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Försvarsmaktens professionalisering. 

Påverkande faktorer för soldatrekryteringen 
 

Inom kort stundar en av Försvarsmaktens kanske största processer sedan förändringen mot ett 
insatsförsvar påbörjades under 90-talet. Soldatförsörjningen övergår från värnplikt till en 
professionalisering av hela personalstyrkan och soldater skall på frivillig bas rekryteras och anställas 
för att fylla upp Försvarsmaktens insatsförband. Med grund i Bernt Öströms rapport från 2008: 
Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien studeras de 
två nationerna Danmark och Nederländerna för att identifiera påverkande faktorer inom de bådas 
soldatförsörjningssystem. De två nationernas försvarsmakter, samt Sveriges, beskrivs övergripande 
med historisk bakgrund och nuläge angående soldatförsörjning. Detta analyseras och 
operationaliseras för att ta fram de essentiella faktorer som påverkar soldatförsörjningen i de aktuella 
länderna. Dessa jämförs och diskuteras i syfte att åskådligöra dessa faktorer. Slutligen presenterar 
författaren några reflektioner samt drar slutsatser angående de framtagna faktorerna och Sveriges 
framtida soldatförsörjning och soldatrekrytering.  
 
  
 
 
 
Nyckelord: Soldatförsörjningssystem, Soldatrekrytering, Danmark, Nederländerna, anställda 
soldater, GSS, Påverkande faktorer 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Datum   
Kd 515, Oskar Stenberg  2 (  ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
 

The Swedish Armed Forces professionalization. 
Effecting factors for  the recruitment of soldiers 

In a near future the Swedish Armed Forces will undergo one of the biggest processes since the 
transformation towards a more expeditionary force began in the 90’s. The supply of soldiers changes 
from being full out based on conscription to a professionalization of all personnel and soldiers are to 
be voluntarily recruited and contracted into the Armed Force’s different units. With a base in the 
report: Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien 
(Supply of soldiers – A presentation of the systems used in Denmark, the Netherlands and Spain; 
writers own translation.) by Bernt Öström, the two nations, Denmark and the Netherlands    are 
studied to identify effecting factors in their system of soldier supply. The two nations armed forces 
are described briefly, a historic background to the change and the situation in soldier supply today is 
added. This is analyzed and operationalized to bring forth the essential factors that is affecting the 
supply of soldiers in the countries at focus. These are compared and discussed with the purpose of 
illustrating the factors. Finally the writer shares some reflections on the subject and presents 
conclusions concerning the factors at hand and the future Swedish recruitment and supply of soldiers. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund till uppsats 
Värnplikten har i Sverige en historia på över hundra år och ända sedan dess införande 1901 
har varje år stora delar av Sveriges manliga befolkning inkallats till mönstring för att därefter 
genomföra militär grundutbildning på något av Krigsmaktens/Försvarsmaktens regementen. 
Dessa soldater tilldelades efter genomförd utbildning en krigsplaceringsorder och skickades 
därefter hem.  Detta system syftade till att i första hand skydda Sveriges gränser från en 
presumtiv angripare i öst och om så skett skulle förbanden mobiliserats med hjälp av 
förrådsställd materiel. Efter Berlinsmurens fall 1989 har Försvarsmakten hamnat i limbo där 
det finns många spår av de gamla tankegångarna med invasionsförsvar samt på lägre nivå 
organisation och infrastruktur som följer samma linje med värnplikt (vpl.) i huvudfokus. 
Parallellt med detta lever den s.k. Utlandsstyrkan som kan förklaras som ett förband som 
tillser att rotation och utbildning för våra utlandsmissioner fungerar. Detta resulterar i stor 
grad till en omfattande dubbelutbildning av soldater som kommer från vpl. in i Utlandsstyrkan 
och där genomgår en liknande eller delvis ny utbildning utifrån nya hot etc.1  
Idag har säkerhetsläget förändrats och med den också den svenska säkerhetspolitiken, som ett 
resultat av detta kan man bl. a. se solidaritetsförklaringen. 
  
 Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en 

katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat medlemsland 
eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa länder agerar på 
samma sätt om Sverige drabbas.2 
 
Vi ska därför förbereda oss för att efter egna nationella beslut kunna ge och ta emot 
stöd, som också kan vara militärt.3 
 

 Regeringens bedömning för målen för vår säkerhet är: 
 
 − att värna befolkningens liv och hälsa, 

− att värna samhällets funktionalitet och 
− att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 
rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Säkerhet är därmed ett vidare begrepp 
än skydd av det egna fysiska Territoriet. Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att 
garantera landets politiska oberoende och självständighet. Hävdandet av vårt lands 
suveränitet är en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målen förvår säkerhet.4 

 
Regeringen anser att ett väpnat angrepp mot Sverige är osannolikt i närtid, men kan inte 
uteslutas på längre sikt vilket ger slutsatsen att Försvarsmakten bör ha mer användbara 
förband som med kort varsel kan sättas in i en pågående krissituation internationellt. Det 
betyder i alla enkelhet att förband skall utgöras av anställda förband, förlagda på existerande 
regementen/flottiljer och som alla skall ha samma förmåga till insats såväl inom som utom 
Sveriges gränser.5 Förutom detta skall samtliga förband  ha hög tillgänglighet likväl som hög 
användbarhet. Tisdagen den 16 juni beslutades proposition 2008/09:140 och i framtiden skall, 

                                                
1 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102, Stockholm. Sid 7 
2 Departementsserien (Ds), Säkerhet i samverkan, Ds 2007:46, sid. 11 
3 http://www.regeringen.se/sb/d/12553/a/138094 2010-04-22 
4 Regeringens proposition 2008/09:140 sid. 16 
5 http://riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=10&utsk=F%C3%B6U&rm=2008/09 2010-04-21 
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enligt Försvarsmaktens förslag, 28,000 personer finnas i stående och kontrakterade förband 
och ytterligare 22,000 i de Nationella skyddsstyrkorna.6  
 Trenden är liknande i många andra av Europas nationer. Några exempel på 
nationer som övergått helt eller delvis till frivillig militär bemanning kan nämnas 
Nederländerna, Danmark, Spanien, Italien och Belgien. Trenden grundar sig i ett förändrat 
säkerhetsläge då globaliseringen även rör sig inom konflikter och deras potentiella spillverkan 
mot andra nationer eller ekonomier. Neddragna försvarsanslag och krav på insatser i en 
mångfacetterad miljö samt en hög teknologisk nivå resulterar i mindre enheter, längre 
utbildning och större flexibilitet.7 För att uppnå detta krävs längre utbildningstider samt att 
lyckas behålla kompetent personal genom t.ex. kontraktering.  
 Utifrån dessa förändringar står Försvarsmakten inför en av de största reformerna 
inom transformeringen till ett insatsförsvar som fundamentalt förändrar försörjningen av 
personal till förband, centra och skolor. Från och med 2010-07-01 försvinner värnplikten i 
dess nuvarande bemärkelse, för att ersättas av ett frivilligförsvar med soldater kontrakterade i 
olika former. Detta förutsätter riksdagens bifall för regeringens proposition 2009/10:160, som 
föreslår att personalförsörjningen bör vila på en frivillig grund snarare än plikt.8  

1.2 Problemformulering  
Andra länder som genomfört liknande reformer som Försvarsmakten idag står inför har 
upplevt problem med rekrytering, avhopp i större utsträckning än beräknat och dras idag med 
stora vakanser. Från att tidigare själva kunna välja ut de bästa från hela årskullar av svenska 
män skall nu Försvarsmakten övergå till att fylla sina förband med män och kvinnor som 
frivilligt skriver på kontrakt som löper från t.ex. 2 till 8 år. Tidigare har mer eller mindre 
möjligheten till att tvinga män till tjänstgöring funnits men med förändringarna måste 
Försvarsmakten nu övergå till att vara en attraktiv arbetsgivare där människor söker sig till 
soldatyrket och finner en arbetsplats där de trivs och en plats där kompetens kan behållas och 
utvecklas över en längre tid.  

Länder som Nederländerna, Danmark och Spanien har i närtid genomfört 
liknande förändringar inom sina respektive försvarsmakter med olika metoder, 
tillvägagångssätt och med blandat resultat. Det som är gemensamt för de tre nationerna är att 
samtliga har stött på problem med rekrytering av tillräckligt stora volymer soldater, 
behållande av personal både kvalitativt och kvantitativt och stora avgångar i allmänhet.9 
Problemen blir än mer påtagliga då högkonjunktur råder i det övriga samhället då 
konkurrensen från civila arbetsgivare blivit svår för de olika organisationerna att hantera.  

                                                
6Högkvarteret (2009): Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, 2009-01-
30: Stockholm, HKV beteckning 23 383:51503. sid. 6 
7Rapport från perspektivstudien 2009 – Det militärstrategiska utfallsrummet, Bilaga 1 23 382:51674 
8 Regeringens proposition 2009/10:160 sid. 1 
9 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102, Stockholm.  
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1.3 Frågeställning 
 Hur ser soldatförsörjningen ut i Danmark och Nederländerna samt hur är den framtida 

frivilliga soldatförsörjningen planerad för Sverige? 
 

 Vilka faktorer inom de Danska och Nederländska soldatförsörjningssystemen kan 
anses ha störst påverkan på just soldatförsörjningen? 

 
 Vilka faktorer torde vara viktiga att ta hänsyn för den svenska Försvarsmakten och 

dess införande av ett nytt soldatförsörjningssystem? 

1.4 Syfte  
Syftet med denna undersökning är att försöka identifiera ett antal faktorer som för Danmark 
och Nederländerna har gjort sig gällande i soldatförsörjningssystemen. Diskutera dessa utifrån 
den svenska planeringen för att åskådligöra vad som kan komma att möta Försvarsmakten 
som organisation i den nära framtiden när de anställda soldaterna blir verklighet.  

1.5 Avgränsningar 
Läsaren av denna uppsats antas ha en övergripande förkunskap om Försvarsmaktens 
organisation, funktioner och arbetsmetoder varför det heller inte kommer att förekomma 
några djupare förklaringar i historik eller befintlig organisation etc. under rubriken Bakgrund 
kommer likväl de svenska förutsättningarna redovisas på samma sätt som för Danmark och 
Nederländerna för att skapa en jämförandegrund även i detta stycke. I diskussionen kommer 
det dock att ske djupdykningar inom organisation, budget etc.  
 Författaren kommer i denna undersökning endast att fokusera på rekryteringen 
av anställda soldater, anställda GSS samt kontrakterade GSS, på grund av att det är just detta 
som bedöms ha störst inverkan och effekt i närtid. Författaren kommer inte att ta upp 
rekrytering av officerare, specialistofficerare/underofficerare, aspiranter etc.  
 Med undantag för det som tagits upp i bakgrunden kommer den 
säkerhetspolitiska aspekten för de olika nationerna inte att behandlas. Det säkerhetspolitiska 
läget styr visserligen samtliga nationers militära verksamhet, budget etc. men bedöms av 
författaren inte vara betydligt skiljande för de aktuella nationerna. Samtliga tre nationer som 
behandlas i denna uppsats ingår i det västeuropeiska säkerhetspolitiska komplexet och de är 
samtliga medlemmar av europeiska unionen.  Inslag av eventuella politiska, operativa, 
strategiska eller taktiska effekter som resultat av de identifierade faktorerna kommer dock att 
tas upp i diskussionen. 
 Den kulturella aspekten och skillnader däri mellan de behandlade nationerna 
behandlas inte då både Danmark och Nederländerna bedöms ligga relativt nära Sverige 
kulturellt. Detta relativt till t.ex. Storbritannien, USA, Ryssland etc. som även de har en 
professionell krigsmakt/försvarsmakt bestående av anställda soldater. 

Avgränsning i tid ligger inom datainsamling och analys av denna från och med 
2010-04-10 till och med 2010-05-18 då de yttre tidbegränsningarna för framställandet av 
uppsatsen inte tillåter uppföljning av ett rörligt mål så som behandlande, beslut och 
förändringar som sker med t.ex. propositioner. 2010-05-19 togs beslut i ärendet proposition 
2009/10:160 och riksdagen bifaller regeringens proposition. Det är också detta som i 
huvudsak är anledningen till tidsbegränsningen. 

Vad gäller den kommande processen inom svenska försvarsmakten avgränsas 
prognosen till det datum som gör sig gällande enligt det angivna år då målbilden skall vara 
uppfylld, 2014. 
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1.6 Definitioner och begreppsförklaring 
Soldatförsörjningssystem: 
 
 Med soldatförsörjningssystem avses här de ekonomiska, juridiska och administrativa 
 system som sammantaget syftar och bidrar till att förse Försvarsmakten med militär 
 personal som ej kan räknas som underofficerare eller officerare. Mer specifikt rör det 
 sig om cykeln från ansökan och antagning till soldat, genomförande av tjänstgöring 
 intill anställning eller kontraktering är slut och växling till annat yrke eller 
 motsvarande skett10 
 
Tillgänglighet och användbarhet: 

 
Hög tillgänglighet har tolkats som att hela insatsorganisationen skall kunna utnyttjas 
för insatser inom en tid som väsentligt understiger ett år. 
Hög användbarhet har tolkats som att insatsförbanden med grund i förmågan till 
väpnad strid skall ha hög förmåga att lösa ett brett spektrum av uppgifter.11

   
Förkortningar: 
 
AOU Anpassad officersutbildning 
AspU Aspirantutbildning 
BU Befattningsutbildning 
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 
GSS Gruppbefäl, Soldater, Sjömän 
LAS Lagen om anställningsskydd 
OP Officersprogrammet 
NATO Naroth Atlantic Treaty Organization 
NS Nationella skyddsstyrkorna  
PFF Partnerskap För Fred  
RO Reservofficer 
SO Specialistofficer/underofficer 
SOU Specialistofficersutbilning 
YO Yrkesofficer 
Konstabel En form av soldatanställning i det Danska försvaret. Konstabel uppnås först 
 efter godkänd utbildning samt genomförd mission.12  
 
Definitioner av tjänstgöringskategorier och tjänstgöringsformer 
 
Dessa definitioner återfinns i Bilaga 1 Definitioner av tjänstgöringskategorier och 
tjänstgöringsformer 

                                                
10 Definition efter: Sjödén (2009): Övergång från plikt- till frivilligt försvar – Hur kan Försvarsmaktens 
användbarhet tänkas påverkas av det framtida soldatförsörjningssystemet? Självständigt arbete i krigsvetenskap. 
Stockholm, FHS. Sid 8 
11Högkvarteret (2009): Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, 2009-01-
30, Bilaga 1: Stockholm, HKV beteckning 23 383:51503. 
12 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 14 
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1.7 Tidigare forskning och studier 
I en C-uppsats av Major Tommy Sjödén, Chp 07-09, Övergång från plikt- till frivilligt försvar 
– Hur kan Försvarsmaktens användbarhet tänkas påverkas av det framtida, tas ämnet upp 
med en annan vinkel. Sjödén har genomfört en komparativ studie av det norska samt 
kommande svenska soldatförsörjningssystemet och vilka problem och möjligheter som kan 
uppstå med den omställning som sker. Fokus ligger på förbandens användbarhet och 
uppsatsens syfte är att undersöka och diskutera den framtida svenska soldatförsörjningen i 
komparation med den norska och vilka konsekvenser detta kan få på användbarheten av 
förband.  
 FOI har under hösten 2007 och våren 2008, på uppdrag av Försvarsmakten, 
genomfört en kartläggning av modellerna för soldatförsörjning i Danmark, Nederländerna 
samt Spanien. Rapporten är till största del en deskription av hur personalramar, löner, 
rekrytering etc. ser ut i de olika länderna. Några intressanta reflektioner som presenteras i 
slutet av rapporten är att Sverige, i jämförelse med andra nationers population och budget, 
skulle kunna ha ca 15, 000 soldater i stående förband. Detta skulle dock kräva att det Svenska 
materielanslaget anpassades till en nivå jämförbar med övriga europeiska nationer. 

1.8 Disposition 
Författaren lägger upp dispositionen som illustrerat nedan. Med kopplingar till metoden 
genomförs arbetet i olika faser i angivna kapitel. 
 

 
Figur 1 – Disposition av uppsats 
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2. Metod  
I kapitel 3 genomför författaren en kortfattad beskrivning av hur de olika försvarsmakterna ser 
ut samt ger en historisk bakgrund till den förändringsprocess som de gått eller går igenom. 
Författaren lägger även fram en sammanfattad bild av nuläget samt vad som i Danmark och 
Nederländerna uppfattas som problemområden ang. rekryteringen i syfte att senare ta fram 
klasser för behandling. Här besvaras delvis fråga ett: Hur ser soldatförsörjningen ut i 
Danmark och Nederländerna samt hur är den framtida frivilliga soldatförsörjningen 
planerad för Sverige? (denna fråga besvaras till fullo först i kapitel 4). 
 Ur detta följer en operationalisering där genom analys ett antal faktorer som 
bedöms göra sig gällande för soldatförsörjningen, plockas ut för en närmare undersökning i 
kapitel 4. Kapitel 4, Resultat innehåller de olika faktorer som uppkommit som resultat av 
operationaliseringen och bygger på en kvalitativ ansats där Öströms rapport: 
Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien 
studeras och analyseras. I detta kapitel besvaras fråga två, Vilka faktorer inom de Danska och 
Nederländska soldatförsörjningssystemen kan anses ha störst påverkan på just 
soldatförsörjningen? Genom den operationalisering som skett i föregående kapitel och de 
olika klasserna beskrivs här i större upplösning för att lägga en god grund för en jämförelse 
mellan de olika nationerna och dess skillnader. 
 I kapitel 5 läggs ett antal faktorer, som extraherats ur de klasser som beskrivits i 
resultatdelen, upp i tabellform för att lättare åskådligöra skillnader och likheter för 
diskussionen. Inledningsvis så jämförs generella faktorer inom soldatrekryteringen och följs 
upp av en diskussion. Därefter jämförs både specifika och generella faktorer under kategorin: 
anställningsform, förmåner, lön och karriär. Även här följs jämförelsen upp av en diskussion. 
Slutligen jämförs specifika faktorer inom insatsfrekvens och missionsområden, där 
Afghanistan utgör ett exempelområde, och följs även denna gång upp av en diskussion. Den 
tredje och sista frågan: Vilka faktorer torde vara viktiga att ta hänsyn för den Svenska 
Försvarsmakten och dess införande av ett nytt soldatförsörjningssystem? besvaras helt enkelt 
genom att diskutera de jämförda faktorerna och därigenom åskådligöra dessa och potentiella 
effekter för soldatrekryteringen. Slutligen presenteras egna reflektioner samt slutsatser 
angående den planerade svenska soldatförsörjningen utifrån den jämförelse och diskussion 
som förs kring samtliga tre nationer. 

2.1 Reliabilitet och Validitet 
Validiteten styrks genom att de källor som analyseras i stort sett går hand i hand med 
frågeställningen. Frågan Hur ser soldatrekryteringen ut i Danmark och Nederländerna samt 
hur är den framtida frivilliga soldatrekryteringen planerad för Sverige? svarar upp mot FOI’s 
undersökning angående soldatförsörjningen i Danmark och Nederländerna. Vidare är 
Försvarsmaktens underlag för den försvarspolitiska propositionen likväl som propositionen i 
sig centrerade kring just densamma frågeställning gällande Sverige. De två studerade 
nationerna har ett nära historiskt förlopp som är snarlikt Sveriges när det gäller såväl värnplikt 
som rekrytering och har inget arv av anställda soldater inom närtid så som t.ex. USA eller 
Storbritannien. De två studerade nationerna har båda genomfört sin reformering av 
soldatförsörjningssystemet det senaste decenniet. Båda dessa faktorer ger en större giltighet 
då det ligger relativt nära i både tid och ur ett socialkulturellt perspektiv. De har båda även en 
budget som i förhållande till procentuell del av BNP (1,24 % - 1,5 %) ligger i jämförbar nivå 
med den svenska Försvarsmaktens totala anslag. 
  Reliabiliteten styrks då uppsatsens huvudkälla angående Danmark och 
Nederländerna är samma undersökning vilket torde ge ett likvärdigt resultat då de studerats 
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utifrån samma premisser och med samma önskemål om informationsinhämtning. 
Undersökningen anses vara objektiv då det är ett officiellt dokument. Då flertalet källor har 
studerats för framställande av bakgrund och resultat medger det att korskontroller har kunnat 
genomföras ökas uppsatsens reliabilitet i sak. 

2.2 Kvalitativt eller kvantitativt 
Författaren utgår från en kvalitativ analys i den beskrivande delen av empirin som behandlar 
nationerna Danmark och Holland genom att analysera den tillgängliga litteraturen. Då det 
kommer till Sveriges planerade soldatförsörjningen handlar det även här om en kvalitativ 
ansats där flera källor har studerats och analyseras för att skapa en sammanfattande bild av det 
som komma skall. Den kvalitativa analysen appliceras med anledningen av den stora mängd 
text som finns tillgängligt. Dessa består i största del av regeringspropositioner men även 
underlag till dessa och rapporter från Försvarsmakten. Genom att nyttja kvalitativ textanalys 
försöker författaren bryta ner texterna till mer hanterbara volymer, identifiera det som är 
aktuellt för ämnet och samla dessa i en konkretare presentation (tabell motsv.).13 Detta sker 
genom en kombination av koncentrering och kategorisering då författaren inledningsvis 
omarbetar och sammanställer texter för att sedan kategorisera dem.14 
 Svagheten med detta tillvägagångssätt är att det mänskliga får stor inverkan på 
analysen då den utgår från personliga erfarenheter och intellekt och författaren själv är ett 
centralt verktyg i analysen. Då situationen i dagsläget inte erbjuder några absoluta uppgifter 
gällande det svenska soldatförsörjningssystemet, och det egentligen handlar om en 
prognostisering så lämpar sig detta arbetssätt dock bättre än en kvantitativ analys.
 Den kvantitativa forskningen vill visa på saker genom att mängdbestämma och 
indela i sifferdata för att förklara vissa fenomen etc.15 Då den mänskliga faktorn är en stor del 
av yrkesval och i sin tur soldatförsörjningen bedöms den kvalitativa analysen vara bättre 
lämpad. 

2.3 Källor och källkritik 
 Regeringens proposition 2008/09:140  
 Regeringens proposition 2009/10:160  
 Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska 

proposition 2009 – som utgör underlag för proposition 2008/09:140 
 FM PerP rapport 2009  
 FMUP 
 FOI Memo E11102 (2008), Öström, Bernt (Sekundärkälla) 

 
Då det rör som om elektroniska källor i form av internetbaserade information är strävan att 
samtliga skall vara regeringars, myndigheters eller organisationers officiella sidor för att 
uppnå en så stor tillförlitlighet som möjligt. I det fall då internet har används har det också 
daterats vid vilket datum aktuell information har hämtats. Detta för att öka spårbarhet och för 
att möjliggöra kontroll trots eventuella uppdateringar. Vidare genomförs korskontroll mot 
andra källor i så stor omfattning som möjligt för att ytterligare förstärka tillförlitligheten. 
 Källorna är i första hand dokument som beskriver det arbete som i dagsläget 
bedrivs och stora delar av det kommer från statliga myndigheter så som FOI, Försvarsmakten 
samt FHS. Författaren tar sin grund i regeringens proposition 2008/09:140, som beslutats av 

                                                
13 Fejes Andreas, Thornberg Robert: Handbok i kvalitativ analys. Stockholm, LIBER AB (2009) sid.32 
14 Ibid. sid. 33 
15 Ibid. sid. 18 
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riksdagen, samt regeringens proposition 2009/10:160 som i skrivande stund är under 
riksdagens betänkande16. Samtliga källor kan antas vara sanna och ha hög tillförlitlighet då de 
till största delen är offentliga rapporter och dokument eller elektronisk publicering av 
myndigheter eller internationella organisationer. 
  Under punkten 4.2.1 Soldatrekrytering återfinns det totala rekryteringsantalet till 
den Nederländska försvarsmakten (6 700). Utav dessa uppger mina källor olika procentsatser 
för vilken storlek av soldatpoolen som efter genomförd grundutbildning rekryteras till 
försvaret. Öström anger att ca 85 till 90 % av som påbörjar grundutbildningen också 
rekryteras. Waldén anger att 35 % av de antagna gallras bort under grundutbildningen (vilket 
då lämnar endast 65 % rekryterade efter påbörjad grundutbildning). Då utgångspunkten ligger 
i Öströms rapport och källor från denna är direktkontakt med den Nederländska 
Försvarsmakten kommer också Öströms göra sig gällande.  

3. Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs de två studerade nationerna och deras rekrytering i stort. Detta för att 
skapa en bild av hur det ser ut i dagsläget men också för att skapa något att göra ett avstamp i 
inför operationaliseringen av påverkande faktorer. Författaren beskriver i stora svep de olika 
nationernas försvarsmakter, valda delar av den historiska bakgrunden. Avslutningsvis tas 
Sverige upp och presenteras på ett likvärdigt sätt men med fokus på den planerade 
verksamheten. 

3.1 Danska försvarsmakten 
År 2006 uppgick utgifterna för det danska försvaret till 24 miljarder SEK eller ca 1,24 % av 
BNP. Av de 24 miljarderna var ca 45 % av utgifter personalkostnader, 20 % gick till materiel 
och övrig kostnad var för förbandsverksamhet. Personalvolymen uppgår till en total numerär 
av 16 100 personer varav 7 500 utgörs av soldater, 4 800 underofficerare och 3800 officerare. 
Underofficerare utgör delar av soldatvolymen då många soldater anställs som underofficerare 
för att hålla kvar dem inom organisationen. Danmark är medlem av NATO sedan 1949 och 
målen för den danska Försvarsmakten formuleras som följande: 
 

 Möta direkt och indirekta hot mot Danmarks och de allierades säkerhet 
 Hävda suveränitet och skydda den danska befolkningen 
 Bidra till internationell fred och säkerhet i överensstämmelse med FN-

stadgan, särskilt genom konfliktförebyggande, fredsbevarande, 
fredsskapande humanitära uppgifter17 

 
Till dessa tillkommer internationella uppgifter i dagens omvärldsläge: 
 

 Att kunna lämna ett trovärdigt bidrag till NATO 
 Att kunna bidra med insatsklara, välutrustade och effektiva styrkor till 

internationella operationer 
 Att kunna bidra till totalförsvaret18 

                                                
16 Innan riksdagen beslutar om en proposition behandlas frågan i något av riksdagens utskott. Därefter lämnar 
utskottet sitt ställningstagande i form av utskottsbetänkande. 
17 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 9 
18 Ibid. sid. 9 
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3.1.1 Historisk bakgrund till reform och nuläge 
Fram till 2005 bestod Danmarks försvar av ett vänpliktsbaserat system som på senare tid 
bestått av en del frivilliga och en del individer som genom lottdragning blivit inkallade. De 
senaste 30 åren har endast en liten del av befolkning tagits ut plikttjänstgöring och det har 
länge funnits en stor del anställda soldater, så kallade konstabler, som innehaft tjänster av den 
mer krävande arten. 2004 beslutades en omorganisering och minskning av armén som i stort 
innebar en övergång till frivilligt försvar. Kvar finns fortfarande en 4 månaders värnplikt 
syftade till rekrytering till totalförsvarsuppgifter som kan jämföras med de svenska Nationella 
Skyddsstyrkorna. Bakgrunden till förändringarna är den allt större roll som Danmark tagit på 
sig i internationella insatser med sina allierade i NATO samt att alla förband skall vara 
omedelbart gripbara för internationella insatser.19  
 I nuläget stannar de anställda soldaterna i snitt vid sin anställning i 7-8 år. Då en 
stor del av soldaterna slutar efter en kort tid innebär detta att många stannar vid sin anställning 
betydligt längre än de genomsnittliga 7-8 åren. Det finns en hel del vakanser i det Danska 
försvaret och problem med att fylla dessa genom rekrytering då denna redan ligger på en nivå 
av 0,48 ‰ av den totala populationen. Då rekryteringsvolymen inte bedöms som möjlig att 
öka avsevärt undersöks möjligheterna till att förbättra flexibiliteten i anställningsformer och 
anställningstider istället, detta för att underlätta för de som vill behålla sin anställning.20 

3.2 Nederländska försvarsmakten 
Det nederländska försvarets budget utgjordes 2006 av ca 72 miljarder SEK eller 1,46 % av 
BNP.21 Medlemmar av NATO sedan 1949. Från att tidigare varit personalförsörjande genom 
värnplikt har professionalisering av det Nederländska försvaret har inneburit en stor ökning av 
personalutgifter som i dagsläget utgör 56 % av den totala budgeten.22 Total militär 
personalvolym var år 2007 ca 50 000 där 6 000 utgörs av den statliga polisorganisationen 
Marechausse23 och 39 949 av soldater och underofficerare (18 858 resp. 21 091) Anledningen 
till varför dessa två kategorier sammanställs under samma numerär är att många tjänstgörande 
soldater, inom de Nederländska styrkorna, efter något eller några år som specialister blir 
befordrade till underofficerare. 
 Uppgifterna för det Nederländska försvaret består av både nationell som 
internationell karaktär och formuleras (2008) som följande:  
 

 Försvara nationellt och allierades territorium, inklusive Nederländska 
Antillerna och Aruba 

 Stärka internationell rättsordning och stabilitet 
 Stödja och hjälpa civila myndigheter i upprätthållandet av lag och ordning, 

tillhandahålla katastrofhjälp och humanitär hjälp såväl nationellt som 
internationellt24 

                                                
19 Ibid. sid. 9-10 
20 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 31-36 
21 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102.  
22 Waldén (2008): Den nederländska modellen, en förebild för Försvarsmakten?: Haag, Försvarsattachén, 
Försvarsmakten. sid. 5 
23 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 19 
24 Ibid. sid. 19 
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3.2.1 Historisk bakgrund till reform och nuläge 
Nederländerna har haft ett värnpliktssystem liknande det svenska ända fram till början av 
1990-talet då nya uppgifter ställde nya krav på organisation och förpliktelser hos soldater.25 
Mellan åren 1993 till 1999 skedde omvandlingen av det Nederländska försvaret från ett 
traditionellt värnpliktsförsvar till ett försvar som idag vilar i huvudsak på frivillighet, år 1996 
bilades värnpliktssystemet och de sista värnpliktiga ryckte ut 1997.26 De nya krav som 
ställdes på den Nederländska försvarsmakten och dess soldater var bland annat möjligheten 
att beordra soldater till utlandstjänstgöring, något som inte varit möjligt tidigare med soldater 
som lyder under värnpliktslagen.27 Det trauma som händelsen i Srebrenica utgjorde för de 
Nederländska styrkorna var även det en faktor för förändring. Till följd av tragedin i 
Srebrenica har Nederländska förband uppfattats som bristande i utbildning och träning, något 
som förändringen har lyckats ändra och de nederländska styrkorna åtnjuter numer stöd från 
hela 75 % av den Holländska befolkningen.28 
 Det finns idag en hel del vakanser i det nederländska försvaret och problem med 
att fylla dessa genom rekrytering då denna redan ligger på en nivå av 0,41 ‰ av den totala 
populationen eller 4 % av befolkningen mellan 20 och 26 års ålder.29 För att förändra trenden 
ges nu bland annat tidigare anställd personal viss möjlighet att återanställas. Vidare finns det 
numer en nedkortad utbildning riktad mot civil personal vars kompetenser kan nyttjas inom 
försvaret, dessa personer ges då en form av nedkortad grundutbildning.30 

3.3 Svenska försvarsmakten 
Den Svenska Försvarsmaktens totala anslag 2009 utgörs av ca 39 miljarder SEK31 eller 1,23 
% av BNP32. Sverige är medlem av Partnerskap För Fred (PFF) som är ett samarbetsprogram 
mellan medlemsstater i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och 
NATO. Syftet med Sveriges medlemskap är att öka förmågan och deltagandet i internationella 
insatser, främst genom en ökad interoperabilitet mellan nationer. Försvarsmaktens 
personalvolym uppgick 2009-01-01 till 25 575 personer anställda inom såväl civil som 
officerssektorn samt 7 908 soldater inryckta.33 Försvarsmakten är just nu mitt i processen att 
drastiskt förändra sin soldatförsörjning från ett tidigare omfattande värnpliktssystem, som på 
senare tid inneburit frivillighet till hög grad, till ett frivilligbaserat system med anställda 
soldater i olika former. Siffrorna för den framtida målbilden visar att Försvarsmaktens 
rekrytering hamnar, i likhet med den Danska, kring 0,48 ‰ av populationen eller 4 % av 
befolkningen mellan 20 och 26 års ålder.34 
 Försvarsmaktens uppgifter består av både nationella och internationella och dess 
verksamhetsidé formuleras av myndigheten själv som följande: 
                                                
25 Ibid. sid. 19 
26 Waldén (2008): Den nederländska modellen, en förebild för Försvarsmakten?: Haag, Försvarsattachén, 
Försvarsmakten. sid. 1 
27 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 19 
28 Waldén (2008): Den nederländska modellen, en förebild för Försvarsmakten?: Haag, Försvarsattachén, 
Försvarsmakten. sid. 1 
29 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 31-36 
30 Waldén (2008): Den nederländska modellen, en förebild för Försvarsmakten?: Haag, Försvarsattachén, 
Försvarsmakten. sid. 4 
31 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/forsvarsmakten-i-siffror/ 2010-05-11 
32 Ibid. 2010-05-11 
33 Ibid. 2010-05-11 
34 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 31-36 
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 Försvara Sverige, värna svenska intressen och främja säkerheten genom 

insatser på vårt eget territorium, i närområdet och globalt. 
 Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med 

internationell rätt värna Sveriges suveränitet och nationella intressen i 
områden utanför detta. 

 Med befintliga förmågor och resurser vid behov bistå övriga samhället.35 

3.3.1 Historisk bakgrund till reform och nuläge 
Bakgrunden till förändringarna för Försvarsmakten och Sverige ligger i linje med de 
förändringar som Försvarsmakten genomfört ändå sedan mitten av 90-talet då 
Försvarsmaktens inriktning fått nytt fokus från invasionsförsvar till ett mer tillgängligt 
insatsförsvar.36 Hur detta skall genomföras läggs fram i Regeringens proposition 2008/09:140 
och sammanfattas enligt: 
 
 Sveriges försvarsförmåga ökar genom att användbarheten och 
 tillgängligheten ökar. Med förändrade mål för det militära försvaret och 
 en ny uppgiftsställning för Försvarsmakten skapas en modern 
 försvarsmakt som klarar de säkerhetspolitiska utmaningarna.37 
 
En höjd användbarhet innebär att förbanden inte längre skall behöva utbildas och därefter 
materielförses då behov uppkommer utan skall kunna vara gripbara och användbara såväl 
nationellt som internationellt inom en tidsperiod som understiger ett år. 
 
 De nya kraven på operativ förmåga medför bl.a. att det militära 
 försvarets genomförande av insatser i Sverige, i närområdet och utanför 
 närområdet sätts i centrum för Försvarsmaktens verksamhet. Indelningen 
 i en särskild utlandsstyrka och förband anmälda till styrkeregister, blir  
 inte längre aktuell.38 
 
 Ett nytt personalförsörjningssystem införs. Personalförsörjningen för 
 alla personalkategorier i Försvarsmakten kommer att bygga på 
 frivillighet. Om krig, krigsfara eller andra utomordentliga omständigheter 
 råder kan på samma sätt som tidigare insatsorganisationen bemannas av  
 pliktpersonal.39 
 
I dagsläget innebär det alltså att värnpliktslagen fortfarande är gällande i sin ursprungliga 
form och de soldater som tjänstgör vid förband har de förmåner och rättigheter som 
värnpliktlagen och dess författningar tillskriver dem. Denna lag kommer dock att bli vilande 
för att kunna nyttjas åter om situationen förvärras. 

3.4 Operationalisering 
Då både Danmark och Nederländerna har svårigheter med att fylla upp sina befattningar och 
har en hel del vakanser innebär det att själva rekryteringen av soldater är viktig. Speciellt i 
fallet för det kommande Svenska systemet då planerna är att rekrytera en volym av 0,41–0,48 

                                                
35 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/uppdrag/Forsvarsmaktens-verksamhetside/ 2010-05-11 
36 Högkvarteret (2009): Rapport från perspektivstudien 2009 – Det militärstrategiska utfallsrummet, Bilaga 1, 23 
382:51674: Stockholm. sid. 7 
37 Regeringen (2009) Regeringens proposition 2008/09:140: Stockholm. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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‰ av total population som är i paritet med de för Danmark och Nederländerna. För alla tre 
nationer gör det sig också gällande att 6 % av befolkning återfinns i ålderspannet 20-26 år. 
Detta har betydelse då de Svenska planeringarna säger att soldatyrket skall vara ett yrke för 
unga människor och inte sträcka sig livet ut.  
 Både Danmark och Nederländerna jobbar i dagsläget med att förändra 
anställningsformerna för att på detta sätt möjliggöra ett flexiblare system där det går lättare att 
behålla kompetent och erfaren arbetskraft. Anställningsformerna för de Svenska GSS 
utarbetas i skrivand stund och bör därför inkluderas i resultaten då de mycket väl kan komma 
att påverka såväl rekrytering av soldater som vidmakthållande av soldatvolym. 
 Vidare är löner och förmåner högaktuellt då det i skrivande stund ännu inte är 
fastställt vilka löner och förmåner som skall göra sig gällande för de Svenska soldaterna. 
Karriär och karriärvägar är ytterligare en faktor som författaren identifierat som betydande då 
författarens analys visar på att en frånvaro av avancemang eller frånvaro av möjlighet till 
detsamma kan leda till tristess vilket i sin tur försvårar ett behållande av arbetskraft. 
 Det är också författarens analys att anställda soldater, till skillnad från 
värnpliktiga, med större trolighet har ett socialt liv och familjeliv eller liknande på 
anställningsorten. För att detta skall fungera på ett någorlunda sätt kan därför dygn borta från 
hemmet vara av avgörande för såväl initial som fortgående anställning. Stor bidragande orsak 
till detta är, förutom övning på orten eller nationell, insatsfrekvensen och längden på 
insatser/missioner som genomförs. Även missionsområde och de risker som soldaten utsätts 
för kan ha påverkan på läget hemma och de anhöriga som soldaten lämnar bakom sig vid 
utresa. Med anledning av detta kommer exempel som är övergripande för de tre berörda 
nationerna att tas upp i resultatanalysen. 
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4. Resultat 

4.1 Danmark 

4.1.1 Soldatrekrytering 
Den danska soldatrekryteringen sker ur en totalpopulation på 5,5 miljoner invånare (2008)40 
och den danska försvarsmaktens rekryteringsresurser består av olika instanser och berör såväl 
värnpliktiga som anställda soldater då båda system existerar parallellt. I stora drag är 
rekryteringen uppbyggd på marknadsföringskampanjer, mönstringsdagar, urval och tester 
samt ledning och administration. Dessa olika instanser har ett totalt antal anställda om 107 
personer och omkostnader på ca 37,5 miljoner SEK (2008).41 
 Värnpliktsutbildningen utgör i Danmark en viktig rekryteringsgrund för 
soldatanställning och utbildning samt rekrytering utgörs i princip av ett stegsystem enligt 
illustration: 
 

 
Figur 242 - Förenkling av det danska utbildningssystemet 
 
 
Detta är dock en förenkling av verklighet där ca 40 % av de rekryterade till den frivilliga 
soldatutbildningen inte genomfört värnplikt som försteg. I dagsläget upplever den danska 
försvarsmakten stora problem med vakanser, främst bland officerare, men också bland 
soldater, detta trots att rekryteringen sker i stort i de volymer som planerats i de olika 
kategorierna med undantag för vissa specialister. Då ungdomsarbetslösheten (2008) är mycket 
låg bedöms detta påverka rekryteringen till det positiva om denna ökas. 

                                                
40 www.ne.se 2010-05-14 
41 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 17 
42 Efter figur: Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och 
Spanien: Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 13 
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 Det ser i dagsläget inte ut som att det går att utöka rekryteringsvolymerna 
nämnvärt och inriktningen är nu istället att försöka minska avgångarna som i dagsläget uppgår 
till 30 % under utbildning. Ytterligare en planerad åtgärd som bedöms minska avgångar i 
allmänhet är en förbättring av möjligheterna till att kvarstanna som soldat även efter 35 års 
ålder då vissa soldater antas vara äldre än så och fortfarande ha en vilja att fortsätta sin 
tjänstgöring. 

4.1.2 Anställningsform, förmåner, lön och karriär 
Det finns i huvudsak 4 olika sorter anställningsformer för en soldat i det danska försvaret; 
soldat under utbildning med en lön av 21 800 SEK/månad och tillägg på 900 SEK/per 
övningsdygn. Soldat med korttidskontrakt under sex månader för att genomföra 
rotationsmission och soldat med tillsvidareanställning har båda en grundlön på 24 100 
SEK/månad och tillägg på 1 500 SEK/per övningsdygn, till detta tillkommer ett 
missionstillägg på mellan 20 000 SEK/månad och 30 000 SEK/månad beroende på 
tjänstgöringsort. Den genomsnittliga grundlönen för soldater ligger i Danmark på 24 100 SEK 
per månad (76,2 % av BNP per capita) Det fjärde är soldat med beredskapskontrakt och i 
huvudsak utnyttjas som personalreserv och mottager samma betalning som de två tidigare 
kategorierna men detta utifrån tjänstgöringsdagar. Samtliga soldater har förmånen att 
genomföra utbildning annan än försvarsmaktens under 25 % av anställningstiden.43 
 Samtliga soldater kan ansöka till sergeantskola som är 16 månaders utbildning 
vilket vanligtvis följs upp av en 6 månaders rotationsmission och sergeantsutnämning. Efter 
genomförd utnämning kan en sergeant därefter söka till officershögskola. Det finns numer 
även ett snabbspår mot officer där eleven genomgår en förkortad utbildning på 13 månader 
liknande den svenska aspirantutbildningen innan personen i fråga kan söka till 
officershögskola.44 

4.1.3 Insatsfrekvens och missionsområden 
Det danska försvaret bidrar för närvarande till operationer i såväl FN:s som Natos regi och 
finns i dagsläget i Kosovo, Irak, Afghanistan och Libanon om en totalstyrka av 1 100 
befattningar med målsättningen att ha 2 000 man insatta internationellt.45 Dessa missioner 
bemannas i huvudsak av en mekaniserad brigad (1:a brigaden) med snabbinsatsförmåga och 
heltidsanställda soldater samt en mekaniserad brigad (2:a brigaden) med kontraktsanställda 
soldater under en lägre beredskapsgrad. Dessa två brigader har en total personalstyrka om 
7 500 man. Generellt utbildas personalen och sätts ihop som tillfälligt sammansatta 
missionsförband, liknande den svenska Utlandsstyrkan, för att vid hemkomst lösas upp. Efter 
beslut om insats är det den anställdes skyldighet att medverka vid beordrad verksamhet, om 
personal vägrar finns det påtryckningsmedel som i värsta fall kan resultera i att soldaten 
bestraffas med fängelse.46 

                                                
43 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 10-17 
44 Ibid. sid. 16 
45 http://forsvaret.dk/FKO/Om%20Forsvaret/Internationalt/intops/Pages/default.aspx  
46 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 17 
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Figur 347 - Förenklad bild av dansk missionsbemanning 
 
Bemanningen av de danska utlandsmissionerna fungerar i stora drag så som illustrerat ovan 
och väl bemannade består utlandsförbandet av personal från stående förband till 40 %, 
reaktionstyrkeutbildade till 40 % och tidigare anställda till 20 %. Insatsfrekvensen varierar 
beroende på vapenslag och specialisering men är i snitt 1:4, räknat utifrån det civila 6 
månaders terminssystemet, med 6 månaders rotioner.48  
 För insikt i risken med de danska utlandsmissionerna tas Afghanistan som 
exempel där Danmark har som medlem av NATO varit närvarande i Afghanistan sedan 
inledningen av Operation Enduring Freedom och har i dagsläget 750 soldater på plats49 och 
totala dödsfall på grund av stridshandlingar inom operationen uppgår till 3150 
soldater/officerare sen 2002 (3,8 per år). 

4.2 Nederländerna 

4.2.1 Soldatrekrytering 
Den nederländska soldatrekrytering sker ur en populationspool om totalt 16,4 miljoner 
invånare (2008)51 och rekryteringen inklusive mönstring och uttagning genomförs av Support 
Centre52 som utgör en del av den myndighetsgemensamma personalavdelning som sköter all 
hantering av personal inom den Nederländska försvarsmakten. År 2008 avsattes cirka 250 
miljoner SEK för marknadsföringskampanjer53 Det totala rekryteringsantalet, per år, i 
Nederländerna uppgår till drygt 6 700 personer varav runt 4000 utgörs av soldater. Utav dessa 
rekryteras efter genomförd grundutbildning mellan 85 och 90 %.54 Dessa siffror förutsätter 
enligt erfarenhet att vissa andra kriterier uppfylls. För att lyckas med en rekrytering av 6 700 
personer till grundutbildning krävs det 45 000 intresserade och 22 500 sökande. De senaste 
åren (2006, 2007) har dock rekryteringen inte nått sitt mål och endast 5 000 soldater har 

                                                
47 Efter figur: Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och 
Spanien: Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 15 
48 Ibid.. sid. 17 
49 http://www.isaf.nato.int/troop-numbers-and-contributions/denmark/index.php 2010-05-01 
50 http://www.icasualties.org/oef/ 2010-05-01 
51 www.ne.se 2010-05-14 
52 Waldén (2008): Den nederländska modellen, en förebild för Försvarsmakten?: Haag, Försvarsattachén, 
Försvarsmakten. sid. 3 
53 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102Spanien, Stockholm, Totalförsvaret 
forskningsinstitut, FOI MEMO E1110. sid. 23 
54 Källor skiljer sig här, se punkt 2.3 Källor och källkritik för vidare information. 
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rekryterats. Målet är dock, trots för liten rekryteringsnumerär, att upprätthålla kvalité i 
soldatmaterialet framför en större volym. 

 Soldatutbildningen utgörs, liknande det svenska systemet idag, av en 
grundutbildning och en befattningsutbildning som totalt omfattar 6-8 månader och följs upp 
av utbildning på förbanden då personalomsättningen sker på individnivå inom enheterna. 
Efter genomförd och med godkänt resultat avslutat utbildning föreligger 
tjänstgöringsskyldighet, denna skiljer sig beroende på utbildningslinje, soldater föreskrivs 
dock att upprätthålla sin anställning i 2 år. Om en anställd vill lämna sin anställning i förtid 
kan denne bli återbetalningsskyldig. Det sker fem utbildningsstarter per år med syfte att 
minimera tiden mellan att individen anmäler intresse till dess att densamme rycker in och 
påbörjar utbildning för att pga. detta inte tappa individens intresse och deltagande.55 

4.2.2 Anställningsform, förmåner, lön och karriär 
Anställningen, efter godkänt genomförd grundutbildning, inleds normalt av en kontraktering 
enligt tjänstgöringsskyldighet om två år vilken följs av en tillsvidareanställning med tre 
månaders uppsägningstid, dock upp till sju år som längst. Om individen i fråga under sin 
anställning blir befordrad till lägst Korpral kan denne fortsätta sin tjänstgöring upp till 35 års 
ålder. Då man i Nederländerna vill behålla vissa soldater som genom sin tjänstgöring blivit 
specialister inom vissa områden finns det efter 35 års ålder en möjlighet att bli ytterligare 
befordrad till underofficer vilket är förklaring till varför Nederländerna har relativt många 
underofficerare i sin organisation.56 
 En soldat som genomgår grundutbildning tjänar ca 9 000 SEK/månad och detta 
ökar efter genomförd utbildning till ca 11 000 SEK/månad. Den anställde soldaten står själv 
för mat och logi men detta till kraftigt reducerade priser och åtnjuter under övning och insats 
fri mat etc. Vid övning eller annan verksamhet utanför förbandet utdelas ett tillägg på ca 900 
SEK/dygn före skatt men erhåller ingen ledig tid. Under internationell insats uppgår 
dygnstillägget till 900 SEK/dygn efter skatt och en 4 månaders rotation ger ytterligare tre 
veckors ledighet.57 Det hela genererar en grundlön för soldater på 20 000 SEK per månad. 
(77,5 % av BNP per capita).58  

4.2.3 Insatsfrekvens och missionsområden 
Samtliga insatsförband i det nederländska försvaret kan vid behov ställas till förfogande för 
att genomföra internationella missioner. Ca 10 % av de nederländska förbanden är över tiden 
insatta i internationella insatser och målet är att fortlöpande hålla med 6 000 man 
internationellt insatta. Missionerna omfattar 4 månader och målsättningen är att soldater skall 
genomför en sådan per år vilket ger ett förhållande på 1:0,66 räknat på övriga samhällets 2 
terminer per år på 6 månader. Dessa omfattar dock även tjänstgöring i Tyskland samt de 
Nederländska territorierna Aruba och Nederländska Aruba. Bortsett från dessa bidrar det 
Nederländska försvaret också till operationer i Bosnien-Hercegovina, Irak, Sudan, Somalia, 
Burundi och Afghanistan i såväl FN:s, NATO:s och EU:s regi.59 
 För insikt i risken med de nederländska utlandsmissionerna tas även här 
Afghanistan upp som exempel. Nederländerna har som medlem av NATO varit närvarande i 
                                                
55 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 22 
56 Ibid. sid. 22 
57 Waldén (2008): Den nederländska modellen, en förebild för Försvarsmakten?: Haag, Försvarsattachén, 
Försvarsmakten. sid. 5 
58 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 33 
59 http://www.defensie.nl/missies/uitgezonden_militairen/ 0210-05-09 
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landet sedan inledningen av Operation Enduring Freedom och har i dagsläget 1 885 soldater 
på plats60 och totala dödsfall genom stridshandling ligger inom operationer på 2461 döda sen 
2002 (3 per år). 

4.3 Sverige – Planerad verksamhet 
Försvarsmaktens planerade personalbehov och soldatrekrytering utgår från målbild 2014. 
Målbilden visar på att år 2014 skall, då målbilden är uppfylld, FM i insatsförbanden ha 6 450 
anställda GSS, 9 200 kontrakterade GSS samt ytterligare 16 600 kontrakterade GSS i 
Nationella Skyddsstyrkorna, detta ur en total populationspool omfattande 9,2 miljoner 
invånare (2008)62.63 Bakgrunden till beslutet att reformera Försvarsmakten återfinns i de 
propositioner och regleringsbrev som utgått från regering och som beslutats av riksdag så som 
tidigare nämnts i inledningen. Beräknad kostnad för dessa kategorier uppgår till 308 000 per 
individ och år för anställda GSS, beräkningen avser en månadslön på 17 000 SEK i 
ingångslön exklusive sociala utgifter. För kontrakterade GSS uppgår detta 427 000 SEK per 
individ och år och avser en månadslön på 19 400 SEK exklusive sociala utgifter samt ett 
tillägg om 200 SEK per tjänstgöringsdag. Utgifterna för kontrakterade GSS är beräknade på 
heltidstjänstgöring och måste divideras med antalet tjänstgöringsmånader för att få en korrekt 
uträknad kostnad för kategorin.64 Då systemet i sin helhet har implementerats och fungerar 
enligt målbilden 2014 betyder detta att den totala kostnaden för anställda och kontrakterade 
GSS uppgår till 5 930 400 000 SEK ur ett totalt budgetanslag på 39 860 000 000 (2010)65 dvs. 
ca 15 % av den totala budgeten. 

4.3.1 Soldatrekrytering 
Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009 innehåller en 
figur, samt tillhörande kommentar som djuplodar i försvarsmaktens planerade rekrytering och 
personalflöde inom samtliga kategorier. Bilden nedan behandlar inte endast de olika formerna 
av GSS men måste ändå presenteras i sin helhet för dess gällande. Bilden beskriver det årliga 
in och utflödet av soldater i princip. Detta efter det att målbilden har uppnåtts och systemet är 
i fullt bruk. 

                                                
60 http://www.isaf.nato.int/troop-numbers-and-contributions/netherlands/index.php 2010-06-01 
61 http://www.icasualties.org/oef/ 2010-05-01 
62 www.ne.se 2010-05-14 
63 Högkvarteret (2009): Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, 2009-01-
30, Bilaga 1: Stockholm, HKV beteckning 23 383:51503. sid.42 
64 Ibid. sid.45- 46 
65 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/forsvarsmakten-i-
siffror/Anslagstilldelning-/ 2010-05-11 
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Figur 466 Prognostiserad bild av årligt in- och utflöde av personal 
  
 Flödet genom personalförsörjningssystemet bygger på följande beståndsdelar 
 och volymer: 
 

1. Inflödet till den frivilliga grundläggande utbildningen behöver uppgå till cirka 3 500- 
4 000 individer.67 Denna volym möjliggör en långsiktig personalförsörjning som har 
förutsättningar att lösa de uppgifter som ställs på Försvarsmakten. För att kunna rekrytera 
3 500-4 000 individer till GU krävs att ett betydligt större antal behöver attraheras. 
Erfarenheter från andra nationer med jämförbara system visar att volymen sökande bör vara 
dubbelt så stor som behovet av rekryter för att urvalet ska vara tillräckligt. Detta för att ta 
hänsyn till bortfall under den psykologiska och medicinska/fysiska granskningen av de 
sökande. 

 
2. Under den initiala utbildningen bedöms Försvarsmakten ha cirka 15 % spontanavgångar av 

rekryterna, detta motsvarar cirka 600 st. 
 

3. Efter cirka 3 månader av gemensam grundläggande soldatutbildning kommer ett första 
beslutstillfälle. Här sker en ömsesidig överenskommelse om den fortsatta karriären. 
Försvarsmakten bedömer att huvuddelen av rekryterna kommer att gå vidare till en inledande 
befattningsutbildningen, men cirka 500 st. bedöms avsluta sin utbildning och övergå till de 
Nationella skyddsstyrkorna. Vidare bedöms cirka 600 st. ur frivilligorganisationerna att 
tillföras nationella skyddsstyrkor . 

 

                                                
66 Högkvarteret (2009): Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, 2009-01-
30, Bilaga 1: Stockholm, HKV beteckning 23 383:51503. sid.44 
67 Denna not är en fotnot ur citat tillhörande figur 4: Studier visar på att 4 000-4 500 är en rimlig siffra på det 
antal individer som årligen går att rekrytera till den frivilliga utbildningen. Siffrorna bygger på jämförelser med 
andra länder. Det är den demografiska möjligheten för ett land med Sveriges befolkningsstorlek och 
levnadsstandard som ligger till grund för antagandet. 
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4. Efter inledande befattningsutbildning anställs cirka 1 500 st. rekryter som anställda GSS och 
cirka 900 st. som kontrakterade GSS. För merparten, även för kontrakterad GSS, innehåller 
den första tiden som anställd kompletterande befattningsutbildning. Tid för denna varierar 
beroende på befattningens krav. 

 
5. Utflödet från anställda GSS till kontrakterade GSS i kontraktsförband är cirka 400 st. och till 

kontrakterade GSS i nationella skyddsstyrkor är cirka 300 st. Utöver detta beräknas 500 
soldater antas till officers-, specialistofficers, och RO-utbildning. Cirka 300 anställda GSS 
bedöms lämna Försvarsmakten helt. Genomsnittlig tjänstgöringstid som anställd GSS 
beräknas till 4-5 år. 

 
6. Utflödet från kontrakterade GSS vid kontraktsförband till kontrakterade GSS i nationella 

skyddsstyrkor är cirka 400 st. Cirka 900 st. bedöms lämna Försvarsmakten helt. 
Genomsnittlig tjänstgöringstid som kontrakterad GSS i kontraktsförband beräknas till 8 år. 

 
7. Utflödet av kontrakterade GSS i nationella skyddsstyrkor bedöms till cirka 1 800 st. Den 

genomsnittliga tjänstgöringstiden är beräknad till 12 år. 
 

8.  Inflödet av yrkesofficerare och reservofficerare är cirka 700 st., varav cirka 600 utgörs av 
yrkesofficerare.68 
 

Vilka studier som visar på att Sverige, med sin demografiska möjlighet, levnadsstandard och 
befolkningsstorlek, har möjlighet att rekrytera 4 000 individer framgår inte i underlaget.  

4.3.2 Anställningsform, förmåner, lön och karriär 
Då anställningsformerna i det framtida reformerade försvaret i Sverige i skrivande stund 
fortfarande utarbetas finns svårigheter med att fastställa vad som kommer att gälla för de 
samtliga kategorier. Utifrån olika dokument och planeringar går dock att utläsa vad Regering, 
Statens offentliga utredningar och myndigheten Försvarsmakten har för åsikter och inställning 
till anställningsformerna. I dagsläget finns det tre stycken olika anställningsformer planerade 
att utläsa från dessa dokument. Dessa utgörs av Anställda GSS som tjänstgör heltid vid 
insatsförbandet, antingen hemma vid regementet, fredsmässing övning/insats eller i 
missionsområde under insats. Den andra planerade anställningsformen är kontrakterade GSS 
som genomför sin anställning på deltid. D.v.s. att gruppbefäl, soldater och sjömän har en 
annan anställning utanför Försvarsmakten men kan inkallas för övning ett visst antal dagar per 
år och mottager då lön från Försvarsmakten. Dessa kontrakterade GSS kan även beordras ut i 
internationell tjänst precis som de anställda GSS.69 Vad gäller samtliga anställningsformer 
tillåter idag arbetslagstiftningen endast tidsbegränsad anställning (kontraktsanställning med 
visst utgångsdatum) upp till max två år.70 Detta kan dock komma att förändras genom förslag 
om lagförändring från regeringen. Just nu pågår en utredning, Personalförsörjning för det 
reformerade försvaret Dir. 2009:58, där utredare Thomas Rolén bl.a. skall utreda 
Försvarsmaktens behov av dessa former av anställning samt hur detta bäst skall tillgodoses.71 
 
 
 

                                                
68 Högkvarteret (2009): Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, 2009-01-
30, Bilaga 1: Stockholm, HKV beteckning 23 383:51503. sid.44-45 
69 Ibid. sid.50 
70 Ibid. sid.59 
71 http://www.regeringen.se/sb/d/11435/a/129783 2010-05-04 
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 Utredaren skall analysera Försvarsmaktens behov av tidsbegränsade anställningar och 
 ta ställning till på vilket sätt detta behov bäst tillgodoses… 
 … Det ligger i verksamhetens natur att befattningar på soldatnivå företrädesvis 
 bemannas med yngre personal som har soldatens arbetsuppgifter endast under en del 
 av yrkeskarriären…72 
 
För tillfället lyder regerings bedömning i frågan: 
 
 Förutsättningarna för en effektiv och rationell bemanning av insatsorganisationen bör 
 stärkas bl.a. genom att soldater och sjömän kan anställas med betydligt längre 
 anställningstider i tidsbegränsad anställning än idag.73 
 
Erfarenheter från andra nationer säger att problemet inte ligger i att rekrytera soldaten utan 
snarare att behålla denna tillräckligt lång tid i organisationen. Enligt Försvarsmakten kan en 
tidsbegränsad anställning enligt LAS inte ske om den är längre än två år under en 
sammanlagd period av fem år, denna anställning övergår då i en tillsvidareanställning. 
Alternativet är att ingå kollektivavtal angående längre tidsbegränsade anställningar vilket 
enligt Försvarsmakten inte är en god personalpolitik.  
 Alternativet skulle vara att lagstiftaren genomför en särreglering för 
Försvarsmakten för att myndigheten skall kunna genomföra tidsbegränsade anställningar över 
två år. Då erfarenheten, enligt ovan, snarare varit att behålla personal tillräckligt länge än att 
begränsa deras anställningstid ser dock Försvarsmakten inget behov av att en sådan 
särreglering är nödvändig varken i lag eller i förordning.74 
 Med ovanstående motiv kan alltså inte en tillförlitlig tidsgräns för 
kontrakterandet av soldater i den framtida reformerade soldatrekryteringen fastställas, 
beroende på lagförslag, riksdagens beslut samt resultatet av pågående utredning 
(Personalförsörjning för det reformerade försvaret Dir. 2009:58) kan den som tidigare 
nämnts möjligtvis uppgå till sex år men i dagsläget tillåts den dock inte ha en längre 
varaktighet än två år.   
 Vad gäller lönen är förslaget att den genomsnittliga lönen för soldater skall ligga 
på 21 000 SEK per månad (78,5 % av BNP per capita.), då är detta inräknat den totala lön 
som intjänas hemma och under missioner i internationella operationer utslaget över 12 
månader.75 

4.3.3 Insatsfrekvens och missionsområden 
I dagsläget bedriver Försvarsmakten insatser i främst Kosovo, Afghanistan och Somalia och 
det är också dessa missionsområden som kan komma att bli aktuella för anställda soldater och 
sjömän. Totalt har Sverige 935 soldater och sjömän i utlandstjänstgöring men har enligt 
bestämmelserna en övre gräns om totalt 1 600 soldater insatta internationellt. De 
internationella operationer som Försvarsmakten deltar i leds av FN, NATO samt EU men EU 
och NATO operationer utgör de största med mest trupp dedikerade.76 
 För insikt i risken med de svenska utlandsmissionerna tas även här Afghanistan 
upp som exempel. Sverige har varit närvarande som TCN (Troop Contributing Nation) i 
                                                
72 Regeringen (2009) Kommittédirektiv, Personalförsörjning för det reformerade försvaret, Dir. 2009:58. 
Stockholm. sid. 3 
73 Regeringen (2009) Regeringens proposition 2008/09:140, Stockholm, sid. 81 
74 Högkvarteret (2009): Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, 2009-01-
30, Bilaga 1: Stockholm, HKV beteckning 23 383:51503. sid.60 
75 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 33 
76 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/ 2010-06-01 
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landet sedan den 24 juli 2003 och inledningen av Operation Enduring Freedom och har i 
dagsläget 485 soldater på plats i landet77 och totala antalet dödsfall genom stridshandling i 
densamma operation uppgår till 478 (0,5 per år). 
 Den planerade framtida insatsfrekvensen för de svenska fast anställda GSS i 
insatsförbanden är i dagsläget planerat till 1:4 som innebär att förbandet genomför insats 
under 1 period för att därefter genomför andra aktiviteter under 3 perioder, där en period 
omfattar 6 månader enligt det civila terminssystemet, innan det är dags förs nästa 
genomförande av insats.  

 
Verksamheten vid de stående förbanden som utnyttjas för internationella operationer 
delas in i 
fyra faser: 
1. Förberedelser för insats 
2. Insats 
3. Efterarbeten, återhämtning och beredskap 
4. Vidmakthållande- och utveckling av kompetens samt beredskap79 
 
För de kontraktsanställda soldaterna gäller 1:6 som planerad insatsfrekvens och 

under de perioder som Försvarsmakten inte tar i anspråk befinner sig dessa vid sin ordinarie 
civila anställning. Ingångsvärdena för missionernas längd är i dagsläget 6 månader och så 
ligger planeringen även fortsättningsvis. Om insatsområdet är väldigt påfrestande t.ex. genom 
hög konfliktnivå, pågående krig eller mycket svåra levnadsförhållanden som påverkar 
stridvärdet etc., kan missionstiden komma att kortas till 4 månader. Flera personer kan också 
dela på en befattning och genom detta korta ner missionstiden men detta förekommer endast 
individuellt och efter beslut från respektive förbandschef.80 
 

                                                
77 http://www.isaf.nato.int/troop-numbers-and-contributions/sweden/index.php 2010-05-01 
78 http://www.icasualties.org/oef/ 2010-05-01 
79 Regeringen (2009) Regeringens proposition 2008/09:140, Stockholm, sid. 34 
80 Regeringen (2009) Regeringens proposition 2009/10:160: Stockholm, sid. 163-169 
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5. Diskussion  
I detta kapitel har författaren analyserat resultaten för att identifiera faktorer som kan läggas 
upp för jämförelse i diskussionen De olika faktorerna sammanfattas först i tabellform där 
skillnader/likheter kan urskönjas mellan de olika nationerna. Därefter följs de upp av en 
förklarande och diskuterande text för att bringa klarhet i den genomförda analysen och 
framföra argument. 

5.1 Soldatrekrytering 
Tabell 1 - Författarens egen tabell över faktorer ingående i soldatrekrytering 
 Land Danmark Nederländerna Sverige 
Faktor  
Rekryteringsvolym 8 10081 4 000 4 000 
Population 5,5 miljoner 16,4 miljoner 9,2 miljoner 
Grundläggande 
utbildningstid 

14-18 månader 8 månader 3 månader 

Uppgifter 

 

Nationellt och 
internationellt. 
Bidrag till NATO 

Nationellt och 
internationellt. 
Stöd till Allierade. 

Nationellt och 
internationellt. 

Konjunkturkänslighet  Danmark har upplevt 
försvårad rekrytering 
vid högkonjunktur. 

Ingen nämnvärd 
påverkan. 

Oklart. 

 
Den planerade rekryteringsvolymen för Sverige ligger i paritet med den Nederländska och är 
drygt 45 % lägre än det Danska rekryteringsmålet, till trots det faktum att Danmark har en 
ansenligt mindre population att rekrytera ur. Till detta kommer dock att stora delar av de 
soldater som i Danmark genomför grundutbildning, och senare fortgår i utbildningsstegen 
enligt illustration figur 2, är uttagen till densamma genom plikttjänstgöring (6 200 soldater av 
8 100). Danmark lider idag av större avgångar än planerat och problem med att behålla 
erfaren personal och personal över 35 års ålder. Åtgärd för detta är under införande och i 
framtiden kommer äldre soldater, om de bedöms lämpliga, erbjudas anställning som 
underofficer. Som följd av låg ungdomsarbetslöshet och högkonjunktur (2008) upplevdes en 
del problem med den frivilliga rekryteringen. Det är författarens bedömning att detta bör ha 
förändrats efter den lågkonjunktur som upplevdes världen över till följd av börskraschen på 
Wall Street 2009. Jämfört med Nederländerna är det författarens bedömning att den planerade 
rekryteringsvolymen i Sverige ter sig som stor med utgångspunkt i de respektive ländernas 
population som skiljer sig med ca.7,2 miljoner invånare till Nederländernas fördel. Det anges 
i det studerade underlaget som följande: 
  
 ”Studier visar att 4 000-4 500 är en rimlig siffra på det antal individer som 
 årligen går att rekrytera...”82  
 
Det anges dock inte några källor till dessa studier vilket gör att författaren uppfattar det hela 
som en siffra tagen ur luften och med tanke på Nederländernas svårigheter med rekryteringen 

                                                
81 Varav 6 200 utgörs av pliktad personal 
82 Högkvarteret (2009): Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, 2009-01-
30, Bilaga 1: Stockholm, HKV beteckning 23 383:51503. sid.44 
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av samma volym ur en större population bedömer författaren det som en siffra som kan bli 
svår att uppnå. 
 Utbildningstiderna skiljer sig avsevärt mellan de tre nationerna. Då det i 
Danmark till största delen sker genom en begynnande värnpliktsutbildning som sen fortgår i 
olika steg och dessutom inkluderar en mission innan soldaten blir utnämnd till Konstabel så 
tar det i Danska försvarsmakten upp mycket tid. Det nederländska systemet består av en 
kortare grundläggande utbildning som efter fullföljd grundutbildning följs upp med en 
befattningsutbildning på individnivå vilket kan skilja sig mycket beroende på förkunskaper, 
kompetens och valt/tilldelat tjänstgöringsspår och tjänst. När det kommer till det planerade 
svenska systemet kvarstår en del osäkerheter. Det som ligger som planering i de olika 
studerade dokumenten visar på att det inledningsvis kommer handla om en tre månader lång 
grundutbildning liknande den Grundläggande Soldat Utbildning (GSU) som finns idag i det 
existerande värnpliktsystemet. Därefter följs det upp av en befattningsutbildning som 
genomförs antingen centralt eller vid de olika förbanden. Författarens uppfattning är att 
utbildning bör genomföras i en kombination av de svenska planerna och det nederländska 
existerande tillvägagångssättet. Det vill säga en centraliserad grundutbildning som följs av 
befattningsutbildning på plats vid förbandet där soldaten skall verka vilket troligen skulle ge 
många bonuseffekter. Gemenskap, en utbildning som faller i linje med de övriga i förbandet, 
speciella tillvägagångssätt etc. listan kan göras lång. Det är för författaren samtidigt fullt 
troligt att just så blir fallet om det som planerat blir förbanden som ansvarar fullt för 
befattningsutbildningen då den kan bli mer individanpassad än om denna del ligger centralt. 
Chefer på alla nivåer kan då fatta egna beslut om vilken kompetens som måste tillföras för att 
uppfylla soldatens kravnivå på individuell basis utifrån individuell tidigare kompetens. Detta 
borde, förutom de arbetsmässiga fördelarna, också ge en mer ekonomisk utbildning genom att 
återigen undslippa dubbel utbildning.  
 När det kommer till uppgifter för de ingående förbanden och de rekryterade 
soldaterna så finns det många likheter mellan Danmark, Nederländerna och Sverige men även 
en del skillnader. Både Danmark och Nederländerna är medlemmar av NATO och har 
därigenom en del förpliktelser och skyldigheter som inte Sverige har. För Danmark innebär 
det ett krav på  
 
 Att kunna lämna ett trovärdigt bidrag till NATO83 
 
För Nederländerna lyder ett liknande krav men med något större ambition: 
 
 Försvara nationellt och allierades territorium…84 
 
 Dock är Sverige medlem av PFP och är interoperabla med NATO-nationer och NATO-
standard till stor del och deltar även i en del NATO-ledda operationer internationellt så som 
Operation Enduring Freedom t.ex. Samtliga länder har även nationella operationer i olika 
former. Det är författarens uppfattning att det i Sverige handlar i första hand om hävdande av 
Svenskt territorialvatten och luftrum och förhindra intrång ev. avvisa intrång. I andra hand till 
stor del om hemvärnsuppdrag i form av stöd till samhället under katastrofer eller påfrestningar 
samt vid de olika förbanden till största del om utbildning och utveckling. Danmark har en 
liknande struktur, dessutom bedriver de patruller för hävdande av det Grönländska territoriet, 
s.k. Siriuspatrullen. En liten styrka som berör få men dock en skarp tjänstgöring. 

                                                
83 Öström (2008): Soldatförsörjning – Redogörelse för modellerna i Danmark, Nederländerna och Spanien: 
Stockholm, Totalförsvaret forskningsinstitut, FOI MEMO E11102. sid. 9 
84 Ibid. sid. 19 
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Nederländerna har även de, i likhet med Danmark, en annan bild av territorialförsvar då 
nationen fortfarande inne ha rett fåtal kolonier; Nederländska Antillerna samt, Aruba. För 
Nederländerna tillkommer också de uppgifter som den polisiära styrkan Marechausse löser. 

5.2 Anställningsform, förmåner, lön och karriär 
Tabell 2 - Författarens egen tabell över faktorer ingående i Anställningsfrom, förmåner, lön och karriär 
 Land Danmark Nederländerna Sverige 
Faktor  
Soldats grundlön 24 100 SEK 20 000 SEK 21 000 (SEK) 
Lön i % av 
BNP/capita 

76,2 % 77,5 % 78,5 % 

Förmåner Civil utbildning får 
bedrivas på 25 % 
av arbetstiden.  

Kraftigt nedsatta 
priser på logi och 
mat. Viss civil 
utbildning får 
genomföras på 
arbetstid. 

Icke fastställt 

Karriär Soldat kan gå hela 
vägen upp till 
officer genom 
utbildning och 
befordran. 

Soldat kan bli 
befordrad till 
underofficer. 

I dagsläget kan alla 
soldater söka både 
till såväl 
underofficer 
(specialist) som 
officer. 

Kontraktstid < 6 månader < 24 månader < 24 månader 
Kontraktsform 

 

Heltid, värnplikt + 
hemvärn 

Heltid Heltid, deltid samt 
hemvärn 

 
Soldaternas grundlön skiljer sig inte väsentligt mellan de olika nationerna, åtminstone inte 
utifrån de enskilda ekonomierna där samtliga ligger inom 76-79 % av BNP per capita med 
den svenska lönen i topp med liten marginal. Det är författarens uppfattning att det i det här 
fallet behöver göras en närmare studie på vilka genomsnittliga levnadsomkostnader som 
gäller för olika nationerna för att få en bättre uppfattning om lönernas skälighet. Beroende på 
andra faktorer så som risker och risktillägg vid mission samt ytterligare förmåner påverkar 
såklart lönens skälighet också. I Sverige finns inom tidsramen för denna uppsats inga 
fastställda förmåner men för författaren uppfattas det som att en åtgärd, så som i Danmark och 
Nederländerna, med gratis civil utbildning kan öka attraktionskraften mycket i rekryteringen 
likväl som i anställningen. 
 Förmånerna för de anställda och kontraktsanställda GSS är idag oklara men med 
utgångspunkt i det värnpliktssystem som idag råder anses de av författaren som undermåliga 
då gratis boende, gratis mat och gratis resor helt utgår eller måste förmånsbeskattas. Med 
tanke på satt lön i förhållande till arbetsinsats (förutsatt att ingen arbetstidsreglering råder) 
krävs det enligt författarens mening ytterligare tillägg för att soldatyrket skall bli attraktivt 
nog för Försvarsmakten att genomföra en tillfredställande rekrytering. Kanske skulle en 
ansats liknande det Nederländska fungera med nedsatta kostnader för mat och logi. Där 
uppkommer dock frågan om var soldaten boende skall vara rent geografiskt, skall soldaten bo 
på regementet/flottiljen eller skall det erbjudas boende utanför som subventioneras? Dagens 
soldatboenden i Sverige är inte byggda för enskilt boende som i så fall kanske måste bli 
aktuellt. De är designade för boende i plutons, tropp eller grupps storlek och måste i så fall 
modifieras för att fungera som enskilt boende. Det finns många olika varianter men lämpligt 
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skulle t.ex. kunna vara att erbjuda studiefinansiering i upp till 3 år efter avslutat 8 års kontrakt 
och skattefri inkomst under utlandstjänstgöring. Argumentationen kan vara, som den tidigare 
varit, att soldaten i fråga inte nyttjar sig av samhällets resurser utan snarare tjänar samhället i 
ett land utan resurser. Dessa förslag är tagna ur luften och det finns ingen beräkning för vad 
de skulle kosta men det är samtidigt författarens bestämda uppfattning om att vidare åtgärder 
är nödvändiga.  
 Karriärvägar inom de olika försvarsmakterna skiljer sig till del. Då samtliga 
tillåter befordran alt. utbildning till minst underofficer är det endast Sverige som till del 
begränsar det genom utbildningskrav. Huruvida en tillgodoräkning eller validering kan göras 
av Försvarsmakten gällande en soldats erfarenhet, och på det sättet undkomma själva 
specialistutbildningen, är oklart och kan av författaren inte fastställas. Det som författaren 
menar är dock att det bör vara så för att på bästa sätt ta kompetenser till vara. Risken finns 
annars att soldater med stort djup inom sin inriktning eller specialitet kan komma att falla bort 
då det helt plötsligt ställs krav på officiell utbildning och kompetens som de egentligen redan 
besitter. Däremot ser författaren fördel i att soldater kan söka direkt till officersutbildning utan 
att för den sakens skull behöva gå igenom hela befordringsstegen och andra utbildning innan 
dess. De behöver inte, till skillnad från soldater i det danska systemet, gå igenom 
sergeantsutbildning eller specialistutbildning innan de kan ta nästa steg. Problematiken med 
att behålla de anställda soldaterna under en längre period kan uppkomma då rekryteringen i 
första hand riktar sig till unga, dessa personer kan t.ex. skriva på ett kontrakt om t.ex. 6 år för 
att efter 2 år av utbildning bli en viktig resurs och då inse att de inte längre är intresserade av 
soldatyrket. Det kanske inte ens är så enkelt, kanske finns det en stark vilja att fortsätta inom 
yrket men samtidigt påtryckningar från anhöriga och familj om att individen utsätter sig för 
mer fara än vad som är acceptabelt. 
 Heltidsanställningen bland soldater tolkar författaren som något mycket positivt 
som kommer att öka kompetensen hos soldater då ytterligare utbildningstid finns till 
förfogande. Det faktum att Försvarsmakten inte längre lämnar ifrån sig soldater efter fullgjord 
utbildning bedöms också det som en god åtgärd som i stort sett eliminerar den dubbla 
utbildning som skett då soldater senare rekryterats till Utlandsstyrkan eller Battle Groups för 
tjänstgöring. Då det kommer till kontrakterade GSS kommer anställningen i Försvarsmakten 
bero på och påverka andra instanser som civil och statlig arbetsgivare då den kontrakteringen 
de facto innebär en deltidsanställning som från individens perspektiv kräver en andra 
arbetsgivare. Hur detta skall lösas är osäkert i dagsläget men det är författarens tolkning av 
läget att det kommer att behövas speciella åtgärder för att förmå civila arbetsgivare att göra 
den uppoffringen som krävs för att anställa någon deltid och dessutom acceptera att denne 
person kan komma att försvinna i 6 månader med kort varsel. Vissa lättnader inom 
arbetsgivaravgifter för de som tar emot soldater skulle säkerligen hjälpa. Ytterligare åtgärder 
som skulle kunna appliceras är soldater som har en civil anställning som är liknande militära. 
Sjukvårdspersonal som arbetar i olika roller inom den civila sjukvården t.ex. 
  Kontraktstiden för de olika länderna skiljer sig en del åt och de finns 
fortfarande osäkerheter i anställningsform och kontraktstid när det kommer till den svenska 
modellen. Som det ser ut i Danmark just nu så kan en soldat ta anställning för endast 6 
månader för att genomföra en rotationsmission i likhet med den anställning som föreligger i 
den svenska Utlandsstyrkan som kommer att avvecklas inom kort då det nya systemet kommit 
igång. I övrigt har Danmark en tillsvidareanställning precis som det föreligger i 
Nederländerna och något som Försvarsmakten gärna vill, och enligt författaren borde ta till 
vara ang. de andra nationernas erfarenhet gällande anställningsformer. Det tolkas av 
författaren som att det övergripande problemet gällande anställningsformerna är att det inte 
tillåter erfaren personal att finnas kvar i organisationen tillräcklig länge. I Nederländerna 
föreligger även ett tjänstgöringstvång som kan resultera i återbetalning eller t.o.m. 
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fängelsestraff om en individ vägrar detta. Danmark har ett liknande tillägg som säger att 
personal som står inför en annalkande insats kan straffas med fängelse om de vägrar. Detta är 
något som funnits i svensk lagstiftning tidigare under värnplikttjänstgöring men som knappast 
tillämpats i närtid då de flesta trots pliktlagen varit frivilliga. Värnpliktslagstiftningen kan 
heller inte tillämpas vid internationella uppdrag då den behandlar tjänst för försvar av riket 
Sverige. Försvarsmaktens förslag om att inte tidbegränsa anställningen av soldater uppfattas 
av författaren som en sund idé men det är även författarens uppfattning att det borde finnas ett 
laga stöd för tvång, fängelsestraff motsv., för att undvika kollektiva uppsägningar och stort 
bortfall av nyckelpersonal inom förband inför en annalkande mission/tjänstgöring. Givet bör 
andra medel användas innan tvång kommer på tal. En god sammanhållning inom plutoner och 
uppåt, ett öppet klimat med inarbetade rutiner för feedback är exempel på åtgärder som skulle 
kunna få samma eller bättre effekt. Ändock bör det finnas påtrycksmedel med laga kraft om 
det visar sig att de ”snälla” metoderna inte är tillräckliga. Detta för att undslippa ett beteende 
där soldater medvetet tar anställning utan minsta intention till att genomföra insats.   

5.3 Insatsfrekvens och missionsområden 
Tabell 3 - Författarens egen tabell över faktorer ingående i insatsfrekvens och missionsområde 
 Land Danmark Nederländerna Sverige 
Faktor  
Insatsfrekvens 1:4 1:0,66 1:4 
Missionslängd 6 månader. 4 månader. 6 månader. 
Dödsfall till följd av 
stridshandling 
(Afghanistan). 

 

31 dödsfall totalt. 
3,8/år i området 

24 dödsfall totalt. 
3/år i området. 

4 dödsfall totalt. 
0,5/år i området 

 
Danmark har en insatsfrekvens om 1:4 och en missionslängd av 6 månader vilket ger 
resultatet av 18 månader hemma vid förbandet eller på nationell/internationell utbildning och 
övning följt av 6 månader i insatsområde. Detta innebär alltså för en dansk soldat att han/hon 
tillbringar åtminstone 92 dygn borta från familj och övriga anhöriga i insats. Till det kommer 
också de dygn som soldaten är borta för övriga övningar och utbildningar. För Nederländerna 
och dess soldater innebär insatsfrekvensen av 1:0,66 och missionslängd om 4 månader att en 
soldat förväntas genomföra en insats per år om 4 månader. Då uppgår tiden borta från familj 
och anhöriga till snarlika 91 dygn per år. Sverige har en insatsfrekvens och missionslängd 
som överensstämmer med den danska och det innebär därför samma minsta antal dygn (92) 
för en svensk soldat utomlands. Till detta kommer som för de två andra nationerna givetvis de 
dygn då soldaten deltar i utbildning eller övning nationellt eller internationellt.  
 Om yrket som soldat riktar sig till den yngre befolkningen och inte är tänkt att 
bli ett livslångt engagemang för individerna så kanske det kan accepteras från soldatens sida 
att många gånger vara borta från nära och kära. Men vad händer när soldaten i fråga, om 
han/hon då fortfarande får lov att vara anställd, börjar närma sig 30 års ålder och påbörjar 
skapandet av familj. Kommer det då att fortfarande vara lika lätt att acceptera ett stort antal 
dygn på resande fot, kanske i ett främmande länder under lång och många gånger omöjlig att 
få tag i? Det behöver för övrigt inte ligga så långt fram som vid 30 års ålder utan kan likväl 
äga rum långt tidigare. Om detta sedan kopplas mot de risker som en utlandstjänstgöring kan 
innebära så ljusnar inte bilden av tjänstgöringsuppfattningen direkt. Det är författarens starka 
övertygelse att en soldat som är mor eller far till ett eller flera barn, är långt mindre benägen 
att utsätta sig för de risker som en tjänstgöring i ett främmande och konfliktdrabbat land 
innebär, än vad en yngre individ utan några direkta förpliktelser skulle kunna tänkas vara. 
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 Ur författarens synpunkt innebär en svensk tjänstgöring i Afghanistan i 
dagsläget inte några större risker än vad en anställning och yrkesverksamhet inom något 
annan bransch, t.ex. byggnadsarbetare, utgör. Det kan anses vara en objektiv bedömning men 
det är inte alla människor som gör en objektiv bedömning. Den subjektiva bedömningen som 
utgår från känslor, personliga erfarenheter, kunskap eller okunskap inom aktuellt område och 
uppgifter etc., kan i princip se ut hur som helst. Det kan vara en upplevd risk och en upplevd 
uppfattning om att en soldat ständigt är utsatt för denna som kan leda till en sänkt 
acceptansnivå hos en anhörig som i sin tur kan komma att påverka soldaten. Kanske kan i 
liknande fall, så som beskrivet, en stark och riktad informationskampanj avstyra mycket utav 
den upplevda oron och känslan av risker. Då bör en sådan vara mycket detaljerad och 
sanningsenlig för att inte riskera kollaps i myndighetens förtroendekapital om undanhållna 
uppgifter kommer fram till berörda individer. I detta föds en fråga om sekretess, säkerhet för 
förband under insats etc. som givetvis inte får påverkas negativt av ett sådant 
informationsflöde. Det kan bli en mycket delikat men ack så viktig balansgång. 
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6. Slutsatser 
 

 På grund av risker och förväntad tjänstgöring utomlands kombinerat med 
familjebildning kan FM komma att tappa soldater. Detta bör behandlas med individens 
bästa i första hand för att i det längre perspektivet inte sprida en bild som inte är 
önskvärd. Vidare bör dessa individer, som bedöms inneha en viss erfarenhetsbank då 
familjebildandet tar vid, tas till vara på bästa sätt som t.ex. utbildare 
 

 En god informationsapparat som tillser att rätt och korrekt information kommer ut till 
såväl tilltänkta aspiranter innan rekrytering som till dennes anhöriga under pågående 
anställning/tjänstgöring. 
 

 Möjlighet för en soldat, vars familjebild har förändrats under anställning, att byta 
befattning. Kanske t.ex. till en utbildarroll eller användas som en erfarenhetsbank för 
nästkommande omgång eller tjänstgörande förband etc. 
 

 God information angående en individs karriärmöjligheter och också vad som kan 
komma att krävas av denne individ för att lyckas uppnå dessa valmöjligheter. Viktigt 
också här att informationen är korrekt och att den överensstämmer med verkligheten 
då det annars kan resultera i en förtroendeförlust. 
 

 En fortsatt tydlig satsning på force protection, överstämmande med hur den ser ut 
idag. En bild av att Försvarsmakten verkligen gör sitt yttersta för att skydda sin 
personal kan bära långt även om insatserna blir av mer intensiv karaktär. Viktigt att 
det även tydligt visas utåt i både media och i den information som går ut till anhöriga. 
 

 Lön måste vara lockande och skälig för tjänstgöring samt flexibel och förhandlingsbar 
beroende på var tjänstgöring sker. Vidare så kan lönerna förmodligen sänkas om 
förmåner och olika skattelättnader kan implementeras som skett i andra länder med en 
längre tradition av anställda soldater. 
 

 Förtroende är enligt författaren den enskilt största faktorn för att locka och behålla 
personal. För att långsiktigt skapa sig en bild som en attraktiv arbetsgivare är det av 
största vikt att ett gott förtroende kan skapas, inte bara till enskilda individer men 
också till samhället som helhet och kanske media i synnerhet. 
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7. Reflektioner 
Utöver diskussion finns det angående soldatrekryteringen mycket att nämna men kanske 
framförallt status bör tas upp. I diskussionen har det avhandlats delar kring 
konjunkturkänslighet men också det faktum att Försvarsmaktens planering pekar på att de vill 
rekrytera i runda svängar 4 % av befolkningen i åldern 20-26 år vilket av författaren anses 
vara en ansenlig mängd. Då kan status i yrket utgöra en avgörande faktor redan innan egentlig 
rekrytering kan påbörjas. Det vill säga att om yrkesstatusen uppfattas som låg kan det hända 
att intresset för detsamma aldrig dyker upp varför rekryteringen aldrig får en chans. Statusen 
kan påverkas av många faktorer så som t.ex. lön, arbetsuppgifter, värdet av erfarenheterna 
inför ett karriärbyte etc. Det är författarens uppfattning att respekt och anseende också är 
starkt påverkande faktorer vid yrkesval och även att dessa är fullt möjliga att stärka genom 
medveten påverkan. Det kanske enklaste sättet vore ett större uttalat stöd för yrkesgruppen i 
såväl mediala kanaler som politiska då detta bedöms ha stor påverkan på det övergripande 
samhället. Skattelättnader och andra samhälleliga förmåner kan sända ut ett meddelande med 
samma innebörd; soldater har ett högt värde för samhället varför de premieras med förmåner 
som övrig befolkning inte åtnjuter.  
 Åtgärder som ovan kan även påverka uppfattningen om Försvarsmaktens roll i 
samhället och dess folkliga förankring som är ytterligare en punkt som kan skapa viss 
osäkerhet. Informationsspridning och motivering angående Försvarsmaktens varande och 
verksamhet är vitalt för folkets insikt då denna insikt inte längre skapas automatiskt genom 
stora kullar värnpliktiga män och kvinnor som får en syn och uppfattning från insidan av 
myndigheten. Återigen skulle mediala och politiska kanaler kunna vara ett verktyg som 
tillsammans med nationsövergripande reklam och rekryteringskampanjer från myndigheten 
själv kan resultera i en positiv påverkan. 
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8. Behov av ny forskning 
 
Efter systemets införande bör kontroll och studier genomföras för undersöka om även 
Försvarsmakten i Sverige har upplevt liknande problem som andra nationer. Om så är fallet är 
ytterligare ett förslag att utreda vilka åtgärder som fungerat för andra nationer och hur dessa, 
om möjligt, kan implementeras i det svenska soldatförsörjningssystemet för att på bästa sätt 
dra nytta av andras erfarenheter och slippa uppfinna hjulet än en gång. 
 
Då systemet uppnått målbilden och en fungerande soldatförsörjning är implementerad är 
förslaget att genomföra en enkätundersökning bland de anställda soldaterna. Detta syftande 
till myndighetens tillgodogörande av personalkategorins situationsuppfattning och 
egenvärdering. Studier i ämnet yrkesstatus kopplat till soldatyrket kan ge en bild av den 
subjektiva uppfattningen som härskar i samhället samt vilket behov av åtgärder som 
möjligtvis kan behöva genomföras för att, om nödvändigt, påverka statusuppfattningen. 
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Bilaga 1 – Definitioner av tjänstgöringskategorier och 
tjänstgöringsformer 
 
Personalkategori Förklaring 
Yrkesofficer Kontinuerligt tjänstgörande officer eller 

specialistofficer. 
Reservofficer Tidvis tjänstgörande officer eller 

specialistofficer. 
Anställda gruppbefäl, soldater och 
sjömän 

Heltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och 
sjömän. 

Kontrakterade gruppbefäl, soldater 
och sjömän 

Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och 
sjömän. 

Anställd specialist Kontinuerligt 
tjänstgörande civil 
personal i Försvarsmakten som 

vid tjänstgöring i 
insatsorganisationen konstitueras som militär 
personal. 

Kontrakterad specialist Tidvis tjänstgörande civil tjänsteman som vid 
tjänstgöring i insatsorganisationen 
konstitueras som militär personal. 

 
Tjänstgöringsform Förklaring 

Kontinuerlig tjänstgöring  
 

Tjänstgöring av tillsvidareanställd eller 
visstidsanställd militär tjänsteman som har sitt 
huvudsakliga värv i Försvarsmakten på heltid. 
Bl.a. yrkesofficerare och anställda soldater har 
denna tjänstgöringsform. 

Tidvis tjänstgöring Tjänstgöring av militär tjänsteman som har 
tillsvidareanställning eller tidsbegränsad 
anställning och som har sitt huvudsakliga värv 
utanför Försvarsmakten, men som periodvis 
tjänstgör heltid i Försvarsmakten. Bl.a. 
reservofficerare och kontraktsanställda soldater 
har 

 
Förbandskategori Förklaring 

 
Stående förband  
 

Förband i insatsorganisationen som i huvudsak 
bemannas med kontinuerligt tjänstgörande. 

Kontraktsförband Förband i insatsorganisationen 
85 

                                                
85Efter tabell ur Regeringens proposition 2008/09:140: Stockholm. Regeringen (2009) sid. 75-77 


