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Proposition om krigsmaktens högsta ledning 

I propositionen 19611109 har chefen för för

svarsdepartementet lagt fram förslag om en re

form av krigsmaktens högsta ledning. Proposi

tionen grundar sig pA de förslag och andra 

meningeyttringar aom framförts frllmat i de 

betll.nkanden aom framlagts av 1960 Ara för

avaraledningautredning ooh 1958 Ara föravara

ledningako11111itt6. Departementschefen redogör 

i propositionen för sAvil kommitt6ns som ut

redningens uttalanden samt för remissyttran

den över betlnkandena. 

(Pörra numret av Fl.ygvapeneytt innehöll ett 

fylligt referat av föravarsledningautredning

ena betll.nkande. Bl.r redovisas därför endast 

departementschefens synpunkter och förslag). 

Departementachefen uttalar att han vid stu

dium av utredningarnas redovisning av ai tt 

arbete funnit att förslagen lr vill underbygg

da genom grundliga undersökningar ooh övervä

ganden av de betydelsefulla och komplicerade 

problem det hlr giller. Han ansluter aig dlr

för i allt visentligt till förslagen och anser 

att de bör liggas till grund för beslut om ny 

organisation m m av krigsmaktens högsta ledning. 

Möjligheten att genomföra ny organisation av 

krigsmaktens högsta ledning utan att avvakta 

de resultat vartill försvaraledningsutredning

en kan komma betriffande totalföravarsledning

en och utredningen av en ökad samordning pA 

det regionala planet inom krigsmakten tas upp 

till granskning. Departementschefen anser att 

anledning saknas att dröja med beslut om krigs

maktens högsta ledning och finner det angeli

get att beslut om ny organisation fattas utan 

dröjsmAl. Den bör - med visst i det följande 

angivet undantag - trida i kraft den 1 okto

ber 1961. 

Utgångspunkter och riktlinjer 

Utöver de uttalanden av principiell natur av

aeende aldana frleor som krigsmaktens högsta 

ledninge uppgifter i krig ooh fred, ansvara

törd•lningen mellan den politiska och den mi

li tira höge ta ledningen, sambandet mellan vAr 

utrikeepoli tik och krigemaktens högeta ledninge 

utformning, indelning i försvarsgrenar, led-

ningens personalbehov och formerna f8r dess 

tillgodoseende aom 1960 Ara försvarslednings

utredning gjort under denna rubrik och till 

vilka uppfattningar departementschefen anslu

ter sig göra i detta sammanhang endast ett 

par kommentarer. 

Departementschefen understryker särskilt vad 

utredningen anfört om de krav, som den alli

ansfria utrikespolitiken ställer pA vlr krige

makta högsta ledning i frAga om kvalitativa 

ooh kvantitativa resurser. Vidare framhAlls, 

att sAdana efterhand intridande förskjutningar 

mell~ de nuvarande försvarsgrenarnas ansvars

omrAden, aom utredningen förklarat sig kunna 

räkna med, inte bör förutslttas komma till 

stAnd först i en mera avlägsen framtid, efter 

den period av omkring tio Ar som utredningen 

ansett möjlig att överblicka. Att en sAdan 

utveckling tvärtom kan göra sig mlrkbar redan 

inom en mera näraliggande tid.rymd lr betydel

sefullt . i olika hänseenden. 

KRIGSMAKTENS HÖGSTA LEDNING I KRIG 

Departementschefen finner det vara en riktig 

utgAngepunkt för organisationen av krigsmak

tens högsta ledning, att den i första hand 

skall kunna verka vid ooh e1ter ett krigsut

brott av överraskande och vAldsam typ. När 

det gillt att bedöma vilka Atglrder aom lr 

biet ägnade att avhjilpa föreliggande brister 

dA det giller att uppfylla deaaa krav har tvA 

principiellt skiljaktiga typl8sningar grans

kats, ÖB-alternativet och militärledningaal~ 

ternativet. Departementschefen anser i likhet 

med utredningarna och samtliga remissinatan

aer att ÖB-alternativet bör väljas. Likas! 

finner departementschefen att en befattnings

havare - chefen för försvarsstaben - bör ha 

fullständigt ansvar ooh klara befogenheter att 

leda allt operativt atabaarbete inom högkvar

teret. 

KRIGSMAKTENS HÖGSTA LEDNING I FRED 

Departementachefen konstaterar att vid sidan 

av det operativa krigeförberedelsearbetet ut

gör arbetet med krigsmaktens utveckling den 
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dominerande uppgiften i fred. Utredningarna 

har, när de studerat alternativa lösningar av 

fr!gan om krigsmaktens högsta ledningsorgani

sation i fred, utg!tt fr!n de krav som ledan

det av dessa b!da funktioner ställer. Vad be

träffar de brister som utredningarna ansett 

föreligga i nuläget, understryker departements

chef en särskilt vad som anförts om frAnvaron 

av en enhetlig strategisk grundsyn och fort

sät ter1 lven om det kan vara vanskligt att 

göra en gradering mellan s!dana ting som stra

tegisk grundsyn, bereda.kap eto är jag benägen 

att beteokna Astadkommandet av en s!dan grund

syn som ett ofrånkomligt villkor för att krigs

maktens ledning skall kunna verka p! ett rik

tigt slltt. 

Ledningen av operativ verksamhet 

och långsiktsplanering 

Enligt de alternativ som föreslagits för led

ningen i fred - ÖB-alternativet - kommer över

befälhavaren att såsom ensam beslutande under 

Kungl Maj1t leda och ansvara tör de viktigas

te funktionerna, operativt krigsförberedelse

arbete och lAngsiktsplanering, med biträde av 

en allsidigt sammansatt försvarsstab. Depar

tementsohefen har vid studium av de anförda mo

tiven blivit övertygad om att detta är en lös

ning som är nödvändig för att möta tidens och 

utvecklingens krav. Det är av flera olika skäl 

ett starkt intresse för statsmakterna att led

ningen av en s! omfattande organisation och en 

sä förgrenad verksamhet som krigsmakten repre

senterar, utformas p! ett sätt som s! långt 

möjligt sllkerstllller kontinuitet och samman

hang i verksamheten och att ansvaret inför 

Kungl Maj1t för de viktigaste funktionerna är 

samlat pA en hand. 

När det gäller organisationens närmare utform

ning för det operativa krigsförberedelsearbe

tet, har utredningarna ansett att överensstäm

melse mellan krigs- ooh fredsorganisationen, 

ett nllra organisatoriskt sammanhang mellan ope

rativt krigsförberedelsearbete och lAngsikts

planering samt enkla och entydiga linjer tör 

samverkan med de civila delarna av totalför

svaret ~r faktorer, som m!ste tillmätas avgö

rande betydelse. Dessa fordringar blir, enligt 

departementschefen, bäst tillgodosedda i en 

organisation av krigsmaktens högsta ledning, 

som innebllr att överbefälhavaren i ärenden rö-

rande operativt krigsförberedelsearbete ger 

direkta order till regionala chefer samt att 

de operativa uppgifter, som i nuläget åvilar 

marin- och flygstaberna handläggs i försvars

staben. 

ANM1 Operativ verksamhet och operativt krigs
förberedelsearbste används i enlighet med 
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FLK begreppsbestämningar. Med operativ verk
samhet inom krigsmaktens högsta ledning i 
k'r'rg"'förstäs all den verksamhet som i denna 
instans mAste äga rum för att leda vära strids
krafter. Verks&lllheten best!r i att bestän1111a 
hur resurserna skall fördelas och omfördelas, 
hur uppgifter skall ställas och hur dessa i 
nya lägen skall förändras samt hur strids
krafterna skall stödjas genom underhAlls-
QOh andra stödfunktioner. Med operativt krigs
förberedelsearbete inom krigsmaktens högsta 
ledning förstAs dels en verksamhet, som om
fattar studier och analyser av värt lands 
värde för en angripare och•av övriga förut
sättningar för landets försvar och genom vil
ka kraven på värt försvar skall formuleras, 
dels utarbetande och utfärdande till direkt 
under den högsta ledningen lydande chefer och 
myndigheter av order och anvisningar för den 
operativa krigsplanlllggningen, dels ook utfö
randet av de delar av denna planläggning, som 
ankommer pA den högsta ledningen. Med de så
lunda bestämda begreppen sammanhänger nära 
begreppet mobiliseringsplananlllggning. Denna 
verksamhet syftar till att vid given tidpunkt 
och på given plats ställa vissa bestämda 
stridskrafter med fastställd utrustning till 
den operativa ledningens förfogande. Den ope
rativa krigsplanläggningen och mobiliserings
planlllggningen påverkar varandra, men den se
nare är i sig själv ioke av operativ art. 

LEDNINGEN AV FÖRBANDSPRODUCERANDE 

FUNKTIONER 

I en fråga om ledningen av de a k förbandspro

ducerande funktionerna - utrustning, utbild

ning mm - innebär försvarsledningsutredningens 

förslag att ansvaret tör dess~ funktioner allt

jämt skall !vila respektive försvarsgrensohe

fer. Departementschefen ansluter sig till 

grundtankarna i dessa förslag, vilka syftar 

till att åstadkomma ökad överblick för över

befälhavaren och närmare kontakt mellan den 

operativa verksamheten och långaiktsplanering, 

A ena sidan, samt förbandsproduktionen, å den 

andra. Beträffande insändandet av ifrågavaran

de framställningar bör huvudregeln vara, att 

de skall insändas genom överbetlllhavaren, men 

undantag hllrifrån skall kunna göras. Departe

mentschefen anser att reglerna i ämnet bör 

utformas så, att avgörandet ·vilka t;yper av 

ärenden, som sälunda skall undantagas, tillkom

mer Kungl Maj1t. 

Försvarsledningsutredningen har uttalat, att 

förvaltningstjänsten har till allmän uppgift 
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att realisera de intentioner i fr!ga om krigs

maktens utformning p! kort och l!gn sikt, · som 

inom ramen för statsmakternas beslut och m!l

aättning, medelatilldelning etc formuleras · av 

krigsmaktens ledning p! operativa grunder. 

Med denna utg!ngepunkt st!r det klart, att a!

väl den operativa ledningen som de för atrids

krafternas utrustning och utbildning ansvari

ga m!ste ha avsevärda befogenheter att styra 

förvaltningaverksamheten, sAvitt det gäller 

dennas allmänna inriktning, tidsprioritering 

av olika projekt m m. 

INTENDENTUR- OCH TYOFÖRVALTNINGSTJlNSTENS 

CENTRALA ORGANISATION 

Efter att ha tagit del av vad som anförts av 

försvareledningsutredningen och olika remiss

myndigheter med avseende p! intendenturför-

val tningstjänstens centrala organisation har 

departementschefen blivit befäst i sin uppfartt

ning, att de - av utredningen närmare angivna -

fördelar, som stär att vinna genom att inten

denturförval tningstj.änetens ledning koncentre

ras till ett för krigsmakten gemensamt verk, 

vida överväger tänkbara olägenheter. Princip

beslut bör nu fatta om överg!ng till gemensam 

central intendenturfö~altning. Det gemensam

ma intendenturförval~ningeverket bör om möjligt 

tillkomma under budget!ret 1962/63. Den el~ 

skilda utredningen om det nya verkets orga

nisation m m skall enligt lämnade direktiv 

bedrivas med sikte p! att inrättandet efter 

vederbörlig riksdagsbshandling skall kunna 

ske den 1 juli 1962. 

Förevaraledningeutredningen har funnit sig 

inte kunna tillstyrka att något beslut om en 

gemensam central tygförvaltning fattas nu. De 

avgörande motiven har varit följande i Tygma

terielomr!det domineras i ekonomiekt. hlnae

ende av stora och komplicerade vapensystem, 

som efter hand tillkommer. Redan nu framtages 

system, vilkas anvlndningsomr!den sträcker 

sig över försvarsgrenegrlnserna, och denna ut

veckling kommer sannolikt •att accentueras. S! 

länga huvuddelen av tygmaterielen likväl lr 

försvarsgrensbunden, kan tiden icke anses mo

gen att inrltta en gemensam tygförvaltning. 

Departementschefen har - efter noggrant över

vägande - funnit det riktigast att bedöma fr!

gan p! samma sätt som utrecblingen. Detta inne

bär att han förordar ett bibeh!llande tills 

vidare av den tredelade organisationen. De

partementechefen . uttalar dock som sin bestäm

da mening, att organisationen bör utformas e! 

att den främjar en utveckling i riktning mot 

ett för krigsmakten gemensamt tygförvaltninSB

verk. Utvecklingen fram till detta - för när

varande ritt avlägsna - m!l m!ste enligt de

partementechefens mening innefatta en gradvis 

skeende omvandling av försvaregreneförvaltnine

arna i riktning mot fackförvaltningar. 

Direktiv och anvisningar 

Enligt den av försvarsledningeutredningen fö

reslagna ordningen skall överbefälhavaren och 

försvarsgrenscheferna utöva dem tillkommande 

inflytande p! förvaltningeverkeamheten bland 

annat genom direktiv och anvisningar. Direktiv 

skall enligt utredningens förslag utg! endast 

fr!n överbefälhavaren. Direktiven skall utgöm1. 

allmänna riktlinjer för myndigheternas handlan

de, vilka skall avspegla den grundsyn som det 

ankommer p! överbefälhavaren att fastställa 

och hävda i planeringen för krigsmaktens ut-

veckling. 
Forts. p! sid. 24. 

USAte avg!ende flygvapenchef general Thomas White 
gletade svenska flygva~net tiden 25/5 - 27/5. Vid 
ankomsten till F 8 25/5 hlleades den höge gästen 
välkommen av bl a generalmajor Lage Thunberg. 
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PROPOSITION OM KRIGSMAKTEYS H0GSTA LEDNING 
Forte. frAn sid. 6. 

Departementechefen finner det naturligt att de 

av överbefälhavarens direktiv som berör för

val tninga111Yndigheterna, lämnas genom respekti

ve förevaregrenschefer. Denna ordning torde va

ra llmplig icke blott när det gäller försvars

greneförval tningarna utan även i den m!n direk

tiv är avsedda att inverka pA gemensamma för

val tningemyndigheters verksamhet. 

Vad anvisningarna betrlffar, vilka även enligt 

utredningens förslag i förekommande fall skall 

kunna underställas högre myndigheters prövning, 

syns enligt departementschefen det förtydligan

det böra göras att denna högre myndighet alltid 

bör vara Kungl Majit, oavsett om anvisningarna 

meddelats av överbefälhavaren eller av försvars

grenschef. 

FrAgan huruvida överbefälhavarens kommunikation 

med förval tnings111Yndigheterna bör llga rum di

rekt eller - som utredningen ansett - genom 

försvarsgrensoheferna, har dryftats av ett par 

remiesmyndigheter. Departementschefen finner 

det naturligt, att de operativt betingade an

visningarna, men icke direktiven, riktas direkt 

till förvaltningarna1 försvarsgrenscheferna litir 

dock erhAlla kännedom även om anvisningarna ge

nom avskrifter eller pA annat sltt. 

FÖRSVARSGRENSCHEFS INFLYTANDE PÅ FÖR
VALTNINGSTJÄNSTEN 

Utredningens majoritet har föreslagit, att för

svarsgrenschefernas chefsskap över respektive 

försvarsgrenars tygfHrvaltande verk skall upp

höra. Departementschefen biträder utredninge

majoritetens förslag. Förutom att uetta för- · 

slag syns departementschefen logiskt och sys

tematiskt riktigt llr huvudskälet därtill den i 

det föregAende angivna principen, att organi

sationen bör utformas al att den frllmjar en 

utveckling i riktning frAn försvarsgrensför

val tning mot fackförvaltning. Xven om den rA

dande ordningen för tygförvaltningsverkens 

ledning sannolikt skulle kunna fungera till

fredsställande ännu någon tid, mAste man en

ligt departementschefens mening rll.kna med att 

utvecklingen mot fackförvaltning förr eller 

senare kommer att framtvinga en ändring. De

partementschefen har ansett det lämpligast att 

principbeslut om denna llndring fattas i sam

band med den förevarsledningsreform som nu fö-

restår men att genomförandet sker vid en sena

re tidpunkt, t ex dA det nya gemensamma inten

denturförval tningeverket träder i verksamhe~. 

FÖRSVARETS FÖRVALTNINGSDIREKTION 

Förvaltningsdirektionen ,har enligt departe

msntschefens uppfattning visat sig kunna göra 

insatser av betydande värde för samordning 

och rationalisering av förvaltningarnas verk

samhet. Det lr därför mest lndamålsenligt att 

bygga vidare på direktionen i strllvandena att 

ytterligare utveckla denna samordning och ra

tionalisering särskilt inom tygförvaltningens 

område. I enlighet härmed förordas icke till

komsten av nAgon fristAende styrelse för de 

tygförvaltande verken. 

VISSA SÄRSKILDA FRÅGOR 

Departementschefen bitrllder f örslaget frln 

Försvarets Civilförvaltning att äskandet av 

försvarsgrenarnas avlöningsanslag skall ankom

ma pA försvarsgrenschef erna under medverkan av 

civilförvaltningen. 

Departementschefen anmäler sin avsikt att vid 

ett senare tillfälle föreslå Kungl Maj it att 

meddela beslut, innebärande att chefen för 

försvarsstaben skall vara representerad i för

svarsgrenarnas befordringsberedningar. 

H0GSTA LEDNINGEN AV DET 'IUTAL>. FÖR

SVARET 

I frAgan om inrättandet av ett försvarsrAd el

ler en försvarsnlbnnd förutslltter departements

ohefen att den kommer att behandlas i den pA

började andra etapp av förevarsledningsutred

ningene arbete, som avser totalförsvarsledning-

en. 

Militärledningen 

Vad de båda utredningarna anfört om militllr

ledningen har.bibragt departementsohefen upp

fattningen, att en effektivisering och inten

sifiering av verksamheten i detta forum llr 

önskvllrd och att åtskilligt torde stA att vin

na därigenom. Inom militärledningen bör över

liggningar äga rum om olika för krigsmakten 



centrala trAgor. De medel som föreslagits för 

att verksamheten skall ge bittre utbyte - frll.met 

utnyttjandet av ett gemensamt stabeunderlag 

tör 6verllggningarna samt alcyldighet tör leda

möierna att ange sina stAndpunkter i förelag-

da ärenden - s;yns departementachefen lämpligt 

valda. Han finner det ockaA värdefullt, att 

förevareledningeutredningen aA klart fastslagit 

militlrledningene karaktlr av ett organ för 

överläggningar men inte tör kollektiva beslut. 

Bestämmelserna om militlrledningen bör gJlla 

endast i fred. 

ANSVAR OCR Al!BETSP'ORDELNING MELLAN 
HÖGRE STABER 

Departementachefen ansluter sig till meningen, 

att försvarsstaben i framtiden inte bör ha and

ra uppgifter In att vara 1Sverbefllhavarena 

stab, liksom att dess arbete bör koncentreras 

till de viktigaste verksamhetsomrAdena och inte 

innefatta detaljarbete som kan utföras pA annat 

hAll. Det lr angeläget att dessa principer blir 

vlgledande tör arbetet i den omorganiserade 

staben. 

Den viktigaste lndri~gen i rAdande arbetsför

delning mellan försvarsstaben och försvars

·grensataberna lr att sAdana lrenden av operativ 

art, som nu handligga i marin- ooh tlygstaber

na, överförs till försvarsstaben. liAgot opera

tivt krigetörberedelaearbete skall i fortaltt

ningen givetvis inte bedrivas i nAgon av tör

evaragrensataberna. 

P'ORSVARSSTABENS INRE ORGANISATION 

Departementscheten tillstyrker, att en befatt

ning som eousohef inrlttaa i försvarsstaben. 

Betrlffande den atlllning som upplysningeorga

net 1 försvarsstaben bör inta, förealAr depar

tementachefen att en upplysningaavdelning in

rät taa ooh stilla direkt under försvareatabe

chefen, varvid nuvarande sektion III utgAr. 

Departementachefen anser det vara lämpligt att 

beflatningainapektionen, vara verksamhet har 

Atskilliga anknytningar till olika verksamhets

grenar inom försvarsstaben och som tör nlrva

rande lyder under överbefllhavaren, inordnas i 

försvarsstaben. Betlstningeinepektören bör lik

som nu vara chef för fortifikationskAren ooh 1 
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denna egenskap lyda under chef en för arm6n. 

Departementsohefen finner det naturligt och 

angeläget, att Ungsiktig pereonalplanering 

snarast möjligt infogas bland arbetsuppgifterna 

för föravarestabene plaeringsorgan. En bestlll

ning för detta lndamAl bör tillkomma. 

BE!l'OVET AV STABSPERSONAL I F0RSVARS
STABENS FREDSOROANISATION 

Förslaget till personalförändringar innebär 

bl a att nuvarande beställning för chef för 

försvarestaben i Bo 5 eller Bo 4 utbyta mot 

bestlllning i Bo 5. En beställning för överste 

eller kommendör i Bo 4 för souechef vid för

svarsstaben inrlttas. Beställningar för 2 över

star i Bo 4 eller Bo 3 samt en överste eller 

kommendör i Bo 4 eller Bo 3 tillkommer i opera

tionsledningen. En beställning tör överste 

eller kommendör i Bo 4 eller Bo 3 tillkommer i 

planeringasektionen. De tre sistn!lmnda beställ
ningarna tillkommer genom överföring och om-

vandling av en Bo 1 vid arm6n, en Bo 3 vid 

flottan ooh en Bo 3 vid flygvapnet (chefen för 

F 14, Halmstad). Behovet av officerare pA aktiv 

stat i den organisation av försvarsstaben som 

nu förealAs uppgAr till 103 st. Av dessa töre

elAs 81 bestlllningar uppföras pA föravarseta

bens stat. 

Behovet av törsvarsstabeaapiranter uppgAr till 

20 varav 10 ur arm6n samt 5 ur vardera marinen 

och flygvapnet. 

De totala kostnadeökningarna för löner under 

olika anslag i detta sammanhang utsör i runt 

tal 400,000 kr för helt budgetAr, 

Departementechefen understryker den vikt som 

han tillmäter den fBrevarsledningsreform som 

nu förestAr. Det grundllggande m~tivet för att 

föreslä denna i mAnga avseenden genomgripande 

reform är självfallet att departementachefen 

är övertygad om att möjligheter därigenom öpp

nas att i betydande grad öka vAr föravarsetfekt, 

ll'rAn en synpunkt sett inneblr detta, att vi 

kan rlkna med större säkerhet tör att de medäl. 

som anslAs till vårt försvar och de uppoffring

ar i övrigt som detta betingar kommer till 

största nytta. Det stAr emellertid klart, att 

den effektivare ledning av Jcr1gsmllctens verk• 

samhet, som vi önskar uppnA, icke kan väntas 

komma till stAnd enbart genom att man fBrellkri-



ver lndringar i anavaref8rhlllandena och den 

organisatoriska indelningen. En nödvändig för

utsättning är ooks&, att erfordeliga stabsre

surser stllles till förfogande för beredning 

av överbefälhavarens beslut m m. 

Departementsohefen erinrar om föravarslednin89-

utredningens uttalanden till förmA.n för en ord

ning, enligt vilken personalförteokningar för 

de högre staberna i hBgre grad In nu är fallet 

avspeglar det verkliga personalbehovet. Depar

tementschefen ansluter sig till principen ooh 

fäster dlrvid särskilt avseende vid önskemålet 

att i sA liten utsträckning som möjligt och 

Atminstone inte för tillgodoseende av varaktiga 

personalbehov i staberna störa utbildningsarbe

tet vid förbanden genom kommendering av perso

nal frA.n dem. 

FÖRSVARSGRENSLEDNINGARNAS ORGANISATION 

MM 

Det är angeläget att snarast möjligt fA klar

lagt vilka arbetsuppgifter, vilken organisati

on och vilka personalresurser som bör avses 

f8r de nu mer eller mindre provisoriskt orga

niserade föravarsgrenaataberna jlmte övriga i 

föravarsgrensledningarna ingAende enheter utom 

föravarsgrensförvaltningarna. I likhet med 

~öravarsledningautredningen anser departements

chsfen att undersökningar i angivet syfte bör 

verkställas. De bör genomföras snarast möjligt 

med sikte pA att beslut i ärendet skall kunna, 

efter vederbörlig prövning frAn riksdagens si

da, börja tillämpas under budgetåret 1962/63. 

Allmänna riktlinjer för översynen bör vara an

passning till försvarsledningsreformens prin

ciper samt Astadko1111Dande av rationalisering 

och ökad fasthet i organisationen. Uppmärksam

het bör dessutom ägnas frAgan om att ge de tre 

försvarsgrensledningarna en i frAga om grund

dragen mera likformig organisation In för när

varande samt att alla möjligheter att - utan 

förfAng för tjänstens ofrAnkomliga krav - vin

na personalbesparingar givetvis bör tillvaratas. 


