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Totalförsvarets upplysningsverksamhet
penetrerad i utredningsbetänkande
1960 års försvar supplysningsutredning över-

anser det i sammanhanget "angeläget att upp-

lämnade den 10 maj sitt betänkande till försvarsministern. Utr edningen tillsattes av

lysningen om militärtjänstgöringen genomgående
ordnas sA, att de värnpliktiga uppfattar sin

föravarsministern den 8 februari i fjol sedan
det befunnits lämpligt med en allmän översyn

tjänstgöringstid som väl och effektivt använd,
ooh att försvarets uppgifter därvid kommer att

av försvarsupplyeningens form och innehåll.

framstå som meningsfyllda".

Bakgrunden var närmast ett par riksdageinterpellat ioner, som besvarades den 17 december

Behovet av upplysning till ungdomen betonas

1957 och den 11 december 1959. Interpellationerna i nnehöll viss kritik mot sättet för

ockeA e!l.rskil t. Man påtalar, att "denna generation är starkt påverkad av de tekniska fram-

försvarsupplys ningens bedrivande. Försvarsupplysningsutredningens betänkande kommer

den i stor utsträckning saknar en grundupp-

troligen att föranleda proposition till riks-

fattning om våra väsentligaste förevarspro-

dagen våren 1962.

blem. Utredningen anser, att dessa fBktorer
11 säreki l t
(bör) uppmärksammas av de mi 11 tära

BEHOVET AV UPPLYSNING
I sitt förslag till "den fortsatta upplysnings-

stegen och av propagandan kring dem" och att
'

myndigheterna vid utbildnint:.en av de värnpliktiga". Man understryker också behovet av
upplysning till den inom krigsmakten civilanställda personalen.

ver k s amheten" konstaterar utredningen inledningsvis , att en rad fakt orer medfört att
"kravet på information om v!rt totalförsvar

SAMMANFATTNING

och den enskilde medborgarens roll i totalförsvarssammanhanget har ökat". Man hänvisar

Samtidigt med det ökade upplysningsbehovet

bl a till stormakt spropagandan och hur den

betonar utredningen, att utvecklingen av massmedia erbjuder ökade tekniska hjälpmedel för

ofta överdrivna publiciteten kring de nya
etrategiBka vapensystemen utnyttjas för att
ternae egna förevarsreeureer. Motmedlet heter

upplysningen. Dessa medias "genomslagskraft"
anses vara sA stor att "Atgärder bör vidtas
och möjligheter skapas för att i ökad utsträck-

försvarsupplyening, "främst om fakta rörande

ning bedriva upplyeningeverkeamhet genom mass-

nedvärdera huvudmotståndarens eller sm!sta-

den militärpolitiska och militärtekniska ut-

media. Detta synes medföra krav på ökade tek-

vecklingen samt om vår p! dessa fakta grundade
förevarepolitik, våra skyddsmöjligheter och

niska, ekonomiska och personella resurser hos
de myndigheter som har att bedriva upplyenings-

naturliga försvarsmöjligheter samt v!ra tekniska och ekonomiska förutsättningar. Sådan

verkeamhet. Med hänsyn till direktiven anser
sig utredningen icke kunna framlägga några så-

upplysning är desto mera angelägen som bl a

dana förslag, men man betonar att möjligheter-

de tekniska framstegen och deras konsekvenser

na till ett ökat eaill&rbete med framf5r allt

är av så komplicerad natur, att de därmed sam-

televisionen bör till varatas".

manhängande problemen knappast kan förstAs
utan en omfattande och kontinuerlig informaOMFATTlUNG

tion".
Utredningen har vidare särskilt uppmärksammat

Upplyeningeverksamheten skall i princip avse

kritiken mot förevarskoetnaderna och hushållningen med anvisade medel. Utredni~gen anser,

totalförsvaret. Det gäller att upplysa såväl
den egna personalen som allmänheten om "Mili-

att denna kritik "till vise del synes bottna

tära, militärpolitiska, ekonomiska ooh tek-

i bristande

niska samt utrikes- och inrikespolitiska fakta

k~nnedom

om de för kostnadeutveck-

lingen avgörande faktorerna" och menar att

och analyser av betydelse tör totalförsvaret.

upplysningsbehovet p! detta område därför
måste särskilt uppmärksammas. Utredningen

Vidare skall upplysning bedrivas om myndigbeForts.

p~

sid. 26.

I fr!ga om uppl7•ningeverk•amhetena oafattnirl8
synes utredningen gä lllngrs An vad som stadgas
i TjHIC kap 16 mom 3.

ANSVAR OCH OMD0ME
Utredningen redovisar sedan mänga av de svärigheter som i praktiken uppatär dä man skall avgöra innehAllet i uppl7sningen. Man !lr fullt
medveten om det omöjliga i att med allmllnna
riktlinjer ticka alla de grlnafall och intrikata avvlgningsfrägor som kan uppstä. Man har
just dlrför funnit det angeläget att betona
att de som i tjllnatsn svarar tör försvara•
upplysningen handlar under lmbetamannaan-

!!!!: ooh att man ytterst mäate lita pä vara
och ans anavaraklnala och omdöme.
Man betonar bl.a.
S!!!. att vissa dalar av den milit!lra utbildningen har en sädan karaktär att den kan
framatä som propaganda för den militlra ledningens uppfattning i en visa fräga,

.å!1!. att en förellsars eller skribent lltt
uppfattas som företrädare tör den myndighet
han representerar lven om han aldrig aä tydligt poängterar sitt personliga äaiktaengagemang. Man man anser det uppenbart orimligt och klart i strid med den personliga Aaiktsoch yttrandefriheten - att söka begränsa möjligheterna tör försvarets representanter att
vid sidan av sin tjlnateutövning fritt hävda
sin mening i tal och skritt.
I det följande hlvdaa att en föreläsare i
tjänsten bör ha ritt att uttala sin personliga
uppfattning även i trägor av politisk natur.
I själva verket kan detta bidra till att Ahörarna pä ritt sitt förmär bedöma innehållet i
framatlllningen. Det lr emellertid angeläget
att klargöra att det är fräga om en personlig
uppfattning och att även andra meningar kan
göra sig gillande. Föreläsaren bör i möjligaste män klargöra aktuella frågeställningar och

'roTALFÖRSVARETS UPPLYSNINGSVERKSAMHET PENETRERAD

objektivt redogöra för argumentationer pä ömse
sidor. Man anser att
"En pä detta a!ltt bedriven upplysningaverkaamhet stillar givetvis stora krav pA befälets

I UTREDN!NGSBETXNXANDE

omdöme men torde likväl vara att föredra fram-

Porta. frän sid. 7.

för ett system, som hindrar vederbörande att

tema• bedömningar, slutsatser och beslut 1
frlga oa det totala försvarets organisation,
utYeokl1ng, utbildning, materielanskaffning

tala öppet inför truppen. I de m111tlra skolorna bör uppmärksamheten lgna• ät att förbereda befälet tör uppgifter av detta slag och
att klargöra de nlrighatar aom kan föreligga",

oSY'".
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I ett elreldlt avsnitt ges några exempel. pA
den omfattande samordning som redan nu !ger
rum inom totalförsvaret. Man tår samtidigt

Det bör o?ksA observeras, att nlmnden tår rAdgi vande och inte beslutande funktion, och att
det fortfarande ytterst lr chefen för vederbö-

veta att en hel del upplyeningematerial - av-

rande myndighet eom har att ta stlllning till

sett att spegla totalförsvarets verksamhet -

nlmndens råd och anvisningar.

ju•t nu utarbetas vid försvarsstaben under
medverkan av totalförsvarets olika myndigheter,
Det rör sig bl.a. om
Btt totaltörevarHpel och ett ljudbildband

Den kommitt' med representanter för de olika
totalförsvaremyndigheterna, eom föreslås "~
verketll.llande av nllmndene beslut", får alltså
ingen direktivrltt i egentlig mening utan

om totalförsvaret. Dessa - sannolikt klara
före midsommar - rekommenderas för utbildningen av försvarets personal samt i samband med

skall fri.mat svara tör att de olika myndigheterna blir delaktiga av nlmndene beslut samt
bereda de ärenden eom ekall tas upp i nlmnden.

törelleningar vid folkhögskolor.
I övrigt föreslAs ingen förlndring av upplysRn. totaltörevarsbrosch,yr pA några av vlrldeeprAken. Skall vara klar någon gång i höet.

nings tjänstens organisation inom krigsmakten.

Undervieningeunderlag tör lirare om evenl!lk:t
totalförsvar. Meningen lr att slutföra detta

Utredningen ekieeerar ockeA tvA andra organisationsal ternativ, som man dock valt att stilla pA framtiden. I bAda dessa "framtidsalter-

arbete i Ar • .

nativ" förutsltter man en starkare samordning

Anvisningar tör totalförsvareutställningar.

av de skilda totalförsvarsgrenarnas verksamhet i övrigt och rekommenderar dlrvid en ökad

DeHa elndH ut redan den 20 april i Ar till
samtliga förband.

samordning lven pA upplyeningesidan.
Det bör i det sammanhanget observeras att 1960
Ars försvarejedningsutredning i sitt företa

ORGANISATION
I sitt organisation•förelag framhåller utredningen, att det frimeta önekemAlet glller"en
prinoipiell samordning och gemensam inriktning av upplysningen". Något direkt samgående
mellan de olika myndigheternas upplyeningsor-

delbetänkande anfört bl.a.1
"att den i Frankrike tilllmpade anordningen
med en slrskild totalförsvarsstab, vilken organisatoriskt utgör ett mellanled mellan A ena
sidan krigsmakten ooh de civila totalförsvarsgrenarna och A andra sidan regeringen icke utgl:lr ett tör svensk del godtagbart alternativ".

gan anses tör nlrvarande inte erforderligt i
detta syfte.

NY UPPLYSNINGSTIDSKRIFT
I ledningen tör totalförsvarets upplyeningeverk•amhet töreelAs en direkt under Kungl
Majst stående nlmnd, kallad Totalförsvarets

Av de siffror, som llmnae av utredningen, framgår att den utökning av försvarsgrenstidekrit-

upplyeningenlmnd. Denna nlmnd kommer dlrvi d
att tör krigsmaktens del ersltta den nuvarande

ternas innehåll och spridning som blivit en

11'!5rirvarete upplysnings- och personalvArdsnlmnd
(J'UP), som föreslAs upphöra. PA personalvArde-

ten i stlllet medfört ökade kostnadskrav trAn
dessa publikationers sida.

täljd av indraeningen av Kontakt med krigsmak-

sidan har 1958 Ars personalvArdeutredning tidigare uttalat, att FUP1e verksamhet pA detta
område bör upphöra.
Den kvalificerade myndigheterepresentation,
e~m den nya nlmnden föreslås tA, aneee motivera en kvalitioerad representation lven pA

Utredningen har emellertid funnit behov av en
ny - för totalförsvaret gemensam - upplysningetidekrift. Av de 240 000 kr per Ar, som denna
publikation beräknas kosta, anser man att krigs
makten bör bidra med de 113 000 kr, som pA
förevaraupplysningeanslaget utgår till för-

rikedageplanet. Man torde dlrvid kunna rllkna
med att en i förevaretrAgor vll insatt riks-

avaragrenetidskrifterna. Dessa bör dlrvid AterfA de uppgifter och den spridning de hade före

dagsman utses från vart och ett av de fyra
demokratiska partierna.

nedllggandet av Kmk och som en konsekvens
Forta. pA nästa sida.
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dArav i fortslttningen bekostas pA resp föravarsgrens 8vningsanslag. Utredningen betonar
emellertid särskilt "önskvärdheten av en fortsatt utgivning av deasa publikationer med hlns;yn till att de - trots den föreslagna inriktningen - Aven i fortalttningen m!ste tillmltaa
vlrde fr!n upplyaningeaynpunkt a!aom komplement till den föreslagna totalföravaratidakriften".
Vid ain bedömning av den fortsatta presatjlnaten framh!ller utredningen, att exempelvia en omorganisation av försvarets högeta ledning kan lada till att det befinna meat praktiskt att överföra ytterligare uppgifter frAn
t8ravaragrenarnaa preaaorgan till törsvaraatabens preaaavdelning. Utredningen anaer emellertid att
"argumenten för presatjlnstena kvarblivande i
förriaraataben och föravaragrensataberna för
närvarande lr blrande och vill underat1'1ica
att praktiek erfarenhet trAn andra institutioner pekar pA nödvlndigheten av att infol'lllationatjlnaten erh!ller en s!dan i törh!llande
till andra avdelningar fristående atlllning
direkt under vederbörande institutions chef,
att verksamheten kan bedrivas pl ett frAn
publioitetaorganens synpunkt anabbt och effektivt altt".
Med hlnayn till behovet och betydelsen av en
aktiv föravaraupplyaning har utredningen ansett det angellget "att vlaentligt ökade medel
för föravaraupplysning stilla till ~dighe
ternaa förfogande". PA grund av att utredningadirektiven som allmln riktpunkt angett att
kostnaderna för verksamheten inte bör tillAtas
8ka, har utredningen inte ansett aig kunna
1to11111a aed BJ>ecifioerade töralag till analagshöjningar. Man framhåller dock att de medel,
som för närvarande stor till förfogande pA
krigemalctena upplyaningaanalag lr klart otillrlckliga.

