämde inte områdena geografiskt med arméns indelning men mer om det 

senare. 

 

4.2. Försörjning 

Flottiljerna var normalt indelade i en stab och fyra divisioner; två övningsdivisioner, en skol-

division samt en specialdivision för markberedskap, trupputbildning och soldatskola för de 

värnpliktiga. I övnings- och skoldivision ingick dessutom ett reducerat stationskompani som 

tillsammans utgjorde ett baskompani i krigsorganisationen.
65

 

 

                                                                                                                                                                             
62 http://www.fht.nu/Dokument/Flygvapnet/flyg_publ_dok_hubbert_stril_50_utdrag.pdf, s. 66 (hämtad 
2014-05-05). 
63 SOU 1947:72, s. 620. 
64 Ibid. s. 620ff. 
65 SOU 1947:72, s. 638ff. 

http://www.fht.nu/Dokument/Flygvapnet/flyg_publ_dok_hubbert_stril_50_utdrag.pdf
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Man beslutade att inrätta en Flygtransportkår i krigsorganisationen men då den av kostnads-

skäl inte kunde uppsättas i fred utgjordes den av uttagna civila transportflygplan.
66

 

 

Slutligen fastställdes tre stycken centrala flygverkstäder: 

 Central flygverkstad Arboga (CVA) 

 Central flygverkstad Malmslätt (CVM) 

 Central flygverkstad Västerås (CVV)
67

 

 

4.3. Infrastruktur 

Flygvapnet skulle även innehålla ett antal utbildningsanstalter vilka var: 

 Krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed,  

 Flygkrigshögskolan (FKHS) i Stockholm,  

 Flygkadettskolan F 20 i Uppsala,  

 Flygvapnets bomb- och skjutskola (FBS) i Stockholm,  

 Flygvapnets centrala skolor (FCS) i Västerås som omfattade trupputbildar- signal- 

och  de tekniska skolorna.  

Dessutom beslutades om uppsättandet av en Ekoradioskola (FERS) på det före detta F 2-

området) i Hägernäs utanför Täby.
68

 

 

Vad avser flygplatser hade man dels de sjutton flottiljflygfälten samt att man förfogade över 

39 stycken krigsflygfält som färdigställdes under beredskapsåren.
69

 Vidare fanns ett antal öv-

ningsflygfält. 

 

Samma år fastställde Fortifikationsförvaltningen en ny utbyggnadsplan (1948) för byggandet 

av skyddsrum för flygplan i berg eller betong vilket omfattade totalt 39 flygfält, inklusive 

vissa övningsfält och civila flygfält.
70

 

 

 

                                                        
66 Proposition 1948:206, s. 408f. 
67 SOU 1947:72, s. 646f. 
68 Ibid. s. 696. 
69 http://www.aef.se/Flygvapnet/PDF-dokument/FORTF_Sv_%20mil_%20flygplatser.pdf s. 6 (hämtad 
2014-05-05). 
70 Andersson Lennart (red), Svenska Flygbaser (Svensk Flyghistorisk Förening 2008 s.114). 

http://www.aef.se/Flygvapnet/PDF-dokument/FORTF_Sv_%20mil_%20flygplatser.pdf
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1948 inleddes arbetet med att överta totalansvaret för luftbevakningen genom planering och 

utformning av centraler och anläggningar samt fastställa platser för dessa centraler och för de 

tillkommande moderna radarstationerna man avsåg skaffa.
71

 

 

4.4. Personal 

Personalmässigt bestämdes att dagjaktflottiljerna skulle bestå av 58 personer i flygtjänst, 474 

personer i marktjänst varav 200 värnpliktiga vilket ger en totalsumma på 532 personer. 

Nattjakt-, Attack- och Spaningsflottiljerna var något större, främst avseende teknisk personal, 

då dessa hanterade tekniskt mer komplicerade system.
72

 

 

Totalt skulle flygvapnet bestå av: 

 Militär personal utom vpl: 3027 

 Civilmilitär personal: 2611 

 Civil personal: 1230 

 Vplbehov: 6015 (årligt behov av fredskontingent)
 73

 

 

4.5. Stridande förband/beväpning 

Beslutet innebar att den tunga bombflottiljen F 1 skulle ombildas till nattjaktflottilj. 

 

Flottiljerna var normalt indelade i tre flygande divisioner; två övningsdivisioner, en skoldivis-

ion.
74

 Undantaget var spaningsflottiljen F 11 som hade fyra flygande divisioner. F 2 baserade 

ett flygräddningsförband samt att vid Norrbottens Flygbaskår F 21 baserade en spaningsdi-

vison.
 75

 Sammantaget innebar detta att Flygvapnet bestod av 50 divisioner. 

 

Luftvärnet, då som nu, tillhörde armén och redovisas på annan plats i betänkandet och med en 

annan detaljeringsgrad. Det som framgår av det öppna materialet, där departementschefen 

även här har en annan syn på avvecklingen av regementen än kommittén, bestod av: 

 Lv 1 Karlsborgs luftvärnsregemente 

                                                        
71 http://www.fht.nu/Dokument/Flygvapnet/flyg_publ_dok_hubbert_stril_50_utdrag.pdf, s. 67 (hämtad 
2014-05-05). 
72 SOU 1947:72, s. 641. 
73 Ibid. s. 655, 675ff. 
74 Ibid. s. 641. 
75 SOU 1947:72, s. 630. 

http://www.fht.nu/Dokument/Flygvapnet/flyg_publ_dok_hubbert_stril_50_utdrag.pdf
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 Lv 2 Östgöta luftvärnsregemente (Linköping) 

 Lv 3 Stockholms luftvärnsregemente (Norrtälje) 

 Lv 4 Skånska luftvärnskåren (Malmö) 

 Lv 5 Sundsvalls luftvärnskår 

 Lv 6 Göteborgs luftvärnskår 

 Lv 7 Luleå luftvärnskår76 

 

4.6. Sammanfattning och svar på fråga 1 

Ledningen bestod av flygvapenledningen med staber, eskaderstaber samt flygbasområdessta-

ber. Till detta organiserades hela försvarets luftbevakning under flygvapnet med tillhörande 

stridsledning samt fem spaningsdivisioner. 

Försörjningen utgjordes av flygbasförband fördelade på flottiljerna, tre centrala flygverkstä-

der samt en krigsorganiserad flygtransportkår. 

Infrastrukturen omfattade 17st flottiljer, 39st krigsflygfält, ett antal övningsfält, sex utbild-

ningsanstalter, några berghangarer samt bergs- och andra anläggningar för stridslednings- och 

luftbevakningscentraler samt radarstationer. 

Personalen bestod av militär, civilmilitär och civil anställd personal om knappt 8000 personer 

samt en årlig kontingent av ca 6000 värnpliktiga. 

De stridande förbanden utgjordes av 30st jaktflygdivisioner, 12st attackflygdivisioner samt 

tre stycken luftvärnsregementen och fyra luftvärnskårer. 

 

5. Analys militär syn 

Att redovisa det empiriska underlaget för analysen i en sån här undersökning och samtidigt ha 

läsvänlighet är inte lätt. Då det är skeenden över en tioårsperiod där vissa saker sker mer eller 

mindre årligen kan det bli väldigt repetitivt. Därför har jag valt att presentera analysen som 

trender inom respektive variabel med den nackdelen att vissa stycken får en lång rad källhän-

visningar i fotnoten för att härleda till berörda år.  

 

Två viktiga utredningar är särskilt att notera under undersökningsperioden. ÖB gavs 1954 i 

uppdrag
77

 av Försvarsministern att utreda försvarets kostnader på längre sikt. Detta resulte-

rade i en rapport som brukar benämnas ÖB 54
78

. 

                                                        
76 Ibid. s. 234. 
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Förslaget ansågs så komplext och omfattande att man tillsatte 1955 års Försvarsberedning för 

att analysera förslaget. På beredningens förslag gav Försvarsministern därefter 1957 ÖB i 

uppdrag att överarbeta 1954 års förslag till riktlinjer, det så kallade ÖB 57
79

.
80

 

ÖB utarbetade enligt anvisningarna förslag utgående ifrån 1954 års förslag och penningvärde 

med en reducering med 5 respektive 10 %. Dock innebar det i praktiken att grundförslaget 

från 1954 blir en reducering med 5 % utifrån 1957 års penningvärde med motsvarande konse-

kvenser för de anvisade reduceringarna. Därför lämnade ÖB tre förslag benämnda ADAM, 

BERTIL och CESAR. ADAM var grundförslaget från 1954 (minus 5 %), BERTIL innebar 10 

% reducering och CESAR innebar 15 % reducering.
81

 ÖB:s förslag från 1954 finns dock med 

under benämningen 1957 års förslag. För tydlighetens skull måste även ett alternativ DAVID 

nämnas. Detta innebar en reducering med 25 % i anslag och medförde sådana konsekvenser 

att ett färdigt förslag aldrig utarbetades.
82

 

 

5.1. Ledning 

Avseende ledningsstaberna förekommer det årliga förslag om mindre justeringar av nivåer 

och lönenivåer. 1950 förslås inrättandet av en flygfältsbyrå.
83

 Därefter nämns egentligen 

ingenting förrän 1954 då man föreslår införandet av en ställföreträdande chef för Flygförvalt-

ningen. Samma år föreslås även att en utredning av Flygförvaltningens organisation ska ge-

nomföras.
 84

  

1956 föreslås en utökning av Flygstaben då denne varit oförändrad sedan 1942 medan Flyg-

vapnet i övrigt vuxit markant och kontinuerligt.
85

  

 

Samma år föreslås vidare en förändring av Flygvapnets regionala ledningsorganisation där 

Eskadrarna utökas i volym och ansvar genom att flygbasområdena avvecklas och dess staber 

                                                                                                                                                                             
77 Proposition 1958:110, Förslag rörande försvarsorganisationens utformning på längre sikt (Försvarsde-
partementet 1958 s. 3). 
78 Försvarsstaben, Kontakt med krigsmakten Vol. X(1954):nr 9-10, Alltjämt ett starkt försvar (ÖB 54) (För-
svarsstaben 1954). 
79 Försvarsstaben, Kontakt med krigsmakten Vol. XII(1957):nr 10-12, ÖB utredningarna 1957 (ÖB 57) 
(Försvarsstaben 1957). 
80 Proposition 1958:110, s. 9. 
81 Ibid. s. 36f. 
82 Ibid. s. 49ff. 
83 Proposition 1950:1 bilaga 6, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1950 s. 41f). 
84 Proposition 1954:109, Organisation av försvarets centrala förvaltningar (Försvarsdepartementet 1954 
s. 350ff). 
85 Proposition 1956:110, Anslag under riksstatens fjärde huvudtitel (Försvarsdepartementet 1956 s. 171ff). 
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förstärker eskaderstaberna som även övertar dess uppgifter. Man föreslår även att eskaderin-

delningen förändras enligt följande: 

 1. Eskadern fortsätter omfatta attackflottiljerna. Staben föreslås placeras på F 6 eller F 

7 på längre sikt. Dock tillsvidare i Göteborg 

 2. Jakteskadern omfattar F 3, F 9, F 10 och F 12. Staben föreslås placeras på F 10 

 3. Jakteskadern omfattar F 1, F 8, F 13 och F 16. Staben kvarstår i Stockholm 

 4. Eskadern omfattar jaktflottiljerna F 4 och F 15, spaningsflottiljen F 11 samt Norr-

bottens Flygbaskår F 21. Staben förläggs i Luleå
86

 

 

För spaningsförbandens del vill man 1953 anskaffa en ersättning för den DC3 som försvann 

över Östersjön i juni 1952.
87

 Vidare vill man 1954 ersätta föråldrade flygplan genom inköp av 

utländska spaningsflygplan då svensk flygindustri inte bedöms ha produktionskapaciteten.
88

 I 

de av ÖB utgivna förslagen från samma år anges att om det totala antalet flygplan inte utökas 

kan antalet spaningsdivisioner minskas med 40 % som en del av ansatta besparingar.
89

 Året 

efter revideras förslaget om inköp av nya spaningsflygplan till modernare och dyrare variant, 

dock med samma antal.
90

 Vidare anges i 1957 års utredningar att antalet spaningsdivisioner 

bibehålls i samtliga alternativ.91 

 

Överföringen av all luftbevakning till Flygvapnet medförde givetvis nya behov för att möta 

den utökade organisationen. Fortifikationsförvaltningen föreslår kontinuerligt utökade anslag 

för att modernisera och öka utbyggnaden av organisationen. Särskilt att notera är att 1953 

anges att byggnadsprogrammet måste omarbetas i och med den tekniska utvecklingen och där 

tillhörande fördyringar. 1954 föreslås en förstärkning av luftbevakningsorganisationen avse-

ende fler officerare och underbefäl.
92

 

 

                                                        
86 Ibid. s. 6ff. 
87 Proposition 1953:2 bilaga 3, Egentliga statsutgifter Försvarskrafterna (Försvarsdepartementet 1953 s. 
16). 
88 Proposition 1954:1 bilaga 6, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1954 s. 137ff). 
89 Försvarsstaben, ÖB 57, s. 330. 
90 Proposition 1955:1 bilaga 6, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1955 s. 162ff). 
91 Försvarsstaben, ÖB 57, s. 310ff. 
92 Proposition 1949:1 bilaga 25, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1950 s. 35f); 1950:1 bilaga 6, s. 
138f; 1950:1 bilaga 25, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1950 s. 34); 1951:1 bilaga 6, Kapital-
budgeten (Försvarsdepartementet 1951 s. 159); 1952:1 bilaga 6, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartemen-
tet 1952 s. 164); 1953:1 bilaga 6, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1953 s. 158f); 1954:110, An-
slag under riksstatens fjärde huvudtitel (Försvarsdepartementet 1954 s. 130ff); 1955:110, Anslag under 
riksstatens fjärde huvudtitel (Försvarsdepartementet 1955 s. 141). 
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ÖB 54 anger bland annat att: 

 Utrustning och hjälpmedel måste utvecklas så, att de medger ingripande mot 

mål i luften, till sjöss och på land även under mörker och svåra väderleksförhål-

landen  

 De höga farterna och korta förvarningstiderna medför att luftbevakning och 

stridsledning i stor utsträckning måste automatiseras. Av samma skäl måste 

stridsledningsorganisationen medge enhetlig operativ ledning av alla samver-

kande luftförsvarsmedel från gemensamma centraler och skapa förutsättningar 

för att man på taktiskt bästa sätt skall kunna leda även ett stort antal jaktför-

band 

 Förbättring av luftbevaknings- och stridsledningsmöjligheterna på låg höjd 

samt förvarning mot robotar är särskilt angelägen. Alarmerings- och oriente-

ringssystemet bör moderniseras, eventuellt genom nyttjande av television  

 Den tekniska utvecklingen möjliggör att luftbevakningsförbanden jämte tillhö-

rande centraler minskas till halva antalet93 

 

Därefter anges i 1957 års förslag avseende stridsledning och luftbevakningen att: 

 Luftbevakningen och stridsledningsorganisationen måste fortlöpande förbätt-

ras och moderniseras 

 Alt ADAM: Luftbevakningen och stridsledningen moderniseras inom Sydsve-

rige, östra Mellansverige, Västsverige och inom övre Norrland 

 Alt BERTIL: Luftbevakningen och stridsledningen moderniseras inom Sydsve-

rige, östra Mellansverige, Västsverige samt övre Norrland samt 

 1957 års förslag: Luftbevakning och stridsledning moderniseras inom Syd- och 

Västsverige, östra Mellansverige samt övre Norrland.94 

 

5.2. Försörjning 

1949 hemställer Fortifikationsförvaltningen att medel avsätts får påbörjandet av en fullträffs-

säker anläggning för bil- och flygdrivmedel i Norrland. ÖB understryker vikten av att denna 

iordningställs. Därefter återkommer årligen anslagsbegäran för att färdigställa utbyggnadspla-

nen för denna typ av förråd samt utvidgning av befintliga förråd
.
 En tydligt påverkande faktor 

                                                        
93 Försvarsstaben, ÖB 54, s. 281ff. 
94 Försvarsstaben, ÖB 57, s. 298ff. 
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är införandet av reaktionsplan (jetflygplan) som har en avsevärt högre drivmedelsförbrukning 

än de äldre flygplanstyperna.
95

 

 

1953 och 1954 begärs att få anskaffa nya transportflygplan.
96

 

 

1954 års förslag anger avseende flygbasförbanden: 

 Anfallsmedlens utveckling, främst atombombens tillkomst, har ökat flygbasernas 

sårbarhet. Detta understryker betydelsen av ett stort antal väl skyddade och försva-

rade baser för flygförbanden samt ställer högre krav på bastjänstens organisation 

och ledning 

 Kostnaderna för en nödvändig förbättring av flygbasernas markmateriel och tek-

niska personal kunna i hög grad uppvägas genom omorganisation av basförbanden
97

 

 

Slutligen argumenteras 1957 att med hänsyn till nya stridsmedel bör flygvapnets basorgani-

sation kunna spridas ytterligare vilket medför krav på förstärkning av materielen.
98

  

 

5.3. Infrastruktur 

En konsekvens av 1948 års försvarsbeslut där bland annat dagjaktflottiljerna skulle förstärkas 

samt den rådande hotbedömningen var att bergshangarer för ökat skydd skulle byggas ut. 

Detta genomförs till en början vid två flottiljer, sedan vid fem samt efter hand renoveringar av 

två äldre bergshangarer. Detta pågår under hela undersökningsperioden med årliga äskanden 

om anslag för denna verksamhet från Fortifikationsförvaltningen.
99

 

 

Införandet av reaktionsplan i Flygvapnet ställde högre krav på såväl banor som uppställnings-

platser, taxibanor, flygfältsbelysning, bullerskydd, samt förmåga att kunna verka i mörker och 

dåligt väder. Detta medförde att det årligen äskades medel för utvidgning och anpassning av 

                                                        
95 Proposition 1949:2 bilaga 13, Kapitalinvesteringar försvarets fonder (Försvarsdepartementet 1949 s. 
70); 1950:1 bilaga 24, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1950 s. 30f); 1952:1 bilaga 25, Kapital-
budgeten (Försvarsdepartementet 1952 s. 29f); 1955:1 bilaga 6, s. 170f. 
96 Proposition 1953:1 bilaga 6, s. 158f; 1954:1 bilaga 6, s. 137ff. 
97 Försvarsstaben, ÖB 54, s. 287, 330. 
98 Proposition 1957:1 bilaga 6, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1957 s. 174). 
99 Proposition 1949:1 bilaga 25, s. 37f; 1950:1 bilaga 24, s. 24ff; 1951:1 bilaga 25, Kapitalbudgeten (För-
svarsdepartementet 1951 s. 29f); 1952:1 bilaga 25, s. 227f; 1953:1 bilaga 25, Kapitalbudgeten (Försvars-
departementet 1953 s. 27); 1955:1 bilaga 25, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1955 s. 28); 
1956:1 bilaga 25, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1956 s. 29f); 1957:1 bilaga 25, Kapitalbudge-
ten (Försvarsdepartementet 1957 s. 28f). 
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såväl flottiljflygplatser som krigsflygfält.
100

 Ombyggnationerna medför också att till exempel 

flygledartorn måste anpassas eller nybyggas för att klara de större banorna.
101

 

  

1953 utarbetas en ny flygfältsplan för utbyggnaden med anledning av att den tekniska ut-

vecklingen på flygplanen ställt nya krav i form av längre banlängder på flottilj och öv-

nings/krigsflygfält. Vissa banor och fält har måst utgå mm. Nya planen omfattar ytterligare 

startbanor på ett antal fält med tillhörande förbindelsebanor och fältutvigdning, anläggande av 

nya flygstråk, fordonsvägar, uppställningsplatser och skydd för flygplan samt vissa maske-

ringsåtgärder. Planen föreslår även nedläggning av fält som ej kan byggas ut. Även ett antal 

civila fält föreslås till utbyggnad. De moderna flygplanens flacka flygbana ställer högre krav 

på hinderfrihet i anslutning till fälten. Flygförvaltningen anser att planen bör slutföras inom 

fem år.
102

   

1954 års utredning fastslår bland annat att tillkomsten av atombomben har ökat flygbasernas 

sårbarhet vilket ökar betydelsen av ett stort antal väl skyddade och försvarade baser. Vidare 

trycker man på vikten av att flygfältsplanen genomförs snabbt.
103

 

Motsvarande linje framhålls även tre år senare i 1957 års utredningar där man säger: 

 Antalet flygbaser bör ökas i relation till flygplan antalet för att möjliggöra dels 

ytterligare utspridning som är nödvändig med hänsyn till skyddet, dels om-

gruppering 

 Minskade krav på startbanors längd och genom att använda breddade landsvä-

gar kan kostnaderna för denna utökning hållas nere 

 Alt A: Genom minskade krav på rullbanors längd och genom användning av 

breddade vägar som krigsflygbaser kan antalet baser ökas samt att två flottiljer 

läggs ner 

 Alt B: Antalet flygbaser utökas efter samma principer som i A och att fyra freds-

flottiljer dras in men fälten behålls som krigsflygfält 
                                                        
100 Proposition 1949:1 bilaga 25, s. 30ff; 1950:1 bilaga 6, s. 138f; 1950:1 bilaga 24, Kapitalbudgeten (För-
svarsdepartementet Stockholm 1950 s. 21ff); 1951:1 bilaga 25, s. 23ff; 1952:166, Försvarets fonder (För-
svarsdepartementet 1952 s. 20); 1952:1 bilaga 25, s. 19ff; 1953:1 bilaga 25, s. 19ff; 1953:149, Försvarets 
fastighetsfond (Försvarsdepartementet 1953 s. 15f); 1955:1 bilaga 25, s. 22f; 1955:109, Vissa markförvärv 
för försvaret (Försvarsdepartementet 1955 s. 15f), 1955:150 bilaga 11, Försvarets fastighetsfond (För-
svarsdepartementet 1955 s. 41f); 1956:1 bilaga 25, s. 23, 1956:112; Vissa markförvärv för försvaret (För-
svarsdepartementet 1956 s. 9ff); 1957:1 bilaga 25, s. 23f; 1957:111, Vissa markförvärv för försvaret (För-
svarsdepartementet 1957 s. 6). 
101 Proposition 1949:1 bilaga 25, s. 30; 1950:1 bilaga 24, s. 25f. 
102 Proposition 1954:1 bilaga 25, s. 17ff. 
103 Försvarsstaben, ÖB 54, s. 287, 347. 
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 Alt C : Innebär att omkring fem fredsflottiljer dras in, flygfälten behålls som 

krigsflygfält  

 1957 års  förslag blir dock att utbyggnaden av flygbassystemet fortsätter104 

 

I underlaget till 1958 års försvarsproposition föreslår chefen för Flygvapnet att F 8 och F 14 

läggs ner men att flygfälten förutsätts bibehållas som krigsflygfält. I samband med indrag-

ningen av F 14 ombildas en jaktflottilj till attackflottilj
105

 

 

Även Flygverkstäderna är föremål för anpassning mot utvecklingen och införandet av nya 

flygplansystem.
106

 

 

Koncentreringen av luftbevakningen till Flygvapnet och dess tekniska utveckling och bety-

delse tillsammans med ökade krav på stridsledning innebär att utbyggnaden och modernise-

ringen av radarstationer och centraler med mera är en årligt återkommande post i förslagen. 

Att notera är att Fortifikationsförvaltningen 1954 lägger fram en ny utbyggnadsplan för luft-

bevakning med anledning av ÖB beslut att minska luftbevakningsorganisationen som helhet.
 

107
 

Samtidigt trycker ÖB i 1954 års förslag på vikten av att färdigställa centraler för luftbevak-

ning och jaktstridsledning.
108

 

 

Luftvärnsförbandens specifika behov omnämns förvånansvärt lite men en mindre notering om 

behov av utbyggnad av uppställningsplatser återfinns 1951.
109

 

 

5.4. Personal 

På personalsidan är det reservkåren som i huvudsak dominerar. 1950 föreslås att en reservkår 

för flygtekniker inrättas. Året därpå vill chefen för Flygvapnet att rekryteringen till reservoffi-

cerare i luftbevakningstjänst ska göras från samtliga reservofficersaspiranter. 1954 föreslås en 

                                                        
104 Försvarsstaben, ÖB 57, s. 298ff. 
105 Proposition 1958:110, s. 82. 
106 Proposition 1949:1 bilaga 25; s. 33f, 1950:1 bilaga 24, s. 24. 
107 Proposition 1950:1 bilaga 24, s. 33f; 1951:1 bilaga 24, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1951 
s. 34); 1952:1 bilaga 25, s. 33ff; 1953:1 bilaga 25, s. 31f; 1954:1 bilaga 25ff, s. 30; 1955:1 bilaga 25, s. 32ff: 
1956:1 bilaga 25, s. 34ff; 1957:1 bilaga 25, s. 33ff. 
108 Försvarsstaben, ÖB 54, s. 347. 
109 Proposition 1951:1 bilaga 25, s. 40. 
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utökning av reserven med luftbevakningspersonal och året därpå införandet av en reservkår 

för flygsignalister.
110

  

 

1954 föreslås även en utredning rörande Flygförvaltningens personalbehov och nivåer.
111

 

 

I ÖB 54 anges att en minskning av underbefälskåren och att en omläggning av underbefälsor-

ganisationen skulle möjliggöra ytterligare minskning med 130 personer.112
 

1955 föreslås förändring av Flygvapnets underbefälsorganisation avseende utbildningstider 

samt en utökning av F 5:s personalvolym med anledning av att reaktionsplanen kräver längre 

utbildningstid än de tidigare flygplanstyperna.
113

 

 

1957 års utredningar anger en minskning av värnpliktsvolymen i de tre olika alternativen.114 I 

ÖB:s eget förslag föreslås samma volym som i alternativ ADAM.115 

 

5.5. Stridande förband/beväpning 

I den här variabeln är det framförallt två saker som dominerar debatten; antalet flygplan samt 

typ av flygplan. 

Vad avser antalet flygplan vill man 1952 vänta med att förstärka ytterligare fyra dagjaktflottil-

jer vilket därefter istället föreslås 1953.
116

 I 1954 års utredning föreslås såväl antalet jakt- som 

attackflygplan utökas.
117

 

1956 föreslår ÖB och chefen för Flygvapnet att 1954 års förslag genomförs.
118

 

I 1957 års utredning fastslås bland annat att antalet förare per flygplan bör ökas vilket innebär 

att antalet flygplan på sikt kommer att minska. Vidare anges i de olika besparingsalternati-

ven att: 

 Alt A: Antalet flygplan reduceras med ca 40 %(ca 25 % i förhållande till nuva-

rande organisation]  

                                                        
110 Proposition 1950:1 bilaga 6, s. 126f; 1951:1 bilaga 6, s. 143ff; 1954:110, s. 130ff; 1956:110, s. 67ff. 
111 Proposition 1954:109, s. 391ff. 
112 Försvarsstaben, ÖB 54, s. 287. 
113 Proposition 1955:110, s. 49ff, 142f. 
114 Proposition 1958:110, s. 39. 
115 Försvarsstaben, ÖB 57, s. 326; Proposition 1958:110, s. 39. 
116 Proposition 1952:1 bilaga 6, s. 162f; 1953:1 bilaga 6, s. 158f. 
117 Försvarsstaben, ÖB 54, s. 341. 
118 Proposition 1956:1 bilaga 6, Kapitalbudgeten (Försvarsdepartementet 1956 s. 183ff). 
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 Alt B: Totala antalet flygplan nedgår med ca 50 % (ca 40 % i förhållande till nu-

varande organisation) 

 Alt C: totala antalet flygplan reduceras med över 50 % (ca 40% i förhållande till 

nuvarande organisation)  

 ÖB:s eget förslag anger dock att totala antalet flygplan reduceras med ca 20 % i 

förhållande till nuvarande organisation119  

 

När det gäller flygplantyper vill man redan 1950 tidigarelägga inskaffningen av moderna natt-

jaktplan.
120

 I den tidigare nämnda avvaktan på förstärkning av flottiljer ville man istället an-

skaffa ytterligare flygplan 29 för att ersätta äldre flygplantyper.
121

 Denna vilja att ersätta 

äldre flygplan med modernare typer, både svensktillverkade och utländska återkommer 

under hela undersökningsperioden.122
 I detta framläggs även behovet av att utöka allvä-

dersförmågan.
123 

Man ser också behovet av att anskaffa reaktionsdrivna flygplan med dubbel-

kommando för utbildning och omskolning.
124

 Slutligen anges i 1957 års förslag vikten av an-

skaffning av moderna flygplan av typen 32 (Lansen) och 35 (Draken).125 

 

Luftvärnet tillmäts en ökad betydelse inte minst genom framtagande och anskaffning av en 

luftförsvarsrobot för att både komplettera men även till del ersätta jaktflyget.
 126

 Detta under-

stryks ytterligare i 1954 års utredning där man tillskriver förmågan att kunna verka med luft-

försvaret även på de högsta höjderna stor vikt samtidigt som möjligheten att kunna verka mot 

äldre anfallssystem inte får nedgå. I sammanhanget nämns också behovet av modernisering av 

närluftvärnet.127
 Även 1957 års utredning beskriver vikten av tillgången av robotluftvärn, inte 

minst som ersättning för eventuella neddragningar av jaktflyget. Dock anges att kanonluftvär-

net tillsvidare måste behållas och utvecklas enligt plan.128 

 

                                                        
119 Försvarsstaben, ÖB 57, s. 298ff. 
120 Proposition 1950:1 bilaga 6, s. 138f. 
121 Proposition 1952:1 bilaga 6, s. 162ff 
122 Proposition 1954:1 bilaga 6, s. 137ff; 1955:1 bilaga 6, s. 162ff. 
123 Försvarsstaben, ÖB 54, s. 341; ÖB 57, s. 298 
124 Proposition 1953:1 bilaga 6, s. 158f. 
125 Försvarsstaben, ÖB 57, s. 326. 
126 Proposition 1955:1 bilaga 6, s. 165f; 1956:1 bilaga 6, s. 191f; 1957:1 bilaga 6, s. 178f. 
127 Försvarsstaben, ÖB 54, s. 287. 
128 Försvarsstaben, ÖB 57, s. 298ff. 
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Just utvecklingen och tillförseln av robotvapen tillskrivs stor betydelse även för jakt- och at-

tackförbanden. Bland annat anser man att anskaffning av attackrobotar dels kan ersätta delar 

av flottan genom ökad förmåga att verka mot sjömål men även förmågan att slå mot fiendens 

flyg- och robotbaser. Tillförsel av jaktrobotar ökar förmågan att kunna verka i alla väderleks-

förhållanden. 129
 

 

Antalet divisioner diskuteras först i 1957 års förslag där det anges: 

 Alt A: Antalet jaktdivisioner minskas med ca 15 % men attack och spaningsdivision-

ernas antal bibehålls. 

 Alt B: Antalet jaktdivisioner och attackdivisioner reduceras med 25%. 

 Alt C: Antalet jaktdivisioner reduceras med ca 35 % och antalet attackdivisioner redu-

ceras med 25 %. 

 I ÖB:s eget förslag anges att antalet jaktdivisioner kan komma att behöva minskas 

med 10 %.
130

 

 

Slutligen anser chefen för Flygvapnet i underlaget inför 1958 års försvarsbeslut att :  

Indragningen av fem jaktdivisioner kan göras på två sätt. Antingen kan antalet divisioner per flottilj 

minskas från tre till två vid fem flottiljer eller så kan två hela fredsflottiljer dras in varvid dock någon 

jaktflottilj måste utökas med en division. Första alternativet förordas.
131

 

 

5.6. Sammanfattning och svar på fråga 2 

När det gäller ledning är det framförallt förslaget om att slå ihop eskader- och flygbasområ-

desstaberna och därmed avveckla flygbasområdena som sticker ut. Spaningsförbanden är del-

vis hotade av reduceringar men till sist kvarstår volymen och förslag om modernisering. 

Försörjningen vill man förstärka avseende det fysiska skyddet av förråd och anläggningar 

samt utöka kapaciteten. Det stående transportflyget vill man omsätta och förnya och slutligen 

vill man anpassa flygbasorganisationen att bättre kunna motstå atomvapenhotet. 

Vad avser infrastrukturen så är det framförallt anpassningar för ombeväpningen till reakt-

ionsdrivna flygplan som dominerar. Även här vill man utöka det fysiska skyddet med bergs-

                                                        
129 Försvarsstaben, ÖB 54, s. 287ff; ÖB 57, s. 298ff. 
130 Försvarsstaben, ÖB 57, s. 310ff. 
131 Proposition 1958:110, s. 81. 
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hangarer och anläggningar samt skynda på utbyggnadstakten av luftbevakningsorganisation-

ens lokaler. 

På personalsidan är det framförallt en utökning av reservkåren med nya kategorier som före-

slås men även justeringar av underbefälskåren. 

De stridande förbanden och beväpningen handlar i huvudsak om ombeväpning till reaktions-

drift på hela flygplanparken samt antalet flygplan. Man är beredd att minska antalet i takt med 

införseln av nya och mer potenta maskiner. Man sätter även stor tilltro till betydelsen av infö-

randet av jakt- och attackrobotar samt en luftförsvarsrobot. 

 

6. Analys politisk syn 

På samma sätt som i kapitel fem är det inte lätt att redovisa det empiriska underlaget för den 

politiska synen heller på ett läsvänligt sätt. Precis som i förra kapitlet har jag valt lösningen att 

redovisa trender under respektive variabel med de nackdelar det innebär för källhänvisningen.  

 

Två saker att notera när det gäller den politiska synen: 

 Processen är förslagsdriven vilket innebär att den politiska nivån bara reagerar på 

lagda förslag och därmed får synen uttolkas ur vad de har beslutat och inte vad de har 

svarat. Det innebär också att det empiriska materialet är mindre omfattande och därför 

blir även redovisningen proportionerligt mindre. 

 Den politiska nivån utgår i sina bedömningar hela tiden från 1949 av Riksdagen beslu-

tade krigsorganisationen och uppställda målsättningar.
132

 

 

6.1. Ledning 

Den centrala ledningen erkänns viss betydelse och den politiska nivån ger sitt medhåll till ut-

vecklingsförslagen i stort. Framförallt strukturförändringar som innebär att Flygvapnets led-

ning blir med lik de övriga försvarsgrenarnas anges särskilt, inte minst i förslagstexten till för-

svarsbeslutet 1958.
133

 

 

                                                        
132 Proposition 1958:110, s. 5f. 
133 Proposition 1950:1 bilaga 6, s. 41f; 1954:109, s. 352ff; 1956:110, s. 11ff; 1956:110, s. 191ff; 1958:110, 
s. 59. 
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Vad gäller spaningsförbanden är man mer tveksam. Man anser att flygplanparken är tillräck-

ligt bra men att om så krävs är man villig att byta ut inköp av andra flygplantyper mot spa-

ningsflygplan. Förlorade flygplan kan dock ersättas.
134

 

En viktig punkt i förslagstexten till försvarsbeslutet är att man trots allt anser att spaningsfly-

get ska bibehålla samma omfattning och att det på sikt genom införskaffande av nya moderna 

flygplan ges en kvalitativ förstärkning.135 

 

Utveckling och modernisering av luftbevakningen prioriteras och tillmäts stor betydelse för 

den svenska luftförsvarsförmågan. I mitten av undersökningsperioden är man dock beredd att 

dra ner på takten något för att hålla sig inom kostnadsram.
136

 

Även i förslagstexten till 1958 års försvarsbeslut anges en kvalitativ förstärkning av luftbe-

vaknings- och jaktstridsledningsorganisationen. 137 

 

6.2. Försörjning 

Utveckling av försörjningsdelarna ges ingen större prioritet hos den politiska ledningen. Full-

träffskyddade drivmedelsanläggningar och förråd anses förvisso vara viktiga men utbygg-

nadstakten kan hållas relativt låg.
138

 

Trots den ökade drivmedelsförbrukningen med anledning av införandet reaktionsplan anses 

inte heller en snabbare utbyggnad av befintliga drivmedelsanläggningar vara prioriterat.
139

 

 

Även om transportflygorganisationen i krigsorganisationen utgjordes av inmönstrade flygplan 

ur den civila flygverksamheten innehade Flygvapnet ett fåtal egna transportflygplan av äldre 

modell för det dagliga behovet. Trots åldersskäl anses inte anskaffning av nya transportflyg-

plan som en nödvändighet.
140

 

 

Hotet från kärnvapen är ständigt återkommande argument för befästningsarbeten men även 

behovet att uppträda på ett anpassat sätt. De nya hoten medförde ett ökat behov av att kunna 

                                                        
134 Proposition 1953:2 bilaga 3, s. 16; 1954:1 bilaga 6, s. 140f; 1955:1 bilaga 6, s. 163f. 
135 Proposition 1958:110, s. 7. 
136 Proposition 1949:1 bilaga 25, s. 35f; 1950:1 bilaga 6, s. 138f; 1951:1 bilaga 6, s. 159; 1952:1 bilaga 6, s. 
164; 1953:1 bilaga 6, s. 158f; 1953:1 bilaga 25, s. 35; 1954:110, s. 138ff; 1955:110, s. 150. 
137 Proposition 1958:110, s. 7. 
138 Proposition 1949:2 bilaga 13, s. 70; 1950:1 bilaga 24, s. 31f; 1952:1 bilaga 25, s. 30. 
139 Proposition 1955:1 bilaga 6, s. 171. 
140 Proposition 1953:1 bilaga 6, s. 160f; 1954:1 bilaga 6, s. 137ff. 
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sprida flygbasförbanden vilket i sin tur medförde nya krav på materieltillförseln. Behovet no-

teras av den politiska ledningen men anses inte vara möjligt inom den ekonomiska ramen.
141

 

 

6.3. Infrastruktur 

I och med övergången till reaktionsplan ställs nya och större krav på flygfälten där dessa ska 

operera. Det handlar framförallt om att banor och stråk måste förlängas och byggas ut vilket i 

sin tur medför att torn för flygledning måste byggas om eller nybyggas. Det handlar om an-

skaffning av mark för att få plats med utbyggnaderna. Här finns en klar vilja och ambition hos 

den politiska ledningen att detta genomförs, dock under ekonomisk ansvarsfullhet varvid ut-

byggnaderna i flera tillåts bli försenade. I sammanhanget måste nämnas att den reviderade ut-

byggnadsplanen som Flygförvaltningen föreslog 1953 accepterades som koncept men att ut-

byggnaden skulle ske i en långsammare takt än vad som begärts.
142

 

 

En annan konsekvens av införandet av reaktionsplan är att flygverkstäderna måste byggas ut. 

Detta tillåts ske men även här i en långsammare takt än vad som begärts.
143

 

 

Övergången till reaktionsplan samt förstärkning av allvädersförmågan och utökningen av natt-

jakten innebar att bland annat flygfältsbelysningen måste utvecklas på flygfälten. Då detta 

tillhör flygsäkerhetsrelaterade åtgärder prioriteras detta av den politiska ledningen.
144

 

 

De nya hoten från till exempel atomvapnen ställde krav på skyddade uppställningsplatser för 

flygplanen. Detta föranledde en utbyggnadsplan av berghangarer vid ett antal lämpliga flottil-

jer. Den politiska ledningen anser att det är angeläget men att utbyggnaden ska ske i reduce-

rad takt.
145

 

 

                                                        
141 Proposition 1957:1 bilaga 6, s. 176. 
142 Proposition 1949:1 bilaga 25, s. 30f; 1950:1 bilaga 6, s. 138f; 1950:1 bilaga 24, s. 23ff; 1951:1 bilaga 25, 
s. 24; 1952:1 bilaga 25, s. 21ff; 1952:166, s. 20f; 1953:1 bilaga 25, s. 25ff; 1953:149, s. 16, 42; 1954:1 bi-
laga 25, s. 20; 1955:1 bilaga 25, s. 23f; 1955:109, s. 21; 1955:149, s. 42; 1956:1 bilaga 25, s. 24; 1956:112, 
s. 10f; 1957:1 bilaga 25, s. 24f; 1957:111, s. 6f. 
143 Proposition 1949:1 bilaga 25, s. 33f; 1950:1 bilaga 24, s. 26f. 
144 Proposition 1949:1 bilaga 25, s. 33f; 1951:1 bilaga 25, s. 28; 1952:1 bilaga 25, s. 25f; 1953:1 bilaga 25, 
s. 22. 
145 Proposition 1949:1 bilaga 25, s. 37f; 1950:1 bilaga 24, s. 26ff; 1951:1 bilaga 25, s. 30; 1952:1 bilaga 25, 
s. 28; 1955:1 bilaga 25, s. 29; 1956:1 bilaga 25, s. 30; 1957:1 bilaga 25, s. 29. 
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Även om man är angelägen om att bygga ut och modernisera luftbevakningen är man mer 

återhållsam inför de infrastrukturella satsningar som krävs avseende ledningscentraler och ut-

byggnad för nya radarstationer, framförallt när det gäller utbyggnadstakten.
 

Även på detta område framläggs en reviderad utbyggnadsplan 1954 med anledning av den 

tekniska utvecklingen samt den av ÖB beslutade minskade luftbevakningsorganisationen. 

Planen accepteras men med en lägre utbyggnadstakt än vad som föreslagits.
146

 

 

Bland övriga befästningsarbeten prioriteras uppställningsplatser för luftvärn.
147

 

 

Vad gäller flottiljerna antar man förslaget i alternativ ADAM i ÖB 57 om att reducera med 

två flottiljer. I förslagstexten inför 1958 års försvarsbeslut föreslår att F 8 och F 14 avvecklas 

som flottiljer men behålls som krigsflygfält.148  

 

6.4. Personal 

När det gäller centrala ledningens personalutveckling har man mer återhållsam syn tillsam-

mans med en synnerligen hög detaljeringsgrad avseende befattningar och nivåer.
149

 

 

Från politiskt håll är man positiv till att utveckla framförallt reservkårerna.
150

 

Vidare tillstyrker man förändringar av Flygvapnets underbefälsorganisation, främst avseende 

utbildningstider.
151

 

 

Slutligen delar man synen att införandet av reaktionsplan medför en längre utbildningstid för 

piloterna vilket i sin tur medför att F 5:s personalstyrka behöver förstärkas.
152

 
 

6.5. Stridande förband/beväpning 

Från politiskt håll ser man nödvändigheten av att modernisera den svenska flygplanparken 

och övergå till reaktionsdrivna flygplan. Man är även positiv till den kvalitativa ökningen ge-

nom utökad förmåga att verka i mörker och dåligt väder.
 

                                                        
146 Proposition 1950:1 bilaga 24, s. 34; 1951:1 bilaga 25, s. 34f; 1952:1 bilaga 25, s. 34ff; 1953:1 bilaga 25, 
s. 32; 1954:1 bilaga 25, s. 30f; 1954:1 bilaga 25, s. 30f; 1955:1 bilaga 25, s. 33ff; 1956:1 bilaga 25, s. 35ff; 
1957:1 bilaga 25, s. 34ff. 
147 Proposition 1951:1 bilaga 25, s. 40; 1953:1 bilaga 25, s. 45. 
148 Proposition 1958:110, s. 106f. 
149 Proposition 1954:109, s. 391ff. 
150 Proposition 1950:1 bilaga 6, s. 126f; 1951:1 bilaga 6, s. 145; 1956:110, s. 70ff. 
151 Proposition 1955:110, s. 55f. 
152 Ibid. s. 151. 
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Dock är man inte beredd att genomföra det till vilket pris som helst utan utvecklingen och 

omstöpningen ska ske inom beslutade ramar.
153

 

Omställningen förstärktes sedan genom förslagstexten till försvarsbeslut 58 där man föreslår 

att välja alternativ ADAM vilket innebär att antalet jaktdivisioner minskas med 15 % och det 

totala antalet flygplan minskas med 25 % men att alla möjligheter för att öka flygplanens 

stridseffekt måste tillvaratas.
154

 

 

Vad avser luftvärnets utveckling prioriterar man utvecklingen och anskaffningen av en luft-

försvarsrobot för att öka luftförsvarsförmågan.
 155

 

I förslagstexten till försvarsbeslutet återkommer detta samtidigt som man även trycker på be-

tydelsen av ett flygfältsluftvärn samt att även pjäsluftvärnet behöver utvecklas och förnyas.
156

  

Man föreslår även att Lv 2 och Lv 5 läggs ner samt att Lv 6 flyttas till Göteborg.
157

 

 

6.6. Sammanfattning och svar på fråga 3 

När det gäller ledning är den politiska nivån positiv till att sammanslå eskader- och flygbas-

områdesstaberna. Man är tydlig med att man eftersträvar likformighet i ledningarna i de olika 

försvarsgrenarna. Förnyelse av spaningsförbanden är man mer tveksam till om det inte kan 

ske inom ramen för ombeväpningen jakt- och attackförbanden. Utbyggnad av luftbevaknings-

organisationen anser man vara prioriterat men dock i en betydligt långsammare takt än vad 

som begärts. 

När det kommer till försörjning är man synnerligen konsekvent i sin ovilja att utveckla detta 

område även om man säger sig förstå de militära skälen. 

Infrastrukturen är man beredd att utveckla i de avseenden det krävs för ombeväpningen till 

reaktionsdrift, dock i en lägre takt en begärt. Man ställer sig också positiv till de föreslagna 

flygsäkerhetshöjande åtgärderna som en del av föregående. Man anser att påbörjade projekt 

med bergshangarer och anläggningar ska slutföras men är mindre benägen att påbörja nya. 

Uppställningsplatser för luftvärn anser man vara prioriterat och slutligen fattar man beslut om 

nedläggning av två flottiljer. 

                                                        
153 Proposition 1950:1 bilaga 6, s. 138f; 1952:1 bilaga 6, s. 166; 1953:1 bilaga 6, s. 159f; 1954:1 bilaga 6, s. 
140; 1955:1 bilaga 6, s. 163f; 1956:1 bilaga 6, s. 188. 
154 Proposition 1958:110, s. 49. 
155 Proposition 1955:1 bilaga 6, s. 166; 1956:1 bilaga 6, s. 191f; 1957:1 bilaga 6, s. 179. 
156 Proposition 1958:110, s. 6f. 
157 Ibid. s. 106f. 
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På personalområdet är man positiv till utvecklingen av reservkårerna samt att man har en 

anmärkningsvärt hög detaljnivå i sina tyckanden om utvecklingen av personalen i den centrala 

ledningen. 

För de stridande förbanden är man synnerligen positiv till ombeväpningen till reaktionsdrift 

och kontinuerlig utveckling av förmågor och kapaciteter. Utveckling och anskaffning fram-

förallt attack- och luftförsvarsrobot tillmäts mycket stor betydelse.. Slutligen föreslår man 

nedläggning av två luftvärnsregementen och flytt av ett tredje. 

 

7. Komparation militär och politisk syn 

För att kunna besvara fråga fyra redovisas resultatet av komparationen mellan den militära 

och den politiska synen nedan. Komparationen har genomförts, och redovisas, variabelvis för 

att tydliggöra sambandet med resultaten i de två föregående kapitlen. 

 

7.1. Komparation 

När det gäller utvecklingen av centrala ledningen med staber har man i stort likartad syn. Det 

som skiljer är syn på nivåer och flygförvaltningens innehåll. Den politiska ledningen är 

mycket tydlig med att man vill se en likformighet i stabernas utformning mellan försvarsgre-

narna. Samma argument framfördes som skäl när man från politiskt håll medgav omform-

ningen av den flygterritorriella indelningen där flygbasområdena upphörde och dess staber in-

förlivades i eskaderstaberna 

För spaningsförbandens del har man en tydligt divergerad syn där den politiska nivån endast 

kan tänka sig en modernisering inom tilldelad ram. Ersättning för förlorat flygplan är man 

dock överens om. 

Vad avser utbyggnad och modernisering av luftbevakningen är man i huvudsak överens. Det 

som skiljer är ambitionen i utbyggnadstakten där den politiska nivån ser en nödvändighet i en 

långsammare utbyggnad. 

 

Inom försörjningsområdet är det enda man är överens om är att fullträffsäkra drivmedelsför-

råd och anläggningar måste byggas ut. Därefter skiljer sig synen åt på alla punkter från att den 

politiska ledningen ser en långsammare utbyggnadstakt än den militära till att den politiska 

ledningen inte ser den akuta nödvändigheten i att kunna sprida basförbanden ytterligare. Detta 

förhållande i sig är intressant att synen kan skilja sig så totalt inom just detta område då för-
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sörjning är en förutsättning för all annan verksamhet och det är därför denna variabel ligger 

närmast ledningen utifrån ett 5-rings perspektiv, se Warden.
158

 

 

Infrastrukturprojekt är oftast kostsamma och tar lång tid att färdigställa, framförallt om de ska 

klara krigets miljöer. En generell trend som kan skönjas inom den här variabeln är större sam-

syn omedelbart efter försvarsbeslutet för att sedan skilja sig alltmer i mitten av undersök-

ningsperioden till att åter bli mer samsynt inför nästa försvarsbeslut. 

Där man har störst enighet är flygsäkerhetsrelaterade åtgärder samt anpassningar för att möta 

omställningen till reaktionsplan i flygplanparken. För redan påbörjade projekt finns en poli-

tisk vilja att färdigställa men oftast i långsammare takt än ursprungsplanen. En tydlig ovilja 

från politiskt håll kan identifieras rörande projekt som ligger utanför utbyggnadsplaner samt 

att komma ikapp eftersläpningar i liggande planer. Det är först precis innan nästa försvarsbe-

slut en vilja kan identifieras att komma ikapp. 

 

På personalområdet är man på det stora hela överens om utvecklingen. De identifierade skill-

naderna ligger i huvudsak på detaljnivå avseende vissa befattningar, antal och lönenivåer. En 

viss politisk tvekan att införa en reservkår för signalistunderbefäl kan noteras men sedan god-

känns införandet av kåren året därpå. Den största noterbara skillnaden är den militära synen 

på flygstabens volym som är en i princip årligt återkommande fråga med begäran om att få 

utöka volymen. Värt att nämna är att utvecklingen inte enbart handlar om mer och fler utan 

den på ÖB:s initiativ föreslagna reduceringen av luftbevaknings- och stridsledningsorganisat-

ionen i ÖB 54 genomfördes i samstämmighet. 

 

Även när det gäller de stridande förbanden visar man en stor samsyn. Den politiska nivån de-

lar den militära synen så länge den håller sig inom tilldelad ekonomisk ram vilket syns i de få 

fall där synen skiljer sig åt. Precis som för försörjning, fast åt andra hållet, så är det intressant 

att båda sidor visar en så stor enighet inom denna variabel. Flyg- och vapensystem är oftast 

stora och kostsamma projekt vilket snarare borde innebära en högre grad av skiljande synsätt 

då den politiska sidan i högre omfattning har att ta ansvar för den ekonomiska aspekten. 

 

                                                        
158 Warden, The Enemy as a System, s. 8. 
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7.2. Slutsatser av komparation och svar på fråga 4 

Utifrån ovan beskrivna analys kan slutsatsen dras att likheterna återfinns i huvudsak inom va-

riablerna ledning, personal och stridande förband/beväpning med det enda som sticker ut är 

spaningsflygförband. 

Skillnaderna å sin sida återfinns i huvudsak inom variabeln försörjning medan variabeln in-

fratstruktur är delad i uppfattningarna. Ovanstående tydliggörs i nedanstående tabell: 

 
Variabel Ledning Försörjning Infrastruktur Personal Stridande för-

band/beväpning 

Likhet Flygstaben 

Eskaderstaber 

Flygbasomådesstaber 

StriL-förband 

Sambandsförband 

 

 Flottiljer 

Centraler 

 

Yrkesofficerare 

Underofficerare 

Reservpersonal 

Värnpliktiga 

Civila 

Jaktflygförband 

Attackflygförband 

Luftvärnsförband 

Vapensystem, 

Skillnad Spaningsflygförband Flygdrivmedel 

Am-ersättning 

Flygbasförband 

Transportflygförband 

Anläggningar 

Flygbaser 

 

  

Tabell 3 Likheter och skillnader 

 

Tabellen åskådliggör dessutom att man är övervägande överens och att det är ett avgränsat 

och tämligen homogent område man har olika uppfattning om. Skillnaderna återfinns uteslu-

tande inom de förmågor som inte har en omedelbar synlig operativ effekt men mer om det i 

följande kapitel. 

 

Därmed är fråga fyra besvarad i och med att likheter och skillnader är identifierade och vi har 

allt underlag som krävs för att kunna besvara uppsatsens övergripande frågeställning i nästa 

kapitel. 

 

8. Slutsatser och diskussion 

8.1. Studiens resultat och svar på den övergripande frågan 

I propositionerna anger den politiska nivån som motiv till en lägre ambition än den militära 

ledningen nästan uteslutande ekonomisk situation och tilldelad byggnadskvot. Jag påstår att 

det snarare är ett mått på vilja än en direkt förklaring då man i en statsbudget i princip skulle 

kunna ha råd med nästan vad som helst men på bekostnad av något annat, givetvis. Förkla-

ringen, vilket har redogjorts för i teorikapitlet, är sannolikt mer komplex än bara en fråga om 

vilja att fördela pengar. 
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Enligt The Method of Difference kan förklaringskraften hittas i skillnaderna. I teorikapitlet 

beskrevs att skillnaderna kunde förklaras av en ständigt pågående och inbyggd maktkamp 

mellan den politiska nivån och förvaltningen. 

Identifierade uttryck för att en sådan maktkamp pågick är att försvaret mer eller mindre ge-

nomgående påvisar en ambition av mer, fler, bättre och helst idag för att uttrycka sig lite ral-

jant. Man vill ha fler och bättre flygplan, fler flygbaser, bättre flygplatser, bättre radarstation-

er, bättre skydd för flygplan, anläggningar och materiel och samtliga ska levereras och vara 

färdigställda i en nära omedelbar framtid. Får man inte fler flygplan vill man ha bättre beväp-

ning för att kompensera volymen. Allt detta finner stöd i maktkampsteorin där förvaltningen 

genom att vara en expertinstutition drivs av inre krafter att hela tiden bli bättre och få mer ut-

rymme. På motsvarande sätt får den politiska reaktionen stöd i samma teori genom att be-

gränsa förvaltningens handlingsfrihet och fatta beslut som går emot förvaltningens uttalade 

ambitioner genom att till exempel besluta om en långsammare införseltakt eller neka omsätt-

ning och modernisering av vissa flygsystem. Samtidigt har den politiska nivån att hantera den 

andra delen av förklaringsteorin; den utåtriktade respektive inåtriktade säkerhetspolitiken. 

 

Den utåtriktade säkerhetspolitiken handlar om nationens säkerhetspolitiska trovärdighet mot 

omvärlden, att vi står för det vi säger och handlar därefter. Den svenska neutralitetspolitiken 

var djupt rotad och trovärdigheten som militärt alliansfri stat fick inte ifrågasättas. Därav är 

man angelägen om från politiskt håll att stödja den del av utvecklingen som sänder signaler 

om en stark och kvalitativ försvarsförmåga i form av stort antal moderna flygplan på en tek-

niskt avancerad nivå och utveckling av robotvapen. Denna signal om en stark och snabbt an-

vändbar försvarsförmåga som dessutom har en stark offensiv förmåga understöds vidare av att 

man satsar på högteknologiska stödsystem som radar och ledningscentraler. Detta blir än tyd-

ligare när man studerar likhets- skillnadstabellen där ingen skillnad finns inom de direkt 

maktprojicerande operativa förmågorna. 

 

Övergår vi sedan till den inåtriktade säkerhetspolitiken så sade vi i teorikapitlet att i denna 

kunde finnas förklaring till både skillnader och likheter. Denna del av den direkta säkerhets-

politiken syftade ju till att upprätthålla förmågan till självförsvar genom till exempel en stark 

egen inhemsk produktion för att minska behovet av stöd från omvärlden i krissituation. I detta 
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ingår givetvis en stark och avancerad egen försvarsindustri. En annan viktig del i detta är den 

nationella kampviljan som bygger på befolkningens förtroende för ledning och försvar. 

Det som nämndes under den utåtriktade säkerhetspolitiken och som kunde förklara likheter 

får ju motsvarande effekt även på det sistnämnda om den inåtriktade säkerhetspolitiken. Ett 

starkt avancerat försvar bidrar givetvis till befolkningens förtroende för högsta ledningen och 

den militära förmågan. Detta gäller förmodligen ännu mer i ett land där alliansfrihet och neut-

ralitet är hårt förankrade begrepp i folksjälen. Ytterligare som stödjer detta är att medan man 

är mindre benägen från politiskt att bifalla modernisering av krigsflygfälten i allmänhet är 

man snabb att godkänna flygsäkerhetshöjande åtgärder på framförallt flottiljflygplatserna. En 

minskad haveri- och olycksstatistik bidrar antagligen till ett ökat förtroende för de svenska 

luftstridskrafterna hos den egna befolkningen. Framförallt om det påtalas. Detta skulle där-

med vara ytterligare en förklaring till likheter. 

Vi sa ju att här fanns även en förklaring till skillnaderna. Den politiska oviljan att till exempel 

köpa utländskt producerade krigsflygplan är förmodligen ett uttryck för denna kategori. Dels 

vill man inte göra sig beroende av utomstående och dels bidrar man med en sån inställning till 

att den egna försvarsindustrin favoriseras vilket ger dem incitament att bli robustare samt att 

utveckla och producera ett bredare produktutbud anpassat efter svenska krav och behov. 

 

Den kanske mest intressanta slutsatsen av komparationen, enligt mig, är dock den tydliga 

uppdelningen av vilka områden, eller förmågor, där man är överens kontra där man inte är 

överens.  

De områden och förmågor där man är överens har alla en direkt koppling till omedelbar och 

synlig verkan av luftstridskrafterna. Här finns de förmågor som levererar kinetisk effekt och 

de system som behövs direkt för att de ska kunna leverera denna effekt såsom staber, strids-

ledning och flottiljer samt personalen. 

I skillnadsblocket återfinns de mer indirekt stödjande förmågorna som spanings- och trans-

portflyg samt flygbasförband, flygbaser och skyddade förråd som är mer kopplade till krigs-

uppgifter. Särskilt intressant är att hela variabeln försörjning återfinns i skillnadsblocket en-

ligt vad som påpekades om försörjningsvariabeln i förra kapitlet. 

 

Utifrån resultatet och analysen av detta påstår jag att det är sannolikt att en stor del av förkla-

ringen i skillnader och likheter i syn på utveckling av luftstridskrafterna under 50-talet mellan 
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den politiska och den militära ledningen ligger i en pågående maktkamp som balanseras mot 

en inåtriktad och en utåtriktad säkerhetspolitik.  

 

Därmed besvaras uppsatsens övergripande frågeställning:  

 

 

 

8.2. Reflektion och utblick 

Jag uppfattar att den valda ansatsen och metoden fungerade bra för uppsatsens syfte. Utifrån 

att frågeställningarna är formulerade som de är har jag svårt att se att någon annan metod än 

den komparativa hade fungerat bättre. Det framtagna analysverktyget, baserat på Wardens 5-

rings modell, fungerade mycket bra och gjorde det relativt enkelt att analysera stora mängder 

data utan att tappa fokus. Att analysera utifrån 5-ring modellens variabler gav ett resultat som 

inte var helt förutsägbart men som ändå går att förklara. Styrkan låg i att det var enkelt att 

identifiera trender och framförallt att det blev tydligt vart skillnaderna i synsätt låg.  

Svagheten ligger i att upplevd nivå på yttre hot eller förändringar i dessa, som rimligen borde 

påverka synsättet, inte direkt kan identifieras genom verktyget. 

Man kan givetvis fundera kring vad en annan ansats än den luftmakts/system baserade hade 

gett för resultat. En mer renodlad organisatorisk ansats hade förmodligen kunnat omhänderta 

denna uppsats svaghet avseende de yttre hotens påverkan på synsättet. Dock hade man varit 

tvungen att använda en annan typ av empiri än att utgå ifrån propositioner. Nackdelen, enligt 

min bedömning, är att den tydliga uppdelningen i två områdesblock där man är ense respek-

tive oense i synen kanske inte skulle framstå lika tydligt. 

 

Det denna uppsats framförallt påvisar är att den inbyggda maktkamp som föreligger i byråkra-

tiskt strukturerade organisationer bidrar till att helhetslösningar och systemtänkande degrade-

ras eller uteblir. Det är lätt att fokusera på det som ger omedelbar synlig effekt på bekostnad 

av det som bygger upp effekten eller skapar uthållighet och flexibilitet. Om man är en tjäns-

teman och expert i förvaltningen och är medveten om detta fenomen kan man genom väl un-

derbyggda argument, där helhet och långsiktighet alltid presenteras med relevanta konsekven-

ser för den beslutande nivån, så kan skillnader i synsätt förmodligen minskas. Ett beslut blir 

Hur kan skillnader och likheter i synsätt på luftstridskrafternas utveckling mellan den 

politiska ledningen och den militära ledningen under 1950-talet förklaras? 
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aldrig bättre än det underlag man har att fatta beslutet på är ett vanligt talesätt inom För-

svarsmakten som passar bra in i detta sammanhang. 

 

Nästa steg vore att undersöka om man skulle få samma eller liknande utfall vid en undersök-

ning på modern tid och jämföra detta mot denna uppsats resultat som kan stärka eller bekräfta 

förklaringen.  

 

Eftersom den största svagheten med den här uppsatsen är att nivån på det upplevda yttre hotet 

inte omhändertas i analysverktyget. Därmed hade det varit intressant att utifrån kanske ett rent 

organisationsperspektiv, där man kan omhänderta hotvariabeln, göra en analys på samma 

tidsperiod för att undersöka om man i tider av lugn är mer benägen att minska på krigförings-

förmågan och vice versa. Jämför den nu sittande regeringens förslag om att tillföra försvars-

budgeten 5,5 miljarder kronor med anledning av Rysslands alltmer offensiva agerande.
159

 

  

                                                        
159 http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/89/65/536c59b2.pdf (hämtad 2014-05-07. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/89/65/536c59b2.pdf
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