
110

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

2-2008

DISKUSSION & 
DEBATT

Ett bättre försvar

Av Jan Wickbom

Skriften ”Försvara Sverige bättre!” har 
uppmärksammats i Akademiens tid-

skrift. Några av de där framförda synpunk-
terna synes vara grundade på missförstånd. 
Ett tillrättaläggande kan vara på sin plats.

Grundtanken, den röda tråden i skriften, 
är att försvaret (försvarspolitiken och För-
svarsmakten) är till för att hålla Sverige ut-
anför krig. Det har vi lyckats med i snart 200 
år. Varför skulle globaliseringen och jordens 
sinande råvaror nu förhindra detta?

FN ställer krav på (eller framför önske-
mål om) att Sverige skall ställa personal 
och väpnade styrkor till förfogande för 
fredsframtvingande eller fredsbevarande 
missioner – väpnat våld, det vill säga 
krig – utomlands. Detta är ingen försvars-
maktsuppgift. Därför föreslås i skriften 
”Försvara Sverige bättre!” att frivilliga 
avdelas ur Försvarsmakten för att bilda 
en Kår för internationella insatser av olika 
slag. I skriften betonas att denna kår varken 
försvarspolitiskt eller ekonomiskt bör ha 
med Försvarsmakten att göra. Den bör där-
för administreras av Utrikesdepartementet 
och inte av Försvarsdepartementet.

EU har reglerat hur skyddet mot aktuella 
hot mot samhället skall samordnas inom 

och mellan EU:s stater. EU konstaterar att 
dessa hot inte är rent militära och att de 
inte kan tacklas med rent militära medel. 
Varje hot kräver samverkan mellan olika 
instrument. I ”Försvara Sverige bättre!” fö-
reslås att denna samordning görs av en ny 
svensk polismyndighet. Försvarsmakten 
bör långsiktigt (t ex för polisiära uppgif-
ter specialutbildade hemvärnsbataljoner) 
och kortsiktigt (t ex en JAS-rote i högsta 
beredskap på Bromma lördag mellan  kl 
10 00 och 24 00) ställa militära resurser 
till förfogande.

EU varnar för svagare statsmakter. Vi 
bör värna om en fast och ändamålsenlig 
statsstruktur. Försvarsmakten bör vara en 
bärande stomme i denna struktur.

Dessa ingångsvärden ligger till grund för 
övervägandena om den försvarsmakt, som 
föreslagits i ”Försvara Sverige bättre!” 
Denna försvarsmakt skall trots FN- och 
EU-uppgifterna hålla Sverige utanför krig. 
Den skall avhålla från väpnat angrepp mot 
Sverige. Den skall vara ett existensförsvar 
som skall kunna motstå ockupationsför-
sök.

Den svenska nationens existens upp-
rätthålls av medborgarna, inte av infra-
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strukturer och vapen. Detta är viktigt att 
beakta i globaliseringens tidevarv, då 
infrastrukturer blir alltmer universella och 
vapenverkan har utvecklats på – som det 
påstås – ett revolutionerande sätt. Frågan 
blir då: Hur skall medborgarna göras så mi-
litärt starka att de kan motstå en angripares 
ockupationsförsök? Hur skall våra soldater 
utbildas, beväpnas, utrustas och organise-
ras för att de skall kunna bjuda menings-
fullt motstånd? Vad som är ”meningsfullt 
motstånd” måste definieras först.

Under kalla kriget ansågs meningsfullt 
motstånd vara att möta, hejda och slå en 
angripande stormakts invasionsstyrkor. En 
sådan ambitionsnivå är i dag ouppnåbar. 
Alltsedan 1994 (ändå tidigare?) har stats-
maktens, svenska folkets, strävan varit att 
minska försvarsutgifterna. Om vi nu skall 
försvara Sverige bättre kan vi inte efter-
sträva ambitionsnivån möta, hejda, slå.

Vi måste välja en annan strategi. Den 
bör bygga på den enskilde soldatens 
långvariga motstånd mot en angripares 
ockupationstrupp. 

Vid slutet av 1960-talet hade vi en för-
svarsmakt där optimal balans rådde mellan 
personell kvantitet och materiell kvalitet. 
Det rådde balans mellan armé, marin och 
flygvapen. Vapen och materiel hade an-
skaffats för att till så låga kostnader som 
möjligt täcka de behov soldaterna hade för 
att kunna möta, hejda och slå. Redan under 
1970-talet började vi avlägsna oss från 
denna balans. Till vapnens och materielens 
fördel. Obalansen har ökat under stålbadet. 
Nu synes strävan vara att anskaffa så kva-
lificerade vapen- och materielsystem som 

möjligt och att bemanna förbanden med så 
få soldater som möjligt. Denna trend kan 
inte bibehållas om vi till rimliga kostnader 
skall försvara Sverige bättre.

Tvärt om bör vi nu för den nya strategin 
först bygga upp kvantiteten, det vill säga 
så många soldater som möjligt med ett 
minimum av kostsam vapen- och mate-
rielteknik. Vi bör utrusta soldaterna för 
att de skall nå eldöverlägsenhet inom 300 
metersradien och i så stor utsträckning som 
möjligt med rekvirerad materiel. Vi har 
använt samlingsnamnet ”stombataljon” för 
den nya förbandstypen. Dess stridskraft är 
måttet på ”meningsfullt motstånd”. 

De tekniskt högkvalitativa vapen- och 
materielsystem, som blivit kvar vid inva-
sionsförsvarets rasering, skall behållas om 
de bedöms vara användbara i den framtida 
stridsmiljö som vi måste förbereda oss för. 
Dessa system bör betjänas av stombatal-
joner. 

Om och när vi får råd att skaffa nya 
tekniskt högkvalificerade vapen- och ma-
terielsystem skall dessa kunna inordnas i 
stombataljoner. Den tid är förbi när tekni-
ken kunde strida utan skydd och stöd av 
soldater inom bataljon. 

Man har frågat vilken stormakt, vilken 
fiende ”Försvara Sverige bättre!” rustar 
mot?  Svaret är att Sveriges försvarsmakt 
inte har någon fiende. Vi skall rusta för att 
inte få någon heller!

Det bör vara möjligt att återinföra 
svenska medborgares plikt att ta personligt 
ansvar för Sveriges frihet och oberoende 
utan att för den skull överbelasta statens 
ekonomi.          


