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Förord
Denna rapport är tillkommen inom ramen för ett mindre projekt förlagt till den Militärhistoriska sektionen
vid Försvarshögskolan. Projektet omfattade omkring två månaders heltidstjänst. Den begränsade omfattningen på projektet gör att arbetet till sin karaktär knappast kan betraktas som forskning i ordets egentliga
mening. Projektets förhållandevis fria tyglar gör knappast termen utredning särskilt stor rättvisa heller. Jag
har därför tolkat uppdraget som att jag haft stor handlingsfrihet att utforma såväl inriktning, syfte som
ambitionsnivå. Valet föll på att skriva ett diskussionsunderlag, en rapport, kring den försvarsgren med idag
förmodligen störst svårigheter avseende tillväxt och förmågehöjning, nämligen armén.
Rapporten fokuserar på återtagandets institutionella problematik med särskilt avseende på armén. Fokus
ligger på personalförsörjningen och hur en tillämpning av GSS/P-systemet skulle kunna se ut för att
skapa förband med tillräcklig kompetens, volym och tillgänglighet i ett nytt säkerhetspolitiskt läge med
bibehållen legitimitet. Därutöver diskuteras hur hemvärnet/de nationella skyddsstyrkorna ytterligare kan
utvecklas för att dels lösa nya uppgifter, dels öka förmågan att hantera befintliga åligganden utan att
alltför mycket ta för stora resurser i anspråk och i rimlig tid. Avslutningsvis behandlas även vissa
aspekter av hur utbildningskapaciteten i kort och medellångt perspektiv kan ökas.
Texten bör alltså främst förstås som ett diskussionsunderlag, förvisso förd i dialog med såväl ett forskningsläge, som Försvarsmaktens perspektivplanering. Det bör betonas att någon fullständig genomgång
av Försvarsmaktens nu gällande dokument och skrivelser inte kunnat göras, än mindre de planeringsunderlag som är belagda med sekretess. Istället antas här att exempelvis Försvarsmaktens rätt allmänt
hållna perspektivplanering är ett någorlunda ärligt försök att redovisa hur man tänker sig vägen framåt
under optimala förutsättningar.
Värdet av ett diskussionsunderlag ligger i att nya idéer och perspektiv kan komma fram med bäring på
den formativa process Försvarsmakten idag befinner sig i. En ny riktning skall tas ut från ett helt annat
organisationsparadigm. Således är förhoppningen att de försök till konstruktiva förslag som här genereras kan få en praktisk nytta i Försvarsmaktens fortsatta utveckling.
Avslutningsvis vill jag här varmt tacka militärhistoriska seminariet samt överste Christian Jeppsson för
kloka synpunkter och konstruktiv kritik under rapportens tillblivelse.

Fredrik Thisner
Försvarshögskolan, Stockholm, 2018
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Executive Summary
Denna rapport diskuterar tre olika aspekter av ett återtagande av de svenska arméstridskrafterna, närmare bestämt personalförsörjningen, uppbyggnaden av territorialförsvaret samt några förslag rörande
utbyggnaden av utbildningskapaciteten.
I rapporten görs inledningsvis en kortare säkerhetspolitisk analys, varvid avsaknad av en tillräcklig markförmåga utpekats som en av den säkerhetspolitiska doktrinens större akilleshälar. Detta sammanhänger
med ett flertal faktorer. För det första är markförband, till skillnad från exempelvis flygförband, ofta logistiskt omständliga att transportera, något som kan göra ledtiderna mellan beslut om insats och faktiskt
levererad effekt relativt långa. Sådana transporter riskerar därutöver att binda upp andra resurser för eskort
och skydd. Egna markförband bidrar därmed till en bättre operationsekonomi inom ramen för en gemensam militär ansträngning. Därutöver konstateras att högintensiv strid på markarenan ofta är förknippad
med omfattande förluster, varför det politiska priset för sådan form av understöd kan bli högt. Detta sista
skäl är väl värt att beakta då ekonomiska kriser och skiftande politiska vindar kan förändra invanda säkerhetspolitiska kalkyler.
Svenska arméförband måste, på grund av det faktum att en konflikt i vårt närområde högst sannolikt
kommer att involvera hela regionen därför kunna användas såväl i Sverige, som – tillsammans med
andra – i Östersjöregionen och uppåt Nordkalotten. En svensk fältarmé utgör därmed i fred ett politiskt
kapital som garanterar att vår säkerhetspolitik hänger ihop. I händelse av krig är den det yttersta instrumentet för högintensiv landmilitär krigföring. Denna fältarmé finns emellertid inte i nuläget annat än i
embryonal form.
De problem som vidlåder skymnings- och gråzonslägen ställer delvis nya krav, något som alldeles i synnerhet gäller hemvärns-/territorialförsvarsförbanden. De hot som denna del av armén primärt har att hantera rör kuppartade angrepp, sabotage, insatser med specialförband, samt olika tänkbara proxy-aktörer.
Om fältarméns användningsområde vid en konflikt kan sägas vara worst case, så ligger det nya territorialförsvarets nisch snarare i regionen more likely. Detta ställer andra krav, såväl på fält- som territorialförsvarsförbanden och rör inte minst förbandsvolymer, soldaternas utbildningsståndpunkt samt beredskap.
Territorialförsvaret utgörs idag närmast av hemvärnet. Här föreligger således ett bättre utgångsläge att
bygga vidare på i jämförelse med fältarmén, även om mycket trots detta, alltjämt återstår.
Vidare konstateras att de senaste decenniernas nerdragningar varit mycket omfattande, varvid ett flertal
problemområden och flaskhalsar för ett landmilitärt återtagande uppmärksammats. I föreliggande rapport har särskilt tre sådana problem behandlats, därmed på inget sätt sagt att de skulle vara de enda.
Inledningsvis – och mest utförligt – har ett förslag till tillämpning av den återaktiverade värnplikten
behandlats utifrån ett holistiskt perspektiv. Historiska erfarenheter från tidigare lösningar med yrkessoldater (volontärerna 1901–1952), olika utskrivningssystem (pliktuttagen personal utan allmän tillämpning) samt kalla krigets allmänna värnplikt, har tagits tillvara i analysen.
Rapportens slutsats är att den helt frivilliga personalförsörjningsmodellen inte kan lösa Försvarsmaktens
behov vad gäller personalförsörjning för en större organisation. Å andra sidan står det också klart att
den personalförsörjningslösning som tillämpades under kalla kriget inte heller är en rimlig lösning eller
skulle vara utan problem i dagens kontext. Den nyligen införda selektiva värnplikten (utskrivningen)
bedöms också ha sårbarheter med dagens tillämpning.
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I rapporten rekommenderas, snarare än att alltför mycket fokusera på att använda värnplikten som ett redskap för att skapa en större rekryteringspool för yrkessoldater, att istället omformulera problematiken. I
korthet handlar det om att skapa professionella soldater med plikten som instrument, med hög beredskap,
närmast ett slags värnpliktig variant av GSS/T. Detta ställer inte minst krav på att aspekter som omhändertar systemets legitimitet beaktas. Utöver en förlängd grundutbildning (gäller fältförbanden), ställer dagens hotbild också krav på en högre tillgänglighet. Av denna anledning föreslås att ett system med en pott
av särskilda övnings- och insatsdygn, Försvarsmaktens förfogandedygn (FFD), omfattande mellan omkring 240 och 360 dagar under krigsplaceringstiden, inrättas. Dessa bör flexiblare än idag och med kort
varsel – beredskapsförhållanden närmast liknande deltidsbrandmännens – kunna tas ut av Försvarsmakten
för att snabbt ställa förband på benen. Vid sådan tjänst bör de värnpliktiga avlönas på samma sätt som
kontinuerligt tjänstgörande soldater, något som inte minst hör samman med rättviseskäl.
För att systemet skall ha rimliga förutsättningar för att fungera bör de värnpliktiga inte krigsplaceras
längre än tio år och ej heller vara över omkring 30 års ålder. Detta har såväl med familjebildning (och
därmed tillgänglighet), som alternativkostnader att göra. Den stora flaskhalsen bedöms med en sådan
lösning vara soldaternas civila anställningsbarhet under krigsplaceringstiden. Till skillnad från huvuddelen av deras generationskamrater kan dessa soldater med kort varsel behöva rycka ut från sina ordinarie arbetsplatser. Av denna anledning föreslås att arbetsgivare som anställer en krigsplacerad soldat
får en reduktion på mellan 30 och 50 procent av arbetsgivaravgiften under det decennium soldaten är
krigsplacerad. På detta sätt antas också att värnplikten bli meriterande att göra i och med att anställningsbarheten förmodas öka.
Skattebortfallet kompenseras med en särskild avgift för de årskullskamrater som inte gör värnplikt och
krigsplaceras (majoriteten av årskullen). En överslagsberäkning över förslagets kostnad samt de ungefärliga skattebelopp denna är förbunden med för att göra systemet kostnadsneutralt, presenteras i bilaga
1. Efter det att soldaten varit krigsplacerad i tio år övergår han eller hon till en förbandsreserv i förslagsvis fem år (utan tjänstgöringsplikt). De som så önskar bör efter dessa tio år uppmuntras att gå med
i hemvärnet.
Personalförsörjningsmodellen bedöms kräva ett strategiskt ledarskap från förbandens och Försvarsmaktens sida för att via plikten skapa ”ett sällskap av utvalda”, befrämja samhällsförankring, rekryteringskraft och förbandsanda. Ett led i detta är att erbjuda soldater, meniga specialister och gruppchefer korttidstjänstgöring (upp till ett års tid) som instruktörer. Värnpliktiga bör också kunna befordras på grundval av såväl gjorda ”insatsdygn” som frivillig korttidstjänstgöring enligt ett särskilt system. Ett utkast
till hur GSS/K och GSS/P skulle kunna integreras i ett sådant befordringssystem, presenteras i bilaga 2.
Beträffande internationell tjänstgöring föreslås att denna skall vara förbehållen GSS/K för att denna
personalkategoris rekryteringskraft inte skall urholkas ytterligare. Slutligen har även kategorin kompanibefälsvärnpliktiga närmare berörts för att försörja såväl fält- som territorialförsvarsförband med lägre
taktiskt befäl (främst pluton- och ställföreträdande plutonchefer).
I föreliggande text behandlas inte brigad- och divisionsförband närmare. Gråzonsproblematiken gör däremot hemvärnet/territorialförsvaret till en prioriterad del av armén att ägna närmare uppmärksamhet.
Här konstateras att ett framtida territorialförsvar, trots namnlikheten, inte skall förväxlas med de förband
som räknades till sådana under kalla kriget. I föreliggande text diskuteras i vilken ordning detta nya
territorialförsvar bör genereras och hur det bör utformas. Inledningsvis utpekas förmåga till vilseledning
(bland annat skenmålskonstruktion) och möjligheten att bekämpa drönare som förmågor som bör tillföras dessa förband i princip omgående och med början i hemvärnets bataljoner.
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Därutöver diskuteras behovet av underhålls- och understödsförband till hemvärns- och territorialförsvarsförbanden. Här föreslås att hemvärnet/territorialförsvarsförbanden tillförs underhållsförband på
militärregion-nivå med kapacitet att underhålla ett normerat antal hemvärns-/territorialförsvarsbataljoner för att på så sätt öka uthålligheten och få ut större effekt av förbanden. Därefter diskuteras behovet
av pionjär- och granatkastarförband för att ge territorialförsvaret en landmilitär hävstångsförmåga. Om
behov av prioritering uppstår, bör tillförsel av underhållsförband prioriteras högst, och förband för indirekt eld i sådana fall lägst.
Vidare föreslås att befintliga hemvärnsbataljoner ”renoveras” genom tillförsel av direktutbildade värnpliktiga hemvärns-/säkerhets-/insatskompanier. Åtgärden bedöms som nödvändig givet rekryteringsläget till
hemvärnet på fem till tio års sikt. Först efter det att dessa åtgärder genomförts förespråkas utbildning av
säkerhets-/skyttebataljoner med liknande organisation som hemvärnets förband med plikt, något som här
bedöms kunna ta sin början mellan åren 2025 och 2030. De mest väsentliga generiska förmågorna hos
territorialförsvaret illustreras i en skiss över ett lätt skytte-/säkerhetskompani i bilaga 3.
Några av de här framförda förslagen ligger i linje med vissa redan presenterade åtgärder från Försvarsmaktens sida. Den väsentliga skillnaden ligger här i upplösningsgraden, prioriteringsordningen, samt i de
nya förmågor som föreslås tillföras territorialförsvaret.
Slutligen har mer kortfattat ett antal förslag till lösningar diskuterats som rör hur utbildningskapaciteten
skulle kunna ökas. Utöver förslaget som rör möjligheten för värnpliktiga att tjänstgöra som instruktörer
och utbildningsbiträden genom frivillig korttidsanställning, har även förslag med bäring på hur delar av
den fysiska infrastrukturen kan byggas upp. Primärt har här lösningar som bygger på billiga prefabricerade kasernbyggnader, inordnade i ett karusellsystem föreslagits. I synnerhet har förslagen bäring på
förband som inte har särskilda behov av speciell infrastruktur (såsom exempelvis artilleri-, luftvärns och
mekaniserade förband). Särskilt territorialförsvarets förband torde kunna utbildas med sådana lösningar.
Slutligen har även den potentiella möjligheten framförts att för en begränsad tid hyra något eller några
kasernetablissemang inom ramen för samarbetet med Finland dryftats.
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Att sätta en utmaning i perspektiv
Om den svenska arméns storlek idag kunde sättas i relation till mått som folkmängd eller bruttonationalprodukt och på så sätt åskådliggöra utvecklingen över tid, skulle den landmilitära förmågan under 2000och 2010-talen uppträda som ett djupt hack. Detta skulle gälla även om tidsperioder på flera sekler användes som skala. Den armé som stormaktstiden lämnade i arv efter frederna efter det stora nordiska kriget
var endast något större än dagens försvarsmakts, men landets befolkning utgjorde då omkring 1,5 miljoner
invånare (i Sverige och Finland), mot Sveriges idag närmare 10 miljoner invånare.1 Som ett exempel på
den dramatiska förändringen i relativ närtid kan nämnas att Sverige år 1987 kunde mobilisera 112 stridande
bataljoner ingående i brigadförband (exklusive lokal- och territorialförsvarsbataljoner), medan endast nio
sådana bataljoner – som inte längre ingick i några brigader – (exklusive hemvärnet) kunde mobiliseras
efter det att 2004 års försvarsbeslut verkställts.2
Det omtalade 1925 års försvarsbeslut som i allmänt historiemedvetande ibland hävdas ha lämnat Sverige
sårbart inför det andra världskriget, framstår i jämförelse med de senaste decenniernas utveckling som
såväl måttfullt som framåtsyftande. Förvisso lades förband ned och kategoriklyvning infördes bland de
värnpliktiga, men grunden lades även för ett flygvapen organiserat som en egen försvarsgren. I armén
organiserades ny teknologi till nya förband och förmågor, exempelvis formerades embryot till såväl
pansartrupperna som luftvärnet under denna period. En betydande skillnad i jämförelse med dagens situation är vidare att en större organisation för utbildning och förbandsgenerering då bibehölls, liksom för
övrigt även grunden i personalförsörjningssystemet.3
Visserligen är historiska skeenden unika till sin karaktär. Vad gäller den svenska försvarsmaktens utveckling, ter sig de senaste decenniernas långtgående nedrustning emellertid som närmast exempellösa till sin
omfattning. Det skall påpekas att det inte tillhör vanligheten att Ryssland/Sovjetunionen – som är en av de
stater som Sverige sedan 1600-talets andra hälft på allvar har måst räkna med – är en global supermakt.
Det är förhållanden som avgränsas till främst 1800-talets geopolitiska realiteter och det kalla kriget. Det
hör knappast heller till normalbilden att landet, så som var fallet i samband med den ryska revolutionen
eller åren efter Sovjetunionens upplösning, närmast var satt ur spel som storpolitisk aktör. I allt väsentligt
är det denna senare extrem den svenska Försvarsmakten dimensionerats för sedan 1990-talets slut och
alltjämt är utformad för. Om man kunde tala om någon form av ”normalläge” vid en bedömning av Ryssland, så är det att landet är att betrakta som en europeisk stormakt med en vanligtvis tydlig egen agenda.
Konsekvenserna för Försvarsmaktens förmåga, liksom den därmed sammanhängande säkerhetspolitiska
trovärdigheten i ett längre perspektiv, är ännu svåra att överblicka. Det kan konstateras att många västeuropeiska länder också rustat ned kraftigt parallellt med att Sverige gjort det. Skillnaden är dock att
många av dessa stater, exempelvis Nederländerna, Frankrike eller Storbritannien, inte har det geostrategiskt utsatta läge som Sverige har som östersjönation utifall det säkerhetspolitiska läget skulle försämras
ytterligare. En annan skillnad är att många av de stater i Västeuropa som rustat ned, kunnat göra detta
såsom inbäddade i en etablerad säkerhetsstruktur i form av Nato. Östersjöregionen är vidare en sammanhängande region i säkerhetspolitiskt hänseende. En kris eller konflikt i ett av länderna skulle med
hög sannolikhet påverka alla andra östersjöstater.
Ett skäl till att just armén står i fokus (bland flera andra, varom mer nedan) sammanhänger med den
betydande komplexitet skapandet av arméförband är förknippad med. Inte minst har detta att göra med
1

För den svenska arméns storlek och utveckling under 1700-talet, se Nilsson 1988 och Nilsson, 1992.
Ericson Wolke, 2009, s. 237. För en översikt över hela processen från 1988 till 2008, se ibid., s. 231–238.
3
Ericson Wolke, 2009, s. 183–185.
2
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att krigföring till lands i hög grad är en fråga om att såväl olika förmågor som specialiserade truppslag
måste samverka för att taktiken skall fungera och operationer kunna bedrivas. Komplexiteten ökar väsentligen om också de förutsättningar beaktas som den förda försvarspolitiken och tidigare reformer
lämnat i arv.
Här kan ett antal problemområden utöver personalförsörjningen – som här kommer att beröras särskilt –
identifieras. Andra exempel på sådana är en idag suboptimal organisation; armén saknar alltjämt i sinnevärlden existerande och samövade brigader av någon betydenhet. Detta gäller naturligtvis i än högre grad
fördelnings-/divisionsnivån. I korthet innebär detta att armén idag knappast är förmögen att bedriva konventionell strid mot en kvalificerad motståndare. En annan aspekt rör Försvarsmaktens samhällsförankring. I takt med att utbildningsplattformar lagts ned och värnplikten lagts vilande, saknar idag huvuddelen
av befolkningen kunskaper om och förståelse för Försvarsmaktens roll. Rimligen inverkar detta menligt
på försvarsviljan och rekryteringskraften.
För att skapa militära resurser, behövs en infrastruktur för utbildning, såväl i form av fysisk infrastruktur
(allt ifrån sängplatser till särskilda utbildningsanläggningar) som instruktörer. Situationen underlättas
knappast av att artilleriets enda utbildningsplattform finns i norra Sverige, medan luftvärnets enda sådan
finns i södra Sverige och allt det andra utspritt däremellan. Detta är förmodligen, mätt som det geografiska
avståndet mellan de utbildningsplattformar som måste samverka för att utbilda fungerande brigader, en av
världens mest utspridda utbildningsorganisationer. Detta är idag kraftigt begränsande faktorer och som de
närmaste åren kommer att dimensionera vad som är realistiskt möjligt att klara av.
Slutligen, vilket knappast är ett problem begränsat till armén, finns brister avseende en rad såväl kvalificerade som mindre kvalificerade materielsystem. Exempel på det förstnämnda är system för telekrigföring,
långräckviddig bekämpningsförmåga, artilleri- och luftvärnssystem. Exempel på det senare rör enklare
splitterskyddade transportfordon, pansarvärnssystem, utrustning för fältarbeten och granatkastare. Listan
kan göras betydligt längre än så. Ytterst är detta en fråga om Försvarsmaktens finansiering, som oavsett
med vilka glasögon man betraktar situationen, för närvarande måste beskrivas som bekymmersam.
Det faktum att den föregående nedrustningen under 1990- och 2000-talen till sin omfattning saknar
motstycke i svensk historia, medför även att återupprustningsprocessen som helhet knappast kan följa
något slags kokboksrecept. Däremot finns beprövade lösningar som i enskilda delar kan tillämpas även
idag. Annat kommer att kräva betydande mängder av kreativitet för att såväl Försvarsmakten som det
svenska samhället skall kunna gå i land med uppgiften.
Näst efter återetablerandet av ett totalförsvar – vilket i sig är en mycket omfattande uppgift – framstår
skapandet av svenska arméstridskrafter av rimlig storlek, kvalitet och organisationsstruktur därmed som
en av de mest utmanade uppgifterna Försvarsmakten och den politiska ledningsnivån har att hantera
framöver. Flera olika typer av problemkomplex samspelar som leder till destruktiva synergieffekter.
Försvarsmakten är inte ensam om att ha sådana komplexa institutionella problem även om de här framstår som i särskilt tydlig dager. En motsvarighet finns exempelvis idag på skolans område.
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Syfte, avgränsningar och disposition
Syftet med denna text är att diskutera ett antal vägar till ett återtagande av armén med särskilt avseende
på personalförsörjningssystemet, territorialförsvaret samt utbyggnad av utbildningskapaciteten.
I denna rapport görs inledningsvis en kortare analys av den svenska säkerhetspolitiken och dess konsekvenser för svensk markförmåga, liksom ett antal generella utgångspunkter för återupprustning. Därefter
behandlas med historiska erfarenheter som grund personalförsörjningsproblematiken. Mest utförligt diskuteras ett förslag till tillämpning av den återaktiverade värnplikten, närmare bestämt möjligheterna att
med den partiella, könsneutrala värnplikten som grund, skapa professionella soldater.
Gråzonsproblematiken och vissa aspekter med bäring på hotbilder som stammar ur begreppet hybridkrigföring gör här hemvärnet/territorialförsvaret till en särskilt prioriterad del av armén att ägna närmare
uppmärksamhet. Detta är denna rapports andra tema. Här diskuteras hur territorialförsvaret borde kunna
utformas och i vilken ordning det bör genereras utöver de förmågor det, givet den aktuella hotbilden,
måste tillföras. Slutligen skall mer kortfattat ett antal förslag till lösningar diskuterats som rör hur utbildningskapaciteten borde kunna ökas.
Här diskuteras däremot inte de resurser i form av ekonomiska medel, den mer exakta strukturen eller de
materielsystem som en framtida arméorganisation kommer att behöva. Det kan dock konstateras att
Sverige är ett förhållandevis rikt land, dessutom med goda möjligheter att låna medel för investeringar.
Om den politiska viljan att återta militär förmåga finns, är knappast ekonomiska medel varken den mest
primära flaskhalsen eller ens den största utmaningen. Något måste dock sägas om förhållanden utanför
detta absoluta fokus för att skapa en kontextuell ram för föreliggande text.

Varför behövs svenska markstridskrafter idag?
Med ett lands suveränitet följer ett försvar, alldeles oavsett om hur det säkerhetspolitiska läget ser ut.
Egna militära resurser syftar i lika hög grad till möjligheten att försvara landet (och/eller allierade) mot
en angripare som ett politiskt kapital i umgänget med bundsförvanter. Det sistnämnda gör Sverige till
en trovärdig partner i säkerhetspolitiska frågor, men en militär basförmåga utgör också grunden i vår
självständighet. Det säkerhetspolitiska beroendet får heller inte vara så stort att landets försvarsförmåga
omedelbart blir lamslagen om hjälp på kort sikt, även med förhållandevis små bidrag, skulle utebli. En
sådan situation skulle dessutom göra Sverige mer sårbart för politiska påtryckningar om de politiska
vindarna skulle skifta, exempelvis till följd av ekonomiska kriser och skiftande politiska konjunkturer.
Det är rimligt att anta att denna basnivå i Sverige underskridits. Denna bedömning gäller emellertid även
andra försvarsgrenar och är inte på något sätt avgränsad just till armén.
Flera skäl kan emellertid anföras för varför just återtagandet av svensk landmilitär förmåga bör ägnas
särskild uppmärksamhet. Ett första skäl sammanhänger med närmast strategiska förhållanden. Det
svenska politiska ledarskapet förutsätter att andra stater och organisationer, i händelse av kris eller krig
skall komma Sverige till undsättning. På liknande sätt har Sverige förklarat att landet kommer att understödja grannländer i händelse av en kris. De stridskrafter som lättast och snabbast kan avdelas för
sådana ändamål brukar med vissa undantag (såsom exempelvis underrättelsekapacitet), vara flyg och
marina stridskrafter. Detta sammanhänger i allt väsentligt med tekniska och logistiska omständigheter.
Att flytta markförband över stora avstånd är omständliga företag som kräver omfattande planering och
är behäftade med jämförelsevis långa ledtider. Ett exempel på detta är uppladdningen inför det första
Irakkriget (operation Desert Storm) som tog omkring ett halvår i anspråk. I händelse av en politisk kris
kan det dessutom vara omöjligt att genomföra sådana förflyttningar.
9

En annan aspekt är politisk; krigföring till lands, i synnerhet mot en kvalificerad motståndare, är förknippad med betydligt större förluster av soldater i jämförelse med strid på andra arenor. Detta gör det
rimligt att anta att den politiska prislappen blir väsentligen högre för andra stater att avdela understöd i
form av sådana förband. Om Sverige disponerar egna markstridskrafter av någon betydenhet, sjunker
det politiska priset för andra stater att understödja i händelse av kris eller krig. I sammanhanget bör
också vägas in att Sverige har Nordens största befolkning och är Nordens största ekonomi. Rimligen bör
landet av allierade och andra vänligt sinnade stater förväntas ha råd att bära ett större säkerhetspolitiskt
ansvar än vad som idag är fallet. Den politiska aspekten rör alltså också en fråga om solidaritet och
trovärdighet. Detta omfattar i synnerhet en trovärdig förmåga på marken.
Därutöver tillkommer en aspekt som rör strids- och operationsekonomi. Att transportera av markförband
på köl (exempelvis från USA) kräver eskort i form av marina förband och eventuellt luftstridskrafter.4
Sådana transporter binder militära resurser som hade kunnat användas på annat och bättre sätt om mottagarlandet redan har markstridsförband att disponera. En egen markstridsförmåga skapar således synergieffekter inom ramen för en samverkansdoktrin. Därutöver bör poängteras att rätt dimensionerade,
rätt organiserade och gripbara arméstridskrafter för närvarande är en bristvara i de flesta vänligt sinnade
stater. Det är alltså inte säkert att det finns tillräcklig tillgång på förband att avdela.5
Slutligen bör nämnas att snabbt gripbara markförband är nödvändiga för att hantera strategiska överfall
och gråzonsproblematik. Att förneka en riskbenägen motståndare möjligheten till sådana snabba vinster,
såsom exempelvis vid annekteringen av Krim, är i sig stabiliserande. Därtill behövs förband för att återta
även begränsad förlorad terräng om ett sådant scenario initialt ändå skulle krönas med framgång.
Den svenska ”samverkansdoktrinen” kräver alltså egen markförmåga för att tillfört understöd skall
kunna användas optimalt, men också för att understödja andra stater i det geografiska närområdet. Således måste rimligen en grundläggande landmilitär förmåga finnas för att den säkerhetspolitiska kalkylen skall gå ihop. Med detta perspektiv i åtanke kan tillståndet i den svenska armén i nuläget förmodas
vara en av den svenska säkerhetspolitikens större akilleshälar. Om en motståndare har anledning att
misstänka att säkerhetspolitiken inte kommer att fungera, kan detta i sin tur få konsekvenser för svensk
– och i förlängningen hela Östersjöregionens – avskräckningsförmåga (tröskeleffekt). Därmed kan
också ytterst ett stabiliserande perspektiv anföras.

4

Ett måhända övertydligt exempel på denna problematik rör de förhållanden som vidlådde tilltransporten av materiel
och förband från USA till Storbritannien och Sovjetunionen under andra världskriget, där avstånd, väder och i synnerhet det tyska ubåtsvapnet gjorde överskeppningen utmanande i form av olika nödvändiga skyddsåtgärder som
måste vidtas. Först under andra halvan av 1943 hade de tyska åtgärderna att försvåra dessa transporter någorlunda
hanterats av de allierade. För detta se Kennedy, 2013, s. 5–73.
5
För antalet gripbara förband se, Pallin (et al.), 2018, passim, se dock särskilt slutsatser kring styrkeförhållanden och
förmågor på s. 203–208. Anledningarna bakom dagens situation är flera, varav den viktigaste sammanhänger med den
allmänna omriktningen mot deltagande i internationella operationer i tredje världen. För detta se King, 2011, passim.
Utöver detta kan säkerligen också försvarsindustriella skäl ha bidragit till dagens allokerings- och förbandsstruktur.
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Några utgångspunkter inför ett återtagande
Ett grundläggande antagande här är att en försvarsorganisation mycket sällan kan optimeras för att exakt
möta rätt hot. Den organisation som är precis rätt optimerad, kommer med stor sannolikhet finnas på
plats för sent. Här är Sveriges erfarenheter i samband med andra världskriget ett exempel. Detta sammanhänger med att försvarsförmåga tar tid att bygga upp. Således måste en försvarsorganisation i någon
mening byggas upp hotbildsoberoende. Faran med ett sådant arbetssätt ligger naturligtvis i att en organisation som är utrustad, utbildad och organiserad för att möta ”det förra krigets krav” föreligger. Av
dessa två onda ting är emellertid det senare alternativet det minst onda. Det är nämligen lättare att justera
en faktiskt existerande organisation för att möta nya hot, medan det närmast är omöjligt att i tid bygga
upp en helt ny och i alla stycken adekvat sådan från grunden.
Meir Finkel för härvidlag ett resonemang om vilka egenskaper som bör utmärka en organisation för att
vara flexibel och anpassningsbar inför nya uppgifter. Han menar att organisationen måste vara balanserad och i någon mening allsidig. Således måste exempelvis en sådan smidig organisation kunna hantera
såväl offensiv som defensiv strid, ha en god balans i dess grundläggande förmågor och mellan stridande
och understödjande förband. Ytterligare en rekommendation från Finkel är att strukturen bygger på
kombinerade vapen, inte på truppslag och vapensystem isolerade från varandra.6 Paradoxalt nog skulle
man därför kunna hävda att grundförutsättningen för flexibilitet är ett slags grundläggande organisatorisk stabilitet.
Hemvärnet, som faktiskt finns i sinnevärlden, har här valts för att belysa vad man kan göra med relativt
enkla åtgärder och en reellt existerande organisation, dels för att skapa nya förmågor, dels för att ytterligare öka förmågan att lösa redan föreliggande uppgifter.
Vad gäller konventionell strid till lands är brigadnivån därmed den minsta enheten för att effektivt och
uthålligt kunna kombinera vapen och förmågor. Detta bör alltså vara den minsta organisatoriska enheten
för pansar och mekaniserade förband och huvuddelen av infanteriets enheter. Undantag från detta är
exempelvis luftburna förband, jägarförband, olika typer av divisionsförband samt i allt väsentligt territorialförsvarets enheter. Brigads strid är på inget sätt landkrigföringens högsta potens, snarare är det ett
minimikrav att en armé kan behärska detta i praktiken och på så sätt skapa synergieffekter mellan olika
truppslag. Därför är det med minst brigadklossar för ögonen ett återtagande av en fältarmé bör ske.7
Arméstridskrafterna måste realistiskt betraktat, med undantag från främst hemvärnet/territorialförsvaret,
för att de skall vara användbara i den nya säkerhetspolitiska kontexten, kunna flyttas och sättas in i hela
vårt närområde (främst i Östersjöområdet och uppåt Nordkalotten). Detta är en nödvändighet, inte minst
mot bakgrund av den svenska säkerhetspolitiska inriktningen (inte minst ”solidaritetsförklaringen”) och
för att markstridskrafterna skall ha ett politiskt värde som säkerhetspolitiskt redskap. Snarare än ett territorial-, eller skalförsvar, liknar detta närmast en insatsorganisation i kraftigt uppsakalat format som mer
6

Finkel, 2011, s. 73–83.
I denna rapport avses med termen fältarmé brigad- och fördelnings-/divisionsförband samt vissa fristående bataljonsförband med hög operativ rörlighet och kvalificerad materiel, vars främsta uppgifter är strid med hög ambitionsnivå; att slå en motståndare, (åter-)ta terräng genom anfallsstrid, genomföra avvärjningsoperationer och –
om motståndaren är numerärt överlägsen – bedriva fördröjningsstrid. Med territorialförsvar avses här rörliga förband, men med (vanligen) lättare materiel, huvudsakligen organiserad i bataljoner och i undantagsfall regementen,
vars främsta uppgifter utgörs av bevaknings- och säkerhetsuppgifter, informationsinhämtning och vissa försvarsuppgifter. I de fall motståndaren fått fäste på svenskt territorium, tillkommer uppgifterna fördröjningsstrid, strid i
störande syfte samt anfallsuppgifter i syfte att slå en numerärt kraftigt underlägsen motståndare. Till territorialförsvarsförband räknas i denna text även hemvärnet. Definitionen av territorialförsvaret skiljer sig här således något
åt från gängse terminologi.
7
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påminner om den svenska arméns modus operandi före 1809 än det som ännu gällde 1989. Detta kräver
såväl en operativ och strategisk rörlighet, som en logistisk organisation, som är kvalitativt annorlunda
än kalla krigets. Allt detta ställer höga krav på transportkapacitet, beredskap och naturligtvis också på
interoperabilitet. Fältarmén som sådan berörs inte närmare här, men den kravprofil en sådan bör ha får
inte desto mindre konsekvenser även för andra resonemang, i synnerhet rörande personalförsörjningssystemet, i denna text.
För territorialförsvarsförbanden krävs en i jämförelse med situationen under kalla kriget mer specialiserad organisation med en utbildnings-, organisations- och utrustningsprofil särskilt avpassad för att
kunna hantera gråzonsproblematik och vissa typer av hybrida hot. Sådana förband bör vara att betrakta
som liggandes i en särskild nisch och närmast kunna liknas vid enheter i skärningspunkten mellan säkerhets-, lätta skytte- och underrättelseförband. De har således mindre gemensamt med föregångaren än
vad namnet antyder. Denna organisation finns delvis redan idag (hemvärnet), men måste i andra avseenden byggas från grunden eller renoveras för att nå denna målbild. För hela det kluster av förband som
kan sägas höra till territorialförsvaret är en hög beredskap och uthållighet väsentliga aspekter. Till skillnad från fältarmén kommer territorialförsvaret här att diskuteras något mer i detalj.
Arméns beroende av ett fungerande personalförsörjningssystem är mycket stort. Bristerna härvidlag utgör också en av de mest akuta flaskhalsarna för ett återtagande av en adekvat landmilitär förmåga idag.
Detta sakförhållande gör det till en synnerligen central fråga att uppmärksamma och sammanhänger
med flera skäl, såväl militära, etiska som samhälleliga. Därför kommer bland annat frågan om hur den
nygamla plikten konkret skulle kunna tillämpas för att upprätthålla sin legitimitet, trots att plikten inte
är allmän, att ägnas särskild uppmärksamhet. Ett första led i detta blir därför att först försöka identifiera
historiska lärdomar kring tidigare personalförsörjningssystem.

Några historiska erfarenheter rörande svensk personalförsörjning
Under 1700- och 1800-talet hade den svenska armén ett antal värvade, kontantavlönade förband och
kårer, liksom även ett större antal deltidstjänstgörande och in natura avlönade regementen. Emellertid
är det svårt att dra några mer ingående slutsatser från dessa system som sådana med bäring på dagens
förhållanden eftersom de samhälleliga förutsättningarna sedan dess ändrat sig dramatiskt. Sverige var
då var ett betydligt fattigare samhälle, väsentligen agrart präglat med långt färre alternativa utkomstmöjligheter och där familjebildningen ofta var villkorad med ett slags försörjningsplikt. Dessa omständigheter gör jämförelser med dagens samhällsförhållanden mycket svåra att göra. Emellertid finns det
andra erfarenheter att använda sig av för att bedöma modeller som bygger på yrkessoldater och utskrivna
(partiellt värnpliktiga) soldater och möjligheten att framgångsrikt återuppbygga en fungerande personalförsörjning av manskap och underbefäl i Sverige.
Nedan kommer således ett antal historiska lösningar som använts i Sverige att beröras med särskild
bäring på dagens personalförsörjningsproblem. Närmare bestämt rör detta det under perioden 1901–
1952 förekommande systemet med värvade soldater (volontärerna). Här finns, tror jag, erfarenheter som
kastar ljus över hur förutsättningarna för dagens frivilliga personalsystem (GSS/K) realistiskt ser ut. Det
andra rör det äldre indelningsverkets utskrivningar i början på 1600-talet som jag menar har bäring på
några potentiella problem i den nyligen återaktiverade, men selektivt tillämpade värnplikten. Slutligen
kommer några aspekter av det svenska värnpliktssystemet under kalla kriget att beröras.8

8

Metoder som bygger på tvångsrekrytering av kriminella och arbetslösa eller värvningar av soldater i utlandet, ter
sig som vägar med mer begränsad framkomlighet i dagens Sverige och berörs därför inte alls.
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Volontärerna och det frivilliga yrkesförsvaret: rekrytering med förhinder
I det allmänna historiemedvetandet är år 1901 förknippat med den allmänna värnpliktens (definitiva)
införande i Sverige. Helt sant är emellertid inte detta. Parallellt med den värnpliktiga personalen löpte
fram till 1952 ett system med stamanställda yrkessoldater, närmare bestämt de så kallade volontärerna.
Detta systems funktionssätt har särskilt studerats av Claes Bergström. Bergströms undersökning är gjord
före det att dagens frivilliga personalförsörjningssystem sjösattes men publicerades 2011. Ett av hans
syften med studien kan sägas vara att ifrågasätta huruvida tidigare erfarenheter av ett frivilligt personalförsörjningssystem verkligen beaktats inför beslutet att införa ett personalförsörjningssystem helt byggt
på frivillighet.
Volontärinstitutionen omfattade mellan 15 000 och 20 000 tjänster och omfattade en maximitjänstgöringstid för soldaterna om 11–15 år. Soldaterna kunde som kortast tjänstgöra på ett tre år långt bindande
kontrakt. Motsvarande uppgifter för dagens system var då (2011) 16 000 soldater (exklusive hemvärnet),
men omfattande både hel- och deltidstjänstgörande soldater. Som längst kan dagens frivilliga soldat få
anställning i åtta år med möjlighet till förlängning i fyra ytterligare år, däremot bygger inte detta system
på bindande kontrakt. Volontärernas löner motsvarade lägsta lön enligt statlig tariff, medan dagens soldaters lön motsvarar det kommunala avtalets lägsta lön för anställda utan gymnasieexamen. Lönevillkoren kan uttryckt i relativa termer således betraktas som förhållandevis likvärdiga. Volontärinstitutionen drogs dock med betydande problem, i synnerhet beträffande vakansläget som kan beskrivas som
alltifrån bristfälligt till närmast katastrofalt. 1920 låg vakanserna på omkring 60 procent. Trots vissa
förbättringar från och med 1925 samt depressionens arbetslöshet hade rekryteringen inte stort förbättrats
fram till andra världskrigets utbrott. I snitt tycks vakanserna, räknat på hela systemets driftstid, ha legat
på omkring 40 procent. I snitt tjänstgjorde volontärerna i 3,5 år, långt ifrån det dryga decenniets potentiella maximitid. Kort efter det att kontraktets bindningstid löpt ut, tog soldaten alltså avsked. Bergströms primära slutsats är att det var rekryteringsproblemen och attraktionskraften som var systemets
stora akilleshäl. Alltför få var villiga att avsätta mer än tre år av sitt liv som soldat. Bergström noterar
också att man redan 1952 initierade frågan om att införa ett enbefälssystem vid infanteriet eftersom det
var svårt att rekrytera sökande med en studentexamen till officersyrket.9 Enbefälssystemets införande
skulle dock dröja ytterligare 30 år medan volontärinstitutionen alltså upphörde 1952.
Hur ter sig då dagens frivilliga system i komparativt ljus? I betänkandet till 2015 års personalförsörjningsutredning anförs i sammanhanget flera intressanta uppgifter rörande de frivilligt anställda kategorierna GSS/T (tidvis tjänstgörande) och de kontinuerligt tjänstgörande GSS/K. Den förstnämnda kategorin saknade omkring 6 600 soldater (av ett då bedömt behov om 10 400), alltså ett vakansläge på
omkring 60 procent. För den kontinuerligt tjänstgörande kategorin såg situationen därvidlag bättre ut,
här var vakanserna endast omkring tolv procent (räknat på ett totalt behov om 6 600 soldater och gruppbefäl). Problemet som vidlådde denna kategori soldater var däremot deras tjänstgöringstid; den prognosticerade medelanställningstiden 2014 låg endast på fyra år, emedan Försvarsmakten räknat på en genomsnittlig tjänstgöringstid om sex år för att systemet skulle vara ekonomiskt rationellt.10
Flera skäl kan anföras till GSS/K:s korta tjänstgöringstid idag. Ett av dem har att göra med löneförhållanden, men mer vanligt tycks faktiskt vara att soldaten hittat ett annat arbete eller skulle påbörja högre studier.11 I detta sammanhang vore det särskilt intressant att veta varför specifikt GSS/T haft så låg rekryteringskraft. En förmodan hos författaren är att det kanske har varit svårt att kombinera ett civilt arbete med
9

Bergström, 2011, s. 23–24, 28 och 30–32.
SOU 2016:63, s. 63 och 66.
11
SOU 2016:63, s. 163–164.
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en deltidstjänstgöring som rätt avsevärt överstiger den som dagens hemvärnspersonal har. Soldaterna har
rätt att få tjänstledighet för sin militära tjänstgöring, men ingen arbetsgivare är å andra sidan tvingad att
anställa en sådan soldat om man nu menar att arbetskraftens tillgänglighet är en central faktor.
Två omständigheter bör särskilt lyftas fram i anslutning till Bergströms resultat; för det första löpte
volontärsystemet parallellt med en bitvis mycket omfattande värnplikt. Trots att många unga män hade
kontakt med Krigsmakten, attraherade systemet för få soldater. Volontärsystemet driftsattes dessutom
under en period då försvarets finansiering måste beskrivas som alltifrån god till närmast exceptionell
(även om det alltså inte manifesterade sig i soldaternas lönekuvert). Ändå kunde Krigsmakten inte betala
konkurrenskraftiga löner. Det är svårt att tänka sig att en försvarsmakt med sämre ekonomi och väsentligen större investeringsbehov på andra områden, idag skulle ha förutsättningar att väsentligen kunna
förbättra lönerna, åtminstone med dagens antal GSS/K bibehållet.
Jämförs Bergströms resultat med det funktionssätt som vidlåder dagens frivilliga yrkesförsvar kan alltså
konstateras att de prestandamässigt i hög utsträckning liknar varandra. Ett personalförsörjningssystem
som bygger på frivilliga, hel- och deltidstjänstgörande soldater har i modern tid i praktiken aldrig fungerat på avsett sätt i Sverige, trots att de efterfrågade soldaternas antal varit förhållandevis begränsat.
Detta betyder inte att kontrakterade soldater saknar en plats i en framtida Försvarsmakt. Använda i rätt
försvarsgrenar, på rätt befattningar och med rätt uppgifter är de tvärtom mycket värdefulla. Däremot är
inte kontrakterade soldater ett rimligt redskap för att åstadkomma en större förbandsvolym. Detta gäller
oavsett om sannolikheten att ett sådant försök skulle slå väl ut, eller de kostnader detta i sådana fall
skulle vara förbundet med, diskuteras.
Ytterligare en viktig omständighet som vidlåder dagens GSS/K och -T-soldater är det faktum att utlandsverksamhet var en viktig anledning att införa dessa personalkategorier. När fokus skiftar i riktning
mot nationellt försvar, kan misstänkas att rekryteringskraften därför minskar. En optimistisk bedömning
vore därför att anta dagens GSS/K-volym om 6 000–7 000 soldater med fyra års genomsnittlig tjänstgöringstid går att upprätthålla. En mer pessimistisk bedömning skulle istället ge vid handen att det framgent inte ens är möjligt att rekrytera detta antal heltidstjänstgörande soldater. Som bekant har, dels beroende på den frivilliga personalförsörjningsmodellens problem, dels på grund av det förändrade säkerhetspolitiska läget, ånyo pliktinstrumentet aktualiserats.
Utskrivning, skatter och legitimitet: den begränsade pliktens dilemma
Det förefaller som om personalförsörjningslösningar som byggt på tvång, men som inte varit så långtgående att termen allmän värnplikt kan användas, ofta tycks ha fungerat som kommunicerande kärl med
skattesystem av olika slag. Ett tidigt sådant exempel där plikt tenderade att förvandlas till skatt, var det
romerska dominatet. Från cirka 100 f. Kr transformerades de romerska stridskrafterna från medborgarförband till att på olika sätt huvudsakligen bli yrkesarméer, frivilligt rekryterade soldater som tjänstgjorde mot lön och pension. I takt med såväl inrikespolitiska förändringar under 200-talet e. Kr som en
förändrad hotbild, var armén tvungen att omorganiseras och byggas ut. Av denna anledning återinfördes
ett slags värnplikt, något som de utskrivna dock kunde undgå genom att betala en särskild skatt. Avgiften
som under 300-talet kunde avlösa plikten var kopplad till skattesystemet adaeratio, och intäkterna från
friköpen användes för att värva soldater i de utskrivnas ställe. Dessa var såväl romare som utlänningar
(vanligen goter).12

12

Palme, 2007, s. 101–102.
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Ett liknande exempel på samma fenomen återfinns i utvecklingen från det äldre till det yngre indelningsverket i Sverige. Det äldre indelningsverkets utskrivningar (viss tvångsuttagen personal enligt ett särskilt
system) blev under 1600-talets första decennier en kännbar börda för allmogen. Förlusterna var stora och
utskrivningskommissariernas besök därför regelbundna. Här och var växte det fram ett system för att istället för den utskrivne leja en ersättare. Vanligen var det rikare bönder som mot olika typer av ersättningar
lät fattigare ståndsbröders söner göra krigstjänsten i dess ställe.13 I praktiken innebar detta alltså att det
växte fram ett eget, lokalt rekryteringssystem i allmogens hand för att mildra utskrivningens olägenheter,
skapa förutsägbarhet och högst sannolikt också för att rädda livet på egna söner och drängar.
I slutet på 1600-talet försågs det då införda yngre indelningsverket med en soldatförsörjningskomponent
i form av det så kallade ständiga knektehållet. Anledningen var inte minst att utskrivningssystemet i
samband med skånska kriget på 1670-talet inte längre presterade på önskvärd nivå. Om romarna gick
från en yrkesarmé till en värnpliktsarmé och landade i något slags blandform i exemplet ovan, gick här
utvecklingen från utskrivning i riktning mot en yrkesarmé. Även här gick vägen över ett skattesystem –
det yngre indelningsverket var nämligen huvudsakligen just ett sådant. För att hantera rekryteringen
grep man tillbaka på den informella praxis som tillämpats bland allmogen sedan åtminstone 1600-talets
början. Denna gång organiserades dock systemet på så sätt att vanligen tre gårdar bildade en rekryterings- och underhållsenhet, en rote. Roten var skyldig att hålla knekten med torp och vissa naturaförmåner enligt ett uppgjort kontrakt. Inom ramen för det ständiga knektehållet hade således bönderna
gjorts till rekryterare (en ordning som var närmast unik i Europa) och påtog sig som sådana underhållsoch delar av lönekostnaderna.14 Den utskrivne soldaten hade i detta system muterat till att bli en deltidstjänstgörande yrkessoldat och var som sådan bättre övad än den utskrivne föregångaren i ett system som
av allt att döma också blev en väletablerad institution med hög legitimitet och lång livstid.
Denna mekanism, att soldatrekrytering och skatt tenderar att kopplas ihop med varandra, uppträder vanligen inte i renodlade personalförsörjningssystem. Yrkessoldaten tjänstgör frivilligt. Lönen bekostas förvisso genom skattemedel, men det finns heller ingen plikt att undgå med plånboken som hjälpmedel. Det
är frivilligheten och betalningen för insatsen som upprätthåller legitimiteten i ett sådant kapitalintensivt
system. Den tvångsintensiva extremen utgörs av en konsekvent genomförd allmän värnplikt, omfattande
system som vanligen tar formen av större samhällsinstitutioner. Plikten som omfattar alla i en viss kategori
(exempelvis män i ett visst åldersspann) har inte heller sådana dilemman; plikten är lika för alla och det är
just detta sakförhållande som skänker systemet dess legitimitet, trots att den ekonomiska ersättningen kan
vara låg eller i vissa fall obefintlig. Det tycks istället vara i blandformerna som just legitimiteten förefaller
bli ett problem; vissa måste tjänstgöra medan andra helt undgår. En lösning för att hantera detta tidigare
har alltså ofta varit att låta några tjänstgöra medan resten åtminstone betalade.
En möjlig lärdom från exempelvis det äldre indelningsverkets utskrivningar med bäring på den återaktiverade (mer begränsade) värnplikten, är att en plikt som inte är allmän, kan komma att kräva större
ekonomiska incitament, i synnerhet i jämförelse med värnpliktens tillämpning under kalla kriget. Detta
gäller alldeles särskilt när utskrivningsnivåerna når sådana tal att antalet frivilliga överskrids och tvångsmedlens relativa betydelse ökar. Uttryckt på annat sätt: ett pliktsystem som inte är allmänt kommer
förmodligen vara mer kapitalkrävande per soldat än ett där bördorna delas lika av alla, men är å andra
sidan billigare än ett system som bygger på heltidsanställda soldater. Utskrivningarna i det tidigmoderna
Sverige visade också att bördorna under vissa omständigheter kunde omvandlas till avgifter eller en
skatt. Denna mekanism finns det all anledning att återkomma till senare.
13
14

Villstrand, 1992, s. 228–244.
Fredriksson, 1997, s. 14–15, Ericson, 2002, s. 41, 46–50.
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Utskrivningen, som den återinförda men selektiva plikten egentligen kan betecknas som, kan alltså befaras ha en akilleshäl i form av systemets legitimitet och det vore oansvarigt att avfärda farhågor kring
detta med fromma förhoppningar om att alla värnpliktiga kommer att vara frivilliga. Så kommer med
största sannolikhet inte vara fallet, frågan handlar snarare om hur stora/små dessa friktioner kommer att
vara. En börda som alla delar, kan lösa många rättvisefrågor, men är olämplig ur andra aspekter. Den
främsta av dessa är att det idag inte föreligger ett behov av en sådan stor försvarsorganisation. I ett
system med plikt för vissa måste därför frågor med bäring på legitimitet ägnas särskild uppmärksamhet.
Armén och värnplikten under kalla kriget: kostnad, kompetens och beredskap
År 1901 infördes allmän värnplikt för män i Sverige. Knektehållet fasades ut och värnpliktens föregångare, beväringsinrättningen, kan därmed sägas ha byggts ut. Genom värnplikten kunde soldaterna övas
under en längre sammanhållande tidsperiod och betydligt större förbandsmassor utbildas. Rekryteringsformen slog två flugor i en smäll. Den tillhandahöll betydande mängder soldater i händelse av krig, men
hämmade inte industriproduktionen eller urgröpte skattekraften i fred, eftersom soldaterna då vanligen
var hemförlovade. Som mest utbyggd var värnplikten som rekryteringsform under det kalla kriget, då
Försvarsmakten i mobiliserat tillstånd, utgjordes av 850 000 man.
Den svenska armén under kalla kriget var alltså mycket stor, men utgjordes inte av en stående organisation. Strävan var dock att brigadförbanden skulle kunna mobiliseras på 72 timmar, medan vissa lokalt
rekryterade territorialförsvarsförband kunde mobilisera på än kortare tid (ett dygn). De omedelbart gripbara enheterna utgjordes av förband under grundutbildning samt hemvärnet. Man räknade med att den
farligaste tiden på året för kuppartade angrepp förelåg under sommartid, något som sammanhängde med
att få värnpliktiga då befann sig under utbildning. Från och med 1970-talet försökte man därför hantera
problemet genom att tidigarelägga höstens repetitionsutbildningar. Ett annat (potentiellt) alternativ var
att använda mobiliseringssystemet som var uppdelat i ett antal underalternativ. Utöver allmän mobilisering (A-mob), fanns även partiell mobilisering (P-mob) i två underalternativ, ett större och ett mindre.
Det mindre alternativet inom ramen för partiell mobilisering innebar att totalt 50 000 man ur hela Försvarsmakten kallades in och omfattade ungefärligen en värnpliktsutbildad årsklass. Mobiliseringsalternativet som sådant bedömdes inte innebära någon större belastning för samhället i övrigt. Det större
alternativet omfattade omkring 200 000 man och motsvarade ungefärligen den styrka som armén hade
inkallad under en något längre tid under beredskapsåren. Medan det mindre mobiliseringsalternativet
syftade till att skapa förutsättningar för fortsatt mobilisering, syftade det större alternativet till att utgöra
en kupptröskel. Detta skulle tvinga en motståndare till ytterligare åtgärder som förhoppningsvis skulle
röja hans avsikter.15
Under perioden 1943–1954 varierade grundutbildningen mellan nio till tolv månader för meniga soldater och gruppchefer. Denna kom emellertid succesivt på grund av ekonomiska begränsningar att förkortas och 1972 blev den 7,5 månader för meniga soldater och tio månader för gruppchefer. Konsekvensen
av detta blev att förbandens förmåga reducerades och att ett behov av kompletterande utbildning efter
mobilisering uppstod för att förbanden skulle nå målsättningarna fullt ut.16 Av flera skäl, inte minst
beredskapstekniska, bör detta ha varit problematiskt.
I en mindre försvarsorganisation måste rimligen en större andel av förbanden ha en högre beredskapsgrad i jämförelse med kalla krigets mycket större organisation. Som framgått tycks 50 000 inkallade ha
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Hugemark, 2017, 192–194.
Collin, 2015 s. 217, 220–221.
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bedömts som riskfritt beträffande samhällsstörningar. Detta bör vara en viktig utgångspunkt och mycket
vore vunnet om personalförsörjningssystemet kunde dimensioneras på sådant sätt att denna gräns kunde
tänjas ytterligare något uppåt. Därutöver måste förbanden redan från början i utbildningshänseende vara
så skickade att de omgående kan påbörja lösandet av sina uppgifter.
Ett värnpliktigt personalförsörjningssystem, så som det tillämpades i Sverige under kalla kriget, måste
utifrån dess direkta kostnader betraktas som förhållandevis billigt.17 Detta gäller sannolikt inte om de indirekta kostnaderna räknas med. Under de första tio, tolv årens krigsplacering var dessa troligen ganska
beskedliga (men stigande). I takt med att de värnpliktiga åldrades och vid omkring 30-års ålder överfördes
till territorialförsvarsförbanden torde dessa indirekta kostnader ha stegrats väsentligt i jämförelse med tidpunkten då de gjorde sin grundutbildning. Detta sammanhänger med soldaternas förankring på arbetsmarknaden. Ett system med ”äldre” reservister (i åldersspannet ca 30–47 års ålder), innebar att dessa vid
exempelvis övningssammanhang naturligtvis måste vara frånvarande från sina arbetsplatser.18 På sina civila befattningar hade de i sin tur genom åren förvärvat arbetslivserfarenhet, i vissa fall genomgått högre
utbildning för att kvalificera sig och som en konsekvens därav, hade ett högre genomsnittligt löneläge. De
indirekta kostnaderna avser således specifikt driftsstörningar och produktionsminskningar då kvalificerad
arbetskraft kallades in, samt minskade skatteintäkter för stat och kommun.
Beaktas de indirekta personalkostnaderna var troligen det svenska territorialförsvaret när det väl övades
eller på annat sätt användes, Försvarsmaktens dyraste förbandstyp. Det paradoxala var att dessa kostnader
alltså gällde personal med lägre stridsvärde, verksamma i förband med mindre kvalificerade uppgifter och
som vanligen också var utrustade med äldre/föråldrad materiel. Kalkylen var i princip enbart rationell då
man planerat för ett existentiellt och närmast totalt krig i vilket gråzonslägen med långa inkallelse- och
beredskapstider tycks ha lyst med sin frånvaro på planeringshorisonten.
Utöver dessa aspekter tillkommer även för en framtida tillämpning av pliktlagstiftningen faktorer såsom
när familjebildningen sker och hur könsrollerna i dagens samhälle ser ut. Det är rimligt att anta att de
flesta som idag får barn, får det vid omkring 30 års ålder samt att såväl försörjnings- som föräldraansvar
idag är mer jämlikt än då kalla krigets militära försvar tog form. Detta talar för att medborgare över 30
år inte bör tas i anspråk för en mindre allmänt tillämpad militär tjänstgöring om inte frivillighet eller
särskilda skäl föreligger. Än mer centralt blir detta då plikten nu gjorts könsneutral, vilket alltså kan
innebära att båda föräldrarna kan kallas in för tjänstgöring.
Hur omfattande var då den enkönade värnplikten från dess införande till dess att den lades vilande?
Nedan visas den svenska Försvarsmaktens utbildningsinsatser av värnpliktiga 1901–2010.
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Så anges exempelvis att kostnaderna för värnpliktsförmåner endast uppgick till 1,7 miljarder (av då totalt 33,9
miljarder kronor), fem procent av försvarets utgifter för budgetåret 1991/92, för detta se Försvarsmakten, 1993, s. 22.
18
Magnusson et al. menar i sammanhanget att det finns en tendens att underskatta ett omfattande värnpliktssystems
samhällsekonomiska alternativkostnader och anför i sammanhanget en försiktig beräkning för Finland där dessa
anses motsvara 0,2 procent av BNP, Magnusson et al., 2017, s. 17. Detta skall sättas i relation till att Finland idag
lägger cirka en procent av BNP på sitt försvar.
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Diagram 1: Den svenska Försvarsmaktens utbildning av värnpliktiga, perioden 1901–2010

Källa: Bearbetning av uppgifter från ”Värnplikten genom åren”, på Forsvarsmakten.se, läst 2018-02-02.

Som framgår av diagram 1 var den svenska värnplikten periodvis mycket omfattande, i synnerhet från
1940-talet fram till 1990-talets början. Kurvan visar därutöver tydligt att antalet reservister från det äldre
värnpliktssystemet som skulle kunna kallas in för att stärka den nuvarande (planerade) återupprustningen är förhållandevis begränsat. Dessa kullar är dessutom på god väg att passera bäst före datum vad
avser mer krävande uppgifter även om lagstöd för sådana åtgärder skulle komma på plats.19
Den omfattande utbildningsverksamheten som diagrammet ger uttryck för – som mest över 50 000 värnpliktiga under utbildning per år – speglade naturligtvis den stora svenska försvarsorganisationen under
1900-talet. Detta gav Försvarsmakten klara drag av planerings- och utbildningsorganisation, snarare än
exempelvis en ”insatsorganisation”.20 Faktum var dock att värnplikten delvis också blev något av ett
mål i sig, dels för att upprätthålla försvarsviljan, dels för att inte underminera systemets legitimitet. Det
var alltså inte enbart militära behov som var dimensionerande för utbildningssystemet. Här spelade
också sådana aspekter in som snarast skulle kunna hänföras till en specifikt svensk militär kultur (inte
minst folkförstanken).21 Hur fördelade sig då de värnpliktiga över försvarsgrenarna? Nedan visas manskapets relativa fördelning på olika försvarsgrenar, 1970, 1997 och 2016.

19

Detta talar alltså emot det förslag om att ändra i lagen om totalförsvarsplikt, rörande utskrivning efter en tioårsperiod utan tjänstgöring, som framförs i Försvarsmaktens perspektivstudie, Försvarsmakten, 2018a, Underbilaga
1.1 s. 7. Vinsterna vore små, såvitt åtgärden inte enbart syftar till att skapa förbandsreserver, då de flesta tidigare
värnpliktsutbildade blivit alltför för gamla och dessutom inte varit i uniform på minst ett decennium.
20
Ett exempel på detta var Försvarsstabens motvilja mot att släppa till resurser i form av materiel och officerare
för FN-uppdrag då man menade att exempelvis förbandsverksamheten skulle bli lidande. För detta se exempelvis
Tullberg, 2012, s. 90 och Agrell, 2013, s. 20–21, 34 och 195.
21
För en diskussion av svensk militär kultur under kalla kriget se Åselius, 2005, särskilt s. 28 och 35–36.
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Tabell 1: Det värnpliktiga manskapets relativa fördelning mellan försvarsgrenarna, 1970, 1997 och 2016
1970 (VPL)
1997 (VPL)
2016 (GSS/K)22
2016 (GSS/T)22

Armén
72 %
69 %
30 %
56 %

Marinen
15 %
19 %
16 %
18 %

Flygvapnet
13 %
12 %
18 %
8%

Övrigt
–
–
36 %
18 %

Källa: Bearbetning av uppgifter från ”Värnplikten genom åren”, på Forsvarsmakten.se, läst 2018-02-02, ”Försvarsmaktens årsredovisning 2016. Resultatredovisning, resultat- och balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys samt noter”, s. 46 samt Fakta om totalförsvaret, Försvarsmakten, 1997, s. 54.

Tabellen illustrerar den relativa betydelsen av ett fungerande personalförsörjningssystem för arméns
vidkommande. Marinen och flygvapnet har som framgår ett betydligt mindre personalbehov. Tyngdpunkten föreligger här främst i form av specialister för att bemanna teknik- och kapitaltunga plattformar
och därutöver vissa behov i form av bas- och bevakningspersonal.
En framtida arméorganisation kommer med all sannolikhet inte ha den numerära omfattning som under
kalla kriget. Personalens relativa fördelning kommer däremot förmodligen att vara likartad. Studeras
fördelningen av de tidvis tjänstgörande soldaterna (GSS/T) år 2016, kan noteras att dessa idag i högst
utsträckning är allokerade till armén. Det bör alltså vara denna kategori soldater som det nya pliktsystemet främst borde kunna ersätta (och antalsmässigt dessutom måste överträffa). Även personalförsörjningsutredningen konstaterar att stående förband är kostsamma och att, till skillnad från flyg- och marinstridskrafterna, endast en mindre del av arméstridskrafterna bör utgöras av stående förband.23

Grundutbildningens längd för moderna fält- och territorialförsvarsförband: några principresonemang
Flera faktorer talar för att en framtida grundutbildning bör vara längre än dagens och alldeles i synnerhet
i jämförelse med den under kalla krigets sista decennier. Den svenska armén under kalla kriget var
nämligen mycket stor. Det är i sammanhanget befogat att tala om en organisation med en högt driven
arbetsdelning. Där fanns exempelvis infanteriförband särskilt avpassade för fördröjningsstrid i betäckt
och småbruten terräng, förband för strid i subarktiskt klimat och särskilda skytteförband för strid i bebyggelse. Den stora organisationen medförde därmed att soldater kunde utbildas i en liten specialiserad
nisch som passade in likt en pusselbit i en omfattande krigsplanering där nationens gränser för arméns
del utgjorde de yttre ramarna. Under sådana förhållanden kunde man komma i närheten av att nå utbildningsmålen, trots en förhållandevis kort grundutbildning. Däremot bör detta konstaterande ske med tillägget att den från och med 1972 i huvudsak gällande 7,5-/10-/15-månaders-utbildningen, som framgått,
ändå bedömdes vara i kortaste laget.
Morgondagens arméstridskrafter kommer med all sannolikhet inte att vara så många. Snarare än det
senare kalla krigets fältarmé på runt 30 brigader och åtta fördelningar borde det röra sig om omkring tio
brigader och två–tre divisionsramar. Den nu planerade organisationen är faktiskt ännu mindre.24 Detta

22

För år 2016 är statistiken presenterad på delvis annat sätt, något som sammanhänger med Försvarsmaktens förändrade organisation. Övrig personal var 2016 allokerad till skolor, logistik-, lednings- och underrättelseförband,
varav många med tidigare redovisningsmetoder sannolikt räknats till armén.
23
SOU 2016:63, s. 59.
24
Resonemang i Försvarsmaktens perspektivstudie tyder i alla fall på det, se Försvarsmakten, 2018a, bilaga 1, s.
50, samt underbilaga 1.4, s. 2.
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innebär å andra sidan att varje förband måste kunna fler saker och användas i fler roller. En infanteribrigad måste kunna verka såväl i subarktisk miljö som i bebyggelse. Den måste behärska fler stridssätt och
måste kunna göra det under dygnets alla timmar, under alla väderförhållanden, under påverkan av motståndarens telekrigföring och i ett skymningsläge mellan krig och fred. Förbanden måste dessutom sannolikt kunna lösa uppgifter tillsammans med andra länder. Den mindre förbandsvolymen ställer därmed
högre krav på högre chefs handlingsfrihet med sina förband eftersom kraven på förbandens generella
tillgänglighet ökar.
Utöver detta tillkommer faktorer som hör samman med den tekniska utvecklingen och ökad specialisering, vilka också pekar i riktning mot en längre utbildning. Om dessutom devisen att Sverige försvaras
tillsammans med andra skall efterlevas, är det heller inte säkert att någon i förväg och i detalj lika omsorgsfullt uttänkt och förövad försvarsplan kan följas, ej heller att svenska arméförband (med möjligt
undantag för hemvärnet och territorialförsvaret) nödvändigtvis är begränsade till att verka i Sverige.
Dessa förhållanden torde vara särskilt kompetenskravsdrivande för en framtida armés samtliga personalkategorier. Detta kan jämföras med Finland, som med sin långa landgräns mot Ryssland, inte gärna
kan disponera sina markförband på så värst många andra sätt än under kalla kriget. Här blir rimligen
kontinuiteten större än för den svenska arméns vidkommande, de båda ländernas övriga säkerhetspolitiska likheter till trots.
Även dagens grundutbildning på nio respektive elva månader är sannolikt väl kort för framtida fältförband, även om den torde motsvara kraven på framtida territorialförsvarsförband (varom mer nedan).
Utbildningen som syftar till GSS/K är avsedd för soldater som skall påbörja en anställning och inom
ramen för denna lära sig än mer. Filosofin torde kunna liknas vid att ta körkort. Efter det att körkortet
tagits är man knappast en fullfjädrad förare, däremot är man tillåten att öva på egen hand. I GSS/K:s fall
sker denna vidareutbildning tillsammans med i regel mer erfarna kollegor på förbanden. En värnpliktig
reservist som kallas in för att möta ett väpnat angrepp eller verka i ett skymningsläge måste redan då
vara fullt utbildad. Någon ytterligare tid för övning kan i sådana situationer inte medges, alldeles i synnerhet som det inte heller går att falla tillbaka på stora förbandsvolymer.
Nedan visas fördelningen av olika värnpliktskategorier inom armén samt hur lång deras grundutbildningstid var vid 1990-talets början. Dessa utbildningstider har tillämpats sedan 1970-talets början och
speglar den stora svenska värnpliktsarméns tjänste- och utbildningsstruktur i dess senare tappning.
Tabell 2. Värnpliktskategorier och utbildningstider i armén, utbildningsåret 1992/93
Värnpliktskategori
N
%
Utbildningstid, månader
Kompani- och plutonbefälsbefälsvärnpliktiga
3 300 12,2 15 (KB), resp. 12 (PB)
Gruppbefälsvärnpliktiga
6 000 22,2 10
Meniga (E, F, G)
15 000 55,6 10 (E), resp. 7,5 (F, G)
Bevaknings- och depåvärnpliktiga
2 700 10,0 9
Summa
27 000
100 –
Källa: Bearbetning av uppgifter ur Försvarsmakten, Fakta om totalförsvaret 1993–94, 1993, s. 26–27.
Anm.: Den längsta utbildningstiden bland Försvarsmaktens värnpliktiga hade flottans (fåtaliga) kompanibefälsvärnpliktiga som hade en 20,5 månader lång grundutbildning.

Av tabellen framgår att omkring tio procent av en utbildningskull utgjordes av kompanibefäls- och plutonsbefälsvärnpliktiga. Denna personalkategori utgörs idag huvudsakligen av officerare och specialistofficerare, men var en lösning främst armén behövde tillämpa för att kunna försörja en omfattande krigsorganisation med befäl. Ytterligare 20 procent utbildades i kapaciteten att vara gruppchefer. Denna kategori motsvaras idag av GSS/K och T-personal, men även det nyligen återinförda pliktsystemet utbildar
20

värnpliktiga mot sådana befattningar, med en marginell förlängning av utbildningstiden med en månad
i jämförelse med tidigare. Huvuddelen av de meniga soldaterna hade i allt väsentligt två olika utbildningstider, en längre om tio månader för soldater i vissa specialistbefattningar och i vissa förbandstyper
(E-värnpliktiga) och en kortare om 7,5 månader. Dagens GSS samt värnpliktiga meniga soldater har
som ovan framgått en grundutbildningstid på nio månader, en förlängning om cirka sex veckor, en utbildningstid som alltså ansågs vara acceptabelt inom ramen för det stora invasionsförsvaret före 1972.
Som framgår av tabell 3 nedan var å ena sidan den svenska värnpliktsutbildningen varken särskilt lång
i jämförelse med hur andra stater utbildade sina värnpliktiga, å andra sidan var Sverige heller inte unikt
i att ha en förhållandevis kort grundutbildning.
Tabell 3. Värnpliktsutbildningens längd i ett antal länder under 1990-talets första hälft

Kort
Medel
Lång

Land
Österrike
Finland
Sverige
Tyskland
Norge
Ryssland
Iran
Israel
Kina

Längd, månader
6–8
8–11
7,5–20
12
12–15
18
24
24–48
36

Källa: Försvarsmakten, Fakta om totalförsvaret 1993–1994, 1993, s. 6.

Grundutbildningens längd är alltså delvis avhängigt av den befattning den värnpliktige utbildas till. En
annan parameter som i sammanhanget spelar en viktig roll är i vilken del av armén den värnpliktige
skall krigsplaceras i. Som framgått ovan kommer förmodligen högre krav ställas på det spektrum av
färdigheter en soldat i rörliga arméförband som skall genomföra strid med hög målsättning måste besitta
(dvs brigad- och divisionsförband). Tidigare har det också funnits – och ett behov föreligger alltjämt –
av territorialförsvarsförband. Under kalla kriget bemannades dessa förband med värnpliktiga som efter
omkring tio år i ett fältförband fördes över till sådana enheter där de vanligen var krigsplacerade till 47
års ålder. Idag motsvaras det som finns kvar av territorialförsvarsorganisationen närmast av hemvärnet.
Det kan inte uteslutas att det i brist på äldre värnpliktsutbildade, framgent med plikt måste direktutbildas
personal till sådana förband.25 Detta inte minst eftersom antalet värnpliktiga under 2000-talet varit få
och tidigare utbildade värnpliktiga under 1980- och 1990-talen blivit eller börjar bli för gamla.26 Av
denna anledning kan det finnas anledning att differentiera grundutbildningens längd. Detta för att något
hushålla med resurser, men inte minst för att uppgifternas karaktär gör en sådan uppdelning befogad.
Tabell 4 nedan skall ses som ett diskussionsförslag, varvid närmare utredningar får utvisa mer exakt vad
som ur militär synpunkt är rimligast.27

25

Detta resonemang förs också fram i SOU 2016:63, s. 124.
I SOU 2016:63 anges att reserven av tidigare värnpliktsutbildade med nuvarande lagstiftning är tömd år 2021.
27
De mer begränsade utbildningskullarna det nya pliktsystemet rimligen kommer att omfatta, gör däremot ekonomiska övervägande något lättare vägande än under de perioder då omkring 40–50 000 värnpliktiga årligen utbildades. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det snarare hur länge dessa soldater i sådana fall skall vara krigsplacerade som är av mer avgörande betydelse.
26
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Tabell 4. Förslag på grundutbildningens längd för olika befattningar i fältförband, respektive territorialförsvarsförband, månader
Värnpliktskategori
Fältförband28 Territorialförsvar Relativ andel, cirka
Kompanibefälsvärnpliktiga* 21–24
18
10 %
Gruppbefälsvärnpliktiga
12–15
11
20–25 %
Meniga specialister (E)
12–15
11
10–30 %**
Övriga meniga
10–12
9
50–60 %
*Kategorin kompanibefälsvärnpliktiga behandlas närmare under rubriken ”befälsförsörjning” nedan.
**Beroende på förbandstyp.

Som framgår av tabell 4 föreslås utbildningstiden för meniga få ett påslag på en till tre månader för
fältförbandens meniga soldater. Ökningen av utbildningstiden för denna kategori sammanhänger i korthet med krav på ökad färdighetsbredd, medan dagens utbildningstid för meniga och gruppchefer däremot torde anses vara tillräcklig för territorialförsvarets behov. Fältförbandens gruppbefäl och meniga
specialister skulle i förslaget kunna få en ökad grundutbildningstid på mellan en och fyra månader, beroende på vilket alternativ som väljs. Utöver den betydelse som bör tillmäts specialistbefattningar möjliggör utbildningstiden också bättre förutsättningar för vissa typer av förband, exempelvis än bättre
samtrimmade stridsfordonsbesättningar.
De förlängda utbildningstiderna för såväl meniga specialister som gruppchefer syftar därutöver till att
underlätta personalförsörjningen av såväl officers- som specialistofficerskårerna vid fältförbanden. Sådana värnpliktiga bör tas ut mot en särskild kravprofil i jämförelse med meniga soldater. Med en mer
gedigen utbildning i botten bör de som sedan vill kunna söka sig vidare till någon av officerskårerna och
tillgodoräkna sig vissa delar av gjord militär grundutbildning. Detta kortar alltså något vägen från gruppchef eller menig specialist till färdigutbildad officer eller specialistofficer. Grundprincipen är analogt
med detta att såväl fältförbandens- som territorialförsvarsförbandens kompanibefälsvärnpliktiga, efter
genomgången grundutbildning skall kunna tillgodoräkna sig varierande delar av grundutbildningen utifall de vill söka sig vidare till någon av officerskårerna.
Avslutningsvis föreslås att dagens fyra-, respektive sjumånadersutbildning som rör hemvärnets på frivillig grund direktrekryterade soldater, avskaffas. Istället bör samma utbildningstider som föreslås gälla
för territorialförsvaret även omfatta hemvärnets direktutbildade soldater, emedan fyra månaders grundutbildning för en soldat och sju månader för en gruppchef bedöms alltför kort, även i en modern territorialförsvarsorganisation.29 En sådan lösning ger därutöver möjligheter till synergieffekter vid utbildning
av hemvärns- och övriga territorialförsvarsförband.
Utbildningens längd är naturligtvis en viktig faktor, men minst lika viktigt är givetvis vad utbildningen
omfattar och hur den bedrivs. En lång utbildning är nödvändigtvis inte bättre än en kortare om den längre
28

Bedömningen bygger, utöver anförda historiska förhållanden och deras kontext, på diskussioner förda i juli 2018
med överstelöjtnant Rikard Daleke, bataljonschef vid Norrbottens pansarbataljon och fanjunkare Kristoffer Jändel
vid Livgardet. Den kortare uppskattade utbildningstiden avseende soldater, gruppchefer och meniga specialister
är Dalekes, medan de längre är Jändels. Jändel har redovisat sin bedömning i form av ett spann, varvid maximiuppskattning här redovisats. Orsaken bakom skillnaderna skulle möjligen kunna förklaras med behovsskillnader
mellan olika truppslag. Det som dock skall lyftas fram är att Jändel och Daleke ändå kommit fram till hyfsat
likartade siffror. Ingen av dem förespråkade exempelvis israeliska eller iranska utbildningstider. Uppskattningen
rörande kompanibefälsvärnpliktiga är däremot mina egna och skälen för denna bedömning utvecklas mer nedan.
29
Även i SOU 2016:63, s. 123 menar man att den kortare utbildningen är problematisk eftersom de som genomgått
den inte kan krigsplaceras utan tilläggsutbildning inom den övriga Försvarsmakten. Under 1980-talet gjordes vidare försök med såväl 2,5- som femmånaders grundutbildningar. Resultaten gav vid handen att soldaterna blev
skickliga på för få saker för att vara verkligt användbara i krig.
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innehåller ineffektiva moment eller styrs av en logik med låg relevans för utbildningsmålen. Ovan gjorda
förslag skall därför läsas mot bakgrund av att allt för omfattande ”fredsrationella” inslag rensats bort.
Exempel på sådana inslag skulle kunna vara en hårdare tolkning av trafiksäkerhetsföreskrifter än vad
lagen egentligen kräver och som därför förlänger förarutbildningarna mer än nödvändigt. Förslaget skall
också läsas mot förutsättningen att utbildningen inte styrs i allt för hög grad av arbetstidsreglering, det
är alltså en utbildning där såväl helg- som kvällstjänst kan ingå.

Förslag till tillämpning av GSS/P: professionella soldater med plikt
De hitintills gjorda erfarenheterna av ett helt frivilligt personalförsörjningssystem torde tydligt ge vid
handen att armén knappast kan öka sin storlek med frivilliga yrkessoldater som väsentlig komponent.
Något förvånande räknar man ändå i perspektivstudien med att kunna fördubbla antalet kontinuerligt
anställda soldater kring 2030-talets mitt.30 Detta torde vara en prognos med mycket små säkerhetsmarginaler. Mer rimligt vore att anta att dagens antal GSS/K med fyra års genomsnittlig tjänstgöringstid kan
bibehållas och sedan, om utfallet skulle bli bättre, i sådana fall kosta på sig att bli positivt överraskad.31
De befattningar och/eller förband i armén som bör vara bemannade med GSS/K och de som kan bemannas med utskrivna soldater måste därför övervägas noga. Det är långt ifrån säkert att befattningar med
anställda soldater kan användas på samma sätt som idag, än mindre säkert att den densitet av GSS/K i
arméförbanden som Försvarsmakten prognosticerar i en framtida organisation går att uppnå. Är man än
mer pessimistiskt lagd, borde man kanske snarare utgå ifrån att GSS/K-systemet inte går att upprätthålla
för arméns vidkommande. Exakt detta har nämligen hänt en gång tidigare.
I perspektivstudien görs gällande att några erfarenheter inte finns rörande hur många värnpliktiga som
kan tänkas ta anställning efter avslutad grundutbildning.32 Detta är en sanning med betydande modifikation. Erfarenheter från den typ av kompositsystem som Sverige idag är på väg att införa finns inte
minst från Norge, ett land som Sverige dessutom haft som förlaga när pliktsystemet nyligen återaktiverats. Därutöver finns, som redan framgått, tidigare inhemska erfarenheter av detta, dessutom under en
period med långt mer omfattande värnplikt. Resultaten var för svenskt vidkommande dessvärre nedslående och faktorerna som talar för att lyckas bättre idag är snarare färre än fler. Utbyggda möjligheter till
högre studier och en mer mångfacetterad arbetsmarknad är idag de mest uppenbara konkurrenterna till
en tillvaro som yrkessoldat.
Sammanfattningsvis handlar utmaningen om att bygga en adekvat organisation med de resurser som kan
uppbådas på realistiska premisser. Nyckeln till framgång ligger därför sannolikt i att få det värnpliktiga
personalförsörjningssystemet att fungera mer som ett yrkesförsvar, snarare än att fundera på hur värnplikten kan gagna GSS/K-systemet.33
En viktig utgångspunkt här är att värnpliktens primära uppgift är att skapa krigsdugliga förband med
förmåga att lösa uppgifter omedelbart efter inkallelse till tjänstgöring. Värnplikt/utskrivning medger
betydligt bättre möjligheter att skapa samövade förband, medan den individuella personalomsättningen
GSS/K-systemet bygger på för all del kan ge med tiden individuellt bättre soldater (men till priset av
mindre väl samövade förband). Av detta skäl bör värnplikten användas för att just skapa förband – inte
30

Försvarsmakten, 2018a, bilaga 1, s. 61.
Det faktum att tyngdpunkten nu skiftas från internationella operationer till nationellt fokus kan i värsta fall innebära en lägre attraktionsgrad för soldatyrket. Av inte minst denna anledning bör det också enbart vara GSS/K
förbehållet att delta i internationell verksamhet utan direkt bäring på rikets säkerhet.
32
Försvarsmakten, 2018a, underbilaga 1:1, s. 6.
33
Författarna till ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” förefaller härvidlag snarare luta mer åt
det senare tillvägagångssättet än den approach som här kommer att förespråkas, jämför SOU 2016:63, s. 162–163.
31
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soldater. En bieffekt av värnplikten kan bli fler sökande till officers- och specialistofficersyrket eller en
karriär som GSS/K, men det är alltså inte detta som bör vara utskrivningens raison d'être.
Den utskrivning som i begränsad skala tillämpas från och med 2018 kommer med all sannolikhet att
behöva skalas upp för att ett återtagande av markstridsförmåga av någon betydenhet skall komma till
stånd. Detta föreslås också i Perspektivstudien där man laborerar med utskrivningstal på 10 000 värnpliktiga år 2025.34 Detta är ett fullt rimligt sätt att hantera frågan om volym och i förlängningen organisationens uthållighet. Å andra sidan finns rimligen också ett övre tak för hur stora Försvarsmaktens
anspråk på personal kan vara, något som bör vägas in då utbildningsvolymer och i synnerhet krigsplaceringstider övervägs.35 I gengäld kommer grundutbildningen förmodligen att behöva vara mer omfattande för att säkerställa förband med tillräcklig utbildningsståndpunkt i en mindre arméorganisation,
något som redan berörts. Därutöver måste tillgängligheten i personalsystemet säkerställas för att bättre
möta den utmaning som problem kring skymningslägen och gråzonsproblematik innebär. Detta talar för
ett flexibelt system för inkallelser, mobilisering och andra åtgärder, inte minst för att en motståndare på
förhand inte skall veta hur stor disponibel styrka som Sverige förfogar över vid varje givet läge. Om den
förbandsmassa man förfogar över är liten kan det vara en god idé att skapa ett moment av osäkerhet/risk
genom att ha ett för motståndaren mindre transparent mobiliseringssystem.
Att utbilda soldater är alltså en sak, att ha dem tillgängliga en helt annan. Det är i synnerhet här institutionell innovation måste till. Under kalla kriget genomfördes med varierande regelbundenhet såväl repetitionsövningar, mobiliseringsövningar och för vissa personalkategorier särskilda förbandsövningar.
Under den tid som den värnpliktige var krigsplacerad, först vid ett fältförband och därefter vid ett lokaleller territorialförsvarsförband, vanligen upp till 47 års ålder, kunde Försvarsmakten kräva högst 240
dagar för sådana övningsändamål. Försvarsmakten kunde dock under ett kalenderår ha högst två övningstillfällen om sammanlagt maximalt 34 dagar.36 Regeringen får därutöver föreskriva att krigsplacerade totalförsvarspliktiga ska fullgöra beredskapstjänstgöring om högst 180 dagar om beredskapsläget
så kräver. Denna beredskap kan fördelas på ett eller flera tillfällen.37 Om man nu antar att den värnpliktige var omkring 20 år när grundutbildningen avslutades, hade alltså Försvarsmakten i detta system 27
år på sig att ta ut dessa 240 dygn för övningsändamål, i snitt nio dygn per år. Det är denna tid efter
avslutad grundutbildning som här föreslås kunna disponeras flexiblare från Försvarsmaktens sida för att
hantera tillgänglighetsdimensionen i det här modifierade personalförsörjningssystemet. Den tid som
denna övningsverksamhet efter grundutbildningen utgjorde skulle i denna tillämpning kunna benämnas
Försvarsmaktens förfogandedygn (FFD).

34

Försvarsmakten, 2018a, bilaga 1, s. 78.
Komplexa samhällen, som västerländska, kapitalistiska socialstater är, präglas idag av en lägre utbytbarhet hos
arbetskraften än exempelvis agrara samhällen eller utpräglade industrisamhällen av mer klassiskt snitt. Detta förhållande sätter gränser för hur stor den mobiliserade militära organisationen kan vara och dess struktur i övrigt.
Här finns alltså ett slags paradox: det militära försvaret kan, om det bli för stort, vid mobilisering bli ett hot mot
det övriga samhället och istället ett av totalförsvarets främsta bekymmer. För dessa resonemang i mer utvecklad
form, se Thisner, 2009, s. 195–197. Som tidigare framgått bedömde man det som relativt oproblematiskt att kalla
in omkring 50 000 soldater under kalla kriget. Volymer i trakterna av kalla krigets större partiella mobiliseringsalternativ, 200 000 inkallade, kan emellertid misstänkas ge upphov till störningar om det skulle tillämpas idag,
därmed inte sagt att de måste vara systemhotande om personal- och mobiliseringssystemen utformas klokt.
36
Försvarsmakten, Fakta om totalförsvaret 1997, Stockholm, s. 53.
37
SOU 2016:63, s. 105. Det är dock tveksamt om utmaningarna som vidlåder skymnings- och gråzonslägen gör
det relevant att upprätthålla en strikt gräns mellan beredskapstjänstgöring och exempelvis repetitionsutbildning.
35

24

Initialt föreslås för det första att de utskrivna soldaternas och gruppchefernas 240 dygn behålls från
det gamla systemet, men koncentreras till de 10 år de är krigsplacerade vid ett fältförband.38 I snitt ger
detta förslag alltså 24 FFD/år, nästan en tredubbling av tjänstgöringsdensiteten efter avslutad grundutbildning i jämförelse med det föregående värnpliktssystemet. För det andra föreslås att restriktionerna kring dessa övningsdygn mjukas upp så att Försvarsmakten med kort varsel kan ställa förband
på benen utan att i förväg behöva anmäla det eller i övrigt ha särskilda tillstånd. Vidare föreslås taket
höjas för hur många dagar som kan tas ut per år och hur många gånger per år den värnpliktige kan
kallas in. På så sätt kan övningar, beredskapshöjningar och andra mer akuta behov tillgodoses (såsom
vid ett gråzonsläge). Ett uttag över 240 FFD föreslås dock behöva kräva särskilda politiska beslut för
att värna individens rättssäkerhet.39
Under den tid den utskrivne soldaten genomför FFD bör vederbörande avlönas på samma sätt som en
anställd soldat (inklusive traktamenten) för att inte alltför mycket missgynnas ekonomiskt när vederbörande inte kan förvärvsarbeta.40 Därutöver tillkommer att avlöning med soldatlön (och inte genom ett
system baserat på exempelvis på sjukpenninggrundande inkomst) rimligen är att anse som ett skäligt ur
rättvisesynpunkt. I och med införandet av kategorierna GSS/K och GSS/T finns ett pris på militär arbetskraft. Det kan svårligen motiveras att en kategori med samma utbildning och grundkompetens, vid
genomförande av FFD, skulle avlönas på annat sätt än som just soldater.
Det finns å andra sidan heller ingen skyldighet från Försvarsmaktens sida att ta ut alla 240 dagar om så
inte behövs – Försvarsmakten och samhället har då bara kostnaderna för soldaterna när de används –
detta till skillnad från de heltidsanställda soldaterna. På så sätt finns det också en flexibilitet inbyggd i
det föreslagna systemet. I händelse av krig gäller naturligtvis inte några 240 dagars-spärrar.
Förslaget innebär därmed i kondenserad form att det äldre systemets längre krigsplaceringstid byts ut mot
en kortare, men mer intensiv tjänstgöring efter grundutbildningens genomförande. Efter denna tid föreslås
den utskrivne soldaten antingen få avsked och överförs då i förslagsvis fem år i en mobiliserings- och
förbandsreserv (utan tjänstgöringsskyldighet). Om soldaten inte slagit in på en militär yrkesbana, men vill
fortsätta att vara verksam inom Försvarsmakten, kan han eller hon då söka sig till hemvärnet.
Försvarsmakten har redan justerat upp ersättningen för grundutbildningen i jämförelse med den äldre allmänna värnpliktens förmåner.41 Det stora problemet ur den utskrivne soldatens perspektiv torde med de
föreslagna åtgärderna inte primärt vara ekonomisk orättvisa (särskilt som detta rör individer i åldersspannet
38

Att inte som förr, alltjämt ha soldaterna krigsplacerade i territorialförsvarsförband rör inte minst en fråga om
rättvisa. Det kan förmodligen uppfattas som nog orättvist att en minoritet blir inkallade medan majoriteten av
årskullen slipper. Att då kräva att denna minoritet dessutom skall vara krigsplacerad i omkring 25 års tid vore att
utmana ödet alltför mycket. Därtill kommer också de indirekta samhällskostnaderna som äldre reservister medför
som ett argument emot en sådan lösning.
39
240 dygn har här använts som utgångspunkt för diskussionen. Exakt vad en rimlig omfattning bör vara i en ny
arméorganisation är avhängigt av såväl antalet totalt utbildade och krigsplacerade soldater, det långsiktiga beredskapsbehovet och insatsfrekvensen. Antalet dygn skulle därmed sannolikt kunna ökas ytterligare. Något slags övre
gräns föreligger dock sannolikt, där tjänstgöringsbördan blir så hög, att det i alltför hög grad försvårar för soldaternas
civila yrkesliv. Var denna brytpunkt ligger kräver dock ytterligare analyser.
40
Ingångslönen för en nyanställd soldat är 19 000 kronor från och med 1:a januari 2018, för detta se ”Försvarsmakten förbättrar lönestrukturen för GSS, gruppbefäl, soldater och sjömän, för att öka attraktionskraften och göra
det enklare att nyrekrytera till personalkategorin framöver” på forsvarsmakten. se, läst 2018-09-25.
41
En värnpliktig erhåller idag motsvarande 4 380 kronor i dagersättning per månad samt en utbildningspremie
motsvarande hela dagersättningen. En värnpliktig som gjort elva månaders grundutbildning erhåller således 48 180
kronor i utbildningspremie vid utryckning. För detta se, ”Förmåner och villkor under militär grundutbildning” på
Forsvarsmakten. se, läst 2018-09-25.
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20–30 år som ännu inte arbetat sig upp i de högre lönehierarkierna).42 Snarare handlar det om hans eller
hennes ställning på arbetsmarknaden under krigsplaceringstiden. I ett samhälle där värnplikten inte är allmän, bör utgångspunkten vara att förståelsen för Försvarsmaktens behov är låg snarare än hög. Hur skall
man då förmå en arbetsgivare att anställa en individ som med kort varsel kan kallas in till en annan ”arbetsgivare” i – om det vill sig illa – flera månaders tid?
För att individens civila anställningsbarhet inte skall hotas, utskrivningen hamna i vanrykte och folk därför
undanhåller sig den, föreslås därför att den som anställer en soldat som genomgått godkänd grundutbildning och krigsplacerats, får en reduktion på förslagsvis 30–50 procent på arbetsgivaravgiften. Detta naturligtvis endast under de dryga tio år individen är krigsplacerad vid ett fältförband med en tjänst behäftad
med minst 240 FFD.43
På detta sätt kompenseras arbetsgivaren för den nedsatta tillgängligheten på arbetskraften. Lösningen har
ett antal förmodade fördelar; genom sådana incitament som ökar den civila anställningsbarheten, torde
utskrivningen mer betraktas som en fördel än som en belastning såväl för den värnpliktige/-a som för den
civile arbetsgivaren. Unga vuxna som vill etablera sig på arbetsmarknaden får genom utskrivningen ett
försprång och militär tjänstgöring blir på detta sätt meriterande och förhoppningsvis mer attraktiv.
För att göra systemet kostnadsneutralt föreslås att de beräknade uteblivna skatteintäkterna kompenseras genom en särskild skatt som betalas av dem som inte genomfört värnpliktstjänstgöring och krigsplacerats. Skatten kan antingen betalas i åldersspannet 20–30 år (när de utskrivna årskullskamraterna
är krigsplacerade), eller av de icke-utskrivna med fördröjning, då de är 30–40 år, eftersom deras inkomster då är mer stabila och vanligen högre. Skatten, liksom plikten, är naturligtvis tänkt att vara
könsneutral. På detta sätt får Finansdepartementet och Försvarsmakten sina behov tillgodosedda, liksom även den värnpliktige och vederbörandes arbetsgivare, medan utskrivningssystemets legitimitet
i sin tur underbyggs. I bilaga 1 presenteras en överslagsberäkning av hur stora såväl kostnaderna för
den föreslagna arbetsgivaravgiftsreduktionen skulle bli, som skattebeloppen vid 30 till 50 procents
reduktion på de krigsplacerades arbetsgivaravgifter.
Till detta system kommer ofrånkomligen vissa etiska aspekter. När utskrivningsvolymerna ökar, kommer troligen fler att behöva tas ut med tvång, något som kan hota systemets legitimitet. De redan uppjusterade värnpliktsförmånerna, den här föreslagna reduktionen av arbetsgivaravgiften samt att man vid
genomförande av FFD avlönas som soldat (och inte med SGI-ersättning) torde räcka ganska långt som
ekonomiska incitament. Pengar är emellertid inte allt. För att nå hela vägen krävs högst sannolikt särskilda åtgärder i form av ett strategiskt ledarskap.
Om man genom utskrivning skapar ett slags ”deltidsanställda” reservister, är det avgörande att befrämja
och befordra förbandsanda även när soldaterna inte är i tjänst. Det duger inte att utbilda soldater och
sedan ”glömma bort” dem. Detta kan göras på många olika sätt, genom kontakt och utskick på sociala
medier, regelbundna inbjudningar till förbandens högtidsdagar, avtackningsceremonier efter avslutad
42

I SOU 2016:63, s. 174 –175 anges att den genomsnittliga månadslönen år 2016 för personer i åldersspannet 25–
34 år var omkring 29 000 kronor och omkring 21 000 kronor för personer utan utbildning. Det är rimligt att anta
att det genomsnittliga löneläget för personer i åldersspannet 20–30 år ligger än lägre.
43
Samhällsekonomiskt bör inte detta bli särskilt dyrt, i synnerhet inte i jämförelse med om systemet tillämpats på
personal krigsplacerad upp till 47 års ålder. Med detta sätt att resonera har hemvärnspersonal mellan 40 och 80
FFD på en tioårsperiod. De bör inte behäftas med föreslagna privilegier (sänkt arbetsgivaravgift), givet att hemvärnets tjänstgöringsdygn ofta är planerade i förväg, ganska begränsade till antalet och hemvärnet dessutom är en
frivilligorganisation. Däremot bör frivilligpersonal (i de fall det ens skulle vara aktuellt) undantas från att betala
den föreslagna ”värnskatten”.
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krigsplacering och liknande. Kort sagt krävs ett slags ”veteranprogram” för soldater med ”aktiv” reserviststatus. Kan Försvarsmakten och de enskilda förbanden skapa ett sammanhang där de utskrivna,
krigsplacerade soldaterna känner att de ingår i ett ”sällskap av utvalda”, vore mycket vunnet. Detta inte
minst för att Försvarsmaktens band till samhället kan stärkas efter många år av förfall. Görs detta rätt
bör dessutom Försvarsmaktens rekryteringskraft öka rent allmänt.
Vidare bör reservister aktivt erbjudas möjlighet att frivilligt kunna korttidstjänstgöra vid förbanden som
instruktörer och utbildningsassistenter i perioder upp till sex månader eller möjligen ett år. Denna möjlighet har mig veterligen åtminstone tidigare funnits, men bör alltså aktivt erbjudas för och marknadsföras
gentemot värnpliktiga som på godkänt sätt avslutat sin grundutbildning för att knyta dem närmare till Försvarsmakten. Lösningen bidrar därutöver till att vidga en annan flaskhals, nämligen tillgången på instruktörer. En åtgärd i linje med detta skulle därutöver kunna vara att ge färdigutbildade värnpliktiga gruppchefer möjligheter till en reservunderbefälsanställning med särskilt fokus på instruktörsuppgifter.44
Andra åtgärder som Försvarsmakten i linje med detta bör vidta, är att skapa ett slags karriärstege även för
utskriven personal, så att även deras efter grundutbildningen vunna erfarenheter beaktas. Förslagsvis bygger detta på antalet genomförda FFD och eventuell övrig tjänstgöring vid förbandet. På detta sätt kan både
tjänstgöring av ”insatstyp” (baserad på FFD) och sådan baserad på ”produktionsrationalitet” (frivillig korttidstjänstgöring som instruktör) premieras. Systemet måste därutöver vara kompatibelt med det system
som gäller för GSS/K, där de högsta graderna rimligen endast kan uppnås av kontinuerligt tjänstgörande
personal. Ett utkast till sådant system skisseras i bilaga 2.
Den här föreslagna tillämpningen av pliktsystemet ger därmed ett slags hybridsystem mellan partiell värnplikt och deltidsanställda yrkessoldater. För att bevara legitimiteten med sådan lösning måste, som ovan
beskrivits, andra kompensationssystem inrättas. Kan ett sådant system etableras kan dagens GSS/T avskaffas när tillräckligt många utskrivna soldater utbildats och krigsplacerats. De utskrivna soldaterna fyller
då den nisch i personalförsörjningssystemet som GSS/T har idag. Detta borde i sin tur förenkla Försvarsmaktens personaladministration något. Systemet omhändertar aspekterna på tillgänglighet, kvalitet och
volym. Förslagets holistiska anslag torde göra det väl förankrat i samhället och få en hög grad av legitimitet,
trots att plikten inte är allmän. Till detta kan också läggas flexibilitet. Utbildningsvolymerna av utskrivna
soldater kan både ökas och minskas, liksom (inom vissa ramar) den tid som Försvarsmakten väljer att
disponera för övnings- och andra syften efter grundutbildningens avslutande. Även formen för hur dessa
dygn tas ut kan varieras, längre men färre sammanhängande tjänstgöringsperioder vid vissa förband kan
samsas med fler och kortare tjänstgöringsperioder vid andra enheter.
Ett beredskapssystem som istället bygger på en än kraftigare förlängd grundutbildning och som på så
sätt medger att det alltid finns en mobiliserad, färdigutbildad styrka, parallellt med att nästa utbildas (likt
det som var fallet i exempelvis DDR´s Nationale Volksarmé) – avråds däremot ifrån.45 Detta gäller i
synnerhet om man därmed avser en generell tillämpning av plikten på sådant sätt i alla arméns förband.46
44

I SOU 2016:63, s. 150 framförs förslaget att låta använda sig av befälsuttagna totalförsvarspliktiga som ett stöd
för den anställda personalen i utbildningssammanhang. Skillnaden i föreliggande text är att detta alltså utsträcks
till meniga soldater och specialister om de befinns lämpade.
45
Vissa skrivningar i perspektivstudien tyder på att Försvarsmakten också umgås med sådana tankar, se särskilt
Försvarsmakten, 2018a, Underbilaga 1.1, s. 8.
46
Den höga stridsberedskapen i exempelvis Nationale Volksarmée upprätthölls genom en 18 månader lång allmän
värnplikt, uppdelad i tre (sammanhängande) sexmånadersperioder. Systemet byggde således på att en ny utbildningskull ryckte in var sjätte månad (och följaktligen avslutade en sin tjänstgöring var sjätte månad), därmed fanns
alltid en andel i praktiken färdigutbildade soldater på förbanden. Utöver detta var ambitionen också att mellan en
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Ett sådant system skulle kosta väsentligen mer och kräva fler officerare och övrigt befäl (som idag är en
bristvara). Möjligheten och ”produktionsrationaliteten” i att avdela befäl för dels den innevarande beredskapsstyrkan, samtidigt som utbildning av rekryter dessutom skall genomföras, kan alltså starkt ifrågasättas. Därutöver riskerar ett sådant system att skapa en känsla hos de värnpliktiga att grundutbildningen är ett slöseri med tid om inte ytterligare utbildningsmöjligheter, exempelvis i form av ett ”utvidgat förbandsutbildningsskede” eller liknande, införs under beredskapstiden. Däremot skulle vissa förband med särskilda beredskapsuppgifter kunna tillämpa ett sådant system, exempelvis enheter ur Livgardet och den luftburna bataljonen (om den skulle ha värnpliktig personal i framtiden). Den här föreslagna lösningen med en pott av FFD som Försvarsmakten relativt fritt disponerar skulle nämligen kunna
vara kompatibel också med sådana lösningar. Detta skulle då ske på så sätt att en stor del av soldaternas
FFD tas i anspråk omedelbart efter grundutbildningens slut vid just sådana förband. Andra förband med
andra beredskapskrav kan istället ta ut dem mer jämnt fördelat över krigsplaceringstiden. Utöver detta
kan även vissa förband präglas av större personella begränsningar avseende befälstillgång än andra,
varför återigen, ett sådant beredskapssystem rimligen inte kan förespråkas som generell lösning.
FFD-systemet medger därmed sammanfattningsvis en hög grad av flexibilitet där olika typer av beredskapssystem inom samma överordnade lösning medges. De faktorer som är avgörande är antalet FFD
(som naturligtvis bör vara någorlunda lika av legitimitetsskäl), antalet totalt utbildade och krigsplacerade
soldater, krigsplaceringstiden samt beredskapssystemets förbrukning av FFD för att förbandstillgängligheten skall upprätthållas på en adekvat nivå.

Befälsförsörjningen av reservistförband: plutonchefen som bristvara
För att som officer någorlunda säkert kunna fungera i en plutonchefsbefattning (OF-1, i synnerhet löjtnant) krävs idag en treårig högskoleutbildning (exklusive en militär förstegsutbildning om minst sex
månader) samt ytterligare ett par år i yrket, en ”produktionstid” på minst fem år. För att specialistofficerare skall komma i fråga för sådana befattningar åtgår än mer tid, i regel fordras åtta till tolv års
erfarenhet i specialistofficerens tjänstegren. Före den tidpunkt han eller hon kan bekläda en plutonchefsbefattning skall vederbörande vara verksam som gruppchef eller operatör och därefter ställföreträdande
plutonchef eller tjänstegrenschef.47 Dagens försvarsmakt förefaller vad gäller befälsförsörjningen, även
vad gäller mängdbefattningar, vara besjälad av yrkesförsvarets rationalitet i insatsorganisationens tappning där professionens inre liv snarare än överväganden beträffande förmågan att producera och personalförsörja krigsförband står i fokus. Pendelns andra extremläge inträdde från och med de sista två till
tre decennierna av kalla kriget fram till dess värnplikten lades vilande. Då bekläddes många plutonchefsbefattningar i krigsorganisationen istället av värnpliktiga officerare med blott 15 månaders grundutbildning. I det systemet kan å andra sidan produktionsrationalitet och budgetrestriktioner sägas ha fått
överhanden på bekostnad av krigsduglighetsaspekter. Mycket vore därför vunnet om en medelväg mellan dessa extremer för krigsförbandens vidkommande kunde hittas.
En parallell till dagens situation rörande befälsförsörjningen fanns efter andra världskrigets utbrott. Under beredskapsåren uppstod en brist på utbildat befäl på de lägre befälsbefattningarna i den mobiliserade
organisationen. Genom 1941 års värnpliktslag infördes därför kategorin värnpliktiga officerare som fick
tredjedel och hälften av soldaterna skulle tjänstgöra i tre års tid i kapacitet av motsvarande våra underbefäl. Den
senare kategorin soldater kunde övertalas att göra en dubbelt så lång värnplikt eftersom den planekonomiskt organiserade diktaturen bland annat kunde fördela stipendier och platser på universitet och högskolor, ”Wehrpflicht in
der DDR”, på Mdr.de, läst 2018-07-14. DDR hade således en hel rad påtryckningsmedel och incitament till sitt
förfogande som såväl Försvarsmakten som det marknadsekonomiskt organiserade svenska samhället saknar.
47
Försvarsmakten, ”PROD F6 – implementeringen av trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation i IO19”,
FM2018-7744:1”, 2018-04-06, s. 8–9.
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en 24 månader lång utbildning. I 1960 års befälsordning gjordes utbildningen 21 månader lång för att
med värnpliktiga kunna bemanna befattningar som plutonchefer i krigsorganisationen.48 Sedan dess har
utbildningen, som framgått ovan, kortats ytterligare. I den aktuella perspektivstudien föreslås som ett
åtgärdsförslag återinförandet av värnpliktskategorin kompanibefäl.49 Detta är förmodligen också den
enda rimliga lösningen för att lösa problemet med det lägre taktiska befälet givet de problem som vidlåder Försvarsmaktens personalförsörjning idag. Lösningen är därutöver väl beprövad exempelvis vad
gäller kravprofiler vid mönstring under de dryga 60 år den varit i användning.
Några närmare tankar kring utbildningslängd och -inriktning presenteras emellertid inte perspektivstudien.
För att nå fram till en rimlig kravprofil på en sådan utbildning kan det vara en god idé att ringa i vad en
sådan värnpliktig plutonchef inte skall utbildas för att kunna. Vederbörande bör inte, såsom kadetter på
OP, utbildas för att på sikt kunna fungera i en lägre stab eller för en vidare militär karriär upp mot kaptens
grad/kompanichefsbefattning, ej heller syssla med administrativa uppgifter som eufemismen personalansvar innebär. Den värnpliktige plutonchefen skall heller inte primärt danas för att vara utbildare eller specialist inom ramen för en viss tjänstegren. För sådana uppgifter inom utbildningsorganisationen finns specialistofficerare. Däremot måste den kompanibefälsvärnpliktige utbildas för att bli just en lägre taktisk
chef och ges förutsättningar för att väl fungera i den rollen. Fokus måste därmed ligga på taktik/stridsteknik
(i förband med strid som huvuduppgift), ledarskap samt i övrigt utbildas på den egna förbandsorganisationen för att fungera under olika förhållanden. Utbildningen bör således huvudsakligen vara praktiskt orienterad. Detta utesluter akademiska inslag i en högskolemässig kursstruktur, däremot naturligtvis inte utbildningsmoment av mer teoretisk natur. Kompanibefälet måste vid mönstringen tas ut mot en liknande
kravprofil som tillämpades tidigare, eftersom den tid officerare (och i synnerhet specialistofficerare) har
för att mogna i sina befattningar, inte på samma sätt finns tillgänglig för dessa chefer.
Här föreslås i all korthet att utbildningen blir tvåårig för fältförbandens kompanibefälsvärnpliktiga. I sig
vore detta alltså inte något nytt grepp, det handlar i allt väsentligt om en ”renoverad” kompanibefälsutbildning från 1940-talet. En tvåårig kompanibefälsutbildning blir då också till längd, men inte helt till
inriktning, ekvivalent med dagens specialistofficersutbildning.50 Till skillnad från gårdagens kompanibefälselever kan dessa värnpliktiga efter genomgången utbildning rimligen inte utnämnas till fänrikar,
något som sammanhänger med såväl officersprofessionens akademisering som befälssystemets övriga
förändring sedan 2010-talets ingång. Däremot framstår den första specialistofficersgraden – sedan
2018/19 sergeant – som en lämplig grad. Förslagsvis utnämns därför dessa värnpliktiga till sergeanter i
reserven efter grundutbildningen, där tjänstgöringens miniminivå utgörs av de FFD de måste fullgöra
under plikt. Önskar vederböra tjänstgöra utöver detta står det vederbörande fritt att teckna ett reservofficerskontrakt med Försvarsmakten. Ett sådant upplägg löser därmed inte bara befälsförsörjningen till
krigsförbanden, utan kan i linje med förslaget att regelmässigt erbjuda övriga värnpliktiga korttidsanställning, bidra till utbildningsorganisationens behov av instruktörer.
Utöver detta bör också möjligheten att omvandla reservofficersstatusen till heltidsanställning övervägas
om individen så önskar och Försvarsmakten har sådana personalbehov. Han eller hon skulle då tjänstgöra
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”Värnpliktig officer”, Wikipedia, läst 2018-07-02.
Försvarsmakten, 2018a, Underbilaga 1.1, s. 7.
50
Den totala utbildningsgången utgörs utöver förberedande utbildningssteg om cirka sex månader av en 18 månader lång specialistofficersutbildning. Om den sökande haft minst tre års anställning i Försvarsmakten, varav minst
ett år som gruppchef, kan istället en förkortad specialistofficersutbildning genomföras som är ett år lång, ”Anpassad specialistofficersutbildning vid Markstridsskolan” på Forsvarsmakten.se, läst 2018-07-02.
49
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på samma villkor som övriga specialistofficerare. Eventuella kompletterande utbildningsinsatser i tjänstegrenen och/eller i pedagogik sker då på arbetsplatsen, förslagsvis under kompanifanjunkarens överinseende. På detta sätt kan lösningen också direkt understödja specialistofficerskårens personalförsörjning.
Territorialförsvarsförbandens kompanibefälsutbildning föreslås vara något kortare, 18 månader lång,
något som primärt motiveras av en mer nischad uppgiftsprofil och mer geografiskt begränsade uppgifter
för dessa förband. Grundprincipen för dessa kompanibefälsvärnpliktiga bör vara densamma och även
dessa bör kunna utnämnas till sergeanter i reserven. Däremot bör rimligen kompletteringsutbildning
krävas för att de också skall kunna anställas som specialistofficerare.
Värnplikten och personalförsörjningen av officers- och specialistofficerskårerna
Befälsförsörjningen med värnpliktiga i reservistförband syftar alltså ytterst till att få förbandens personal
komplett från meniga soldater upp till och med plutonchefsnivån. Därmed kan behovet av anställda
specialist- och yrkesofficerare reduceras i en mobiliserad organisation. Emellertid finns ytterligare en
dimension, nämligen det värnpliktiga systemets möjlighet att fungera som rekryteringspool till de båda
yrkesofficerskårerna. I tablå 1 nedan framgår hur olika typer av värnpliktsutbildning skulle kunna tillgodoräknas för officers- och specialistofficersutbildningarna.
Tablå 1: Invalideringsförslag avseende grundutbildning och specialist-, respektive officersutbildningarna
Värnpliktskategori
Specialistofficer (OR-6), SOU
Officer (OF-1), OP
Kompanibefäl, 24 mån
Utnämns till sergeant i reserven Grundutbildningen tillgodoräkefter GU. Kan, efter grundutbild- nas som praktik på OP, övriga
ningen (om så önskas och behov delar av OP läses som vanligt.
finns) också anställas som SO.
Delar av (viss) tidigare akademisk utbildning bör kunna tillgodoräknas.
Kompanibefäl, 18 mån
Utnämns till sergeant i reserven Grundutbildningen tillgodoräkefter GU. Kan anställas som SO nas som praktik på OP, övriga
efter 6 mån kompletterande SOU. delar av OP läses som vanligt.
Delar av (viss) tidigare akademisk utbildning bör kunna tillgodoräknas.
Gruppbefäl, 15 mån
Bör kunna anställas som SO (eller Grundutbildningen tillgodoräki reserven) efter 3 mån FOK samt nas halva praktikutbildningen
6–9 månader kompletterande på OP. Delar av (viss) tidigare
SOU.
akademisk utbildning bör kunna
tillgodoräknas.
Menig specialist, 15 mån
Bör kunna anställas som SO (eller Samma förfarande som idag.
i reserven) efter 3 mån FOK samt
9–12 månader SOU (beroende på
utbildningsinriktning).
Gruppbefäl, 11 mån
Samma förfarande som idag.
Samma förfarande som idag.
Menig 9–12 mån
Samma förfarande som idag.
Samma förfarande som idag.
Som framgår av tablå 1 är det framförallt specialistofficerskåren som mer direkt skulle kunna profitera på
ett värnpliktigt personalförsörjningssystem. Anledningen till detta är akademiseringen av officersutbildningen som, oavsett längd på den militära grundutbildningen, innehåller betydande moment som måste
läsas in i akademisk regi. Enbart med hjälp av ett värnpliktigt personalförsörjningssystem i botten kan inte
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utbildningen av officerare väsentligen skyndas på.51 Däremot torde värnplikten sannolikt medföra att antalet lämpliga sökande till officersprogrammet ökar (särskilt från kategorierna grupp- och kompanibefäl).

Förmågeökning i en redan befintlig organisation: hemvärnet/territorialförsvarsförbanden
Termen territorialförsvar förknippas i regel med kalla krigets lokalförsvarsförband. Dessa enheter kan sägas ha varit landstormens organisatoriska efterträdare och ökade fördelningarnas anfallskraft genom att de
frigjorde fältförband från mer stationära uppgifter. De kom att under kalla kriget att utgöra närmare två
tredjedelar av Försvarsmaktens förband. Dessa var således kraftigt inriktade på konventionell strid, främst
fördröjnings- och försvarsstrid, till stöd för de mer rörliga brigadförbandens verksamhet. Dessa enheter
grundutbildades endast undantagsvis, utan utgjordes huvudsakligen av äldre värnpliktiga som omsatts från
fältförbanden. Överföringen kunde ske såväl individvis som förbandsvis. Territorialförsvars-/lokalförsvarsförbandens möjligheter till repetitionsutbildning varierade och utbildningens kontinuitet var ofta
ryckig.52 Förbandens utbildningsståndpunkt var sannolikt därför ganska ojämn.
I rapportens inledande analys konstaterades att fältarméns betydelse i fredstid ligger i dess politiska kapital;
genom existensen av en sådan ökar sannolikheten och möjligheten för allierade att understödja Sverige i
händelse av en kris. Fältarmén måste kunna operera såväl i Sverige, som i övriga Östersjöområdet samt på
Nordkalotten tillsammans med andra för att vara avskräckande. Emellertid har en motståndare fler möjligheter till påverkan än genom ett storskaligt militärt angrepp. Detta kan ske exempelvis genom specialoperationer, sabotage och via proxy-aktörer såsom genom organiserad kriminalitet.53
För att hantera problem som kan benämnas som hybrida hot och sådana lägen mellan krig och fred på
konfliktskalan, vanligen benämnd gråzonsproblematik, behövs andra typer av förband. Dessa benämns här
territorialförsvarsförband. Om fältarmén således kan sägas vara ett markarenans instrument för högintensiv krigföring, worst case, så är territorialförsvaret optimerat för uppgifter som kan sägas vara more likely,
präglade av lägre stridsintensitet och delvis också av andra åligganden. Detta gör uppbyggnaden av ett
relevant territorialförsvar till en minst lika angelägen uppgift som skapandet av en fältarmé.
I den organisation som här avses med ett framtida territorialförsvar ingår såväl dagens hemvärn som
andra förband, särskilt inriktade på att hantera de problem som dagens hotbild bedömt ställer oss inför.
I detta avsnitt diskuteras primärt tre saker, hemvärnets personalförsörjning, en ökning av organisationens krigsduglighet samt att med relativt enkla medel göra hemvärnet till ett redskap som på fler sätt än
idag kan understödja den övriga Försvarsmaktens operationer. Utöver detta berörs hur och i vilken ordning det nya territorialförsvaret med hjälp av värnplikten som instrument borde byggas upp.
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En möjlig öppning skulle dock kunna finnas inom ramen för ”Flera vägar in”: de värnpliktiga 24-månaderssergeanterna som efter den militära grundutbildningen läst in en civil utbildning om 180 högskolepoäng och skrivit
en C-uppsats skulle kunna utnämnas till fänrikar i reserven eller eventuellt kunna anställas som yrkesofficerare.
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För Försvarsmaktens bedömning av hotbilden, se särskilt Militärstrategisk doktrin 2016, s. 29–38.
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Hemvärnet/de nationella skyddsstyrkorna: organisation och personalförsörjning
Hemvärnet är idag med hänsyn till organisationens storlek, Sveriges idag (i brist på bättre benämning)
största truppslag. Organisationen rymmer idag 22 000 män och kvinnor och är organiserad i 40 hemvärnsbataljoner. Detta kan jämföras med situationen år 2000 då hemvärnet övergick till en kompaniorganisation. Detta år omfattade organisationen fortfarande 70 000 hemvärnsmän, men redan 2005 hade
denna siffra minskat till 40 000. Medlemstappet fortsatte, om än i minskande takt. År 2009 hade hemvärnet således 30 000 medlemmar för att kring 2014 landa på dagens nivåer. År 2010 fattades beslut om
att minska organisationen från 60 bataljoner till dagens 40 (av något större snitt). Parallellt med detta
har hemvärnet tillförts viss ny materiel och genomgått en föryngring av personalstyrkan. Vidare har
övningsmöjligheterna förstärkts genom att krigsförbandsövningar för hela hemvärnet införts. Hemvärnspersonalens avtalstid har ökats från tidigare 20 timmar till som minst fyra dygn per år. I samband
med att värnplikten gjorts vilande har också möjligheter till frivillig direktrekrytering införts.54
Hemvärnets utgångsläge har därmed varit en större, men mindre välövad och välutrustad organisation.
Idag är de nationella skyddsstyrkorna således personellt mindre men i gengäld bättre övade, utrustade
samt är mer ändamålsenligt organiserade. Detta sammantaget innebär att hemvärnet kan lösa något mer
avancerade uppgifter i jämförelse med situationen under kalla kriget. Dagens hemvärn är således
”mindre, men vassare” men också den del av Försvarsmakten som för närvarande genom sin nationella
närvaro i störst utsträckning upprätthåller folkförankringen.
Liksom Försvarsmakten i övrigt har dock även hemvärnet långsiktiga rekryteringsproblem. Flera skäl kan
säkerligen anföras till detta. En sådan skulle kunna vara det säkerhetspolitiska läget fram till 2014 som
gjorde att engagemang i en mer nationellt präglad försvarsorganisation uppfattades som mindre angelägen.
Andra förändringar kan istället misstänkas höra samman med större samhällsförändringar såsom en ökad
urbaniseringsgrad, föreningslivets allmänna tillbakagång och inte minst utfasningen av den tidigare värnplikten. Den stora andelen medlemmar har en bakgrund i det tidigare pliktsystemet. Antalet nyrekryterade
soldater som tillförts genom det nyare rekryteringssystemet är däremot mer begränsat. På sikt, när större
åldersavgångar så småningom inträder, är dagens tillströmning sannolikt för liten för att kunna reproducera
organisationen över tid.55 Sverige har således 40 hemvärnsbataljoner på lånad tid.
Av denna anledning framförs i betänkandet ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” ett
förslag som innebär att hemvärnet, liksom exempelvis i Norge, via pliktsystemet tillförs lokalförsvarsförband med liknande uppgifter som dagens hemvärn och med 20 års krigsplaceringstid. Utbildningsvolymen för dessa ändamål anges till omkring 1 000 värnpliktiga per år.56
I perspektivstudien dyker följdriktigt också 21 bataljoner upp i planeringen. Dessa avses vara avsedda
för ”mer stationära uppgifter” och avsikten med dem är därutöver vara att de skall vara avkastningsförband.57 Denna lösning kan naturligtvis i förstone te sig attraktiv som svar på hemvärnets/territorialförsvarets rekryteringsproblem. Realiserbarheten i ett sådant förslag måste dock bedömas mot den kapacitet
som vidlåder dagens utbildningssystem då nya, kvalificerade fältförband också skall utbildas. Därutöver
är det frågan om just sådana förband inledningsvis bör prioriteras vad gäller territorialförsvaret.
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Larsson, 2017, s. 168–170.
För denna slutsats kring hemvärnets personalförsörjning, se särskilt SOU 2016:63, s. 124.
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SOU 2016:63, s. 125–128.
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Försvarsmakten, 2018a, bilaga 1, s. 50. Varför de föreslagna territorialförsvarsbataljonerna, mot bakgrund av
gråzonsproblematik och de utmaningar hybridkrigföring innebär, skall vara organiserade på detta vis och inte ges
en profil mer i riktning mot exempelvis säkerhetsförband, diskuteras emellertid inte. Det senare valet hade rimligen
varit mer naturligt.
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Utöver inriktningen på de föreslagna direktutbildade förbanden kan ytterligare invändningar riktas mot
personalförsörjningsutredningens förslag. Inte minst av legitimitetsskäl framstår det som problematiskt att
vissa värnpliktiga skall ha 20 års krigsplaceringstid. Med tanke på att så få av en årskull kommer att tjänstgöra överhuvudtaget, framstår det som långt ifrån tillrådligt att vissa kategorier värnpliktiga därutöver skall
kunna ianspråktas en betydligt längre tid än andra. De som är krigsplacerade i brigad- och divisionsförband
bör av stridsvärdesskäl nämligen ha en kortare krigsplaceringstid än 20 år. Till detta kan även fogas samhällsekonomiska invändningar åtminstone om man också avser att kontinuerligt öva eller på andra sätt
använda förbanden. Med stigande ålder, stiger också alternativkostnaderna för förbandens soldater utöver
andra tillgänglighetsproblem kopplade exempelvis till familjebildning. Givet att förbandsmassan kommer
att vara betydligt mindre än kalla krigets måste tillgängligheten därför sättas i högsätet när personalförsörjningssystemet med plikt/utskrivning som grund dimensioneras.
I Perspektivstudien kopplas förhoppningen att utskrivningen/den återaktiverade värnplikten skall leda
till en ökad rekrytering av GSS/K. Man talar härvid i termer av ”verkningsgrad” (enkelt uttryckt antal
rekryterade GSS/K per antal GSS/P).58 Jag menar att den verkligt intressanta frågan istället är hur många
GSS/P som efter tio års krigsplacering kan tänka sig att skriva på ett hemvärnskontrakt när de utgått ur
fältarméns organisation.
I ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” anges att hemvärnet har ett årligt rekryteringsbehov på omkring 2 000 soldater per år.59 Om Försvarsmakten hanterar sina GSS/P på rätt sätt,
genom att bygga förbandsanda och göra värnplikten och krigsplaceringsåren till något större än bara ett
åtagande (exempelvis genom ett slags ”veteranprogram” för aktiva soldater) – så vore det rimligt att
anta att hemvärnet skulle kunna få en betydande tillströmning av redan förhållandevis välutbildade och
välövade ”rekryter” i början på 30-årsåldern. Människor som trivs i en organisation som upplevs som
meningsfull har rimligen incitament att behålla kontakten med den framgent. Om Försvarsmakten omhändertar verksamheten runt krigsplacerade GSS/P väl torde ”verkningsgraden” bli väsentligen högre
beträffande GSS/P som går till hemvärnet än vad som var fallet förr. Denna för hemvärnet (förmodat)
positiva nyhet har naturligtvis det negativa med sig att det kommer att dröja omkring ett decennium
innan effekterna av den nu återaktiverade plikten materialiserar sig, såvitt nu inte omfattande direktutbildning tillämpas. Hur skulle då en rimlig tågordning kunna se ut för att generera ett territorialförsvar
och vilka åtgärder kan tänkas krävas för att åstadkomma det? Nedan diskuteras de enligt min mening
mest akuta behoven av direktutbildade förband knutna till territorialförsvaret och den ordning de bör
genereras i för att en expansion med sådana bataljonsförband med rimliga möjligheter till framgång
skall vara möjlig i ett senare skede.
Hemvärnets förmågor och egenskaper: nu och på kort sikt (0–5 år)
Hemvärnet tangerar redan idag den profil – och bör med relativt enkla medel ytterligare kunna omdefinieras till förband – som ligger i skärningspunkten mellan bevaknings-, underrättelse-, säkerhets- och lätta
skytteförband.60 De egenskaper hemvärnet besitter, exempelvis hög beredskap i kombination med dagens
övningsfokus, torde redan idag göra organisationen skickad att lösa sådana uppgifter. Mot bakgrund av
hot i skymningsläget mellan krig och fred samt behovet av att kunna möta mindre kuppartade angrepp är
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Försvarsmakten, 2018a, underbilaga 1.1, s. 6.
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I Handbok Hemvärn 2018, anges hemvärnets uppgifter idag till att bevaka och skydda område/objekt, skydda
transport samt övervaka. Utöver detta tillkommer uppgifterna störa och fördröja, dock endast efter det att ytterligare utbildningsinsatser genomförts och materiel tillförts, Försvarsmakten 2018b, s. 13.
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hemvärnet därför en mycket central organisation.61 Till del fyller hemvärnet även den roll som det gamla
lokal- och territorialförsvaret hade (om än med numerära begränsningar) att verka över ytan.
Hemvärnet bör dock för att än bättre kunna skydda viktiga installationer och understödja större operationer, även särskilt utbildas för att konstruera skenmål och skeninstallationer. Organisationens förmåga
att på direkta sätt skydda anläggningar mot fjärrbekämpning är obefintlig eftersom exempelvis luftvärns- och telekrigsförmåga saknas. Däremot skulle dess indirekta förmåga att göra så genom vilseledning rimligen kunna bli av betydligt större betydelse. Detta kräver särskilda utbildnings- och övningsinsatser samt tillförsel av viss materiel. Emellertid bör det inte handla om några i sammanhanget större
ekonomiska summor. Organisationens potential att lämna ett bidrag till vilseledningsoperationer genom
skenmålskonstruktion och viss sensormanipulation torde däremot kunna bli rätt avsevärd, i synnerhet
som hemvärnet idag också har den största lokala närvaron av Försvarsmaktens organisationer. Om hemvärnet kan lösa sådana uppgifter, binds inte heller så stora resurser från övriga förband upp för sådan
verksamhet. Däremot tillförs Försvarsmakten ett verktyg för vilseledningsoperationer över ytan, en förmåga som givet hotet från fjärrbekämpningssystem rimligen blir allt viktigare att behärska. Även i ”Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov” (SOU 2018:7) lyfts behovet av att kunna bedriva vilseledning
fram.62 Förslaget ligger således väl i linje med idag redan identifierade behov.
För att lösa uppgifter som rör skydd av objekt, för att försvåra för en tänkt motståndares möjlighet till
spaning och inhämtning, samt för att skydda egen personal, bör därutöver varje hemvärnsbataljon utrustas med materiel för att upptäcka och bekämpa drönare. Detta gäller i synnerhet sådana UAV:er som
kan misstänkas förekomma i riklig mängd i en situation där en väpnad konflikt ännu inte brutit ut. Denna
typ av drönare är alltså primärt av civil typ, där användandet av dem inte går att spåra till en statlig aktör
(såsom exempelvis är fallet för militära drönare som vanligen opererar på hög höjd). Att förneka motståndaren en högupplöst lägesbild i fred/gråzonsläge bör också vara en högt prioriterad uppgift för att
vilseledningsoperationer skall fungera.
Förhållandevis enkla drönare har därutöver visat sig vara mycket effektiva för informationsinhämtning
och eldreglering och har vållat stora problem i strider i Ukraina.63 Det finns liten anledning att tro att
dessa inte skulle användas mot svenska förband om Sverige skulle hamna ett skymningsläge eller i krig.
Faktum är att civila drönare med (förmodligen) bra kameror för bild- och videoupptagning redan idag
har använts mot bland andra svenska förband i samband med övningar. Exakt hur förmågan att bekämpa
UAV:er bäst organiseras är däremot något som materiel-, fält- och organisationsförsök, jämte analyser
av erfarenheter från olika konflikter, bör utvisa.
Det bör i sammanhanget understrykas att det är väsentligen mer betydelsefullt att tillföra hemvärnet
sådan förmåga än exempelvis konventionella portabla luftvärnssystem som Stinger eller Strela. Bortsett
från kryssningsrobotar utgör drönare idag sannolikt ett betydligt allvarligare lufthot för territorialförsvaret än attackhelikoptrar och annan Close Air Support. Därtill kräver ett luftvärn tillgång till måldata och
luftlägesbilder för att undvika vådabekämpning, något som rimligen är svårt att bygga upp med hemvärnsförband som grund. Hemvärnsförbandens kapacitet att bekämpa drönare jämte förmågan att lämna
bidrag till vilseledningsoperationer bör alltså vara nya förmågor som i närtid bör prioriteras och byggas
upp i redan befintlig organisation.
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Under förutsättning att utskrivningen/värnplikten hanteras på sätt som föreslagits i denna rapport, kommer hemvärnet dock inte vara de enda förbanden med hög beredskap. Utöver GSS/K finns då även krigsplacerade GSS/P
att tillgå med något dygns varsel.
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För detta se exempelvis Karber 2015 och Friese, 2016.
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Att öka den befintliga organisationens krigföringsförmåga (5–10 års sikt)
Som redan antytts ovan finns ett antal saker som måste göras före det att uppsättandet av nya territorialförsvarsbataljoner kan komma i fråga. Givet Sveriges stora yta och den säkerhetspolitiska utvecklingen är hemvärnet trots sina 22 000 soldater en liten organisation. Att den stora massan av hemvärnsförbanden av utbildningslogistiska och andra skäl i närtid rimligen inte kan eller bör omsättas genom
plikt, betyder dock inte att hemvärnet/territorialförsvaret inte bör få några tillskott. I Försvarsmaktens
perspektivstudie pekar man också på att varje militärregion bör ha förband för säkerhetstjänst, militärpolisverksamhet, fältarbeten, underhållstjänst, lednings- och sambandstjänst, skydd och bevakning.64
Förslaget nedan tar därför särskilt sikte på vad hemvärnet/territorialförsvarsförbanden torde behöva och
ungefärligen i vilken omfattning. Som i all verksamhet gäller det att prioritera, i det här fallet avseende
vilka typer av förband som bör direktutbildas med plikt till hemvärnet/territorialförsvaret och i vilken
ordning detta bör göras.
Det finns som bekant fler aspekter än numerären för att öka en militär organisations möjligheter att
verka. Utöver antalet förband är tiden de kan vara insatta en sådan central faktor. En prioriterad åtgärd
borde därför vara att på militärregion-nivå först etablera en logistikorganisation med särskild uppgift att
underhålla ett normerat antal hemvärns- och territorialförsvarsförband. Konkret skulle då ett antal logistikbataljoner per militärregion upprättas med plikten som instrument.65 Dessa skulle tillhandahålla
ammunitions-, livsmedels- och drivmedelsresurser som körs ut till förbanden från i förhand uppgjorda
regionala lager. Utöver dessa funktioner bör en sådan logistikorganisation även ha som uppgift att lösa
vissa sjukvårds-, sjukvårdstransportuppgifter samt understödja med resurser för upprätthållandet av en
god fälthygien. På detta sätt skulle den redan befintliga organisationens uthållighet och tillgänglighet
ökas. Detta bör kunna ske på förhållandevis kort sikt, relativt kostnadseffektivt samt utan att belasta
befintlig hemvärnsorganisation. Logistikorganisationen måste dock utformas för territorialförsvarets behov, exempelvis bör dess personal bo inom länet/militärregionen där de skall lösa sina uppgifter.
Exakt hur många sådana logistikförband som skulle behövas för att förlänga insatstiden en viss normerad tid måste naturligtvis analyseras mer ingående. Ett brigadförband i Sverige hade som regel en underhållsbataljon som skulle serva fyra skytte- eller mekaniserade bataljoner, en brigadhaubitsbataljon
(vilket i sig är ett logistiskt krävande förband), en pionjärbataljon samt ett antal fristående kompanier,
alltså ett förhållande på ungefärligen 1:6.66 Under förutsättning att regionala/lokala förråd läggs upp,
torde 40 hemvärnsbataljoner med detta nyckeltal behöva mellan sex och åtta sådana jämförelsevis lätta
logistikförband. Utbildas därutöver ytterligare bataljonsförband för territorialförsvaret i ett senare skede,
måste naturligtvis också underhållsorganisationen växa i paritet med detta.67
Utöver underhållsförband bör även pionjärresurser av inledningsvis kompanis storlek övervägas att tillföras på militärregionnivå. Dessa skulle då främst ha som uppgift att utföra olika typer av militära fältarbeten,
bland annat understödja tyngre moment i konstruktionen av vissa typer av skenmål och andra typer av
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Här finns olika tänkbara dimensioneringsalternativ. Ett vore att utforma underhållsorganisationen efter ett visst
antal hemvärnsförband, oavsett hur många som regionen hyser i fred. På så sätt kan tillförsel av hemvärnsförband
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installationer med bäring på vilseledningsuppgifter. Därutöver skulle de kunna bistå hemvärnet vid stormar
då väg måste röjas, vid översvämningar, skogsbränder och andra kriser i fredstid. I händelse av en mer
konventionell konflikt på svensk mark skulle dessa förband genomföra fältarbeten som understödjer fördröjningsstrid. Även dessa förhållandevis små förband bör kunna sättas upp med värnplikten som instrument och ge hemvärnet/territorialförsvaret en landmilitär hävstångsförmåga. Mellan tummen och pekfingret bör det initialt handla om kanske två till tre kompanier per militärregion (det vill säga totalt åtta till tolv
kompanier). Även om antalet förband inte är angivet i perspektivstudien, torde förslaget annars ligga väl i
linje med Försvarsmaktens resonemang.
Utöver stabs- och ledningsresurser (som här antas vara etablerade eller kunna etableras på kort sikt), bör
även utbyggnaden av förband för indirekt eld komma i fråga. Sedan ett par år genomför hemvärnet
försök med att sätta upp en granatkastarpluton per militärregion (även om plutonen i regel har en specifik
hemvärnsbataljon som ”värdförband”). Beväpningen utgörs av 12 cm granatkastare.68 Ökar kraven på
hemvärnets förmåga att lösa försvars- och fördröjningsuppgifter bör en utbyggnad av understödsförmågan övervägas. Detta kan ske genom skapandet av ett antal granatkastarkompanier per militärregion.
Varje kompani skulle förslagsvis förfoga över tre granatkastarplutoner, en stab- och tross/ammunitionspluton samt en eldledningspluton bestående av tre eldledningsgrupper (eftersom eldledningsförmåga
inte kan utan vidare kan förutsättas finnas hos de förband som skall understödjas). Granatkastarna kan
antingen, som idag, vara dragna eller monterade i bakänden på en bandvagn med rekylinhämtning och
hydrauliskt markankare för att möjliggöra högre omgrupperingshastigheter. Ett sådant kompani kan då
understödja olika förband på (max) tre olika täter, inte bara med skjutande enheter utan även med eldledningskapacitet. Även dessa förband bör sättas upp med i regionen hemmahörande värnpliktiga som
grund. Beräkningsgrunden torde vara ungefärligen densamma som för pionjärkompanierna.
De tillförda, direktutbildade förbanden, är således inte särskilt många men skulle öka organisationens
förmåga rätt avsevärt. Mot detta skall vägas att Försvarsmaktens utbildningsresurser kommer att vara
ansträngda. Även fältförband skall ju utbildas parallellt med detta. En rimlig tidsram för att få hela underhålls- och understödsorganisationen på plats skulle kunna tänkas vara inom en tioårsperiod, med
andra ord torde den senast kunna vara fullt ut etablerad 2025–2030. Om en rangordning ändå måste
göras bland dessa förband, bör högst prioritet åsättas etablerandet av en logistikorganisation och lägst
prioritet ges förband för indirekt eld.
Nästa skede där värnplikten kan användas för hemvärnets/territorialförsvarets uppbyggnad rör däremot
frågan om direktutbildade skytteförband. En initial åtgärd bör härvidlag vara att först utbilda hela hemvärnsskytte-/insatskompanier som tillförs redan existerande hemvärnsbataljoner, förslagsvis med början
i dem som antingen från början är små eller som blivit det på grund av personalbrist. Anledningen till
denna prioritering är inte minst att dessa bataljoner med utrustning redan finns i sinnevärlden. Det är
”endast” personalen som fattas. Målbilden bör då vara att samtliga hemvärnets 40 bataljoner, utöver
övriga förbandsdelar, består av minst fyra helt personellt uppfyllda insats- och bevakningskompanier.69
I sammanhanget är det av avgörande betydelse att den värnpliktiga personalen inte blandas med den frivilliga eftersom personalkategorierna tjänstgör under olika förutsättningar. Detta påverkar inte minst vad
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För detta se exempelvis ”494:e granatkastarpluton” på www.hemvarnet.se, läst 2018-09-16.
Inriktningen i perspektivstudien är att hemvärnet på sikt skall bestå av 26 000 man, där varje hemvärnsbataljon
består av tre till fem kompanier vid sidan om övriga förbandsdelar, Försvarsmakten 2018, Bilaga 1, s. 54. Huvudinriktningen på det här presenterade förslaget skiljer sig därmed inte särskilt mycket åt från perspektivstudiens,
den väsentliga skillnaden är sättet att uppnå detta och hur processen ser ut.
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som kan krävas av avseende insatsdygn och övningstid. Därför bör kompaniet vara den minsta personellt
homogena enheten. Denna lösning är att betrakta som ett slags nödlösning till dess en tillräcklig frivillig
rekrytering säkerställts och förmodas av mig vara nödvändig för att klara den befintliga organisationens
akuta personalbehov de kommande tio åren. Om sådana åtgärder inte vidtas, riskerar Försvarsmakten inte
bara att behöva bygga upp övriga territorialförsvarsförband, utan på sikt även att behöva återskapa 40
hemvärnsbataljoner, vilket också är den enskilt största förbandsmassa Försvarsmakten idag förfogar över.
Att inte ägna existerande organisation tillräcklig uppmärksamhet kan alltså straffa sig mångdubbelt.
Parallellt med den värnpliktiga direktutbildningen till hemvärnsbataljonerna bör, till dess rekryteringen
stabiliserats, möjligheten finnas kvar för enskilda individer att som idag på frivillig väg söka sig till
hemvärnet. Därmed får hemvärnsförbanden tre möjligheter till personalförsörjning. Två av dem bygger
på individuell rekrytering, dels före detta krigsplacerade värnpliktiga, dels enskilda individer som frivilligt söker och grundutbildas till hemvärnet. Den tredje kategorin utgörs av kompanivis omsättning
där värnpliktiga utbildas till bataljonerna och där krigsplaceras i tio år. Målbilden bör dock vara att
hemvärnsbataljonerna kan personalförsörjas helt genom frivilliga före detta värnpliktiga från och med
2030-talets ingång.
Först därefter, i ett tredje skede, bör sedan uppsättandet av helt nya skytte- eller säkerhetsbataljoner ta
vid. Dessa bör ha likartad struktur, utrustning, rörlighet och uppgifter i linje övriga hemvärnsbataljoner
men utbildas med plikt och bör vara lokalt rekryterade (från samma län/militärregion). Uppbyggnaden
av sådana förband bör rimligen tidigast kunna ta sin början kring 2025, men mer sannolikt och med
större intensitet från och med 2030.70 I bilaga 3 visas översiktligt hur ett kompani i en sådan bataljon,
liksom ett med plikt utbildat hemvärnskompani skulle kunna vara organiserat.
Med tillgång till såväl underhålls-, som vissa understödsförband skapas därmed en möjlighet att för
särskilda ändamål skapa tillfälliga bataljonsstridsgrupper för vissa särskilt krävande uppgifter. Förslaget
innebär att hemvärnets förmåga att kombinera olika vapen och förmågor ökar. Priset för detta är ett
förhållandevis lätt fotavtryck i de initialt begränsade utbildningsresurserna, men ge ett stort bidrag till
Försvarsmakten i relation till en av de mer centrala hotbilderna. En sådan förmågeökning skulle därutöver kunna få som bieffekt att fler frivilliga söker sig till en än mer kvalificerad hemvärnsorganisation.
Nedan visas den tänkta hemvärns- och territorialförsvarsorganisationens centrala förmågekluster efter
genomförda reformer.
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I perspektivstudien räknar man med att fyra territorialförsvarsbataljoner har etablerats 2025, men den bedömningen är naturligtvis inte gjord mot bakgrund av den progression som här föreslås där först en kompanivis komplettering av hemvärnsbataljonerna skett. För detta se Försvarsmakten 2018, bilaga 1. s. 69.
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Figur 1. Territorialförsvarsförbandens uppgifter och förmågor71

Understöds- och underhållsförbanden kopplade till de nationella skyddsstyrkorna, liksom även de med
värnplikt utbildade skytte-/säkerhetsbataljonerna och hemvärnets värnpliktiga kompanier kan som nämnts
ges en grundutbildning som är något kortare än den som fältarmén får. Förslagsvis omfattar den dagens
nio, respektive elva månader. Den något kortare utbildningen kan motiveras med att de har en klar uppgiftsprofil i en huvudsakligen regional och nationell kontext, men också av produktionsrationella skäl.72
Territorialförbandens personal bör ha samma krigsplaceringstid efter genomförd grundutbildning som
fältförbanden, alltså omkring tio år. Däremot bör deras tjänstgöringstid efter avslutad grundutbildning,
i jämförelse med fältförbandens, kunna ökas med ca 100 dagar. Detta dels för att territorialförsvarsförband under gråzonslägen måste ha en högre insatsuthållighet, men också för att dessa soldater gjort en
kortare grundutbildning. Detta senare argument har därmed bäring på legitimitets- och rättviseskäl. Här
skiftas alltså grundutbildningstid mot beredskapsdygn. En sådan omfattning på tjänstgöringen torde vara
mer än tillräcklig för att vara kompatibel med hemvärnets generella övnings-, beredskaps- och insatsmönster samt medge ordentliga marginaler i händelse av extraordinära händelser.
Till skillnad från hemvärnets personal, bör dock inte nödvändigtvis något generellt krav på att tjänstgöra
ett visst antal dygn per år föreligga. Dessa förbands förfogandedygn tas istället ut när chefen för militärregionen anser att behov föreligger. Efter det att krigsplaceringstiden löper ut finns därefter, precis
som för fältförbanden i övrigt, möjligheten för de territorialförsvarsvärnpliktiga att på frivillig väg ansluta sig till hemvärnet, en organisation som de vid det laget bör vara väl bekanta med.
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I bilaga 3 visas hur dessa förmågor skulle kunna åstadkommas med utgångspunkt i en kompaniorganisation.
Produktionsrationaliteten rörande territorialförsvarsförband berörs särskilt nedan i samband med resonemang
om karusellsystem som kräver en kortare utbildningstid än ett år för att fungera optimalt.
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Utbildningskapacitet: en flaskhals i ett militärt återtagande
Att öka utbildningskapaciteten: instruktörer
En av återtagandets flaskhalsar idag är bristen på personal som kan avdelas för utbildningsändamål. Därvidlag finns ett flertal delproblem. För det första kan konstateras att officerskårens åldersstruktur idag är
skev. Utöver detta har såväl antalet platser som antalet lämpliga sökande på officersprogrammet under en
följd av år varit lägre än behoven och rimligen väsentligen lägre än de behov som kan förutses i samband
med ett återtagande. I ”En robust personalförsörjning av det militära försvaret” för man fram ett flertal
förslag. Bland annat bejakar man Försvarsmaktens arbete med en anpassad officersutbildning för soldater
och gruppchefer. Vidare framförs förslag som syftar till att kunna använda officerare som tagit avsked som
reservofficerare och att studenter som skaffat sig en civil högskoleutbildning skulle kunna ges en kortare
inomverksutbildning för att kunna bli reservofficerare.73
Ett annat förslag i linje med detta är att se över vad dagens officerare och specialistofficerare egentligen
arbetar med. Finns det arbetsuppgifter av administrativ karaktär som civilanställda kan sköta istället?
Finns det arbetsuppgifter som, givet det förändrade säkerhetsläget, kan prioriteras ned eller som helt
enkelt blivit redundanta i sammanhanget? En sådan översyn skulle förmodligen kunna frigöra åtminstone en del kapacitet för utbildningsändamål.74
Utöver officerare och specialistofficerare finns anställda gruppchefer, soldater och sjömän att tillgå. De
kan naturligtvis användas som instruktörer, något som för övrigt också sker idag. Till detta skall dock
läggas att fast anställda officerare och manskap också kommer att behöva avdelas för andra uppgifter
såsom övningar, beredskap och viss internationell verksamhet, varför alla inte kan göras gripbara för
just grundutbildning. Vidare bör också påpekas att en större volym av landstridskrafter, naturligtvis
också kommer att kräva fler instruktörer. Att enbart rekrytera för att vidmakthålla dagens organisation
– vilket i sig är en stor utmaning – kommer sannolikt inte att räcka framgent.
Det står således klart att även om det finns personal som potentiellt kan användas för utbildningsverksamhet, är tillgången på denna ingalunda obegränsad. En flaskhals för att i framtiden kunna skala upp
arméns storlek och öka dess förmåga, är därmed sannolikt tillgången på instruktörer.
Som tidigare framgått har ett antal förslag framförts som skulle innebära att pliktsystemet skulle kunna
generera instruktörer i form av frivilliga korttidsanställningar för meniga soldater, specialister och
gruppchefer efter genomförd värnpliktsutbildning. Förslaget har här presenterats som ett led i Försvarsmaktens strategiska ledarskap med syftet att knyta reservister till förbanden. Som sådana skulle de då
ingå i ett utbildningslag under ledning av en specialistofficer. Denna typ av korttidsanställning skulle
främst inskränkas mot utbildnings- och instruktörsuppgifter och bör alltså inte förväxlas med kategorin
GSS-K/T:s mer breda repertoar. Vid mer omfattande korttidstjänstgöring skulle soldaten eller gruppbefälet som ett slags uppmuntran också kunna befordras inom sin personalkategori. Anställningsformen
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SOU 2016:63, s. 109–120. Då allt fler vägar in till officersyrket idag öppnas upp och allt fler lösningar måste
tillgripas för att hjälpligt säkerställa rekryteringen måste så småningom frågan inställa sig vilken roll tvåbefälssystemet och akademiseringen av officersutbildningen egentligen spelar i praktiken. Ett annat spörsmål är vilka kostnader
vidareutbildning, övningar med mera det är förbundet med för att skapa en officerskår med en rimlig minimikvalitet
och gemensam professionell grund att stå på. Satsningar som ”Flera vägar in” må i det korta perspektivet och givet
befälsbristen vara rationella, men dess eventuella risker bör också värderas i ett längre perspektiv.
74
Även i SOU 2016:63, s. 151–152 påpekas att den administrativa bördan för officerarna i grundutbildningsverksamhet bör hållas på ett minimum och att anställandet av civil administrativ personal kan vara ett sätt att frigöra
personal för utbildningsverksamhet och därmed öka produktiviteten.
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bör präglas av flexibilitet, exempelvis vad gäller hel- och halvtidstjänstgöring eller möjligheter att tjänstgöra ett begränsat antal månader i taget för att bäst motsvara Försvarsmaktens aktuella behov. Detta
förslag bör dessutom kunna genomföras tämligen omgående, i princip efter det att den första nya värnpliktskullen avslutar sin utbildning, alltså redan 2019.
Ett liknande förslag, särskilt avseende värnpliktiga gruppchefer, vore som nämnts att överväga införandet av kategorin reservunderbefäl. Deras uppgift skulle i likhet med de meniga främst vara att vara
verksamma som instruktörer/utbildningsassistenter men med motsvarigheten till ett reservofficersavtal
i botten. Avtalet skulle dock inte innebära någon skyldighet att delta i internationell verksamhet utan ha
direkt bäring på svenska nationella intressen. Internationell tjänst bör vara förbehållet kategorin GSS/K
för att öka rekryteringskraften. Skulle förslaget inte slå väl ut, kan dessa gruppchefer på liknande premisser som de meniga ändå erbjudas korttidsanställning.
Slutligen har också redan förslag kring de kompanibefälsvärnpliktiga framförts som innebär att de efter
genomgången grundutbildning blir specialistofficerare i reserven. Det enda de behöver göra för att aktivera sin anställning som sådan vore då att skriva ett reservofficersavtal.
Alla dessa förslag syftar ytterst till att värnplikten delvis skall kunna bära vissa delar av sin egen
utbildningsbörda åtminstone intill dess ordinarie kapacitet byggts upp. Det som ännu är oklart är naturligtvis hur många reservister som skulle vara villiga att engagera sig som instruktörer eller utbildningsbiträden. Förmodligen bör det delvis ha att göra med hur väl Försvarsmaktens förband lyckas
med att skapa förbandsanda och en känsla av att tillhöra ”en skara av utvalda”, men naturligtvis också
med arbetsmarknadens konjunkturer.

Att öka utbildningskapaciteten: infrastruktur
Den sedan millennieskiftet kraftigt stympade utbildningsorganisationen för arméns behov rör långt mer
än tillgången till instruktörer. Bristen på utbildningsanläggningar, sängplatser och andra typer av installationer nödvändiga för att bedriva militär utbildning är också bekymmersam. På medellång och lång
sikt finns förmodligen inga andra alternativ än att återskapa/bygga upp ett antal kasernetablissemang.
Utformningen och omfattningen av dessa anläggningar är det dock inte möjligt att uttala sig om, eftersom någon mer precis inriktning beträffande arméns storlek inte behandlas här. Istället för att diskutera utbildningskapacitetens volym kommer här istället några principer för hur utbildning kan organiseras innan mer permanenta och ändamålsenliga utbildningsetablissemang skapats.
Prefabricerade kaserner
Ett sätt att öka kapaciteten för att hysa ett ökat antal värnpliktiga kan vara att ta fram prefabricerade kasernbyggnader. Dessa skulle då i princip bestå av enkla modulbyggnader som monteras på avsedd plats.
De kan antingen byggas upp i anslutning till redan befintliga kaserner för att öka kapaciteten eller byggas
upp i anslutning till ett övningsområde/skjutfält för att skapa en helt ny anläggning. De problem denna
lösning rimligen kan hantera någorlunda snabbt och kostnadseffektivt är bristen på sängplatser, hygienutrymmen, fyslokaler, enklare vård- och utspisningslokaler. Däremot blir det rimligen svårare att på detta
sätt snabbt och billigt bygga upp sådant som verkstäder, motorhallar och utrymmen för utbildning på mer
avancerade system som exempelvis stridsfordon, artilleri- och luftvärnssystem. Enbart med denna lösning
kan således ett mer begränsat antal truppslag och tjänstegrenar betjänas från ax till limpa. Strängt taget
torde det röra sig om vissa kavalleri-, lättare skytte-, pionjär-, spaningsförband och i synnerhet territorialförsvars-/säkerhetsförband. Å andra sidan kan i princip samtliga arméns truppslag begagna sig av sådana
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anläggningar för utbildningens inledande skeden. Den senare befattnings- och förbandsutbildningen ställer
däremot högst varierande krav på utbildningsanläggningarna.
Stations-/karusellsystem
En fråga är den fysiska infrastrukturen, en annan är hur den utnyttjas. Även här kan det finnas möjligheter till att öka effektiviteten i produktionen av förband. Ett sådant sätt kan vara att använda sig av ett
stationssystem. Samtliga värnpliktiga utbildas då på ett antal GMU-anläggningar (varav en del kan vara
av prefabricerad karaktär), varvid de sedan överförs till anläggningar som specifikt är kopplade till befattningsutbildningen. Eventuellt kan ett tredje steg tillkomma då förbandsutbildningen tar vid. Förutsättningen för systemets effektivitet är att de olika skedena för majoriteten av de värnpliktiga (de meniga) är ungefärligen lika långa. Detta medför fler ”inryck” per år i jämförelse med att en utbildningsanläggning/förband används. Beläggningen i ett totalt optimerat system blir då närmare 100 procent per
anläggning. Detta kräver i sin tur en noggrann planering av den utbildande personalen för att denna inte
skall slitas ut.
En fördel med ett sådant system är att instruktörerna vid i synnerhet GMU- och ”befattnings-anläggningarna” i hög utsträckning kan specialiseras. Vid förbandsutbildningsskedet då flera olika färdigheter
och förmågor skall sättas samman gäller dock inte detta, senast då bör förbandet dessutom ha de chefer
enheten är tänkt att ledas av under krig/insats. Vid de två förstnämnda anläggningstyperna torde specialistofficerare, värnpliktiga specialistofficerare (kompanibefäl) samt korttidsanställda reservister kunna
utgöra en större andel av instruktörskåren, medan en högre andel mer juniora specialistofficerare och
officerare troligen lämpar sig bättre för förbandsutbildningsskedena.
Stationssystemet har naturligtvis något industriellt över sig, det är ett slags löpande band-modell. Den
förmodat ökade effektiviteten är troligen också förknippad med vissa fallgropar. Särskilt viktigt vid val av
en sådan lösning torde vara att de individer som så småningom skall bli ett krigsförband i möjligaste mån
hålls samman under utbildningstiden. Att alltför mycket blanda olika grupper under de olika utbildningsskedena är förmodligen förödande för förbandsandan. Soldaterna bör dessutom redan från början veta vad
deras förband heter, något om dess traditioner (om sådana finns), hur dess standar ser ut och liknande
identitetsskapande åtgärder. Ytterligare en utmaning som stationssystemet måste hantera är hur det värnpliktiga befälet, i synnerhet grupp- och plutonchefers förstegsutbildning kan passas in i ett sådant system.
Slutligen finns en nackdel i att de olika utbildningsskedena kommer att infalla under olika årstider för olika
inryckningskullar. Vissa kommer att göra sin vinterutbildning under GMU-skedet, andra under förbandsutbildningsskedet. Detta är möjligen en nackdel som man får ta med i köpet. Vissa korrigeringar får då
göras i efterhand i samband med repetitionsutbildningen. Fördelen är å andra sidan att mindre tekniktunga
förband skulle kunna utbildas betydligt mer personaleffektivt och infrastruktursålt.75
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En kombination av prefabricerade kaserner och karusellsystem skulle alltså med fördel kunna användas för utbildning kopplad till direktutbildade kompanier till hemvärnet, territorialförsvarets understödsorganisation och skytte/säkerhetsbataljoner (med 9/11/18 månaders värnplikt). Om varje anläggning dimensioneras för tre inryck årligen
med en kapacitet för runt 300 värnpliktiga (två kompanier) och tre sådana ”utbildningskaruseller” byggs upp (exempelvis en i södra, en i mellersta och en i norra Sverige) skulle motsvarande 18 kompanier kunna utbildas årligen. När
utbildningen av territorial-/säkerhetsbataljoner tar vid skulle detta kunna ske i form av inryck av omkring en halv
bataljon per anläggning tre gånger per år, det vill säga fyra bataljoner i riket per år. Detta innebär att huvuddelen av
den planerade organisationen kan utbildas på omkring tio års tid. För kompanibefälseleverna i dessa förband (cirka
200 per år) kan en nationell kompanibefälsskola övervägas där dessa värnpliktiga gör en sex–sju månader lång förstegsutbildning innan de placeras ut vid sina respektive förband lagom till dess gruppbefälet rycker in.
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Samverkan med Finland
Sverige har som bekant ett långt gående samarbete med Finland. Finland har inte följt Sveriges exempel
utan har större delen av sin infrastruktur för utbildningsändamål kvar. Detta skall vägas mot att Finland
även har en större förbandsmassa och därmed också större utbildningsbehov. Icke desto mindre kunde
det vara värt att sondera möjligheterna för den svenska Försvarsmakten att hyra ett eller flera kasernkomplex i Finland, antingen för att där utbilda svenska förband på traditionellt manér eller för att inpassa
de inhyrda kasernerna i ett karusellsystem. Förslaget bör dock betraktas som en lösning på medellång
sikt. Förr eller senare – om ett sådant förslag skulle vinna gehör – behöver rimligen den finska försvarsmakten ha dem tillbaka för att inte luckor i organisationen skall uppstå. Som en tidsbegränsad lösning,
i avvaktan på att svenska kaserner kunnat återuppbyggas, vore förslaget dock värt att överväga.

Avslutning
I föreliggande text har tre olika problemområden i en återtagandeprocess med särskild bäring på armén
behandlats, närmare bestämt personalförsörjningsfrågan, territorialförsvarets vidareutveckling samt,
mer kortfattat, några förslag till hur utbildningskapaciteten skulle kunna ökas. De här berörda problemområdena överlappar på olika sätt varandra. Emellertid utgör de endast delar av en större helhet. Nedan
presenteras ytterligare aspekter som borde förtjäna närmare uppmärksamhet.

Förslag till vidare studier
Nedan presenteras förslag på tre teman som alla på olika sätt har bäring på landmilitär återupprustning
och förmågeuppbyggnad. Varje ämne är tänkt att fungera inom ramen för en större enhet, alltså ett
forskningsprogram. Vid behov kan vissa särskilt prioriterade områden brytas ut och expanderas ytterligare på bekostnad av andra.
Tematiken är tänkt att behandlas genom fallstudier av svenska förhållanden under främst 1900-talet.
Där så är tillämpligt kan även resultat från utländska förhållanden tillkomma, det senare främst genom
litteraturstudier. Programmet handlar alltså om erfarenhetshantering med återtagandets problem i fokus.
De övergripande frågeställningarna är därmed: hur har liknande utmaningar hanterats historiskt? Vilka
för- och nackdelar har olika tillvägagångssätt haft? Samt inte minst viktigt: Vad av detta är tillämpligt
idag och vad är det inte?
Försvarsmakten som lärande organisation: etablera, utveckla och vidmakthålla. Fokus för detta forskningstema rör frågekomplex kring hur den svenska försorganisationen, med särskilt avseende på armén,
upprätthållit, utvärderat och vidareutvecklat sin förmåga. Vilka organisationer, instanser och aktörer var
involverade i att ta fram exempelvis nya reglementen för olika förbandstyper, hur såg förbandsutvecklingsprocessen ut samt hur togs resultat från övnings- och försöksverksamhet omhand organisatoriskt?
är exempel på frågeställningar som ryms inom detta tema. Centrala tidsperioder är här mellankrigstiden
– en period då många nya förmågor utvecklades – samt förhållandena under det kalla kriget, då en stor
organisation skulle såväl vidmakthållas som utvecklas i olika hänseenden. Resultaten jämförs och kontrasteras mot dagens förhållanden för att generera konkreta förslag till hur dagens Försvarsmakt kan
utvecklas rörande förvaltandet av organisatorisk kompetens i en större organisation.
Tillväxtens problem: växtvärk, institutionell innovation och lösningar. Dagens Försvarsmakt står som
framgått inför omfattande utmaningar, varav en rör frågan om problem i samband med organisationens
möjligheter till tillväxt. I en period präglad av personalbrist och avsaknad av alltifrån basala saker, från
sängplatser till utbildningsanläggningar av mer avancerad art, inställer sig frågan om hur dels sådana
flaskhalsar hanterats historiskt, dels hur olika modeller för hur ökningen av förbandsmassan sett ut.
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Tematiken inbegriper därutöver en kartläggning av de tidsförhållanden som präglat tidigare sådana perioder av uppbyggnad. Särskilt fokus riktas mot Sverige före första världskriget, samt perioden från och
med 1930-talets andra hälft fram till andra världskrigets slut. Exempel från utländska förhållanden skulle
kunna vara Tyskland och Finland under mellankrigstiden, Östtyskland från 1960-talets ingång och USA
under sent 1930-tal och tidigt 1940-tal som på olika sätt kan belysa detta.
Materielförsörjning till en större landkrigsmakt. Fokus för detta forskningstema handlar om hur brist
på materiel hanterats i ett tillväxtskede. Fokus ligger primärt på den institutionella nivån; hur materiel
kan användas och organiseras på nya sätt för att kompensera för kvantitetsbrister. Andra frågeställningar rör hur kravspecifikationer förändrats, dels för att hålla nere materielens kostnads- och komplexitetsgrad, dels hur arbetsdelningen mellan olika system kan manipuleras så att en hushållning av
dyrbara system kan uppnås utan att den förmåga som eftersträvas nödvändigtvis nedgår. Inom ramen
för detta tema ligger även en historisk analys av olika anskaffningsstrategier med särskilt avseende på
kostnader och tidsförhållanden. Studien kommer att utgå från svenska förhållanden, men även använda sig av fallstudier från Sovjetunionen, Israel, USA och Tyskland. Eftersom teknikutvecklingen
ibland är snabb är det här de generiska koncepten – inte en exakt kopia av de dåtidens lösningar – som
avses bli de centrala resultaten.
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Bilaga 1. Överslagsberäkning avseende kostnader för skattereduktion på arbetsgivaravgift på krigsplacerade och den resulterande värnskattens ungefärliga storlek
Premisserna för beräkningarna nedan bygger på att personalsystemets GSS/P-komponent utgörs av
10 000 utbildade värnpliktiga per år och att krigsplaceringstiden är tio år. Därmed bygger beräkningen
på totalt 100 000 soldater vars arbetsgivare åtnjuter arbetsgivarrabatt under soldatens krigsplaceringstid.
Uppgifterna nedan bör betraktas som en hög uppskattning: långt ifrån alla soldater kommer att ha ett
heltidsarbete under krigsplaceringstiden (främst på grund av universitetsstudier och arbetslöshet). Beräkningar görs på tre alternativ: en reduktion av arbetsgivaravgiften på 50, 40 och 30 procent. I sammanhanget har antagits att medellönen för soldaterna i åldersspannet är 25 000 kronor i månaden under
den tid de är krigsplacerade (20–30 års ålder).76 Ytterligare en utgångspunkt för beräkningen är att arbetsgivaravgiften uppgår till 31,4 procent.77 Statens intäkter från arbetsgivaravgifter på en månadslön
om 25 000 kronor torde därmed uppgå till 7 850 kronor per månad.
Tabell 1, bilaga 2. Arbetsgivaravgiftsreduktionens ungefärliga kostnader (statligt inkomstbortfall), kronor
Skattereduktion
25 000 kr månadslön

Per soldat och månad

Per soldat och år

Totala kostnader, 100 K soldater/år

50 % rabatt
40 % rabatt
30 % rabatt

3 925
3 140
2 355

47 100
37 680
28 260

4,7 miljarder
3,8 miljarder
2,8 miljarder

För att göra systemet med reducerad arbetsgivaravgift för dem som anställer krigsplacerade soldater
kostnadsneutralt, har föreslagits att de som inte genomför militär grundutbildning och krigsplaceras,
betalar en särskild avgift, en värnskatt i ordets egentliga bemärkelse. Skattens storlek beror på vilket
rabattalternativ för arbetsgivaren som väljs, den icke-tjänstgörande årsklassens storlek, liksom antalet
krigsplacerade soldater i varje årskull. Årskullarnas storlek (båda könen) varierar mellan 80 000 och
120 000 individer.78 Här antas att ”typårskullen” utgörs av 100 000 individer, varav 10 000 årligen krigsplaceras, medan 90 000 inte gör det. Krigsplaceringstiden är som nämnts tio år.
Tabell 2, bilaga 2. Värnskattens storlek vid 100 K utskrivna och 900 K icke-tjänstgörande (10
”typårskullar”), kronor
Skattereduktion

Värnskatt/månad

Värnskatt/år

Totala intäkter

50 % rabatt
40 % rabatt
30 % rabatt

436
349
262

5 233
4 187
3 140

4,7 miljarder
3,8 miljarder
2,8 miljarder

Som framgår är värnskatten märkbar, men knappast oöverstiglig att betala. Däremot kan det befaras att
den för vissa delar i åldersspannet 20–30 år, kan leda till betalningssvårigheter. Av denna anledning kan
övervägas att skjuta upp skatteinbetalningarna och istället låta de icke-tjänstgörande betala den när de
är i åldersspannet 30–40 år då de fått mer stadiga och substantiella inkomster. Poängen med systemet är
knappast att förvandla icke-tjänstgörande ungdom till skattevrak.

76

Medelmånadslönen för män i åldersspannet 18–24 år låg 2017 kring 25 000 kronor och något över 30 000 kronor
för dem i åldersspannet 25–34 år, medan kvinnor tjänade något mindre, för detta se ”Stora skillnader i lön mellan
de högst och lägst betalda yrkena” på SCB. se, läst 2018-10-17. Det bör dock påpekas att en förutsättning för att
ha en månadslön är att man har ett arbete. Det är långt ifrån säkert att alla 20-åringar har ett sådant, vilket vanligen
hänger samman med universitetsstudier. Vidare kan misstänkas att deltidsarbete här kan ha räknats om till heltidstjänst för att få fram månadslönen för en heltidstjänst. Den genomsnittliga månadslönen är med andra ord inte
nödvändigtvis synonym med den genomsnittliga månadsinkomsten.
77
För arbetsgivaravgiftens storlek i aktuellt åldersspann se, ”Räkna ut vad en anställd kostar” på Verksamhet.se,
läst 2018-10-17.
78
För årsklassernas storlek se ”Födda och döda 1970–2017 samt framskrivning 2018–2070” på SCB. se, läst
2018-10-17.
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Bilaga: 2. Skiss över ett karriärsystem i ett integrerat GSS/K- och GSS/P-system79
Meniga GSS/K och P (OR-2)

Menig 1
VPL mening med 9–12 månaders GU, anställd soldat
efter fullgjord utbildning.

Menig 2
Anställd menig efter två års
tjänstgöring, VPL menig efter
180 FFD eller frivillig tjänstgöring om 12 månader.

Menig 380
Anställd menig efter 3–5 års
tjänstgöring. (Befordringstiden är avhängig tjänstens karaktär, exempelvis utlandstjänst). Möjlighet bör ges att
genomgå delar av underbefälsutbildningen efter befordran.

Meniga specialister GSS/K och P (OR-3)

Vicekorpral
VPL menig och anställd specialist, exempelvis e-biträde,
stridsfordons- och sjukvårdspersonal (motsvarande Evärnpliktiga, nu med 11–15
månaders GU).

”Sekondkorpral”81
Anställd vicekorpral efter 2 års
tjänstgöring. Värnpliktiga vicekorpraler som fullgjort 180 FFD
eller frivillig tjänstgöring i 12
månader.

79

”Stabskorpral”82
Anställd vicekorpral efter 3–
5 års tjänstgöring samt delvis genomgången underbefälsutbildning eller delar av
SOU.

Grundstrukturen bygger på ”Beslut om utveckling av tjänstegradssystemet”, FM2018-7405:1, 2018-04-19,
”Prod F6 – implementering av trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation i IO19”, FM2018-7744:1, 201804-06 med bilaga. Vissa friheter har tagits avseende erforderlig tjänstgöringstid för befordran, särskilt med avseende på GSS/K:s faktiska tjänstgöringstid. Därutöver har gradstrukturen avseende meniga specialister modifierats.
80
Bör inte kunna tilldelas värnpliktiga meniga i fredstid. Den nuvarande Menig 4 (fyra streck) föreslås utgå. Relativt få
meniga GSS/K bedöms tjänstgöra längre än sex år. De som ändå gör det bör uppmuntras att söka sig till underbefälseller specialistofficersutbildningarna där deras förvärvade erfarenhet sannolikt gör organisationen större nytta.
81
Denna grad finns inte idag. Syftet med graden skulle vara att säkerställa att i synnerhet värnpliktiga meniga i specialistbefattningar som frivilligt tjänstgör eller fullgör tillräckligt många av sina FFD inte skall missgynnas i befordringshänseende. Graden, såväl till namn som till utseende, är här att betrakta som ett slags pedagogiskt-illustrativt exempel.
82
Graden, såväl till namn som till utseende är ett pedagogiskt-illustrativt exempel. Syftet med graden är, analogt med
överfurirsgraden, att möjliggöra en smidig övergång för anställda soldater att växla till underbefäls- eller specialistofficerskåren. Bör endast kunna tilldelas anställda soldater i fredstid.
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Underbefäl GSS/K och P (OR-4–5)

Korpral
VPL gruppchef (11–15 månaders GU) och juniora anställda gruppchefer.

Furir
Anställda gruppchefer med 2
års erfarenhet i befattningen.
Värnpliktiga korpraler efter
180 FFD eller 12 månaders
frivillig tjänstgöring.

83

Överfurir83
Anställda gruppchefer efter
3–5 års anställning samt genomgång av delar av SOU.

Graden är under införande, för detta se ”LEDS-direktiv –Utvecklat tjänstegradssystem”, FM2018-7405:2, 201804-20, s. 2 och kräver i jämförelse med furirsgraden större erfarenhet i befattningen samt att vissa delar av SOU
genomförts. Syftet är att möjliggöra en smidig övergång för anställda gruppchefer att karriärväxla och bli specialistofficerare. För detta se, ”Prod F6 – implementering av trebefälssystemet i Försvarsmaktens organisation i
IO19”, FM2018-7744:1, 2018-04-06, s. 10. Graden är således huvudsakligen förbehållen anställd personal. Den
skulle kunna övervägas för värnpliktiga om kategorin reservunderbefäl infördes. I sådana fall torde krävas en
motsvarande aktiv tjänstgöringstid som för det anställda underbefälet samt, på samma sätt delvis genomgången
SOU, för befordran till överfurir.
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Bilaga 3. Principskiss över kompani ingående i territorialförsvarsbataljon, samt med plikt tillförda kompanier ingående i hemvärnsbataljon
Nedan presenteras huvuddragen i hur säkerhets-/lätta skyttekompanier skulle kunna vara organiserade för att
lösa de för territorialförsvaret mest prioriterade uppgifterna. Skillnader i jämförelse med ett mer konventionellt skyttekompani berörs särskilt.
Stab- och trosspluton x 1
Stabstropp: Stab (2–4 pers.) med rekognoscerings-omgång (2–4 pers. med MC eller skoter) samt en underrättelseomgång (2–4 pers.) med kapacitet att leda kompaniets säkerhets- och underrättelseverksamhet.
Underrättelseomgången skall understödja kompanichefen att göra säkerhets- och underrättelsebedömningar
för kompaniets behov och omsätta dessa i underrättelse- och inhämtningsplaner, genomföra bearbetning,
samt delge kompanichefen underrättelserna till stöd för kompaniets verksamhet. Utöver detta skall högre
ledningsnivåers underrättelsebehov kunna hanteras genom att omsätta dessa i inhämtnings- och bearbetningsverksamhet samt efterföljande delgivning.
Militärpolisomgång (ca. 4 pers.), ansvarar för att gripna personer (exempelvis i anslutning till skyddsobjekt)
omhändertas, förvaras, förhörs och sedan vidarebefordras från kompaniet, antingen till civila myndigheter
eller högre militär instans. Militärpolisomgången bistår även vid uppgifter med bäring på trafikreglering samt
bistår vid eskortuppgifter.
Trosstroppen: består av en kokgrupp, en sjukvårdsgrupp (som är ansvarig för kompaniets sjukvårdsplats)
samt en trossgrupp.
Skytte-/säkerhetspluton x 3
Skytteplutonen föreslås bestå av fyra grupper (för att ha hög uthållighet) om cirka åtta soldater i varje samt en
stab (3 pers). Grupperna skall vid behov kunna delas upp i patruller. Beroende på landsända transporteras plutonen antingen med hjulgående fordon (lätt lastbil, PB 8 eller motsvarande) eller bandvagn (gäller särskilt norra
Sverige). Plutonen löser bevaknings-, skydds- och övervakningsuppgifter, såväl stationära som rörliga, samt
genomsök. Vid lösande av sådana uppgifter kan plutonen förstärkas med hundförare och teknisk utrustning.
Plutonen skall kunna användas för inhämtningsuppgifter, främst genom fast och rörlig spaning (även i mörker)
samt genom intervjuer och samtal med civilbefolkningen i det område kompaniet löser sina uppgifter.
Utöver detta genomför plutonen arbeten som rör signaturreducering, konstruktion av skenmål och andra aktiviteter med särskild bäring på skydd (kamouflage) och vilseledningsuppgifter.
Tyngdpunkten i plutonens stridutbildning ligger på att bekämpa lätta men kvalificerade förband (antisabotage- och kuppförsvarsuppgifter). Detta bedöms kräva särskild stridsteknik och en hög kompetens med den
förhållandevis lätta materiel förbandet har. Cirka en tredjedel av den övriga stridsutbildningen bör vara inriktad på fördröjningsstrid och störande strid (andrahandsuppgift). Plutonens beväpning utgörs främst av personligt vapen (Ak), Ksp, Grg och Pskott. Eventuellt kan Rbs 57 och mer omfattande mintjänst tillkomma om
kravet på att behärska fördröjningsstrid ökas.
Säkerhetsunderstödspluton x 1
Plutonen utgörs av en hundförartropp och en teknisk understödstropp. Hundförartroppen består av två hundförargrupper med 6–8 hundar med hundförare i varje. Troppen understödjer skytte-/säkerhetsplutonerna vid
lösandet av bevaknings- och genomsöksuppgifter. Den tekniska understödstroppen hanterar kompaniets drönare (av civil, bättre modell) för att erhålla en lokal/regional lägesbild.84 Troppen handhar även viss teknisk
utrustning såsom flyttbar kameraövervakningsutrustning, larm och andra sensorer som underställs skytte/säkerhetsplutonerna vid behov. Den tekniska troppen handhar vidare särskild vilseledningsutrustning (exempelvis radarreflektorer) som då så erfordras integreras i kompaniets skenmåls- och vilseledningsinstallationer. Troppen är därutöver ansvarig för att visitera kompaniets kamouflagearbeten och skeninstallationer
genom bland annat olika signaturmätningar.

84

Förband med förmåga att bekämpa drönare föreslås finnas på bataljonsnivå och underställs kompanierna
efter behov.
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