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Debatt

Författarna till ”Försvara Sverige 
bättre” är ute i det vällovliga syftet 
att bredda försvarsdebatten. De 

ifrågasätter nuvarande principer med kva-
lificerade insatsförband. De vill ha en kraf-
tigt utökad värnplikt. De vill ha många så 
kallade stormbataljoner med enkla vapen i 
stället för kvalificerade (läs: dyrbara) sys-
tem. De vill ha en klart defensiv strategi. 
Fiendens kuppstyrkor och fjärrstridskrafter 
ska inte anfallas. Det ankommer på fienden 
att söka upp stormbataljonerna och gjuta 
sitt blod i försöken att förgöra dem. Och 
varje svensk bataljon är enligt författarna 
utrustad för att strida inom en sfär av 300 
meter, varken mer eller mindre! Vissa ut-
vecklingsmöjligheter skissas för delar av 
bataljonen, men de ligger som en möjlig 
utveckling.

Författarna hävdar att just risken för för-
lust i människoliv är det som kan avhålla 
en fiende från att anfalla ett försvar av detta 
snitt. Jag vet inte vilka fiender man tänker 

En massarmé är ingen lösning
Några synpunkter på skriften Försvara Sverige bättre*

sig. Kanske kan det stämma för västliga 
demokratier. Österut förefaller denna åter-
hållsamhet vara mindre. När den sovjetiska 
invasionen i Afghanistan avbröts efter tio 
år hade sex miljoner d v s en femtedel av 
den afghanska befolkningen drivits ur 
landet, och hundratusentals människor 
dödats eller skadats. De egna ryska för-
lusterna i strid lär (enligt osäkra uppgifter) 
ha varit cirka 15 000 man döda och 37 000 
sårade av insatta 620 000 soldater (varav 
cirka 80 000 – 100 000 samtidigt). Dåliga 
sanitära förhållanden orsakade infektions-
sjukdomar i förbanden (tyfoid, gulsot och 
andra sjukdomar). Vissa källor anger cirka 
300 000 fall under åren 1979–1989, men 
uppgifterna är osäkra. Efter tio år tröttnade 
ryssarna. 

Hur det hela skulle se ut i ett svenskt 
perspektiv kan man fråga sig. Vårt land 
med sin starkt specialiserade infrastruktur 
är känsligt för avbrott i transporter till 
sjöss, till lands och i luften.

av överste 1.gr Göran Tode

*   Se not s 76
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Hur går det när våra hamnar inte kan 
hållas öppna och våra vägar och järnvägar 
spärras? Håller vi ut i tio år? 

När man läser skriften finner man att 
texten är koncentrerad till armén, och dess 
tänkta organisation, utbildning, utrustning 
och (enda!) insatsprincip. Ändå, såvitt jag 
förstår, avser skriften ge förslag till en 
samlad strategi för hela svenska försvaret. 
Men i häftet som omfattar 31 tättskrivna 
sidor A5 omnämns flygvapnet och marinen 
på sammanlagt fyra (4) rader. Orsaken till 
detta framgår inte. Välvilligt tolkat kan det 
bero på att huvudförfattaren, Jan Wick-
bom, som är f d regementschef och för-
svarsområdesbefälhavare, vill hålla sig till 
sin läst. Men misstanken smyger sig in att 
flyg- och marinsystem anses ointressanta; 
de stämmer ju inte heller in i det defensiva 
konceptet, och de är förhållandevis dyrbara 
enheter. Flyggeneralen Lönnboms bidrag 
går inte att identifiera. Ändå har vårt land 
270 mil kust och vattenområden kring 
sig. Och Sverige har ansvar att hävda sitt 
luftrum på en sträcka lika lång som från 
Skåne till södra Italien. 

Författarna slår fast att hela landet ska 
försvaras. Inga landavträdelser ska göras. 
Mot bakgrund av den defensiva strategin 
och med stormbataljoner med 300 meters 
räckvidd, vore det intressant att se ett prak-
tiskt exempel på hur Gotland ska försvaras 
med dessa medel.

Skriften tyngs dessvärre av ett antal mili-
tärromantiska betraktelser och moralkakor 
som den varit bättre utan. Eller vad sägs 
om följande: ”Kriget över ytan blir hårt 
och grymt”. ”Den värnpliktige soldaten i 
Sverige vet att allt är fråga om vem som 

skall stupa: han själv eller motstånda-
ren”. ”Plikten skall motivera och stötta 
soldaten”. ”Vid universitet och högskolor 
bibringas ungdomar kunskaper. Detta sker 
under så effektiva former, beteenden som 
möjligt. Studenterna skall vara utvilade 
och välmotiverade”. ”Det på allmän värn-
plikt vilande svenska försvarets styrka ska 
manifesteras i en motståndsvilja och en 
motståndsförmåga, som varken kan brytas 
genom terror eller ockupation.”

Den sista besvärjelsen leder mig till ett 
citat på första sidan i den aktuella skriften: 
”En nation som icke är beredd att dö för sin 
frihet måste förlora den.” (André Maurois: 
Frankrikes tragedi. 1940). 

Varför föll Frankrike år 1940? Onekli-
gen fanns det en pacifistisk inställning i 
Frankrike. Minnet av första världskriget, 
där Frankrike förlorade 1,3 miljoner unga 
män var fortfarande levande. Det politiska 
klimatet var instabilt och många såg Sovjet 
som det stora hotet, inte Hitler. När Hitler 
återbesatte Rhenlandet lät man det bero. 
Hellre det än krig. 

Men alla sakliga bedömare är överens 
om att den avgörande orsaken låg i den 
franska defensiva doktrinen. Skillnaden 
mellan Frankrike och Tyskland i antal 
soldater, stridsvagnar och flygplan var 
praktiskt taget försumbar. Kvaliteten var 
likartad. Det som fällde utslag var sättet 
att använda dem. Militärledningen litade 
till sin befästa Maginotlinje, man litade 
också till den defensiva eldens verkan från 
sin försvarslinje i norr. De Gaulle kämpade 
förgäves för att få sätta upp rörliga pansar-
förband: men nej, stridsvagnarna skulle 
bindas till infanteriet.  De tre pansardivi-
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sioner som till slut sattes upp under våren 
1940 saknade operativ idé, taktik, utbild-
ning, utrustning och träning. De Gaulle 
fick i slutet på mars 1940 befälet över en 
fjärde pansardivision som skulle upprättas 
och stå klar den 14 maj. Det tyska anfallet 
kom den 10 maj.

Vi vet hur det gick. Frankrike föll offer 
för den tyska manöverkrigföringen. Efter 
fem dagar var hela det allierade försvaret 
på väg att falla samman. Vägarna var fulla 
av flyktingar och franska soldater som fått 
order av tyskarna att slänga sina vapen och 
gå hem. Tyskarna hade inte tid att ta dem 
tillfånga. Att i det läget kräva att soldaten 
ska dö för sitt land förefaller mig menings-
löst, Maurois får ursäkta.

Det kan i sammanhanget vara befogat 
att ge några upplysningar om Maurois. 
Han var en utmärkt författare, invald i 
franska akademien år 1938. I början av 
kriget motarbetade han de Gaulle. När 
marskalken Petain slöt vapenstillestånd 
med tyskarna skrev Maurois i Le Figaro 
och uttryckte sin tacksamhet och hyllning 
till marskalken. Så småningom skulle han 
ändra uppfattning, men det tog tid. Större 
delen av världskriget tillbringade han i 
USA, skrev böcker och höll föreläsningar 
vid universitet och högskolor. Vid krigsslu-
tet återvände han till Frankrike i kölvattnet 
på högkvalitativa invasionsstyrkor till 
lands, till sjöss och i luften.

Om jag förstår författarna rätt anser de 
att det svenska försvaret idag är för litet 
och alldeles för anpassat till internatio-
nella insatser. Jag håller med om att det är 
mycket litet. Jag befarar att det kommer att 
ta lång tid att med den lilla organisationen 

som grund växa om det skulle behövas. 
Men författarna vill åstadkomma en utrerat 
defensiv armélösning, förmodligen inom 
samma eller lägre kostnadsram som idag, 
med avkall på högkvalitativa och rörliga 
styrkor (pansar, artilleri, sjöstridskrafter, 
flyg etc). Där håller jag inte med. Det stäm-
mer inte med våra förutsättningar:

Vi har ett land med stor yta och liten 
befolkning. Vi är till stora delar omgivna av 
hav som en angripare måste utnyttja eller 
komma genom luften. Vi har hög teknisk 
standard. Sverige är inte självförsörjande 
ifråga om mat, drivmedel och andra vik-
tiga produkter. Vi är beroende av att hålla 
kommunikationer öppna inom landet och 
till andra länder. För mig är det då inte en 
massarmé med enkla vapen som framstår 
som lösningen. 

Istället måste vi ta vara på våra positiva 
faktorer: toppmodern teknik, välutbildade 
människor med förmåga att ta ansvar och 
improvisera. Vi måste dra nytta av vår 
geografi; våra omgivande vatten, våra 
norrländska älvar, vår skärgård och våra 
skogsområden som medger spridning och 
skydd, men ändå snabb koncentration av 
högrörliga enheter. Svårigheten är att finna 
en rimlig avvägning mellan typer av för-
band, antalet förband och deras respektive 
förmåga. Men gör inte en ensidig extremt 
defensiv armélösning med ett enda funk-
tionssätt! Se till att det finns högkvalitativa 
system som kan verka medan fienden är till 
sjöss, i luften eller kanaliserad till vägar. 
Rätt blandning är en fråga för högkvarteret 
att ge förslag på. Ytterst är det en ekono-
misk fråga för våra politiker. Trots allt, 
vid en stor konflikt måste vi hoppas på 
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hjälp från det internationella samfundet. 
Därmed måste vi också vara beredda att 
hjälpa till internationellt vid krishärdar, 
t ex inom EU:s ram. NATO är ju för många 
fortfarande ett fult ord.

I ett tillägg till Försvara Sverige bättre!, 
publicerat i KKrVAHT 2. häftet 2007, för-
djupar författarna Lönnbom och Wickbom 
sina tankar kring ”Terrorism, internatio-
nella insatser och försvar”. Den inleds 
med en omvärldbeskrivning som de flesta 
nog kan skriva under på. Slutsatserna och 
förslagen är mer diskutabla. Författarna 
delar in resonemanget i tre delar. Den för-
sta behandlar hot som inte berör Sveriges 
existens som fri nation. Den andra: hot 
eller störningar som kräver insatser utanför 
Sverige. Den tredje: hot som riktar sig mot 
Sveriges existens som fri nation.

Till den första delen räknas terrorist-
angrepp, sabotage, utomparlamentariska 
aktioner och liknande. Det är enligt för-
fattarna en uppgift för polisen, och endast 
frivillig försvarsmaktspersonal kan delta i 
dessa polisiära insatser, eftersom ”ingen 
kan mot sin vilja tvingas till våldsanvänd-
ning”. Förslaget innebär att värnpliktig 
personal som ej är frivillig inte kan ges 
vakttjänst. Hur det ska gå med högvakten 
förtäljer icke historien. Inte heller hur man 
i fred skall värna militära skyddsobjekt. 
Kanske personal ur Kåren? (Se nedan)

Beträffande insatser utanför Sverige 
anser författarna att vår statsmakt och 
militärledning anammat en Väst-strategi 
syftande till att 

befintliga terrorister skall bekämpas vid 
källan d v s på de platser i världen där de 

har sina rekryterings- och utbildningsbaser. 
Därutöver skall västvärlden verka för att 
demokrati och frihet får bred spridning...

Det är ett märkligt och ogrundat påhopp. 
Vad jag vet så finns det ingen strategi i 
Sverige för att jaga terrorister utomlands. 
Och jag tycker inte man kan se någon 
sådan i praktiskt utförande av svenska för-
band vid någon av de FN-aktioner Sverige 
deltagit eller deltar i. Vad det handlar om är 
att skydda civilbefolkning, ge möjlighet för 
hjälpinsatser, skilja kombattanter åt, samt 
att möjliggöra demokratiska val där en na-
tion själv önskar genomföra sådana.

Efter den inledande salvan kommer 
författarna fram till att det behövs en 
särskild organisation för utlandsinsatser, 
kallad Kåren. Den ska vara skild från För-
svarsmakten och sortera direkt under Ut-
rikesdepartementet. Den ska (till skillnad 
från Försvarsmakten, där värnplikt råder) 
ha ”höga krav på uttagning, utrustning, 
beväpning och utbildning…. Klara admin-
istrativa gränser bör dras mellan Kåren och 
Försvarsmakten”. Vi får alltså två militära 
organisationer, lydande under två olika de-
partement, med var sin administration, och 
med olika materiel, personal, utbildning 
och uppgifter. Kåren måste rimligtvis bli 
en mycket stor organisation om inte dess 
fast anställda personal ska behöva leva i 
kappsäck större delen av anställningstiden. 
Tanken är förstås att markera skillnaden 
mellan frivilliga insatsförband och folkför-
ankrade värnpliktsförband, där de senare 
får nöja sig med enkla vapen. Förresten: 
vart tog Hemvärnet vägen? Och vad gör 
Kåren vid en konflikt i Sverige? 
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Den tredje delen i tillägget innebär inget 
nytt. Författarna upprepar den tankegång 
som länge har rått för svenskt försvar: att 
det ska kosta mer än det smakar att ge sig 
på oss.

Slutligen, och apropos citat: Ett citat 
lever sitt eget liv och har sitt värde obero-
ende av vem som skrev det. För egen del 

vill jag som slutkommentar till ”Försvara 
Sverige bättre!” drista mig att använda den 
franske generalen Bosquet’s anmärkning 
vid Lätta Brigadens anfall vid Balaklava 
(Krimkriget 1854):

Magnifikt! Men krig kan man inte kalla 
det!
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Ståhlberg, Knut: De Gaulle, Norstedts förlag 2004.
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