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1. Inledning 
Den militära strukturen har i årtusenden sett mer eller mindre likadan ut, det har funnits en 

armé och det har funnits en flotta. De har sällan varit beroende av varandra för att genomföra 

sina uppgifter och de har haft separata organisationer. Men i början av 1900-talet kom en ny 

innovation som åter skulle liva upp den urgamla dualiteten mellan armén och marinen, 

nämligen flygplanet. 

Det är förvisso inte ovanligt att det i det militära introduceras nya innovationer och 

teknologier, tvärtom är det med hjälp av dessa man får en överhand mot sina motståndare. 

Stigbygeln, armborstet, krutet och ubåten är exempel på innovationer som kom att 

revolutionera krigföringen. Men ingen av dessa innovationer har förändrat de väpnade 

styrkornas övergripande organisation på ett lika omvälvande sätt som flygplanet skulle visa 

sig göra. Detta eftersom de i stort sett har varit begränsade till att operera på land eller till 

sjöss, vilket medför att det redan finns en färdig organisatorisk ram att placera innovationen i. 

Men när en ny innovation inte naturligt kan placeras antingen på land eller till sjöss 

uppstår konflikter mellan redan existerande organisationer. Då uppkommer frågan var man 

skall placera den innovation som inte har en självklar plats varken i armén eller i marinen. En 

innovation som dessutom erövrar ett nytt område, luften, som ingen tidigare bemästrat. 

Luftkriget delade krigsmakter runt om i världen gällande vilka uppgifter flygplanen 

skulle ha, hur de skulle konstrueras och hur de skulle organiseras på bästa sätt. Det fanns de 

som ansåg att de naturligtvis skulle placeras in i armén respektive marinen, medan det fanns 

andra som tyckte att flygplanen skulle bilda en egen försvarsgren utöver de övriga två och 

därmed bringa den gamla organisatoriska ordningen på fall. Olika länder hade olika lösningar 

på problemet. I Storbritannien var man först med ett självständigt flygvapen redan under 

första världskriget och många av de andra europeiska stormakterna följde i britternas fotspår 

under mellankrigstiden. Men i andra länder, exempelvis i USA, dröjde det till efter andra 

världskriget innan flygvapnet blev helt fristående från de andra försvarsgrenarna. 

Den här debatten fördes också i Sverige. Frågan har diskuterats, utretts och beslutats 

om. Mellankrigstiden kännetecknades av stridigheter och diskussioner mellan politiker, 

lantmilitärer1, sjömilitärer och inte minst flygarna själva. Det var ett problem som hade olika 

lösningar med olika vinklingar, men det har så småningom lett till att vi idag har ett 

självständigt flygvapen som är på samma organisatoriska nivå som både armén och marinen. 

1 Denna term kommer att användas för militärer verksamma inom armén. Det kallas lantmilitärer istället för 
landmilitärer eftersom det är beteckningen som främst används i både källmaterialet och litteraturen. 
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1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna C-uppsats är att undersöka flygplanets etablering i det svenska försvaret, 

med fokus på hur de relevanta grupperingarna inom försvaret tolkade flygplanet som 

innovation, samt hur de ansåg att de borde användas, med hänseende till bland annat dess 

uppgifter och organisation. Som en följd av detta skall det också utrönas varför de tolkade 

flygplanet på olika sätt samt varför de tolkade denna nya innovation som de gjorde. Detta är 

intressant att undersöka då tidigare forskning inte har belyst problematiken med flygvapnets 

tillkomst i relation till de tidigarevarande försvarsgrenarnas åsikter i detta 

försvarsorganisatoriska problem. 

För att uppnå syftet med uppsatsen skall dessa frågor besvaras: 

 

• Hur såg man från militärt håll på flygplanet som teknologi gällande dess uppgifter och 

utformning? 

• Hur såg debatten om flygvapnets organisatoriska ställning ut och hur kan de 

förändrade åsikterna över tid förklaras? 

1.1.1. Avgränsningar och disposition 

Den här undersökningen måste förstås avgränsas i både tid och rum. Tidsmässigt kommer 

studien att fokusera på utvecklingen under mellankrigstiden. Detta eftersom det var under 

denna period som diskussionen om flygvapnets ställning var som mest intensiv. Det är endast 

den militära debatten som är av intresse för studien, vilket medför att det politiska spelet och 

den allmänna opinionen är av mindre betydelse för denna undersökning. Geografiskt håller 

sig uppsatsen till den debatt som fördes i Sverige. Detta då det hade varit ett alldeles för 

omfattande arbete på den här nivån att inkludera fler länder eller fler samhällsgrupper.  

Uppsatsen inleds med en diskussion kring material, metod, teoretiska utgångspunkter, 

begrepp och tidigare forskning. Därefter följer en bakgrund som redogör för flygväsendets 

tidiga utveckling i Sverige, innan det huvudsakliga problemet för den här undersökningen 

angrips i själva studien. 

Studiedelen är delvis tematisk och delvis kronologisk. Den tematiska delen redogör för 

flygplanets egenskaper som teknologi, vad gäller dess uppgifter och utformning. Den 

kronologiska delen undersöker hur olika grupper inom den militära sfären har tolkat 

flygplanet och vilken plats flygväsendet skall ha i det svenska försvaret, samt hur dessa olika 

uppfattningar har förändrats över tid. 
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Både den tematiska och den kronologiska delen av uppsatsen analyseras kontinuerligt 

utifrån mina teoretiska utgångspunkter, innan de resultat som framkommit i undersökningen 

sammanfattas och diskuteras i en avslutning. 

 

1.2. Material 
Denna uppsats använder tre olika typer av källmaterial. Dessa tre är tidskriftsartiklar, samtida 

böcker och utredningar i försvarsfrågan. Primärt används artiklar och debattinlägg i fyra olika 

militära tidskrifter under perioden, Tidskrift i sjöväsendet2, Vår Flotta3, Svensk Militär 

Tidskrift4 samt Ny Militär Tidskrift5. De två förstnämnda är, som man hör på namnen, 

tidskrifter med en tydlig marin inriktning. Medan de två sistnämnda har en mer allmänmilitär 

prägel. Med detta menas att de inte är specifikt inriktade på armén, marinen eller flygvapnet, 

utan syftar istället till att behandla samtliga aspekter av försvaret på ett likvärdigt sätt. 

Dessa tidskrifter blir dock något av motpoler till varandra under mellankrigstidens lopp 

gällande flygvapnets vara eller icke vara i det svenska försvaret. SMT och NMT är för övrigt 

nästan att betrakta som samma tidskrift. Detta eftersom SMT slutade att publiceras under 

hösten 1927, men antog sin nya form, NMT, redan månaden efteråt.6 Det är i stort sett samma 

personer som är aktiva i tidskriften och de behåller samma riktlinjer som tidigare. Men NMT 

blev även en kontrast mot SMT. Trots att båda tidskrifterna hävdar att de täcker hela försvaret 

på ett objektivt och förutsättningslöst sätt, är inte verkligheten densamma. I SMT förekommer 

det förvisso en del sjömilitära artiklar, men de är i klar minoritet. Men i NMT å andra sidan 

försvinner de sjömilitära artiklarna så gott som helt. 

Något problematiskt med en av tidskrifterna, Vår Flotta, är att ett antal årgångar saknas 

i Carolina Redivivas samlingar. Efter 1914 är det endast årgångarna 1923, 1924, 1937 och 

1938 som finns tillgängliga. Förvisso innebär detta att ett antal artiklar av intresse utelämnas, 

men å andra sidan är de årgångar som är tillgängliga publicerade i anslutning till de båda 

utredningarna. 

Utöver tidskrifterna publicerades det även samtida böcker som diskuterar 

försvarsfrågan. Av dessa finns det några relevanta titlar. I samband med försvarsrevisionens 

betänkande från 1923 skrevs Carl Flormans Flygvapnet och Sveriges försvar från 1923 samt 

D. Landquists och E. Tornbergs Flygvapnet och vårt sjöförsvar från 1924. Båda diskuterar de 

2 Härefter benämnd som TiS 
3 Härefter benämnd som VF 
4 Härefter benämnd som SMT 
5 Härefter benämnd som NMT 
6 SMT, s. 283f. 
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utmaningar som flygväsendet stod inför i Sverige efter första världskriget och böckerna är 

skrivna från ett lantmilitärt respektive marint perspektiv. Detta gör dem till något av varandras 

motsatser i debatten bland annat gällande hur flygstridskrafterna ska organiseras och vilka 

uppgifter de skall ha. 

Under debatten efter försvarsbeslutet 1925 och upptakten till den försvarskommission 

som tillsattes 1930 publicerades boken Antingen – Eller: Freds- och försvarsproblemet i 

saklig belysning, redigerad av chefredaktören för NMT, Helge Jung. Det var denna 

debattskrift som gjorde att NMT fick ett allmänt genomslag och detta är också en av 

orsakerna att de också skulle få inflytande i den kommande försvarsrevisionen.7 Trots att 

författarna påstår att boken är skriven med en objektiv grund är den, likt NMT, först och 

främst ett verk som  ser arméns och flygvapnets problem som överordnade marinens. Detta 

bland annat med hänseende till den ytliga analysen av marinens roll i försvaret, i en annars 

ingående och djupt analyserande bok.8 

Dessa tre verk är att betrakta som inlägg i den militära debatten och kommer således att 

behandlas på samma sätt som tidskrifterna. Men till skillnad från tidskrifterna är de här 

verken mer omfattande än de enskilda artiklarna och mer ingående i sin argumentation. Detta 

gör att man tydligare uppfattar författarnas intentioner och idéer, samt vilka förändringar som 

bör göras i exempelvis organisationen för att försvaret skall bli så effektivt som möjligt. 

De militära åsikter som skall undersökas här gällande organisation och teknologiernas 

tillämpande hämtas främst från tidskrifter där den militära diskussionen och argumentationen 

är som mest intensiv. Dessa militärer är främst aktiva inom marinen och armén, och är oftast 

inte flygare själva, även om de givetvis förekommer. Men eftersom det är flygets relationer 

till övriga försvarsgrenar som skall studeras är det således företrädarna för armén och marinen 

som är de viktigaste aktörerna att undersöka. Detta med anledningen av att det var dessa 

företrädare som i högsta grad avgjorde framtiden för flygvapnets vara eller icke vara i det 

svenska försvaret. Men flygvapnets framtid berodde också på politikernas beslut om hur stora 

anslag försvaret skulle beviljas och hur dessa anslag skulle fördelas mellan de olika 

försvarsgrenarna. 

Den militära debatten om flygvapnets organisation cirkulerade främst kring de två 

försvarsutredningar och därpå följande försvarsbeslut som togs under mellankrigstiden. Det 

var dessa två serier av offentliga utredningar, Försvarsrevisionens betänkande (SOU 

7 Cronenberg, 1977, s. 24-29 
8 Anledningen till att denna del blev så ytlig kan bero på att man inte hittade någon från marinen som ville 
medverka i arbetet med en bok vars övriga författare på andra håll verkade för ett stärkt försvar på bekostnad av 
marinen. Se Cronenberg, 1977, s. 34-40 
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1923: 15-17) samt Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende (SOU 

1935: 38-43) som låg till grund för de stora omvälvningar och förändringar som skulle 

genomföras i det svenska försvaret under perioden. Hur försvaret skulle organiseras samt hur 

mycket det skulle kosta är de viktigaste frågorna i båda dessa utredningar, och flygvapnets 

roll i de frågeställningarna är synnerligen central. 

Dessa utredningar ingår i källmaterialet för att få den grund på vilken debatten vilar. De 

förslag och beslut som kom ur utredningarna har i hög grad dikterat hur debatten har förts. 

Politiska och ekonomiska hinder och möjligheter är en relaitet även för de militära 

debattörerna. De försvarsbeslut som ligger utanför tidsramen för denna undersökning samt 

utredningar som inte ledde till något beslut kommer i viss mån att beröras via 

tidskriftsartiklarna eller sekundärlitteraturen, då även dessa var en del av debatten. Men någon 

större vikt kommer emellertid inte att fästas vid dem. 

Ur ett källkritiskt perspektiv är tidskriftsartiklarna inte särskilt problematiska att 

använda. Eftersom det är en debatt som undersöks är det således författarnas egna åsikter som 

är i fokus. Det är åsikter som inte nödvändigtvis behöver vara objektiva, då de företräder en 

åsikt som man generellt sett har i en specifik grupp, vilket innebär att dessa åsikter snarare bör 

ses som en partsinlaga. Ett mindre problem är att det sällan hänvisas till andra skribenter eller 

tidskrifter i artiklarna. Detta gör att det inte alttid är lika tydligt vem kritiken och 

argumentationen riktar sig mot. 

Det grundläggande kriteriet för vilka artiklar som används är först och främst att de 

behandlar flygvapnet i någon form. Mer specifikt används artiklar som är inlägg i den 

militären debatten snarare än de som enbart behandlar exempelvis flygplanens tekniska 

egenskaper. Utöver denna kategori av artiklar använder jag också inlägg som inkluderar 

motsättningar mellan armén och marinen gällande organisation etc. Urvalet borde inte ge ett 

missvisande resultat. Detta på grund av att de undersökta artiklarna är de flygrelaterade, vilket 

innebär att majoriteten av de åsikter som finns gällande flygvapnets vara eller icke vara 

rimligen bör innefattas i de artiklarna. Med andra ord så borde de relevanta argumenten och 

därmed också de relevanta resultaten finnas i just dessa artiklar. 

Då tidskrifterna under den studerade tidsperioden omfattar tusentals sidor, har urvalet i 

stort sett gjorts på de relevanta rubriker som finns i innehållsförteckningarna. Detta medför 

givetvis att vissa artiklar som innehåller material av värde därigenom hamnar utanför denna 

undersöknings ramar. 

En intressant faktor som emellertid kommer att tas i beaktande i uppsatsen är att ett 

antal av skribenterna i dessa tidskrifter också är aktiva som sakkunniga i de undersökta 
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utredningarna. Men istället för att ta det som ett tendentiöst och källkritiskt problem så anser 

jag att detta är en fördel för studien. Detta eftersom deras debattinlägg från tidskrifterna kan 

jämföras med de förslag som slutligen läggs fram i utredningarna. Utöver att utredningar 

lämnar förslag åt riksdagen så finns det också särskilda yttranden av kommissionernas 

ledamöter, som lämnar sina åsikter om den publicerade utredningen. De sakkunniga och deras 

särskilda yttranden skall självklart inte betraktas som opartiska och objektiva, utan snarare 

som subjektiva och partiska, till förmån för den grupp av debattörer som de själva identifierar 

sig med. 

 

1.3. Teori och metod 
De teoretiska utgångspunkterna för den här undersökningen vilar först och främst på en teori 

som behandlar hur man kan förstå teknisk utveckling. Sociologerna Wiebe Bijker och Trevor 

Pinch diskuterar i sin artikel ”The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the 

Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other”9 hur 

teknologier och uppfinningar utvecklas och får fäste i samhället. För att undersöka detta 

använder de sig av och jämför två olika men nära relaterade socialkonstruktivistiska teorier, 

vid namn Empirical Programme of Relativism (EPOR) samt Social Construction of 

Technology (SCOT). EPOR kommer inte att användas i föreliggande uppsats utan enbart 

SCOT, som till stora delar är en påbyggnad och utveckling av EPOR.10 

SCOT är uppdelat i tre olika stadier. Det första stadiet innebär att en ny teknologi kan 

tolkas på olika sätt beroende på vem som tolkar den, det vill säga vilken social grupp som gör 

tolkningen, vilket påverkar hur den tolkas av gruppen i fråga, det vill säga vilka 

användingsområden som grupperna ser för teknologin. Bijker och Pinch menar att 

 
technological artifacts are culturally constructed and interpreted; in other words, the 
interpretative flexibility of a technological artifact must be shown. By this we mean not 
only that there is flexibility in how people think of or interpret artifacts but also that there 

9 Ur antologin The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History 
of Technology, 1993 
10 EPOR är i mångt och mycket lik SCOT i sin utformning. Den innehåller, precis som SCOT, tre olika stadier 
som en teknologi kan befinna sig i. Det är de tre stadierna av EPOR som den senare också bygger på. Skillnaden 
mellan de båda är att EPOR inte är lika välutvecklad som SCOT med hänsyn till bland annat det tredje stadiet, 
som relaterar till en vidare social kontext.  

EPOR tillhör också en annan sociologisk och socialkonstruktivistisk disciplin, nämligen den som behandlar 
vetenskapligt kunnande. Detta till skillnad mot SCOT, vars disciplin snarare är inriktad på hur man kan förstå 
och tolka en teknologis innebörd. 

För vidare läsning om EPOR och dess relation till SCOT, se Bijker och Pinch, s. 26-40 
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is flexibility in how artifacts are designed. There is not just one possible way or one best 
way of designing an artifact.11 
 

Ur denna flexibla tolkning (interpretative flexibility) uppkommer det så småningom 

kontroverser mellan olika sociala grupper som ser olika användningsområden eller syften med 

samma teknologi. Sådant som ses som ett problem med en teknologi för en social grupp 

behöver nödvändigtvis inte vara ett problem för en annan. Att man ser olika 

användningsområden eller syften för teknologin leder även till att de designas på olika sätt, 

just eftersom de används på olika sätt.12 

Med detta menas att den ursprungliga teknologin under den närmaste tiden efter sin 

tillkomst kommer att diversifieras i sina användningsområden, vilket leder till att det finns en 

mängd olika varianter av teknologin som löser olika problem på sitt eget sätt. 

SCOTs andra stadium innebär en stabilisering av teknologin. Detta innebär att den 

flexibla tolkningen av teorin minskar och det uppstår sedermera konsensus, det vill säga att 

kontroverserna mellan de olika grupperna rörande en teknologi upphör. Detta kallas för 

”closure”, eller avslutning, och orsakerna till denna konsensus är så kallade ”closure 

mechanisms”, avslutningsmekanismer. Av dessa avslutningsmekanismer skiljs det mellan två 

olika sorter av avslutning, ”Rhetorical closure”13 och ”Closure by redefinition of the 

problem”.14 Den förstnämnda innebär att problemet försvinner, antingen genom en bättre 

konstruktion eller att det förutvarande problemet inte längre ses som ett problem av de 

relevanta sociala grupperna. Innebörden av att problemet omdefinieras är att en lösning som 

syftar till att lösa ett visst problem, så småningom också löser andra problem som andra 

relevanta sociala grupper också är intresserade av att lösa. Därmed uppnås avslutning på även 

en annan grupps problem. Här kan bland annat marknadsföring av en teknologi spela en stor 

roll för att forma bilden av hur teknologin i fråga skall tolkas och därmed påverka de olika 

sociala gruppernas syn på den.15 

I SCOTs sista stadium relateras det till en vidare kontext där teknologierna skall kopplas 

till en sociokulturell och politisk miljö. Här fokuseras det på att teknologierna ges olika 

meningar av olika ”relevanta sociala grupper”. De olika gruppernas normer och värderingar 

11 Bijker, Pinch, 1989, s. 40 
12 Bijker, Pinch, 1989, s. 40-44 
13 ”Rhetorical closure” kommer fortsättningsvis benämnas som ”retorisk avslutning”. 
14 ”Closure by redefenition of the problem” kommer fortsättningsvis att benämnas som ”avslutning genom 
omdefiniering av problemet”. 
15 Bijker, Pinch, 1989, s. 44-46 
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påverkar sedan också meningen som den gruppen ger till teknologin.16 Men denna vidare 

kontext diskuteras faktiskt inte i någon större utsträckning än en kortare sammanfattning i 

Bijker och Pinchs artikel. 

Detta ofullständiga tredje stadium av SCOT har också mottagit en del kritik, bland 

annat har Paul Rosen i sin artikel ”The Social Construction of Mountain Bikes: Technology 

and Postmodernity in the Cycle Industry” kritiserat Bijker och Pinchs artikel för att inte ha 

något djup gällande det tredje stadiet av SCOT.  De relevanta sociala grupperna har enligt 

Rosen inte diskuteras utan är istället något av en repetition av de två tidigare stadierna. Han 

beskriver snarare detta tredje stadium som  ett stadium som borde förklara varför de valda 

sociala grupperna är relevanta, att vilka som ingår i grupperna och vad de har för social status 

bör lyftas fram, exempelvis klass och kön. Men också relatera dessa grupper till större 

strömningar som modernisering, postmodernism och post-fordism.17 

En annan poäng som jag anser är viktig att lyfta fram i förhållningssättet till den ovan 

formulerade teorin är att Bijker och Pinch tar alldeles för lättvindigt på själva tillfället då 

”avslutning” uppstår. Avslutning är i min mening inte någonting som bara plötsligt uppstår 

utan det bör enligt mig ses som en process där allt mer konsensus uppstår på bekostnad av de 

tidigare kontroverserna. Detta synsätt gör det svårt att se någon exakt tipunkt då denna 

avslutning skedde. 

Som ett tillägg gällande de teoretiska utgångspunkterna bör också Arvid Cronenbergs 

Militär intressegruppspolitik: Kretsen kring Ny Militär Tidskrift och dess väg till inflytande i 

1930 års försvarskommission.18 Där tillämpas en teori som används på ett liknande sätt som 

den jag ämnar utgå ifrån, men han använder endast de sociala grupperna, som han istället 

kallar för intressegrupper. En viktig poäng som kan hämtas från Cronenbergs arbete som bör 

tas i beaktande även för denna uppsats är att de grupperingar som undersöks kan antas agera 

utefter de gemensamma uppfattningar som man har inom gruppen och som således strävar 

efter ett gemensamt mål.19 

Av detta kan man inte säga att alla tycker och tänker likadant inom exempelvis armén. 

Men man kan till exempel anta att en arméföreträdare hellre ser en förstärkning av armén än 

av marinen och vice versa. 

16 Bijker, Pinch, 1989, s. 46 
17 Rosen, 1993, s. 479-509 
18 Här tas emellertid endast de teoretiska resonemangen i detta verk upp. Vidare diskussion kring boken, som 
inte enbart används för teoretiska ändamål, finns under rubrik 1.6. 
19 Cronenberg, 1977, s. 11 
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1.3.1. Flygvapnet ur ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv 

För att genomföra den här uppsatsen undersöks de tidigare nämnda artiklarna, böckerna och 

utredningarna som har författats av de militära debattörerna i anknytning till problemet med 

flygvapnets vara eller icke vara. Först hanteras de artiklar som bland annat berör vilka 

uppgifter man ansåg att flygplanen skulle ha för att därefter analysera de argument som 

framfördes i debatten om flygvapnet. Exempelvis vilken innebörd flygplanet skulle ha för 

försvaret och hur de bäst skulle komma till användning i försvarsorganisationen. Detta måste 

därefter kopplas till de teoretiska utgångspunkterna som nu har presenterats. 

Det första som måste göras för de teoretiska ställningstagandena i föreliggande 

undersökning är att identifiera de relevanta sociala grupperna. Den flexibla tolkningen av 

flygväsendet som fanns under den undersökta perioden studeras utifrån olika grupper, främst 

inom försvaret. Detta med fokus just på de olika åsikter som fanns gällande flygväsendets 

framtida utveckling. Dessa militära debattörer måste således också kategoriseras till olika 

grupper inom försvaret, där man har liknande åsikter. Det är i detta avseende som det görs 

grupperingar bland de militära debattörerna som figurerar i de olika tidskrifterna, böckerna 

och de särskilda yttrandena.  

De grupperingar som görs i uppsatsen är tre relativt generella och övergripande grupper, 

men de är också inom grupperna någorlunda överens om hur saker och tinga bör vara ställda, 

eftersom de har liknande målsättningar och strävanden. Den första gruppen är de som vill 

utöka flygvapnet både kvantitativt och kvalitativt, på bekostnad av bland annat marinens 

kapacitet. De som förespråkar den här lösningen är framför allt företrädare för armén och 

kretsen kring NMT. Den andra gruppen är de som fortsatt vill se separata flygvapen för armén 

respektive marinen. I den här gruppen hamnar främst företrädare för marinen, som inte vill se 

sina resurser och sitt inflytande krympa till förmån för en annan försvarsgren.  

De politiska makthavarna är också en grupp att ta i beaktande, eftersom det är 

politikerna som fattar de slutgiltiga besluten om försvarsanslagen och organisationen av 

försvaret. De har ju givetvis sakkunniga som medverkar i utredningarna, men i slutändan är 

det inte militärerna som tar beslutet. Därför kommer politikerna finnas med, men då främst av 

anledningen att de håller i de finansiella medel som ges till försvaret. Undersökningen 

kommer givetvis att fokusera främst på de två förstnämnda grupperna.  

Att de är stora skillnader gällande vad de olika partierna tycker och tänker råder det 

inget tvivel om, men det är enbart de faktiska beslut som tagits av riksdagen som skall tas i 

beaktande i denna uppsats. Därför spelar det mindre roll vad de olika partierna hade för olika 

uppfattningar, eftersom det är de redan genomdrivna besluten som är av värde för uppsatsen. 
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Emellertid kan det vara värt att nämna är att den politiska högern generellt sett är mer 

försvarsvänlig än den politiska vänstern. Gällande huruvida de favoriserade någon specifik 

försvarsgren går inte att säga enbart utifrån partitillhörighet. 

Flygarna har inte tilldelats en egen grupp, vilket kan tyckas märkligt. Men anledningen 

till detta är bland annat att det inom denna kategori skiljer sig en del gällande hur 

organisation, flygets uppgifter, etc. skall se ut. Därför är det lämpligare att kategorisera 

flygarna antingen till armén eller marinen. Detta eftersom arméflygarna generellt sett är 

närmare de lantmilitära åsikterna medan marinflygarna är närmare de sjömilitära åsikterna. 

Att då kategorisera denna i åsikter delade skara hade inte tillfört särskilt mycket i 

undersökningen. 

Undersökningens upplägg är uppdelat mellan de två första stadierna i SCOT. Innan det 

gås in på kontroverserna belyses den diversifiering av flygplanet som teknologi och de former 

det kom att antaga under dess tidiga framväxt. Därefter är det första stadiet först och främst 

representerat av att det finns skilda uppfattningar om vad flygplanen skall göra för nytta inom 

försvaret och vad de skall ha för uppgifter, vilka roller de passar bäst i samt hur de skall 

organiseras för ett så effektivt försvar som möjligt. Det första stadiet belyser de skillnader 

som fanns mellan de två viktigaste grupperna i försvaret, nämligen debattörerna från armén 

och marinen. SCOTs andra stadium används sedan för att åskådliggöra den övergripande 

avslutning som slutligen uppstod i frågan om flygvapnets organisation. 

Det är främst denna process som skall behandlas och därmed är det inte aktuellt att även 

inkludera SCOTs tredje stadium i föreliggande uppsats. Omfattningen av en undersökning 

genomförd i den stil som Rosen föreslagit hade blivit alldeles för stor, och det är heller inte 

syftet med uppsatsen. 

 

1.4. Begrepp 
De olika organisatoriska begrepp som används i uppsatsen måste förklaras närmare. Militären 

eller försvaret är den övergripande organisation som inbegriper allt militärt inom landet, 

vilket gäller försvarsgrenarna och all dess materiel och anställda. Militärens uppgift är att 

försvara riket från yttre hot på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket leder till att åsikter om 

organisationen av det effektiva försvaret uppkommer. De åsikter eller ställningstaganden som 

kommer från militärt håll, det vill säga från tidskrifterna och de sakkunnigas särskilda 

yttranden, är således att betrakta som militära åsikter. 
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Försvaret hade två ursprungliga försvarsgrenar fram till flygvapnets inrättande, armén 

och marinen. Armén inbegriper de landbaserade stridskrafterna, medan marinen innefattar 

flottan samt kustartilleriet. Dessas uppgift är att försvara landet mot angrepp, på land 

respektive till sjöss. Flygvapnet som inte har haft samma självklara ställning i militären har 

inte heller haft en tydlig organisation och måste av den anledningen benämnas på olika sätt 

vid olika tidpunkter. 

Innan flygvapnets etablering används benämningen  flygväsende när det gäller en 

försvarsgrens egna luftburna enheter. I kontrast till detta används benämningen flygvapen om 

en organisation som är självständig från övriga försvarsgrenar. För den här studiens del 

används benämningen flygväsende fram till och med 1925, och därefter flygvapen. Denna 

avgränsning har gjorts trots att flygvapnet inte helt och hållet frigjort sig från övriga 

försvarsgrenar. Men eftersom de har ett embryo till en gemensam ledning både för marinens 

och arméns flygväsende samt en egen budget, så är man åtminstone på väg mot en 

självständigt organiserad försvarsgren, även om den gamla organisationen vad gäller 

flygkårernas förläggning med mera i princip är oförändrade från tidigare. 

 

1.5. Tidigare forskning 
Det finns en del litteratur som behandlar det svenska flygvapnet och dess utveckling. Den 

moderna forskning som undersöker den aktuella tidsperioden är dock begränsad, men det 

finns emellertid ett antal undersökningar som är väl anpassade till mitt studieområde. 

I Arvid Cronenbergs tidigare nämnda Militär Intressegruppspolitik från 1977 behandlas 

ett ämne som ligger relativt nära denna undersökning, nämligen kretsen kring NMT och dess 

inflytande på 1930 års försvarskommissionen, som sedermera skulle lägga fram sitt 

betänkande 1935. Cronenberg syftar till att undersöka kretsen kring NMT och deras ”strävan 

att få access till 1930 års försvarskommission samt därefter dess aktiviteter för att befästa och 

bygga ut sitt nyvunna inflytande.”20 

Genom att studera försvarskommissionens protokoll, kommissionsledamöternas 

anteckningar och brev samt egna intervjuer beskriver Cronenberg den process som ledde fram 

till det inflytande som kretsen kring NMT fick. Detta verk är i mångt och mycket deskriptivt, 

men de resultat som uppnås förklarar på ett ingående sätt de metoder som NMT och dess 

ledning använde för att erhålla inflytande i försvarets fortsatta utveckling. Dock först och 

främst det politiska spelet som ledde till kommissionens tillsättande. 

20 Cronenberg, 1977, s. 12 
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Ett annat verk som också ligger nära mitt ämne är Hans Holméns avhandling Försvar 

och samhällsförändring: Avvägningsfrågor i svensk försvarsdebatt 1880-1925 från 1985. Här 

är det främst den senare delen av avhandlingen som är intressant, eftersom den hamnar 

innanför denna uppsats tidsramar. Holmén studerar argumentationen gällande den svenska 

försvarsdebatten ur två aspekter. Den första aspekten gäller konkurrensen mellan försvarets 

behov av medel kontra behovet av medel till sociala reformer. Den andra aspekten gäller 

konkurrensen om medel mellan de olika försvarsgrenarna. Frågeställningen som berör denna 

aspekt angår hur attityderna till budgetfördelningen mellan armé och marin har förändrats 

under perioden.21 

Men Holméns avhandling fokuserar snarare på den politiska debatten som fördes, än 

den militära, även när det gäller uppdelningen av försvarets anslag på de olika 

försvarsgrenarna. Under de studerade perioderna skiljer sig de argument som används i 

debatten, från säkerhetspolitska och strageiska till ekonomiska argument. I den del som 

behandlar början av mellankrigstiden kommer han fram till att det var de säkerhetspolitiska 

argumenten som vägde över och påverkade försvarsdebatten i en riktning som pekade mot en 

nedrustning. 

I Flygvapnet – en historisk överblick från 1994 syftar Anders Annerfalk till att beskriva 

flygvapnets uppkomst och utveckling under 1900-talet. Detta verk används främst för en 

historisk överblick och att därigenom placera flygvapnet i en större kontext. I samma 

kontextuella syfte används Jan Ottosons Svensk luftfart 1900-1951: Civilflyget, privata 

aktörer och offentliga intressen från 2014 och Klaus-Richard Böhmes The growth of the 

swedish aircraft industry 1918-1945 från 1982. Detta eftersom dessa verk knyter an till den 

tidiga svenska flygindustrin. Under mellankrigstiden var det civila flyget starkt sammanlänkat 

med militärflyget, delvis på grund av att det är samma aktörer som är aktiva inom båda fälten. 

Därmed hade de båda betydelse för flygets vidare utveckling i Sverige.22 

Den kvantitativa data som används i föreliggande uppsats är hämtad från Björn 

Furtenbachs artikel ”Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 1901-1955” ur 

Aktuellt och historiskt: meddelanden från Försvarsstabens militärhistoriska avdelning från 

1955. 

 

21 Holmén, 1985, s.13-15 
22 Ottoson, 2014, passim 
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2. Bakgrund 
Den första motordrivna flygningen genomfördes av Orville och Wilbur Wright i USA 1903. 

Mindre än tio år därefter hade de allra flesta europeiska nationernas arméer och mariner egna 

flygplan, och redan 1911 hade de använts för militära ändamål för första gången. Även om 

det var för enklare uppdrag som spaning och fällande av mindre bomber tyder det på en snabb 

och omvälvande förändring. Denna hastiga utveckling påverkade oundvikligen synen på 

försvarets struktur i och med att det inte längre var enbart till land och sjöss man var tvungen 

att försvara sig, utan även i luften.23 Detta medförde att det inte endast var de århundraden 

gamla försvarsstrukturerna som rubbades, utan nu rubbades även de ekonomiska 

försvarsavvägningarna. Man blev tvungna att göra nya avvägningar när ett nytt 

organisatoriskt problem visade sig. 

 

2.1. En ny innovation introduceras i försvaret 
Ett självständigt flygvapen var långt ifrån självklart när försvarets första flygplan skänktes av 

en privatperson till den svenska marinen sommaren 1911. Året därpå införskaffade också 

armén sitt första flygplan. Detta var primitiva typer av flygplan som inte hade någon vidare 

prestanda och vars enda egentliga uppgift var spaning. Både arméns och marinens 

flygväsenden fick mer medel tillskjutna efter den så kallade ”Pansarbåtsinsamlingen”, som 

medförde att ett halvt dussin nya flygplan kunde inköpas under de kommande åren för arméns 

och marinens räkning.  

I härordningen (försvarsbeslutet) från 1914 fastställdes det också för första gången hur 

arméns flygväsende och marinens flygväsende skulle organiseras. För arméflygets del blev 

det ett mindre kompani under fälttelegrafkåren medan marinflygets organisation inte blev så 

mycket klarare utöver att marinens flygväsende fick en chef. Även om flygets organisation 

började utkristalliseras, så betydde inte det att flygplanen fick någon framträdande roll i 

försvaret som helhet. Det var fortfarande något av ett experiment som var på väg att 

förfinas.24 

De första flygplanen som införskaffades var experimentella farkoster, som inte hade 

någon vidare prestanda eller hållbarhet. De var osäkra maskiner och många av de inköpta 

planen under de första åren på 1910-talet råkade ut för olyckor. Men på grund av de fördelar 

som man trodde sig kunna vinna på dem i framtiden var det ändå av intresse för försvaret att 

23 Annerfalk, 1994, s. 24f 
24 Annerfalk, 1994, s. 22-28 
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genomföra testflygningar.25 Första världskriget skulle bidra till att utvecklingen tog ett stort 

kliv framåt och flygplanen blev allt mer intressanta för det svenska försvaret. 

 

2.2. När dammet lagt sig 
Efter fyra år av intensiva strider var Europa krigstrött, enorma resurser och miljontals liv hade 

gått åt till  krigsansträngningarna. Flertalet länder hade en ekonomi som var körd i botten, och 

som inte skulle återhämta sig på ett antal år. I ett försök att förhindra lika förödande och 

kostsamma krig i framtiden bildades under våren 1920 Nationernas Förbund (NF) och en 

majoritet av världens länder anslöt sig också till förbundet. Bevarandet av freden var den 

viktigaste frågan på dagordningen och av den anledningen ville NF se en minskning av de 

väpnade styrkorna. Enligt NFs stadgar förband sig också medlemsstaterna att begränsa sitt 

försvar för att bevara den internationella freden, men endast till det minimum som behövs för 

att bevara medlemsstaternas egna nationella säkerheten.26 

Det var inte bara de stridande länderna som var krigströtta, även i Sverige var ekonomin 

kaotisk. Under de sista krigsåren hade kostnaderna för försvaret skenat iväg som en följd av 

de ökande priserna på bland annat försvarsmateriel. 1918 svarade försvarskostnaderna för 

ungefär en tredjedel av statens utgifter, exklusive de extra kostnader som världskriget 

inneburit.27 Dessa enorma ekonomiska påfrestningar var någonting som regeringen var 

mycket angelägen om att åtgärda så fort som möjligt. 

Men även av säkerhetspolitiska skäl var en nedrustning av de militära styrkorna 

befogad. Efter krigets slut hade de militära hoten mot Sverige blivit mindre. Detta i och med 

inträdet i NF samt den försvagade ställning som de två stormakterna vid Östersjön, Tyskland 

och Ryssland, hade efter freden. Tysklands marin hade begränsats kraftigt i fredsfördragen, 

och Sverige gränsade inte längre till Ryssland som samtidigt var indraget i ett blodigt 

inbördeskrig. Eftersom man inte trodde att läget skulle förändras väsentligt de närmaste åren 

var det inte många som motsatte sig en viss neddragning på anslagen.28 

Ur ett militärstrategiskt läge var Sverige i en helt ny position, allt sedan Gustav Vasas 

dagar hade Sverige alltid haft landgräns till sina värsta rivaler och motparter i krig, framför 

allt Danmark och Ryssland. Men när nu landgränsen mot Ryssland upphört och de nordiska 

inbördes stridigheterna varit över sedan hundra år var behovet av en stark armé inte lika 

25 Annerfalk, 1994, s. 17-24 
26 Covenant of the League of Nations, Article 8, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp, hämtat 
2014-11-20 
27 Holmén, 1985, s. 13f., 234f. 
28 Holmén, 1985, s. 213-223 
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brådskande. Detta försatte Sverige i en position där fientliga aktioner var mer sannolika än 

någonsin tidigare att komma över hav än över land, vilket gav vatten på marinens kvarn. Det 

förändrade strategiska och politiska läget i kombination med den teknologiska utvecklingen 

under första världskriget ställde det svenska försvaret inför stora utmaningar. 

2.2.1. Politiska reaktioner 

Redan under kriget hade det talats om att en revision av försvaret var nödvändig. Knappt en 

månad efter vapenstilleståndet tillsattes en preliminär kommission för att se över de militära 

utgifterna och hur de kunde begränsas innan de slutliga resultaten av freden och dess 

konsekvenser kunde tas i beaktande av försvarsrevisionens utredning. Kostnaderna för 

försvaret hade under kriget skenat iväg som följd av kraftigt stigande priser på materiel och 

var en kännbar påfrestning för försvaret och statsfinanserna. Behovet blev sedermera akut för 

att skära ner på försvarskostnaderna som tog upp en allt större andel av budgeten.29 

Efter att fredsförhandlingarna under sommaren och hösten 1919 avslutats tillsatte 

regeringen den kommission som skulle utreda frågan om det svenska försvarets framtid. 

Statsminister Nils Edén var klar i vad utredningen skulle syfta till:  

 
De allmänpolitiska synpunkter för den svenska försvarsrevisionen, som äro att hämta av 
uppgörelsen efter världskriget, äro i sina huvuddrag av mig antydda redan i förutnämnda 
yttranden, (– – –). I dessa yttranden har framhållits, att Sverige bör medverka i 
strävandena att efter det förödande världskriget skapa en varaktig fred och en 
internationell rättsordning, ägnad att trygga freden och möjliggöra rustningsbördornas 
avveckling; att problemet alltså bör behandlas i samband med det nationernas förbund, 
som nu utgått ur dessa strävanden, och med hänsyn till de förhållanden i världen, som i 
övrigt uppstått genom kriget; (…), vadan en begränsning och anpassning [av 
kapprustningen] i enlighet härmed bör ske.30 

 

Det blir här tydligt att det är en utredning som skall minska försvarsutgifterna samt att man 

skall leva upp till de stadgar man har förbundit sig till via medlemsskapet i NF. Dessa stadgar 

skulle också spela en avgörande roll i hur den 1919 tillsatta försvarsrevisionen såg på 

försvarets organisation och finansiering. Men utöver detta var man också tvungen att ta 

hänsyn till de nya erfarenheter och förutsättningar som hade uppkommit efter kriget. En av 

dessa var vilken ställning man skulle ta till flygplanen, som definitivt hade kommit för att 

stanna. 

29 SOU 1923:15, s. 33f 
30 Statsminister Nils Edén om tillsättandet av försvarsrevisionen den 12 november 1919, citerat från SOU 
1923:15, s. 37 
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2.3. Försvarsrevisionens betänkande 1923 
Efter drygt tre års utredning presenterades till slut försvarsrevisionens betänkande på våren 

1923.  De förslag som lades fram gick i mångt och mycket i den linje som uppsatts 1919, att 

försvarets anslag skulle minskas. Värnpliktslagen skulle revideras och ett antal regementen 

och kårer runt om i landet skulle antingen läggas ner eller slås ihop med andra, något som 

slog hårt framför allt mot armén.31 Organisatoriskt gjordes också andra besparingar och 

rationaliseringar, och som ett led i detta föreslog revisionen 

 
att arméns flygväsende utbrytes ur Fälttelegrafkåren och bildar ett självständigt truppslag, 
benämnt flygtrupperna, ävensom att dessa trupper organiseras å en till Malmslätt förlagd 
kår, benämnd Flygkåren; 
att arméns och marinens flygväsenden i ekonomiskt och tekniskt avseende ställas under 
gemensam central ledning, förlagd till en särskild avdelning eller byrå inom 
arméförvaltningen eller marinförvaltningen32 

 

Detta skulle innebära grundandet av ett flygvapen som blev mer fristående både från armén 

och marinen. Att de också skulle få en gemensam ledning vad gäller ekonomi och teknologi 

innebar att den nu inrättade flygstyrelsen förfogade över en budget och de skulle med denna 

bekosta underhåll och nyinköp av flygplan samt avlöning och utbildning av personal. Man 

hade nu officiellt blivit ett självständigt flygvapen, men inte i praktiken. 

Detta eftersom det rent praktiskt inte var tal om en komplett sammanslagning av arméns 

och marinens flygväsende till ett gemensamt flygvapen. De fyra nybildade flygkårerna var 

förlagda till olika platser runt om i landet och de hade antingen en tydlig armé eller 

marinprägel. Denna fortsatta uppdelning av det som var arméns och marinens flygväsende 

motiverades bland annat med att de båda flygväsendena var så pass olika vad gäller uppdrag, 

materiel och utbildning av piloter. Av den anledningen beslutades det nu att de enbart skulle 

samarbeta enbart i ekonomiska och teknologiska hänseenden, det vill säga att inköp av nya 

flygplan och se till att planen också är utrustade ordentligt skall ställas under den nyligt 

bildade flygstyrelsen. En konsekvens av detta blev emellertid att marinens och arméns 

flygväsende fortsatte att vara åtskilda i de flesta hänseendena.33 

Riksdagen beslutade den 2 juni 1925 om att i stort sett anta 1923 års revision. Förutom 

en något minskad budget för flygstyrelsen och mindre organisatoriska justeringar behölls det 

31 SOU 1923:15 s. 293-382 
32 SOU 1923:16, s. 361 
33 SOU 1923:15, s. 277-280 
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ramverk som satts upp tidigare av försvarsrevisionen. Denna nya organisation för flygvapnet 

skulle börja gälla från 1926 och i sin helhet vara färdiguppsatt 1928.34 

Kritiken mot den nedrustning av försvaret som följde på 1925 års försvarsbeslut var 

massiv från både armén och marinen. Besvikelsen var som störst i armén, där totalt sjutton 

regementen runt om i landet hade lagts ner eller slagits samman med andra och antalet 

arméfördelningar hade skurits ner från sex stycken till fyra. Utifrån de tolv som skulle varit 

färdigt uppsatta 1925 om linjen från 1914 års härordning hade gällt var detta ett stort nederlag 

för arméns del, som givetvis ansåg att beslutet gick alldeles för mycket emot dem.35 

Marinen hade klarat sig bättre undan från nedskärningarna som försvarsbeslutet 

medförde. Men man hade också blivit tvingade till omfattande besparingar. Även om marinen 

fick behålla alla sina för tidpunkten aktiva fartyg så drogs det ner på nybyggnationen. Något 

negativt var dock att marinens skepp hade slitits hårt av den fyra år långa så kallade 

neutralitetsvakten under första världskriget och beräknades därför skrotas tidigare än vad som 

varit planerat.36 

2.3.1. Långt ifrån en flygande start 

Glädjen var stor inom stora delar av flygarkretsen efter att försvarsbeslutet hade gått igenom i 

riksdagen då man hade förhoppningar att detta skulle förstärka flygvapnets position avsevärt 

inom försvaret. Men trots den partiella självständighet flygvapnet nu hade fått, blev emellertid 

starten inte lika lysande som man hade hoppats. Försvarsrevisionens förslag till hur 

omfattande flygvapnet skulle vara i början av 1930-talet var förvisso storstilade, men medlen 

man hade tilldelats var blygsamma och man kunde inte utöka och förnya flygvapnet i den 

mån som hade avsetts. 

Under de första fem budgetåren som flygvapnet finns representerat ligger den 

procentuella andelen av försvarsutgifterna på en jämn och låg nivå jämfört med armén och 

marinen, vilket också framgår av tabell 1 nedan. I absoluta tal förhöll sig också de tilldelade 

anslagen på en jämn nivå för samtliga försvarsgrenar. Läget för flygvapnets del gjordes inte 

heller bättre av att riksdagen också beslutade att den upprustning av flygvapnet som 

föreslagits i betänkandet skulle genomföras på fler år än det ursprungliga förslaget hade 

beräknat och dessutom med något knappare resurser.37 

 

34 Annerfalk, 1994, s. 31f. 
35 Holmén, 1985, s. 11 
36 SOU 1923:16, s. 3-7, 15f. 
37 Annerfalk, 1994, s. 31-34 
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Tabell 1. Fördelning av försvarsutgifterna på de olika försvarsgrenarna 1926-1931 

År Armén Marinen Flygvapnet Summa 

1926/1927 63,95 % 31,54 % 4,51 % 100 % 

1927/1928 62,82 % 32,29 % 4,89 % 100 % 

1928/1929 59,74 % 34,22 % 6,03 % 100 % 

1929/1930 59,22 % 33,86 % 6,92 % 100 % 

1930/1931 59,24 % 34,16 % 6,60 % 100 % 

Källa: Egen bearbetning av Furtenbach, Börje, ” Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 

1901-1955” i Aktuellt och historiskt: meddelanden från Försvarsstabens militärhistoriska avdelning 

 

Med anledningen av den blygsamma andelen av försvarsbudgeten som tilldelats flygvapnet, 

hade man till och med mindre resurser än vad det gamla arméflyget hade. Som en konsekvens 

av det ekonomiska läget drogs flygvapnet med svår underbemanning och brist på flygplan, 

framför allt nya och moderna flygplan. Resultatet av detta blev att det svenska flygvapnet 

under perioden fram till nästa försvarsbeslut i mitten av 1930-talet fortfarande var långt ifrån 

att uppnå de mål som försvarsrevisionen hade satt upp.38  

Utöver de ekonomiska och materiella svårigheterna som uppkom de första åren var 

även strukturen av flygvapnets nya ledning oklar. Flygstyrelsens uppgifter och organisation 

var otydliga, och hade inte heller en väl utarbetad plan för hur man skulle arbeta och hur 

samverkan mellan de olika försvarsgrenarna skulle se ut. Chefen för flygvapnet hade inte 

heller någon självklar ställning i relation till de övriga försvarsgrenarna och deras respektive 

chefer.39 

Eftersom flygvapnet inte heller skulle bilda någon egen myndighet eller 

kommandoexpedition var det oklart om flygstyrelsen och dess verksamhet skulle ställas under 

arméns eller marinens myndigheter. Personalen i flygstyrelsen skulle också komma från både 

armén och marinen, för att både marinens och arméns intressen skulle tillgodoses.40 För 

flygvapnets ställning som fristående försvarsgren var all denna oreda och otydlighet ett gissel 

som ständigt skulle vara närvarande ända fram till nästa försvarsbeslut. 

 

38 Annerfalk, 1994, s. 33-37 
39 NMT, 1928, s. 67-70 
40 Annerfalk, 1994, s. 35f. 
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2.4. Försvarkommissionens betänkande 1935 
På grund av den oordning som rådde i flygvapnets organisation och det militära missnöjet 

med 1925 års försvarsbeslut tillsates 1930 en ny försvarsutredning. Denna utredning, 1930 års 

försvarskommission, skulle  i juli 1935 avsluta det arbete som påbörjats nästan fem år 

tidigare. Likt 1923 års försvarsrevision hade denna utredning som syfte att göra upp en 

övergripande plan gällande den svenska försvarsmaktens organisation, för att därigenom föra 

försvaret så effektivt som möjligt.41 

Till skillnad från den förra försvarsrevisionen föreslog inte denna utredning någon 

nedrustning, snarare tvärtom. För arméns och marinens del innebar denna utredning och 

beslutet nästkommande år en förbättring av det läge som hade rådit de senaste tio åren. 

Märkbara förändringar inom armén var exempelvis att man nu skulle moderniseras och bli en 

”maskinarmé”. Detta innebar att man planerade stora inköp av exempelvis pansarvagnar och 

andra motorfordon. För marinens del gjordes det som i armén nya inköp av framför allt 

materiel. Detta var dock delvis emot vad kommissionen hade föreslagit, då den inte hade 

planerat att skjuta till mer resurser än nödvändigt, och istället satsa på armén och framför allt 

flygvapnet.42 

För flygvapnets del innebar försvarsbeslutet en bekräftelse på flygvapnets position som 

en självständig försvarsgren jämbördig med armén och marinen. Storleken på flygvapnet 

skulle även utökas kraftigt, 7 nya flygflottiljer skulle uppsättas och innehålla totalt 257 

stridsflygplan. Detta var inte mycket mer ambitiösa målsättningar än de som satts upp 1923, 

men skillnaden nu var att flygvapnet erhöll de nödvändiga resurserna som behövdes för att 

bygga upp ett modernt flygvapen.43 

1936 antog riksdagen försvarskommissionens förslag utan några större förändringar. 

Flygvapnet skulle byggas upp under en sjuårsperiod och ha uppnått full styrka 1942.  

Det fanns flera orsaker till att man nu började rusta upp försvaret igen. För det första var 

det militärpolitiska läget längre likadant som 1925. Sovjetunionen hade gått kraftigt framåt 

och rustat upp både sin krigsmakt och sin ekonomi. Likadant var läget i ett revanschistiskt 

Tyskland, där Hitler började gå emot Versaillesfredens villkor genom att bland annat bryta 

maximigränserna för de tyska väpnade styrkorna. Men beslutet var också något av en 

reparation av det som inte hade fallit ut som man hade hoppats på med de gamla 

41 SOU 1935:38, s. 9f. 
42 SOU, 1935:38, s. 44-47 
43 Annerfalk, 1994, s. 49 
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försvarsbeslutet. Exempelvis den otydliga ledningen som flygvapnet hade haft sedan dess 

uppsättande.44 

Reaktionerna på försvarsbeslutet 1936 var de omvända jämfört med 1925. Den här 

gången var det framför allt från marinens håll som protesterna kom, medan man i armén 

generellt sett var nöjda med beslutet. Trots att anslagen till marinen ökade i och med beslutet 

så kände man sig bortprioriterade jämfört med främst armén. Detta kan delvis bero på det 

stora inflytande som kretsen kring NMT hade erhållit i försvarskommissionen.45 Men i sin 

helhet var det ett upprustningsbeslut som samtliga försvarsgrenar stärktes av, även om det var 

flygvapnet som stärktes mest. Vilket ledde till att flygvapnet nu blev en kraft att räkna med 

inom det svenska försvaret. 

 

3. Flygvapnets ställning i det svenska försvaret 

3.1. Rivaliteten mellan armén och marinen 
Det har under lång tid funnits motsättningar och något av en rivalitet mellan armén och 

marinen. Dessa motsättningar har förankrats eftersom de har haft begränsade möjligheter att 

aktivt samarbeta med varandra då de till stor del opererar på olika områden. Framför allt har 

deras organisationer till stor del varit olika och frånskilda från varandra. Bland annat med 

separata departement, separata myndigheter för underhåll av materiel, separata befälhavare 

för de militära operationerna och således också separata flygväsenden. 

Men under 1900-talets börjar denna trend av åtskilda organisationer och uppgifter 

brytas och de respektive organisationerna började allt mer slås ihop. Till exempel slogs 

lantförsvars- och sjöförsvarsdepartementena 1920 ihop till ett gemensamt 

försvarsdepartement och innan det hade man samlat alla försvarsutgifter under samma del i 

statens budget, istället för att ha separata anslag för armén och marinen. Som den här 

uppsatsen skall undersöka, slogs också gradvis arméns flygväsende samman med marinens 

flygväsende. 

Att flygvapnet skulle erhålla självständighet från de två andra försvarsgrenarna rådde 

det delade meningar om. Framför allt frågan om hur flygplanen skulle användas och 

organiseras för att få så goda resultat som möjligt skapade meningsskiljaktigheter som sådde 

misstro mellan armén och marinen. Därav följde kontroverser, exempelvis hur ett eventuellt 

44 Annerfalk, 1994, s. 53-58 
45 Cronenberg, 1977, s. 24-29 
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fristående flygvapen skulle organiseras, hur det i sådana fall skulle förhålla sig till de övriga 

försvarsgrenarna och huruvida det skulle klara av att vara ett slagkraftigt flygvapen utan hjälp 

från armén och marinen. 

 

3.2. Flygplanens uppgifter i försvaret 
Det fanns inledningsvis ett större antal skeptiker mot ett självständigt flygvapens potentiella 

bidrag till försvarsförmågan. Inte bara från marinen utan även inom armén hade man sina 

tvivel om flygplanen skulle kunna ersätta och förbättra resultaten av uppgifter som vid den 

tidpunkten utfördes på annat sätt. Detta bland annat på grund av den bristfälliga 

driftsäkerheten i flygplanen och dess undermåliga prestanda.  

De uppgifter som flygplanen skulle fylla i krigföringen var till en början inte särskilt 

avancerade. Innan första världskriget var de huvudsakliga uppgifterna enbart spaning och 

simplare bombfällning. Men det var just på grund av de spaningsmöjligheter som flygplanen 

tillförde som de också började de bli allt mer attraktiva, och det började diskuteras hur denna 

nya innovation skulle komma till användning på bästa sätt. På land började flygplanen 

konkurrera med kavalleriet om spaningen och redan 1912 behandlades denna fråga i SMT. I 

artikeln ”Kavalleri eller flygmaskiner” diskuterar signaturen W. C–g. betydelsen och 

förhållandet mellan de båda. Skribenten är trots flygets överlägsna hastighet och synfält inte 

övertygad om att detta är en innovation som kommer att fasa ut kavalleriets roll i spaningen, 

eftersom ”det är en ofta iakttagen företeelse, att tekniska uppfinningar och deras 

förbättrande lätt ingifva föreställningar om en fullständig omhvälfning”.46 Men den 

innovation som flygplanet ändå var skulle innebära en omvälvning i många delar av det 

svenska försvaret, inte minst inom spaningen. 

För spaningen ute till sjöss konkurrerade flygplanen med jagarna, en mindre och 

snabbare typ av båt främst avsedd för just spaning och rekognoscering. Till havs jämfört med 

på land vägde dock argumenten tyngre i flygplanens favör. Detta eftersom det till havs inte 

finns skogar, berg och andra naturliga hinder som kan dölja en flottas framfart och försvåra 

flygplanens landningar. Därav blev flygplanen överlägsna jagarna eftersom de både såg 

längre och rörde sig snabbare, även om jagarna kunde operera under en längre tid.47 

Nya teknologier som introducerats på allvar under kriget var man tvungen att ta 

ställning till efter världskrigets avslutande, förutom flygplanen inkluderade detta också nya 

46 SMT, 1911-1912, s. 311 
47 Landquist och Tornberg, 1924, s. 20-36 
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innovationer på land och till sjöss, till exempel pansarvagnar och ubåtar. Hur dessa 

innovationer skulle anpassas till de väpnade styrkorna  på det strategiska och taktiska planet 

var något det pågick intensiva diskussioner om och huruvida de kunde ersätta roller som 

andra truppslag tidigare hade haft. På grund av de erfarenheter som man hade erhållit under 

kriget hade också diversiteten i flygplanens uppgifter ökat och fått en allt mer betydande roll 

för krigföringen i sin helhet, vilket medförde problem gällande vad de skulle ha för uppgifter i 

det svenska försvaret. 

Från marint håll fortsatte under mellankrigstiden spaningen vara den viktigaste 

uppgiften, åtminstone när det gällde det samarbete som fanns direkt mellan flyget och 

marinen. Flygplanen assisterade nu främst marinen genom att upptäcka fientlig fartyg och ge 

underättelser om hamnar och andra baser. Till detta kom också spaning för att underlätta för 

egna skepp att rikta in sin eld mot fientliga skepp.48 

För armén var spaningen likaledes viktig, och liksom inom marinen användes 

flygplanen för att hjälpa artilleriet med eldledning. Men här betonades också flygplanens 

offensiva kapaciteter i högre grad, exempelvis bombanfall mot fientliga städer.49  

Eftersom det i grund och botten efter första världskriget inte fanns något direkt 

utvecklat flygväsende eller kapabla luftstridskrafter i det svenska försvaret rådde det heller 

inga större motsättningar inom den militära sfären gällande flygväsendets ställning. Av 

texterna framgår det att man från både från sjö- och lantmilitärt håll var relativt överens om 

detta.50 

Men i och med att flygplanens offensiva kapaciteter hade utvecklats kraftigt i resten av 

Europa under första världskriget blev möjligheterna för självständiga uppdrag större. Det är 

här åsikterna började gå isär mellan de lantmilitära och sjömilitära debattörerna. Utöver 

spaningsplan fanns det nu även jaktplan, bombflygplan och torpedflygplan. Alla dessa typer 

blev bestående under hela perioden och dessas offensiva egenskaper gjorde gränsen mellan 

vad som skall ses som självständigt och vad som skall ses som en samverkan mellan 

luftstridskrafter och övriga vapenslag allt mer diffus. 

De självständiga uppgifter som flygväsendet efter kriget skulle tillskrivas är i och för sig 

snarlika från både armén och marinen, men de har sina skillnader. Från marint håll innebar 

självständiga uppgifter bland annat spaning och bombangrepp mot fientliga baser, hamnar och 

48 Landquist, Tornberg, 1924, s. 66-71 
49 Florman, 1923, s. 9-16 
50 NMT, 1928, s. 109-111 
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städer, samt patrullering av kusterna.51 Gemensamt för dessa uppgifter var att det inte skedde 

någon direkt samverkan med varken sjö- eller lantstridskrafter, och är självständiga av 

anledningen att det bara behövs flygplan för uppgiften. 

Inom armén hade man emellertid en annan uppfattning, exempelvis patrullering av 

kusterna eller spaning menade man utfördes antingen för maninens eller arméns skull och var 

av den anledningen inte självständiga uppdrag. Istället var det i princip enbart luftstrid mellan 

flygplan och bombanfall mot till exempel fientliga städer, infrastruktur och industricentran 

som kunde inbegripas i flygvapnets självständiga uppgifter.52 

Även om man var relativt överens om vad flygplanen skulle ha för uppgifter i det 

svenska försvaret var man mindre överens om hur dessa uppgifter skulle utföras. Om de 

skulle utföras som självständiga uppdrag eller som uppdrag i samverkan med de två andra 

försvarsgrenarna. Både de sjö- och lantmilitära debattörerna såg användningsområden åt de 

tre typerna av flygplan; jaktplan, bombplan, och spaningsplan, men de placerade in dessa 

typer och deras uppgifter i olika organisatoriska områden. Detta trots att de tolkade de 

uppgifter som flygplanen borde ha på i stort sett samma sätt, så avvek de något i vad de 

självständiga uppgifterna egentligen innebar. Eftersom de trots allt fann något olika uppgifter 

för sjö- respektive landflygplan, tyder det på att det i viss mån fanns flexibla tolkningar om 

vad flygplanet skulle användas till. Dessa skillnader var det första fröet till de kontroverser 

som sedermera skulle komma att uppstå. 

 

3.3. En ny teknologis utveckling 
Dagens militära flygplan opererar utan problem både över land och hav och det kan därför vid 

första anblick tyckas något märkligt att flygvapnet överhuvudtaget har varit uppdelat mellan 

armén och marinen. Men problematiken var inte så stor som man kan tro med att ha ett 

flygväsende för marinen och ett annat för armén. I det verkligt tidiga stadiet var flygplanen 

som försvaret förfogade över mer experimentella farkoster till sin utformning och 

användning, och i det läget var det så gott som otänkbart att flygplanen sedermera skulle bilda 

en egen försvarsgren. Detta dels på grund av att dessa flygplans aktionsradie53 var så pass kort 

och dels på grund av att den beväpning och utrustning som kunde medbringas var mycket 

begränsad.54 

51 Landquist, Tornberg, s. 78-80 
52 NMT, 1928, s. 109-111 
53 Sträckan som ett flygplan kan tillryggalägga på en flygning innan det måste återvända mot startpunkten. 
54 Annerfalk, 1994, s. 24f. 
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3.3.1. Flygmaterielens utveckling 

När en ny teknologi introduceras och man utforskar dess användningsmöjligheter uppkommer 

snart frågan om hur konstruktionen av teknologin i sig kan förbättras. Detta för att underlätta 

dess användning för den grupp som önskar att använda teknologin för sina specifika ändamål. 

De primitiva flygplan som hade använts innan kriget hade diversifierats och användes vid 

denna tid för allt fler olika uppgifter, vilket medförde vissa förändringar i hur flygplanen 

byggdes. I sinom tid tillkommer allt fler nya uppgifter för flygplanen och anpassningar av 

dem måste göras därefter. Detta leder till att flygplanen blir mer avancerade och 

högteknologiska produkter ju längre tiden går, och måste därför också specialiseras 

ytterligare. 

Den avgörande anpassning som skulle separera på marinens och arméns flygplan var att 

de inledningsvis var tvingade till att operera över olika områden, hav och land. Bland annat på 

grund av deras undermåliga prestanda i allmänhet och deras korta aktionsradie i synnerhet. 

Detta medförde att marinens sjöflygplan (eller ”flygbåtar”, som de kallades i marinen) var 

utrustade med pontoner för start och landning på vatten, medan arméns landflygplan var 

tvungna att ha ordentliga landningsbanor för sina hjul.55 

I flygplanets tidiga skede i Sverige talade mycket för att det var sjöflygplanen snarare 

än landflygplanen som skulle bli den dominerande typen. Och det var givetvis sjöflygplanen 

man förespråkade inom marinen: 

 

Enär de för neutralitetsskydd avsedda luftstridskrafterna, vad basering beträffar, måste 
vara fördelade till ett flertal stationer längs kusten (…) framstår det redan av ekonomiska 
skäl som en oeftergivlig fordran, att de för ändamålet i fråga avdelade flygplanen äro av 
vattenflygplantyp – anläggandet av ett flertal landflygplanstationer längs kusten skulle 
draga betydande kostnader medan det för sjöflygplan finnas naturliga ”landningsfält” i 
överflöd. 56 
 

Det här citatet visar på de materielskillnader och den teknologiska nivå som fanns under åren 

närmast efter första världskrigets slut. På grund av att infrastrukturen för landflygplan var i 

princip obefintlig under början av mellankrigstiden var det också ett relevant argument att 

använda sjöflygplan av ekonomiska skäl. Med anledning av den korta aktionsradie som de 

tidiga flygplanen hade blev också sjöflygplanen att föredra strategiskt under det tidiga skedet 

av mellankrigstiden. Detta då de från mer framskjutna baser till sjöss kunde nå över till andra 

sidan Östersjön i betydligt högre grad än landflygplanen. Vilket man givetvis var noga med 

55 Nicolaou, 1998, s. 7  
56 Landquist, Tornberg, 1924, s. 36 
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att påpeka från marint håll. Även den bristande infrastrukturen, det vill säga bristen på 

flygplatser, gjorde sjöflygplanen mer kostnadseffektiva. 

Men detta skulle sedermera förändras. Under mellankrigstidens gång skulle flygplanen 

utvecklas med en dittills oöverträffad takt, vilket resulterade i att allt mer moderna och 

avancerade flygplan konstruerades. I Antingen – Eller visade man att flygplanen redan 1930 

hade hade blivit mer pålitliga maskiner vars prestanda hade blivit mångdubbelt bättre. 

Aktionsradien hade fyrdubblats sedan första världskrigets slut, vilket innebar att Östersjön 

inte längre var ett nästintill omöjligt hinder för ett landflygplan.57 Hastigheten och 

lastkapaciteten hade fördubblats,58 och flygplanen hade utöver dessa förbättringar även blivit 

mer driftsäkra.59 

3.3.2. En teknologiintensiv försvarsgren 

Flygmaterielens hastiga utveckling medförde även att det fanns ett ständigt behov av nya 

investeringar i flygvapnet, och bland de många skillnaderna mellan försvarsgrenarna stack 

just flygvapnet ut vad gällde försvarsgrenens fördelning av sina utgifter. För till skillnad från 

armén och marinen var flygvapnets utgifter generellt sett mer teknologiintensiva. Det vill säga 

att kostnaderna till större del var teknologiska produkter och materiel, nämligen flygplan. Den 

allmänna trenden var att flygvapnets utgifter till största del var just materiella, vilket också 

framgår av Figur 1. nedan. 

 

  

57 Jung, (red.), 1930, s. 46 
58 Jung, (red.), 1930, s. 62f. 
59 Jung, (red.), 1930, s. 52 
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Figur 1. Flygvapnets utgifter 1926-1939 (i %) 

 
Källa: Egen bearbetning av Furtenbach, Börje, ”Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 

1901-1955” ur Aktuellt och historiskt: meddelanden från Försvarsstabens militärhistoriska avdelning 

 

Denna tydligt materielstyrda tendens fanns inte i lika hög grad i någon av de andra 

försvarsgrenarna. Att materielkostnaderna var så pass höga i jämförelse med övriga utgifter 

berodde på ett antal olika faktorer. För det första gick den tekniska utvecklingen av 

flygplanen under den här perioden som tidigare nämnts i svindlande hög takt, vilket medförde 

att flygplanen började bli omoderna relativt snabbt efter att de hade tillverkats.60 Detta var en 

kraftigt bidragande faktor till varför flygvapnet inledningsvis drogs med svåra 

underfinansieringar, då försvarsrevisionen inte hade förutsett denna hastiga utveckling som 

blev allt tydligare under slutet av 1920-talet: 

 
Den år 1925 befintliga flygmaterielen är nu till största delen förbrukad. De flygplantyper, 
vilka vid denna tid funnos inom vår krigsmakt, kunna icke längre betraktas såsom 
krigsdugliga. Att insätta dem för lösande av olika uppgifter i krig vore detsamma som att 
bereda den flygande personalen en säker och onyttig död. Vid intet annat vapen är 
materielens kvalitet i så hög grad av avgörande betydelse som vid flygvapnet.61 
 

Den ekonomiska situationen var inte särskilt hållbar om utvecklingen fortgick och man 

tvingades ständigt köpa in nya flygplan med en liten budget, till en försvarsgren där just 

kvalitén på materielen var så pass viktig. 

60 Annerfalk, 1994, s. 36-38 
61 NMT, 1929, s. 103 
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Flygplan var även relativt dyra att producera, men skillnaden mot exempelvis ett 

slagskepp var att ett flygplan kunde flygas och användas fullt ut av en handfull personer, 

medan ett större skepp kunde ha ett manskap på flera hundra. Eftersom skepp också är dyra 

påminner marinens utgifter i viss mån om flygvapnets, om än inte lika tydligt, eftersom det 

generellt sett är just materielen som står för de största utgifterna. Under början av 1900-talet 

var det där de största kostnaderna fanns då man i omgångar byggde ut den svenska marinen 

med nya pansarskepp.62 Men under mellankrigstiden stabiliserades detta och 

materielkostnaderna var ungefär lika stora som lönekostnaderna. 

 

Figur 2. Marinens utgifter 1901-1939 (i %)63 

 
Källa: Egen bearbetning av Furtenbach, Börje, ”Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 

1901-1955” ur Aktuellt och historiskt: meddelanden från Försvarsstabens militärhistoriska avdelning 

 

Arméns utgifter var de som skiljde sig mest gentemot marinens och flygvapnets, eftersom 

armén var långt ifrån lika materielstyrd. Här var det istället lönerna som generellt sett var den 

största utgiften. Sedan stod också utbildningen för en signifikant del av utgifterna, som främst 

var kostnader som de värnpliktiga bidrog till. Sedan fanns inte samma behov av 

högteknologiska och avancerade försvarsprodukter som det gjorde i marinen och inte minst 

62 Holmén, 1985, s. 97, 106f. 
63 Notera att den sammanlagda procentsumman av samtliga kategorier inte uppnår 100 för åren 1916-1918. 
Anledningen till detta är att försvaret fick extra anslag för att upprätthålla Sveriges neutralitet under första 
världskriget genom den så kallade neutralitetsvakten. De anslagen räknas inte in i någon av försvarsgrenarnas 
olika kategorier av utgifter men är extra summor som går till kostnader inom armén och marinen. De finns alltså 
med i den totala summan av utgifter, men de är inte kategoriserade. Detta gäller även för figur 3. Se vidare i 
Furtenbach, 1955.  
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flygvapnet. Detta eftersom armén vid den här tiden inte heller var någon väl utvecklad 

”maskinarmé” i dagens mening vilket medförde att materielkostnaderna inte blev särskilt 

framträdande under mellankrigstiden.64 Orsaken till detta var att pansarvagnar och andra 

motorfordon överhuvudtaget inte introducerades i någon större utsträckning förrän efter 

försvarsbeslutet 1936, vilket kan förklara den kraftiga ökningen av materielkostnaderna i 

slutet av perioden. 

Det var omfattande investeringar som gjordes för samtliga försvargrenars räkning, 

vilket också märks på att man under åren efter  försvarsbeslutet spenderar allt större summor 

på ny materiel jämfört med de övriga utgifterna. I och för sig är detta inte särskilt oväntat då 

en upprustning rimligtvis främst ser till de teknologiska aspekterna av försvaret, då det oftast 

är dessa som är i behov av förnyelse.65 

 

Figur 3. Arméns utgifter 1901-1939 (i %) 

 
Källa: Egen bearbetning av Furtenbach, Börje, ”Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 

1901-1955” ur Aktuellt och historiskt: meddelanden från Försvarsstabens militärhistoriska avdelning 

 

Överlag kan det sägas att flygvapnet utmärkte sig jämfört med de andra försvarsgrenarna 

genom att den största kostnaden med stor marginal var just materielen som behövs för att 

upprätthålla ett någorlunda modernt flygvapen. Detta innebar att teknologin i sig var av större 

betydelse för försvarsgrenen, eftersom den måste uppgraderas kontinuerligt för att hålla en 

jämbördiga standard gentemot andra länders luftstridskrafter. 

64 SOU 1936:39, s. 537f. 
65 Furtenbach, 1955, s. 134f. 
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3.3.3.  Flexibel tolkning av flygmaterielen 

Vad som kan sägas om flygmaterielens utveckling ur ett teoretiskt perspektiv är att den 

förutom att ge flygplanet som teknologi nya möjligheter också erbjuder lösningar på tidigare 

problem. Beroende på vilken grupp som anpassar sig till dessa nya möjligheter kan flygplanet 

som teknologi anta nya  och olika former. Hur flygplanen är konstruerade har därmed 

betydelse för hur de tolkas av de relevanta sociala grupperna. Detta är också tecken på den 

flexibla tolkning som fanns utifrån flygplanens uppgifter, som tar sig uttryck i hur 

flygmaterielen har förändrats och anpassats till allt mer specifika och precisa uppgifter. Den 

hastiga utvecklingen gjorde även att gamla problem rörande flygmaterielen började få sina 

lösningar, och detta blev i sin tur upphov till diskussioner kring hur flygplanen skulle 

organiseras och hur deras uppgifter förändras över tid. 

Flygplanen kunde under mellankrigstiden i allt högre grad utföra självständiga aktioner 

utan att enbart agera som hjälpvapen åt de andra försvarsgrenarna, samtidigt som 

utvecklingen av nya och bättre flygplan gick framåt i rask takt. Detta medförde att det började 

höras röster som förespråkade ett mer fristående flygvapen. Det är nu som flygvapendebatten 

tar fart på allvar och de stora kontroverserna väcks till liv mellan de två försvarsgrenarna om 

ett eventuellt flygvapens vara eller icke vara. 

 

3.4. En osämja väcks till liv 
I mars 1923 publicerade den före detta arméflygaren Carl Florman broschyren Flygvapnet och 

Sveriges försvar där han propagerade för ett upprättande av ett självständigt svenskt 

flygvapen. Utöver att ange de fördelar som skulle uppnås med ett fristående flygvapen 

hävdade han, något provokativt, att ett självständigt flygvapen i samarbete med armén skulle 

hindra ett fientligt landstigningsförsök i Sverige mer effektivt än vad marinen själv skulle 

klara av. Med detta menas inte att marinen skall avskaffas, men att debatten borde fokusera på 

de lösningar som är bäst för försvarets effektivitet i sin helhet: 

 
Vid beaktandet av förhållandet mellan kostnad och effektivitet kunna mot flygvapnets 
ändamålsenliga organisation och materiella utveckling i såväl kvalitativt som kvantitativt 
hänseende hinder resas endast av dem, som i försvarets rationella utveckling och 
avvägning se en fara för egna intressen.66 
 

66 Florman, 1923, s. 21f. 
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Flormans broschyr hade stor inverkan på debatten i Sverige, och han kallades under 1924 in 

av försvarsutskottet för att närmare redogöra för sina åsikter och tillsammans med några andra 

flygvapenförespråkare lägga fram ett förslag.67 Utöver de riksdagsledamöter han hade 

påverkat väckte hans broschyr även starka reaktioner hos många marina debattörer. Dessa 

menade att han som flygare, dessutom som flygare med armébakgrund, var okunnig om de 

verkliga förhållandena som rådde vid flyguppdrag till sjöss.68 Då försvarskommissionens 

betänkande gavs ut senare samma år kom det allt fler reaktioner på de förslag som hade lagts 

fram gällande ett eventuellt flygvapens framtida organisation. 

Från både marint och lantmilitärt håll var man trots allt någorlunda överens om vad 

flygplanen skulle ha för uppgifter, men just frågan om hur de skulle organiseras i försvaret 

splittrade de militära debattörerna i två olika läger. Medan de marina debattörerna å ena sidan 

argumenterade för att marinen och armén skulle ha var sitt flygväsende förespråkade man å 

andra sidan från lantmilitärt håll ett flygvapen som var mer självständiga i sina operationer, 

men som fortfarande i hög grad borde samarbeta med de övriga försvarsgrenarna. Med andra 

ord är det här ett karakteristiskt exempel på hur olika grupper tolkar en teknologi på ett 

flexibelt sätt. 

Argumenten som anfördes i debatten gällande hur flygvapnet skulle organiseras var av 

varierande slag. De gällde framför allt utbildning, materielskillnader samt ekonomiska frågor. 

Inlägg och åsikter inom dessa kategorier hörde till de vanligaste och det majoriteten av 

åsikterna i debatten hade gemensamt var att de alla åberopade vad de ansåg var den mest 

effektiva lösningen på försvarsproblemet. Det vill säga den lösning som gjorde Sveriges 

samlade försvar så välutrustat och förberett som möjligt på att slå tillbaka ett angrepp mot 

landet.  

3.4.1. Marina argument 

Inom de marina leden var protesterna mot ett självständigt flygvapen så gott som enhälliga, 

man finner inte många röster som är positiva till de förslag som hade lagts fram av 

försvarsrevisionen och som det senare beslutades om i riksdagen.69 

Av de olika skäl som förekom gällande flygvapnets ställning var det absolut vanligaste 

argumentet från marina debattörer att utbildningen för en ”sjöman” skiljde sig från 

utbildningen som en lantmilitär. Det vill säga att man inte bör flyga ett sjöflygplan om man 

67 Annerfalk, 1994, s. 30 
68 VF, 1923, s. 85 
69 Varken i TiS eller VF finns det några exempel på marina debattörer som ser positivt på en sammanslagning av 
de dittillsvarande flygväsendena till ett flygvapen. Det är inte förrän i slutet av 1920-talet man börjar finna 
enstaka inlägg som är någorlunda öppna för en sammanslagning. 
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inte är en van sjöman. Orsakerna till detta var bland annat att de förhållanden som rådde till 

sjöss och de uppgifter som en marinflygare hade att uppfylla krävde en väl utbildad pilot. I 

VF menar en skribent att 

 

de uppgifter, som kunna tillkomma ett marint flygvapen, äro bl a. luftstrid, spaning, 
eldledning, dimbildning, anfall mot över- och undervattensfartyg med bomber, torpeder, 
eldvapen och gasbomber, eskort av fartyg, lokaliserande av ubåtar och minspärrar, 
överbringande av rapporter m. m. Icke ens den bäst utbildade sjöofficer skulle vara i 
stånd att väl fylla dessa uppgifter samtidigt – huru skall då en flygofficer huvudsakligen 
utbildad på landbacken kunna fylla dem? En marinflygare måste framför allt vara sjöman, 
han måste förstå vad som försiggår på sjön, han måste ha tjänstgjort på och känna till de 
fartygstyper, med vilka han skall samarbeta (…)70 
 

Som en konsekvens av att man ansåg att utbildningen skulle vara separat beroende på om man 

skulle flyga över land eller hav, kan man dela in flygvapnet och dess personal i två läger, ett 

lantmilitärt och ett marint. 

 

Organisationen sörjer förträffligt för att de båda flygkårernas personal bliva fullt 
förtrogna med de vapen som de skola samverka med, men den splittrar det till namnet 
enhetliga flygvapnet i två för varandra ganska främmande kårer, som för sig komma att 
sträva efter en nära anslutning till ursprungsvapnen, där ju framtiden fortfarande ligger 
för det övervägande flertalet av personalen. 

För att betrygga denna framtid är det, åtminstone vad marinen beträffar, nödvändigt att 
flygvapnets personal erhåller sin utbildning, naturligtvis utan själva flygutbildningen, vid 
ursprungsvapnets skolor och andra utbildningskurser, (…)71 
 

Underförtstått i dessa citat blir alltså att det ansågs olämpligt att organisera ett självständigt 

flygvapen. Detta på grund av att utbildningen inte var densamma för marin- och arméflygare, 

och därmed blev olikheterna stora mellan armé- och marinflygarna i flygvapnet. Detta 

medförde slutligen poängen att det inte var någon mening med ett självständigt flygvapen 

eftersom det fanns två separata organisationer inom den. Skribenten såg fortfarande de 

respektive flygväsendena för armén och marinen som integrerade delar i dessa försvarsgrenar, 

eftersom de flesta uppgifterna som en flygare hade antingen sågs som sjö- eller lantmilitära. 

förutom själva flygningen, som snarare sågs som en bisak. 

Materielskillnaden var också av stor vikt för de som ansåg att flygvapnet fortsatt skulle 

vara uppdelat mellan armén och marinen. Eftersom att sjö- och landflygplanen uppträdde på 

70 VF, 1923, s. 145 
71 TiS, 1924, s. 149 
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något olika sätt över land respektive hav, behövde man också använda annorlunda flygplan 

och beväpning.  

 
Marinens flygplan måste vara konstruerade huvudsakligen för operationer över och 
landning å vattnet, under det att arméns måste vara konstruerade huvudsakligen för 
operationer över och landning på land, varför rätt betydande tekniska olikheter gör sig 
gällande å [de olika] typerna. Vidare bliva beväpningen helt olika, då exempelvis 
marinflygplanen skola kunna medföra bomber av andra modeller än arméns samt torpeder 
och minor. Utvecklingen tenderar dessutom här som på alla krigets områden till 
specialisering av [flygplans-]typer och vapen. 

Det tekniska och ekonomiska samarbetet torde därför i själva verket få ganska ringa 
omfattning och huvudsakligen omfatta vad som verkligen är gemensamt, nämligen det 
som sammanhänger med själva flygningen, (…)72 
 

På grund av de olika uppgifter som marin- och arméflygare hade, var det enligt de marina 

skribenterna också naturligt att materielen skiljde sig beroende på om det var ett flygplan som 

skulle operera över land eller över hav. Här poängteras även den dualitet som fanns mellan 

armén och marinen. Sjöflygplan och landflygplan hade sina egna domäner där de verkade, 

över hav respektive land. Där utförde de också sina uppgifter som var stämplade som 

antingen lant- eller sjömilitära uppgifter. 

På grund av att man från marint håll ansåg att uppgifterna och utbildningen i vissa 

avseenden skiljde sig mellan arméns och marinens flygväsende ledde detta även till att 

skillnader i materielens utformning blev aktuella. Om de marina flygstridskrafterna inte 

samverkar i någon högre grad med de lantmilitära flygstridskrafterna finns det således ingen 

större poäng med att samordna flygstridskrafterna vad gäller anskaffning av flygplan, varken i 

tekniskt eller ekonomiskt hänseende. Detta eftersom de marina debattörerna ansåg att en 

sammanslagning inte var det mest effektiva lösningen på problemet med organisationen. 

Eftersom utbildningen och materielen bitvis varierade beroende på om man var armé- 

eller marinflygare ansåg man inom marina kretsar att det  mest effektiva försvaret skulle vara 

det där armén och marinen optimerade sina respektive flygväsenden för sina egna behov. 

Denna lösning skulle inte enbart effektivisera försvaret utan också spara resurser. Detta 

konstaterades av marinflygaren Thor Lübeck i sin reservation i försvarsrevisionens 

betänkande: 

 

Marinens flygväsende har hittills befunnit sig på ett outvecklat stadium. För att upprätta 
detsamma [ett marint flygväsende] kräves ett självständigt och målmedvetet 

72 TiS 1923, s. 508 
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nydaningsarbete, och detta måste inriktas på de förhållanden, under vilka detta [marina] 
flygväsende, vars uppgifter tillhöra sjökriget och i övervägande grad äro rent sjömilitära, 
kan göra sig gällande och i närmaste samverkan med övriga sjöstridskrafter, såväl 
strategiskt som taktiskt. Det är under sådana förhållanden nödvändigt att åt sjömilitära 
myndigheter giva full kontroll över och ansvar för det maritima flygväsendet lika väl som 
för alla övriga stridsmedel i sjökrigföringen.73 
 

Marinens flygväsende ansågs alltså fortsatt vara en integrerad del i marinen, och därmed låg 

det i marinens intresse att utveckla sitt flygväsende i den riktning som var mest gynnsamt för 

marinens egen skull. 

Detta skulle i sin tur vara en vinst för försvaret i sin helhet. Man menade att ett starkare 

marint flygväsende som var väl samspelt med marinen skulle vara den första försvarslinjen 

mot ett anfall och därmed hindra en eventuell fiende redan innan denne hade satt sin fot på 

svenskt territorium. För att detta samarbete mellan marinen och dess flygväsende skulle bli så 

effektivt och slagkraftigt som möjligt var det av största vikt att personalen exempelvis hade 

samma grundutbildning.74 

Det blir här tydligt att flygstridskrafternas effektivaste organisation, sett från marint 

håll, ansågs vara den organisation där marinen själv bestämde och förfogade över sina egna 

flygplan. Därigenom kunde de utnyttjas till sin fulla potential i samarbete med övriga 

sjöstridskrafter och därmed göra det svenska försvaret starkare och effektivare i sin helhet. 

Vilket i sin tur även skulle bli mer kostnadseffektivt. 

Utöver de argument som anförts vad gäller flygstridskrafternas effektivaste användning 

i krigföringen, var man från marint håll även kritiska mot den uppfattning som 

majoritetsförslaget i försvarsrevisionen hade presenterat. Man motsatte sig att en 

sammanslagning av arméns och  marinens flygväsenden i tekniskt och ekonomiskt hänseende 

skulle kosta mindre än den dåvarande uppdelade organisationen. Man hävdade snarare att 

situationen var den motsatta. I TiS anmärkte G. R. Starck75 att de ekonomiska besparingarna 

som enligt försvarsrevisionens majoritetsförslag kunde genomföras inte var särskilt väl 

genomtänkta: 

 

Det förnämsta tekniska skäl, som anförts för sammanslagningen, är att genom denna 
enhetlighet och plamässighet skulle åvägbringas i flygmaterielens konstruktion och 
anskaffning. (…) Emellertid förutsättes att alla frågor rörande konstruktion och 
tillverkning av bomber, torpeder, minor, kulsprutor, ammunition, radio, byggnader m.m., 
framdeles liksom hittills skola handläggas av armé- och marinförvaltningarna. Denna 

73 SOU 1923:16,ur kommendörkapten Lübecks särskilda yttrande, s.711 
74 Landquist, Tornberg, 1924, s. 36 
75 G. R. Starck var för övrigt  sekreterare gällande marina frågor i försvarsrevisionen. Se SOU 1923:15, s. 3 
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begränsning av flygstyrelsens verksamhetsområde är nödvändig, (…), men genom 
densamma förloras från början enhetligheten i den tekniska ledningen. Det blir alltid 
minst två från varandra fristående förvaltningsorgan, som skola handlägga frågorna om 
nybyggnad och utrustning av flygplanen, och detta befrämjar säkerligen icke 
planmässigheten i anskaffningen.76 

 

Till följd av bland annat materielskillnaderna mellan arméns och marinens flygplan gjordes 

inga märkbara besparingar med en gemensam ledning enligt Starck. Tvärtom blev det två 

olika organisationer under en och samma ledning som enbart ledde till att desorganisationen 

ökar. Därmed blev försvaret mindre effektivt eftersom flygplanen kom att låsas fast i en 

organisation, istället för att utvecklas och utnyttjas till sin fulla potential i respektive 

försvarsgren. Då de inte kan uppnå sin fulla potential i en sammanslagen organisation menade 

Starck vidare att de inte heller i samma utsträckning skulle kunna utföra självständiga 

uppdrag. Detta eftersom fokus istället skulle läggas på att försöka samordna de skilda 

flygväsendena med varandra, samtidigt som större delen av verksamheten skulle se ut som 

förut, det vill säga nära samarbete med den försvarsgren som respektive flygväsende hade sin 

grund i.77 

De argument som användes från marint håll i kölvattnet av försvarsrevisionens 

betänkande var av varierande slag. Men dessa argument ledde slutligen till att det enbart fanns 

en lösning på problemet med hur luftstridskrafterna skulle organiseras, nämligen inom armén 

respektive marinen. Detta bottnar i bland annat utbildningen som man ansåg borde skilja sig 

beroende på vilken försvarsgren man ursprungligen kom ifrån, men även på grund av 

materielens olika utformning och hur den skulle användas på bästa sätt. 

På grund av detta ansåg man inom marina krestar att den bästa lösningen var att 

fortsätta ha organisationen uppdelad, både av organisatoriska och ekonomiska skäl. Det mest 

effektiva försvaret var det där respektive flygväsende fick utvecklas och specialiseras för sitt 

eget bästa, och inte bromsa utvecklingen genom att sammanföra två olika organisatoner till en 

gemensam. Dessa marina ståndpunkter skulle dock stöta på motstånd från lantmilitärt håll, ett 

morstånd som dessutom växte sig allt starkare ju längre tiden gick. 

3.4.2. Lantmilitära motargument 

Den enhällighet som fanns inom de marina kretsarna i flygvapenfrågan var inte lika tydligt 

förekommande inom armén. Liksom marinen var man främst angelägen om den egna 

försvarsgrenens ställning. Man ansåg ofta att det framför allt var armén som behövde 

76 TiS, 1924, s. 152 
77 TiS, 1924, s. 156 
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förstärkas, på grund av de omfattande neddragningar som försvarsbeslutet 1925 innebar. Men 

till skillnad från marinen var man i allmänhet positiv till ett självständigt flygvapen, även om 

åsikterna om när och hur denna försvarsgren skulle upprättas var långt ifrån självklart.78 

Föga förvånande var också försvarsbeslutets innebörd för arméns del som var det 

vanligaste försvarsorganisatoriska ämnet  som diskuteras under de första åren efter 

utredningen 1923 och beslutet 1925. Även om denna diskussion tog mycket plats hindrade det 

inte de lantmilitära debattörerna från att ta ställning mot de marina röster som har hade hörts 

gällande ordnandet av flygvapnet. 

Mot de argument som framförts i de marina tidskrifterna kom det givetvis motargument 

från lantmilitärt håll. Carl Florman hade redan i sin broschyr 1923 berört frågan om hur 

flygare borde utbildas. Han menade att: 

 

den skiljaktiga utbildning, som arméns och marinens flygare böra undergå, är i viss mån sann, men 
endast i viss mån. Marinens flygare måste för vintertjänsten tränas på landflygplan, och arméflygarna 
få redan nu öva sig på sjöflygplan (flygbåtar). Vårt lands säregna klimat- och terrängförhållanden göra 
att våra militärflygare om möjligt bör vara lika hemmastadda på land- som sjöflygplan.79 
 

Till skillnad mot de tongångar som hördes i de marina tidskrifterna var det istället flygningen 

som här var det centrala i utbildningen, och inte en bisak. Florman betonaade inte i lika hög 

grad det intima samarbetet mellan flygvapnet och de andra försvarsgrenarna som inom 

marinen. Utbildningen, menade han, borde först och främst fokuseras på flygutbildningen, 

bland annat på grund av de naturliga förhållandena i Sverige. 

Därmed kommer också flygmaterielens utforming in i bilden. Som tidigare 

uppmärksammats under rubrik 3.3 förändrades flygplanens materiella förutsättningar 

dramatiskt under den studerade perioden. En konsekvens av detta var att de tidiga 

flygvapenentusiasterna, bland annat Florman, såg skillnaden i materielen som ett mindre 

hinder på vägen mot det tilltänkta flygvapnet. Men han menade fortfarande att en stor del av 

produktionen, inköpen och reparationerna av flygplan kunde ske med en gemensam 

organisation.80 

78 Till skillnad från enhälligheten de marina tidskrifterna har vissa inlägg i de lantmilitära tidskrifterna inte en 
övervägande positiv inställning till flygvapnet. Som ett exempel kan nämnas de skribenter som är aktiva vid 
kavalleriet: Dessa debattörer ser sitt vapenslags positioner och uppgifter som hotade av bland annat flygplanen, 
och förespråkar därför inte flygvapnets stärkande i lika hög grad. Dessa skribenter återkommer tidvis med 
artiklar en bra bit in på 1930-talet. 
79 Florman, 1923, s. 26 
80 Florman, 1923, s. 26 
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Men att flygmaterielen skulle vara en anledning till att dela upp luftstridskrafterna 

mellan armén och marinen började dock så småningom ifrågasättas i bland annat Antingen – 

Eller. På grund av flygplanens kraftiga utveckling från första världskrigets slut blev 

materielfrågan som en anledning till att dela upp luftstridskraferna mer eller mindre en 

icke-fråga. De möjligheter som denna utveckling bidrog med talade istället för ett mer 

självständigt flygvapen och man ansåg att det gamla synsättet med armé- och marinflyg 

endast motverkade detta och höll fast vid en förlegad organisation.81 

Flygmaterielens utveckling bidrog också till att de självständiga uppgifterna 

konsoliderades och blev mindre beroende av ett intimt samarbete med övriga försvarsgrenar. 

Man fastslog helt enkelt att ”Östersjön är icke ett världshav. Avstånden tvärs över äro så 

korta, att flygstridskrafter icke behöva stöd av sjöstridskrafter.”82 Genom detta konstaterande 

började det tidigare nycjet intima samarbetet mellan flyget och övriga försvarsgrenar 

ifrågasättas, om det i lika hög grad var nödvändigt. Även sjöflygplanens betydelse för 

luftkrigföringen skulle så småningom ifrågasättas, och därmed blev också en återgång till ett 

marint flygväsende allt mer otänkbart. Den process som nu hade påbörjats slutade sedermera 

med att sjöflygplanen slutade användas som militära flygplan efter andra världskriget.83 

Även från lantmilitärt håll var försvarets effektivitet i sin helhet en fråga av stor vikt. 

Men för att kunna uppnå denna maximala effektivitet hade man inte samma förslag på 

lösningar som de marina skribenterna. Istället för att cementeras till två separata flygväsenden 

föreslogs det att flygvapnet skulle vara så självständigt som möjligt för att uppnå sin fulla 

potential: 

 

Försök att fastkedja de självständiga flygstridskrafterna vid de äldre försvarsgrenarna 
eller låsa fast dem inom ramen för dess verksamhet visar okunnighet om det nya vapnets 
natur och obekantskap med sätten för dess användande. Ett manifesterande av denna 
okunnighet ligger i orden ”marinbetonat” eller ”armébetonat” flygvapen. De självständiga 
flygstridskrafterna arbeta varken i armé- eller marinstridskrafternas tjänst men väl i 
krigföringens i dess helhet. (…) 

Marina tendenser att söka uppsluka den tredje försvarsgrenen och att ”erövra luften” 
måste avvisas. Att vilja binda luftflottan, som går rakt mot målet och 5 gånger snabbare 
än örlogsflottan, vid denna senare, innebär bl. a. ett konstlat förringande av flygvapnets 
verkningsförmåga.84 

 

81 Jung, (red.), 1930, s. 45f. 
82 Jung, (red.), 1930, s. 69 
83 Nicolaou, 1998, s. 149-174 
84 NMT, 1929, s. 335 
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Här kritiserades de marina debattörernas försök att binda flygvapnet till respektive 

försvarsgren. Till skillnad mot de marina företrädarna som hävdade att flygmaterielens 

uteckling och effektivitet höjts av ett nära samarbete med respektive försvarsgren menade 

man från lantmilitärt håll att detta enbart skulle bromsa in den hastiga utvecklingsperiod som 

flyget befann sig i. Istället betonade man att flygvapnets ledning själva borde bestämma hur 

flygvapnet skulle utvecklas och inte fastna inom ramar för det gamla systemet. Detta skulle 

göra att flygvapnet inte bara skulle bli effektivare och slagkraftigare, utan även bidra till att 

organisationen blev mindre resurskrävande. 

Det var just försvarets effektivitet i sin helhet som man ansåg vara det viktigaste 

ekonomiska argumentet för ett självständigt flygvapen. Detta utöver de ekonomiska fördelar 

som man från lantmilitärt håll såg med den gemensamma ledningen för att producera och 

köpa in flygplan. Redan 1923 påpekades det i SMT att ”ett målmedvetet arbete på flygvapnets 

utveckling skulle snabbt tillföra försvarsorganisationen utomordentligt stor effektivitet i 

förhållande till de använda penningmedlen.”85 Detta eftersom flygplanen var relativt billiga 

och skulle bidra mer till de undermåliga svenska luftstridkrafterna under de närmaste åren 

efter kriget. 

Genom att satsa mer resurser på flygvapnet, delvis på bekostnad av marinen, sågs det 

senare under mellankrigstiden av krestsen kring NMT som en god lösning på problemet. 

Detta då man ansåg att marinen var betydligt dyrare att göra mer slagkraftig i Östersjön och 

att moderniseringen av flygvapnet skulle ge mer till Sveriges försvarsförmåga i sin helhet. 

Man menade att Sverige inte hade några ekonomiska möjligheter att kunna konkurrera med 

den ryska marinen, och därför var en marin uppgradering inte lika viktig och brådskande som 

flygvapnets behov.86 

De lantmilitära debattörerna använde samma sorts argument som de marina 

företrädarna, men de såg också andra lösningar på problemet med flygvapnet. Skillnaderna 

märks bland annat i att man ansåg att flygvapnet skulle uppnå sin fulla potential om det fick 

utvecklas fritt, och inte om flygvapnet bands till någon av de andra försvarsgrenarna. Den 

fundamentala skillnaden mellan de sjö- och lantmilitära argumenten är att de marina 

debattörerna fortfarande håller fast vid de ursprungliga två försvarsgrenarna som den 

eftersträvansvärda organisationen, medan de lantmilitära företrädarna har kommit bortom de 

tankegångarna och anser att flygvapnet själv måste bestämma över sin framtid. 

85 SMT, 1923, s. 224f. 
86 Jung (red.), 1930, s. 250 
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3.4.3. Kontroverser och flexibla tolkningar i flygvapenfrågan 

De problem som har lyfts fram i flygvapendebattens tidiga skede har visat sig ha olika förslag 

på lösningar från olika grupper i den militära sfären. Till en början var det inte många som 

motsatte sig att armén och marinen hade var sitt flygväsende, men rösterna för ett mer 

fristående flygvapen började höras efter första världskriget och fick sitt genombrott med 

Flormans broschyr. När försvarsrevisionen sedermera kom fram till att det bördas ett 

flygvapen som samordnas i tekniskt och ekonomiskt hänseende gav det än mer energi åt 

debatten. 

Här uppkommer också de kontroverser som kännetecknar SCOTs första stadium. De 

här kontroverserna har sitt ursprung i den divergens som skedde efter första världskriget. 

Dessa flexibla tolkningar av flygplanens uppgifter och design ledde med tiden till att det 

uppstod kontroverser. Från marint respektive lantmilitärt håll hade man olika idéer om hur 

flygplanen skulle användas så effektivt som möjligt.  

I kölvattnet av försvarsrevisionens betänkande fortgår dessa kontroverser oavbrutet. Det 

är inte förrän under 1930-talet som en början på en avslutning kan skönjas. Orsakerna till den 

uppkomna avslutningen har sin grund i att de kontroverser och motsättningar som 

kännetecknat tiden efter 1925 års försvarsbeslut börjar ebba ut. Varför denna konsensus så 

småningom uppstod skall nu utrönas 

 

3.5. Flygvapnets ställning stärks 

3.5.1. Början på slutet 

De lantmilitära tidskrifterna fortsatte att diskutera frågan om flygvapnets organisation under 

1930-talet, en debatt som blossade upp ordentligt efter att en kapten Lundborg hade 

förolyckats i en flygkrasch i januari 1931. Lundborg hade blivit mer eller mindre en folkhjälte 

då han undsatt en polarexpedition några år tidigare genom att flyga hem 

expeditionsdeltagarna. Utredningar efter kraschen följde, och som ett resultat av dessa 

uppdagades de brister som flygvapnet hade dragits med sedan starten fem år tidigare. 

Organisationen var otydlig och bristfällig, likaså flygvapnets allmänna strategi och mål.87 

Krav på åtgärder hördes frånga många håll, inte minst från lantmilitärt håll. 

Man anklagade framför allt de marina företrädarna i flygstyrelsen för att ha verkat i 

syfte att splittra flygvapnet i två delar, i ett försök att motivera en återgång till den gamla 

87 Annerfalk, 1994, s. 41-43 
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organisationen. Detta ansåg man också vara en av orsakerna till att det självständiga 

flygvapnet inte hade lyckats uppsättas som planerat. I NMT kritiserade man ett uttalande av 

den dåvarande stabschefen i flygstyrelsen, den före detta marinflygaren Thor Lübeck: 

 

Den verkliga grunden för hans åsikt synes snarare vara klarlagd i hans öppenhjärtade ord 
att ”en uppdelning av flygvapnet i en armé- och en marinflygkår, vilka återföras till 
respektive vapen, torde lämna de bästa garantierna för tillgodoseendet av marinens88 
intressen”. Påståendet kan vara riktigt, men hur bliva riksförsvarets intressen 
tillgodosedda? 

Det framstår av uttalandena klart att det självständiga flygvapnets förste stabschef 
varit en bestämd motståndare till den grundprincip, på vilken vapnet skulle uppbyggas, en 
omständighet, som kanske mer än mycket annat underlättat verksamheten för dem, som 
önskat spränga vapnet.89 
 

Återigen var det riksförsvarets intressen som man hänvisade till i sin argumentation, samtidigt 

som man anklagade Lübeck för ”försvarsgrensegoism”. Skribenten menade att inom armén 

var man istället förstående för den utveckling flygvapnet behövde och vilken plats den 

behövde ta, till skillnad från de bakåtsträvande marinflygarna.90 

Året innan, 1930, hade den nya försvarskommissionen tillsatts, vars uppgifter var 

desamma som den förra försvarsrevisionen, en fullskalig utvärdering över det svenska 

försvaret. Som tidigare nämnt fick ett flertal personer med anknytning till NMT olika poster i 

försvarskommissionen. Den mediala uppståndelse som följde efter Lundborgs förolyckande 

hjälpte givetvis flygvapenförespråkarna på traven, och särskilt de NMT-skribenter som tagit 

plats i kommissionen såg till att utnyttja sin ställning. 

I och med sitt inflytande i 1930 års försvarskommission och den allmänna 

uppståndelsen NMT hade fått på grund av pubilcerandet av Antingen – Eller under sommaren 

1930 bedrev man under 1930-talet en omfattande kampanj för försvarets återförstärkande 

efter den nedrustning som startat med försvarsbeslutet 1925. Emellertid drev man också 

denna kampanj med sin egen agenda i bakgrunden, det vill säga för flygvapnets och arméns 

stärkande. Officiellt var syftet ett riksförsvarsintresse och en vilja att vara objektiva i sin 

bedömning av försvarsproblemet. Men underförstått till nackdel och på bekostnad av 

marinen.91 

88 Ordet i Lübecks citat kursiverat av skribenten i NMT 
89 NMT, 1931, s. 331 
90 NMT, 1931, s. 331 
91 Cronenberg, 1977, s. 40 
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Under försvarskommissionens arbete fortsatte NMT att propagera för försvarets 

stärkande och i synnherhet flygvapnet. Man ansåg att flygvapnet slutgilitigt borde frigöra sig 

från de andra försvarsgrenarna, som trots flygvapnets mer självständiga ställning fortfarande 

hade stort inflytande på dess verksamhet. Flygvapnet, menade en skribent, var ”bildat genom 

sammanslagning av arméns och marinens flygväsen, [och] har ännu så länge varit ben av 

deras ben och kött av deras kött. Vad som nu kommit till synes, ropar på vissa 

systemförändringar beträffande svenskt försvarsväsen över huvud taget.”92 Man försökte 

skapa en opinion för flygvapnet, och framhäva den betydelse ett helt fristående flygvapen 

skulle ha för det svenska försvaret. 

Denna marknadsföringskampanj, som tog sitt avstamp i publikation av Antingen – Eller, 

fick också stort genomslag. Inte bara den militära sfären uppmärksammade publikationen, 

utan den fick genomslag både bland politiker och allmänheten, mycket tack vare den stora 

mediala uppmärksamheten samt ett väl valt tillfälle att publicera Antingen – Eller.93 I och med 

att personer med anknytning till NMT hade erhållit flera positioner i försvarskommissionen, 

var detta i kombination med det opinionsbildande arbete som tidskriften utförde nästan att 

betrakta som en slags lobbyverksamhet.  

Denna lobbyverksamhet kan även förstås ur ett teoretiskt perspektiv. Det kan ses som 

ett försök av kretsen kring NMT att uppnå något som SCOT beskriver som en retorisk 

avslutning på flygvapendebatten. Genom sin marknadsföring av det enhetliga och 

självständiga flygvapnet strävade man efter att övertyga övriga relevanta grupper inom 

försvaret och samhället att detta var en stor del av lösningen på försvarsproblemet. Eftersom 

man väckte både politikernas och allmänhetens intresse för frågan kan det också ses som ett 

relativt lyckat försök. 

När försvarsbeslutet sedan klubbades igenom i riksdagen 1936 var man givetvis nöjda 

från lantmilitärt håll. Man välkomnade beslutet som innebar att flygvapnet nu fick sin 

självständiga ställning bekräftad och förstärkt. Ett beslut om flygvapnet som förvånansvärt 

nog inte vållade någon nämnvärd debatt i de marina tidskrifterna.  

3.5.2. De marina rösterna tystnar 

När man inom armén allt mer började få upp ögonen för flygvapnets potentiella roll i 

försvaret var det andra ämnen som diskuteras i högre grad bland de marina debattörerna. 

92 NMT, 1931, s. 306 
93 Cronenberg, 1977, s. 24f., 61-74. Antingen – Eller publicerades den 6 juni, två dagar efter den hårt kritiserade 
och misslyckade försvarsutredning som pågått sedan ett år tillbaka. På grund av den korta perioden mellan de 
båda publikationerna blev genomslaget stort, och väckte mycket debatt i dagspressen. 
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Flygvapnets organisation var inte längre bland de mest brännande frågorna som togs upp i de 

marina tidskrifterna. Trots att de marina företrädarna i flygstyrelsen hade mottagit skarp kritik 

från lantmilitära debattörer94 skrevs det inga inlägg till dessas försvar från sjömilitärt håll. 

Istället för att man i princip enhälligt hävdade att marinen borde ha ett eget marint 

flygväsende började det så småningom under 1930-talet uppkomma konflikter och 

motsättningar även inom de egna leden. 

I en artikel från 1934 talas det om flygvapnets organisation snarare än hur marinens 

flygväsende borde organiseras. Nu kommer också argumentet att försvarets effektivitet är 

beroende av ett stärkt flygvapen: ”De svenska stridskrafterna till sjöss och lands få större 

möjligheter att kunna lösa dem tillkommande uppgifterna med ett förstärkt flygvapen än utan; 

landets försvarskraft ökas därför i hög grad genom tillkomsten av ett förstärkt flygvapen.”95 

Men om flygvapnet först och främst skulle arbeta självständigt eller mer samverkande lät 

skribenten vara osagt. Men han konstaterade att det inte var frågan om en avvägning mellan 

om man skulle satsa på marinen eller flygvapnet, utan att båda var i behov av förstärkning.96 

Detta var en relativt stor förändring från de marina argumenten under 1920-talet, eftersom 

vissa skribenter nu erkände flygvapnet som åtminstone någorlunda självständigt från de 

övriga försvarsgrenarna. 

I skarp kontrast mot de lantmilitära debattörerna hördes det allt mindre från de marina 

gällande artiklar och inlägg som behandlade flygrelaterade frågor. Dessa blev succesivt färre 

under 1930-talets gång. Jämfört med reaktionerna på försvarevisionens utredning 1923 var det 

betydligt färre marina debattörer som reagerade på exempelvis missförhållanden i flygvapnet i 

början av 1930-talet och sedermera flygvapnets förstärkta roll i och med 

försvarskommissionens betänkande 1935. Det kan tyckas något ologiskt att det inte blev 

kraftigare rekationer, eftersom det efterföljande försvarsbeslutet 1936 innebar just en kraftig 

förstärkning av flygvapnet. Som Tabell 2 visar så ökade flygvapnets andel av 

försvarsutgifterna under upptakten till andra världskriget, vilket påverkade marinen i högre 

grad än armén. 

 

  

94 Se exempelvis NMT, 1931, s. 331 
95 TiS, 1934, s. 268 
96 TiS, 1934, s. 268f. 
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Tabell 2. Fördelning av försvarsutgifterna på de olika försvarsgrenarna 1934-1939 

År Armén Marinen Flygvapnet Summa 

1934/1935 60,12 % 31,93 % 7,94 % 100 % 

1935/1936 58,44 % 33,23 % 8,33 % 100 % 

1936/1937 58,54 % 28,43 % 13,03 % 100 % 

1937/1938 58,06 % 27,71 % 14,23 % 100 % 

1938/1939 55,09 % 26,57 % 18,34 % 100 % 

Källa: Egen bearbetning av Furtenbach, Börje, ” Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 

1901-1955” i Aktuellt och historiskt: meddelanden från Försvarsstabens militärhistoriska avdelning 

 

Förvisso ökade marinens anslag i absoluta tal, från ca 35 miljoner kronor om året till ungefär 

52,97 men det är ändå anmärknigsvärt att rekationerna på flygvapnets ökade anslag i relation 

till övriga försvarsgrenar i princip uteblir. Orsakerna till att flygvapnets ställning under 

1930-talet nästan upphör att vara ett samtalsämne kan vara många. Men bara det faktum att 

diskussionen om flygvapnet i stort sett upphör i de marina tidksrifterna måste innebära att det 

har skett en förändring på något plan. 

Utifrån hur debatten utvecklar sig under 1930-talet kan man börja skönja något som ser 

ut som en avslutning, ett tyst bekräftande av flygvapnets självständiga ställning, även från de 

marina debattörerna. En avslutning som består i att den ena sidan av debattörer succesivt 

hördes allt mindre i flygvapendebatten, för att slutligen inte längre synas till i de marina 

tidskrifterna. 

3.5.3. Ett outtalat erkännande av flygvapnet 

Att utröna vad som orsakat denna förändring i synsätt från marint håll och därigenom även en 

stundande avslutning är vanskligt. Men för att kunna bilda sig en uppfattning om varför det 

inte längre såg likadant ut bör en del tänkbara faktorer diskuteras utifrån de resultat som 

hittills har framkommit i undersökningen. 

För det första är det tänkbart att det var en annan debatt som blev viktigare under 

1930-talet. På grund av att kretsen kring NMT hade fått stor uppmärksamhet strax innan 1930 

års försvarskommission tillsatts och därmed också fick inflytande genom bland annat Helge 

Jungs deltagande i densamma, förflyttades fokus från flygvapnets ställning till det faktum att 

flera av NMTs skribenter hade fått poster i försvarskommissionen. Detta ansåg man givetvis i 

de marina tidskrifterna var förkastligt då de och i TiS 1936 skrev man: 

97 Furtenbach, 1955, s. 133f. 
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Tyvärr visade 1930-1935 års försvarskommission, (…), en besynnerlig och ensidig 
inställning mot flottan. De förstärkningar av försvaret i övrigt, som kommissionen 
föreslog, de organisatoriska förbättringar, (…) m. m., vartill kommissionen tog initiativ, 
uppväga icke kommissionens felsyn på försvarsproblemet i stort, då den trodde sig finna 
vägen till ett förstärkt riksförsvar över en lemlästad flotta.98 
 

Denna fråga om försvarskommissionens vilja (med NMTs inflytande) att vidmakthålla 

marinen på en likvärdig nivå som tidigare, samtidigt som övriga försvarsgrenar skulle 

förstärkas och byggas ut, var ett livligt diskuterat ämne under 1930-talet i de marina 

tidskrifterna. Som tidigare nämnt blev inte kommissionens förslag i sin helhet inte verklighet, 

utan marinen tilldelades också större anslag. 

Emellertid är det inte oväntat att man inom de marina kretsarna reagerar starkt mot de 

förslag som lades fram av kommissionen, och detta kan ha bidragit till att flygvapendebatten 

hamnade i skuggan av den debatt som ansågs vara viktigare. 

För det andra kan det inflytande som utövats av NMT i försvarskommissionen och i den 

egna tidskriften även ha påverkat de marina debattörerna. Denna lobbyliknande verksamhet 

med propagerandet av ett stärkt och självständigt flygvapen gick fram bland lantmilitärer, 

politiker samt allmänheten i stort, och då är det även möjligt att den så småningom gick fram 

till de marina företrädarna. 

Av Bijker och Pinch skulle detta beskrivas som ett försök till en retorisk avslutning, just 

på grund av att NMTs lobbyverksamhet kan liknas vid marknadsföring av en teknologi, och i 

det här fallet hur den bäst bör användas. Denna marknadsföring av flygvapnet som det 

viktigaste problemet i behov av en lösning kan liknas med ett försök att uppnå avslutning. 

Detta genom att få de andra relevanta sociala grupperna att inte längre se några problem med 

ett självständigt flygvapen. 

Huruvida detta försök att övertala de marina debattörerna var lyckad är ovisst, men den 

förändrade attityden till flygvapnet inom de marina leden märks bland annat genom att de inte 

längre talade om ett ”marint flygväsende” eller ”marinens flygvapen”. Istället betonade man 

vikten av samverkan mellan marinen och flygvapnet. Förvisso ansåg man att detta flygvapen 

skulle vara kraftigt marinbetonat, men det var fortfarande en förändring i tonläget från 

1920-talet. 

Dessa förändrade attityder kan bero på att man succesivt erkände flygvapnet som en 

självständig försvarsgren. Att man då drog ner på antalet flygrelaterade ämnen är ju i sådana 

98 TiS, 1936, s. 593 
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fall inte oväntat eftersom tidskrifterna i fråga var sjömilitära, och borde således huvudsakligen 

publicera artiklar med sjömilitärt innehåll. 

För det tredje kan flygplanens omfattandet tekniska utveckling under mellankrigstiden 

tänkas vara en faktor som spelade in på de marina debattörernas åsikter om flygvapnet. Den 

utveckling som flygplanen gjorde bara under 1920-talet var minst sagt dramatisk och i 

Antingen – Eller visade man hur snabb den verkligen hade varit. Som tidigare påpekats hade 

flygplanens prestanda ökat mångdubbelt under det decennium som följde första världskrigets 

slut.99 Aktionsradien och lastförmågan som kraftigt hade utökats innebar att Östersjön inte 

längre var ett omöjligt hinder för något modernt flygplan, vilket medförde att sjöflygplanen 

förlorade sin tidigare fördel mot landflygplanen. Det bör också tas i beaktande att detta är 

1930, utvecklingen fortsatte i samma obehindrade takt under resten av årtiondet. 

Att flygvapnet därigenom var mer lämpade och kapabla för självständiga uppdrag på 

grund av att de hade betydligt bättre prestanda under den senare delen av mellankrigstiden 

kan ha påverkat de marina debattörerna till den grad att de insåg de fördelar som ett 

självständigt och slagkraftigt flygvapen innebär för försvaret i sin helhet. De fördelar som 

tidigare hade funnits för sjöflygplanen började i och med den tekniska utvecklingen under 

mellankrigstiden att minska för att sedan försvinna efter andra världskriget.100  

Med bakgrund i SCOT skulle en förändring i synsätt beroende på den tekniska 

utvecklingen kuna ses som ett fall av avslutning genom omdefiniering av problemet. Detta på 

grund av att problemet med materielen och prestandan förminskas så pass mycket att det inte 

längre ses som ett problem av de relevanta sociala grupperna, det vill säga de marina och 

lantmilitära företrädarna.  

Vanliga landflygplan hade inte längre lika stora begränsningar som tidigare med att 

utföra uppdrag till havs för att sedan återvända till en bas på land. På grund av denna 

utveckling kan flygplanens utformning inte längre ses som en punkt där osämja rådde mellan 

olika grupper, eftersom det inte längre fanns något att direkt argumentera om. När man hade 

kommit till detta stadium fanns det inte längre något behov av att publicera artiklar i ämnet, 

eftersom det inte heller finns någon debatt. 

Detta är givetvis bara ett exempel där den tekniska utvecklingen har omdefinierat det 

ursprungliga problemet och därmed har också de ursprungliga meningsskiljaktigheterna 

försvunnit. Sannolikt är också att denna utvecklingen kan återfinnas i andra exempel gällande 

flygplanens utformning och uppgifter under perioden. 

99 Jung (red.), 1930, s. 50-52 
100 Nicolaou, 1998, s. 149-174 
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Att avslutning uppstod i flygvapendebatten under 1930-talet är utifrån de militära 

tidskrifterna relativt tydligt och det finns tecken på att det kan vara en blanding mellan de två 

typerna av avslutning som beskrivs av SCOT. Klart är att de marina debattörerna under 

1930-talet ändrade åsikt gällande flygvapnets ställning, men vad detta berodde på kan som 

sagt ha ett antal olika förklaringar. 

 

4. Avslutning 
I den här uppsatsen har det undersökts hur flygvapnets etablering har sett ut i Sverige under 

en avgränsad period. Syftet har varit att undersöka hur de relevanta grupperna inom försvaret 

har tolkat flygvapnet utifrån hur det skall organiseras och vilka uppgifter det skall ha. Under 

studiens gång har det visat sig att flygvapnets ställning som en självständig försvarsgren har 

varit oviss under den undersökta perioden. Men tendensen är att dess ställning har gått från att 

vara en omdiskuterad fråga till att bli mer eller mindre en självklarhet i det svenska försvaret, 

och dessutom under en relativt kort tidsperiod. 

De kontroverser som uppstod mellan sjö- och lantmilitära företrädare hade sin bakgrund 

i hur de tolkade flygplanet som innovation. De olika uppgifter de ansåg att flygplanen hade 

och huruvida dessa var självständiga gav upphov till en del motsättningar. Likaså flygplanens 

materiella egenskaper orsakade kontroverser, huruvida flygplanen borde anpassas till strid 

över land eller hav. Det var i dessa skiljaktigheter mellan de två gamla försvarsgrenarna som 

kontroverserna uppstod, just för att man insåg att man hade olika och flexibla tolkningar av 

flygplanet. 

Den osämja som detta ledde till på 1920-talet är ett bra exempel på de kontroverser som 

Bijker och Pinch beskriver i sin teori. Det finns olika förslag på hur problemet bör lösas, men 

ju längre tiden går tyder utvecklingen på att det går åt ett håll; nämligen ett självständigt 

flygvapen. Under 1930-talet tycks detta vara närmast oundvikligt, de lantmilitära 

förespråkarna vinner allt mer mark medan de marina debattörerna lyser med sin frånvaro. 

Vad som är den avgörande orsaken till att man i de marina tidskrifterna inte skriver lika 

mycket om flygvapnet är svårt att säga, och det är vanskligt att peka ut den faktor som var 

mest drivande till att de marina debattörerna sedermera slutade diskutera frågan om 

flygvapnets organisation. Klart är i alla fall att det uppstår avslutning i frågan om flygvapnets 

ställning i försvaret under den senare delen av mellankrigstiden. Som det redan påpekats om 
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SCOT i teoridelen är det svårt att fastställa en specifik tidpunkt när detta inträffar, utan det 

skall snarare ses som en process som pågår under 1930-talets första hälft. 

Detta belyser också en av svagheterna i Bijkers och Pinchs teori, nämligen att det är 

svårt att avgöra när man kan se det som att avslutning är uppnådd. Detta samtidigt som det 

kan vara problematiskt att avgöra vilka faktorer som har bidragit till att det blivit en 

avslutning. 

Innebörden av denna avslutning är att flygvapnet slutligen får sin ställning som en 

fristående försvarsgren bekräftad, man var nu jämbördig med armén och marinen. Men om 

det är tal om en retorisk avslutning eller en avslutning genom omdefiniering av problemet kan 

i allra högsta grad diskuteras. 

Det svenska flygvapnets etablering som en fristående försvarsgren bör i min mening ses 

som något av en blandning mellan de båda formerna av avslutning. Detta av anledningen att 

det var många faktorer som har påverkat flygvapnet under dess utveckling. Som retorisk 

avslutning kan nämnas NMTs försök att övertyga andra militärer, politiker och allmänheten 

att det bästa för Sveriges försvar är ett självständigt flygvapen. 

Men å andra sidan kan denna avslutning ses som en avslutning genom omdefiniering av 

problemet då flygets tekniska utveckling under mellankrigstiden är hastig och riskerar att 

stjälpa de argument som de marina debattörerna hade emot ett självständigt flygvapen. Detta 

på grund av bland annat den kraftigt ökade prestandan i allmänhet och aktionsradien i 

synnerhet. 

Flygplanets inträde i det svenska försvaret livade upp den gamla rivaliteten mellan 

armén och marinen, på ett sätt som skulle förändra försvarsstrukturerna. Hur de gamla 

försvarsgrenarna hanterade frågan var en av de viktigaste försvarspolitiska frågorna under 

mellankrigstiden. Flygvapnets framväxt i Sverige är ett bra exempel på hur en teknologi 

anpassas och utvecklas till att dess slutgiltiga form börjar visa sig. Detta är viktigt att belysa 

för att förstå hur dagens teknologier har kommit till sitt nuvarande utseende och sina 

nuvarande egenskaper. Idag tar vi flygvapnets plats i försvaret som självklar, men vägen dit 

var krokig och inte alltid självklar.  

47 
 



5. Käll-och literaturförteckning 

5.1. Källor 
Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende, SOU 1935:38-43, 

Stockholm, 1935 

Florman, Carl, Flygvapnet och Sveriges försvar, Stockholm, 1923 

Försvarsrevisionens Betänkande, SOU 1923: 15-17, Stockholm, 1923 

Jung, Helge (red.), Antingen – Eller: freds- och försvarsproblemet i saklig belysning, 

Stockholm, 1930 

Landquist, D., Tornberg, E., Flygvapnet och vårt sjöförsvar, Stockholm, 1924 

Ny Militär Tidskrift, 1927-1939 

Svensk militär Tidskrift, 1910-1927 

Tidskrift i Sjöväsendet, 1910-1939 

Vår Flotta, 1923-1924, 1937-1938 

5.2. Litteratur 
Annerfalk, Anders, Flygvapnet – En historisk översikt, Arboga, 1994 

Bijker, Wiebe, Pinch, Trevor, ”The Social Construction of Facts and Artifacts: Or How the 

Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other”, ur 

antologin The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology 

and History of Technology, London, 1993 

Böhme, Klaus-Richard, The growth of the Swedish aircraft industry 1918-1945: the Swedish 

Air Force and aircraft industry, Stockholm, 1982 

Cronenberg, Arvid, Militär Intressegruppspolitik: Kretsen kring Ny Militär Tidskrift och dess 

väg till inflytande i 1930 års försvarskommission, Kristianstad, 1977 

Furtenbach, Börje, ”Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 1901-1955” i Aktuellt 

och historiskt: meddelanden från Försvarsstabens militärhistoriska avdelning, Stockholm, 

1955 

Holmén, Hans, Försvar och samhällsförändring: Avvägningsfrågor i svensk försvarsdebatt 

1880-1925, Göteborg, 1985 

Nicolaou, Stéphane, Flying Boats & Seaplanes: A History from 1905, Paris, 1996 

Ottoson, Jan, Svensk Luftfart 1900-1951: Civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen, 

Möklinta. 2014 

48 
 



Rosen, Paul, ”The Social Construction of Mountain Bikes: Technology and Postmodernity in 

the Cycle Industry”, Social Studies of Science, Vol. 23, No. 3, 1993 

5.3. Internetlitteratur 
Covenant of the League of Nations, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp, 

hämtat 2014-11-20 

 

6. Bilagor 
Arméns utgifter 1901-1950 i milj. kr 

År Löner Utbildning Materiel Övrigt Summa 

1901 14,61 8,21 11,24 2,6 36,66 

1902 19,3 7,31 17,91 1,8 46,32 

1903 21,78 8,18 19,94 1,52 51,42 

1904 22,66 10,26 21,59 1,6 56,11 

1905 22,24 10,75 21,03 1,6 55,62 

1906 22,25 10,25 17,24 1,55 51,29 

1907 22,05 11,12 18,63 1,5 53,3 

1908 22,38 10,01 20,79 1,55 54,73 

1909 24,26 14,1 18,57 1,42 58,35 

1910 24,24 14,33 17,06 1,73 57,36 

1911 24,56 15,09 13,07 1,83 54,55 

1912 24,59 15,58 14,83 1,71 56,71 

1913 24,56 15,73 13,12 1,71 55,12 

1914 24,7 16,85 12,01 1,67 55,23 

1915 26,15 25,14 22,79 1,8 75,88 

1916 28,84 24,22 29,49 2,3 124,76 

1917 29,21 22,7 21,82 2,56 122,75 

1918 59,56 32,17 62,65 17,74 285,15 

1919 63,93 43,45 25,41 8,35 141,14 

1920 69,65 34,7 29,87 7,8 142,02 

1921 37,33 33,54 36,84 12,81 120,52 

1922 47,33 29,12 23,98 5,18 105,61 

1923- 30/6 21,9 12,1 9,47 2,63 46,1 
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1923/1924 44,9 20,54 25 4,15 94,59 

1924/1925 45,06 24,84 20,64 4,39 94,93 

1925/1926 50,8 23,85 19,99 4,37 99,01 

1926/1927 48,06 21,85 15,9 3,81 89,62 

1927/1928 46,05 21,06 15,2 4,08 86,39 

1928/1929 43,78 16,72 15,12 4 79,62 

1929/1930 42,61 16,98 15 3,77 78,36 

1930/1931 42,11 17,03 15,63 3,38 78,15 

1931/1932 41,24 16,41 15,42 3,31 76,38 

1932/1933 40,56 15,63 13,92 2,44 72,55 

1933/1934 37,56 12,44 11,16 1,68 62,84 

1934/1935 38,57 13,86 12,08 2,1 66,61 

1935/1936 38,65 15,09 13,63 2,37 69,74 

1936/1937 39,43 16,34 40,38 2,43 98,58 

1937/1938 40,69 17,46 40,59 2,76 101,5 

1938/1939 42,57 18,33 38,47 8,43 107,8 

1939/1940 153,72 98,6 416,32 21,59 690,23 

1940/1941 207,47 159 842,32 41,43 1250,24 

1941/1942 222,6 171,09 663,99 65,65 1123,33 

1942/1943 210,16 152,37 695,02 61,35 1118,9 

1943/1944 231,05 146,34 559,04 76,85 1013,28 

1944/1945 198,29 171,55 445,03 96,3 911,17 

1945/1946 115,4 15,46 143,23 12,72 286,81 

1946/1947 105,73 38,23 163,61 -7,19 300,38 

1947/1948 148,71 55,41 118,51 7,93 330,56 

1948/1949 151,56 50,9 114,63 9,21 326,3 

1949/1950 157,24 54,98 102,36 9,48 324,06 

Källa: Furtenbach, Börje, ”Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 1901-1955” i 

Aktuellt och historiskt: meddelanden från Försvarsstabens militärhistoriska avdelning 
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Marinens utgifter 1901-1950 i milj. kr 

År Löner Utbildning Materiel Övrigt Summa 

1901 3,06 1,76 15,25 1,8 21,87 

1902 4,15 2,52 12,91 1,86 21,44 

1903 4,62 3,22 9,92 1,92 19,68 

1904 5,06 3,65 10,7 1,85 21,26 

1905 5,16 3,53 10,9 1,94 21,53 

1906 5,38 3,82 11,2 2,05 22,45 

1907 5,58 4,25 11,18 2,17 23,18 

1908 6,8 4,33 11,81 2,4 25,34 

1909 7,2 6,1 10,26 2,4 25,96 

1910 7,39 6,09 10,66 2,55 26,69 

1911 7,45 6,11 7,61 2,46 23,63 

1912 7,58 6,4 10,25 2,62 26,85 

1913 7,65 6,17 9,06 3,16 26,04 

1914 7,61 6,46 10,86 3,01 27,94 

1915 7,4 8,2 16,3 5,33 37,23 

1916 7,7 8,71 21,7 5,2 49,41 

1917 7,63 8,59 17,65 6,33 49,78 

1918 15,11 10,21 29,01 20,12 125,09 

1919 10,88 13,51 18,99 24,95 68,33 

1920 30,84 11,38 11,81 6,3 60,33 

1921 10,97 8,04 14,31 1,72 35,04 

1922 17,21 9,72 11,54 3,06 41,53 

1923- 30/6 8,58 4,8 5,24 0,64 19,26 

1923/1924 16,93 9,68 13,58 1,45 41,64 

1924/1925 15,99 9,83 16,35 1,37 43,54 

1925/1926 19,32 9,72 17,9 1,46 48,4 

1926/1927 16,9 9,05 16,95 1,3 44,2 

1927/1928 16,15 8,57 18,36 1,32 44,4 

1928/1929 16,41 8,65 19,29 1,26 45,61 

1929/1930 16,15 8,72 18,62 1,31 44,8 

1930/1931 16,41 8,65 18,69 1,32 45,07 

1931/1932 16,21 8,51 18,52 1,31 44,55 
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1932/1933 16 7,95 13,87 1,28 39,1 

1933/1934 15,13 4,1 10,8 1,1 31,13 

1934/1935 15,39 6,96 11,89 1,14 35,38 

1935/1936 15,38 8,09 14,96 1,23 39,66 

1936/1937 15,87 8,68 22 1,32 47,87 

1937/1938 16,3 9,46 21,29 1,4 48,45 

1938/1939 16,65 9,16 24,18 2 51,99 

1939/1940 41,48 39,1 121,38 4,02 205,98 

1940/1941 62,48 26,45 250,14 7,05 346,12 

1941/1942 70,98 58,64 172,01 10,75 312,38 

1942/1943 75,97 70,77 232,24 14,17 393,15 

1943/1944 79,09 84,16 212,49 14,46 390,2 

1944/1945 76,73 67,55 141,83 16,53 302,64 

1945/1946 42,88 17,41 109,98 26,71 196,98 

1946/1947 36,33 23,29 79,52 -6,38 132,76 

1947/1948 53,27 25,24 73,73 1,1 153,34 

1948/1949 54,97 21,87 72,2 1,39 150,43 

1949/1950 55,06 29,18 85,93 1,73 171,9 

Källa: Furtenbach, Börje, ”Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 1901-1955” i 

Aktuellt och historiskt: meddelanden från Försvarsstabens militärhistoriska avdelning 

 

Flygvapnets utgifter 1926-1950 i milj. kr 

År Löner Utbildning Materiel Övrigt Summa 

1926/1927 0,81 1,39 4,06 0,06 6,32 

1927/1928 0,83 1,43 4,4 0,06 6,72 

1928/1929 1,09 1,58 5,31 0,06 8,04 

1929/1930 1,36 1,82 5,9 0,08 9,16 

1930/1931 1,51 1,99 5,15 0,06 8,71 

1931/1932 1,5 1,93 5,62 0,08 9,13 

1932/1933 1,56 1,44 5,95 0,07 9,02 

1933/1934 1,53 1,54 4,8 0,07 7,94 

1934/1935 1,56 1,76 5,4 0,08 8,8 

1935/1936 1,67 2,15 6,04 0,08 9,94 

1936/1937 2,61 2,81 16,38 0,14 21,94 
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1937/1938 3,42 3,32 17,95 0,18 24,87 

1938/1939 3,58 3,86 27,88 0,56 35,88 

1939/1940 7,08 10,49 122,53 1,17 141,27 

1940/1941 14,97 11,66 221,95 2,03 250,61 

1941/1942 19,13 22,94 137,59 5,01 184,67 

1942/1943 21,53 28,21 148,54 6,67 204,95 

1943/1944 25,9 28,25 188,66 7,51 250,32 

1944/1945 29,21 20,27 184,1 7,44 241,02 

1945/1946 25,78 18,06 142,35 11,02 197,21 

1946/1947 27,64 9,42 165,61 17,03 189,64 

1947/1948 47,51 13,9 189,24 1,34 251,99 

1948/1949 51,6 13,06 175 1,3 240,96 

1949/1950 53,19 14,55 165,02 1,5 234,26 

Källa: Furtenbach, Börje, ”Materielanslagens andel i försvarskostnaderna åren 1901-1955” i 

Aktuellt och historiskt: meddelanden från Försvarsstabens militärhistoriska avdelning 
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