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Inledning 
Den svenska värnplikten var under nästan 100 år en självklar del av det svenska försvaret. 

Den svenska försvarsförmågan byggde på att det fanns en stor personalstock som var militärt 

grundutbildad och som vid behov kunde användas till att försvara landet. De förband som 

genomförde värnplikt skulle under ett inledande skede av en konflikt kunna genomföra vissa 

uppgifter för att sedan avlösas av mobiliserade förband. För att kunna underhålla det i 

förhållande till befolkningen personalkrävande försvaret krävdes ett system med värnplikt. 

Systemet hade aldrig ifrågasatts i grunden och andra alternativ ansågs länge otänkbara. Detta 

bland annat med hänsyn taget till folkförankringen, att försvaret av Sverige var allas ansvar. 

Beslutet att lämna värnpliktssystemet och införa ett system byggt på frivillighet är därför 

historiskt inte bara sett ur ett personalförsörjningsperspektiv. Det är även helt avgörande för 

de förmågor som Försvarsmakten skall ha och kunna ha i framtiden. 

 

Beslutet att genomföra förändringen är ett politiskt beslut som skall ses i kontexten av 

Försvarsmaktens reform från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Genomförandet av 

reformen har pågått i över tio år och kommer att fortgå av det skäl att genomförandet av 

reformer generellt är mycket svårt. Detta fall med reformen i Försvarsmakten utgör inget 

undantag.
1
 Beslutet att överge värnplikten fattades av en oenig riksdag och debatten kring 

beslutet pågår fortfarande.
2
 Osäkerheterna är många vilket inte minst Överbefälhavarens tal 

vid Folk och Försvars rikskonferens 2011 bekräftar. Där uttalar Överbefälhavaren att ingen 

känner till slutproduktens exakta utformning.
3
 Regeringens tillsättande av en 

personalförsörjningsutredning en månad efter att beslutet fattats understyrker ytterligare att 

det fanns stora osäkerheter.
4
 Vad är det då som får den politiska nivån att vända och inte bara 

diskutera utan även genomföra en reform som för drygt tio år sedan var otänkbar. Hur kan 

man förklara att regering och riksdag var beredda att ompröva hela strukturen för det svenska 

försvaret och dess förmåga utan att vara väldigt säkra på konsekvenserna. Finns det tydliga 

aktörer som driver processen, som påverkar och sätter agendan för denna förändring? 

Studiens disposition 
Studien inleds med avsnittet Problem, syfte och metod. Avsnittets första del avhandlar 

studiens problemformulering, syfte och den frågeställning som studien skall besvara. Den 

andra delen i avsnittet redogör kortfattat för källmaterialet och valet av metod. Avsnittets 

tredje del utgörs av en kort diskussion kring validitet och reliabilitet. Studien fortsätter 

därefter med avsnittet Teoribildning och analysmodell som presenterar analysmodellen 

agendasättande. Därefter sker i avsnittet Empiri en kronologisk ordning av det empiriska 

källmaterialet. I avsnittet Analys används analysmodellen agendasättande och det ordnade 

empiriska underlaget analyseras. Avsnittet beskriver resultatet av denna analys. Studien 

avslutas med en Diskussion kring resultatet och avslutas med en sammanfattning där de 

slutsatser studien kommit fram till redovisas. 

                                                 
1
 Haldén, E (2007) Den svåra konsten att reformera - från invasionsförsvar till insatsförsvar. 

2
 www.svd.se/opinion/brannpunkt/vill-socialdemokraterna-aterinfora-varnplikten_6081819.svd 

3
 Överbefälhavaren Sverker Göransons tal Sälen 2011 

4
 Regeringens direktiv Fö 2009:03 
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Problem, syfte och metod 

Problemformulering 
Regering och riksdag fattade den sextonde juni 2009 det historiska beslutet att göra plikten 

vilande i fredstid och istället skapa den militära förmågan genom en frivillig rekrytering av 

alla personalkategorier i det svenska försvaret. Vid beslutstillfället var konsekvenserna av 

beslutet, både för såväl politiker som områdesexpertis, mycket oklara, trots detta genomförs 

beslutet. Vad är det som gör att man fattar ett beslut trots att osäkerheterna är stora, vad driver 

den politiska ledningen till att fatta detta beslut. Är det möjligt att se om någon aktör varit 

drivande i denna process som till synes är relativt kort men som i själva verket pågått i över 

tio år. Vad är det som möjliggör det politiska beslutet. Genom att analysera beslutsprocessen 

med modellen agendasättande hoppas jag att kunna bidra till att stärka förklaringsvärdet och 

bidra till en ökad förståelse för beslutet. 

Syfte 
Det övergripande syftet är att förstå och förklara hur beslutet att ‖avskaffa värnplikten‖ blev 

möjligt. Syftet med studien är att pröva om teoribildningen Agendasättande kan bidra till att 

förklara beslutet och att pröva om det går att urskilja om någon aktör med särskild makt över 

agendan. 

Frågeställning 
Vilken aktör var drivande i beslutsprocessen, vilken aktör var det som hade störst makt att 

påverka agendan? 

Avgränsningar 
Det har förekommit en diskussion kring värnpliktssystemet under en längre tid. Jag har valt 

att avgränsa diskussionen vid försvarsbeslutet 1996 då den stora reformen med övergång från 

ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar påbörjades.
5
 

Källmaterial och val av metod 
Studien behandlar ett politiskt beslut och alltså är det en politisk beslutsprocess som studeras.

 
 

Budgetprocessen innebär att en myndighet lämnar in budgetunderlag enligt regeringens 

anvisningar, regeringen använder underlaget för att skapa budgetpropositionen vilket sker 

inom alla politikområden. Budgeten läggs fram i riksdagen där respektive utskott behandlar 

och skriver ett betänkande som används för beslut i riksdagen. Betänkandet från utskottet, 

vars sammansättning avspeglar riksdagens sammansättning, innehåller avvikande meningar 

som baseras på de motioner som inkommit i det berörda ärendet. Motionerna kan läggas av 

enskilda partier och den normala motionstiden är tre månader.
6
 Ytterligare underlag inhämtar 

regeringen via utredningar. Utredningar baseras på regeringens direktiv som även beskriver 

vilken typ av utredning det är frågan om, parlamentarisk- eller expertutredning. Regeringen 

utser även ordförande i utredningen och de olika departementen utser ledamöter. Jag har valt 

att studera den formella processen och därför kan mina källor spåras till ovanstående process. 

Det hade varit möjligt att studera en informell process genom att till exempel intervjua 

forskare och företrädare för intresseorganisationer som till exempel Officersförbundet. Detta 

                                                 
5
 Prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse och Prop. 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2 

6
 http://www.regeringen.se/sb/d/2459/a/14959 
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hade dock krävt avsevärt mer tid än vad denna studie medger. Om utfallet av en sådan studie 

hade blivit annorlunda kan jag inte på goda grunder bedöma. 

 

Den källkritiska granskningen utgår från fyra grundläggande regler: äkthet, oberoende, 

samtidighet och tendens.
7
 Eftersom studiens källmaterial utgörs av formella beslutshandlingar 

så är dessa primärkällor. Det finns ingen anledning att ifrågasätta äkthet eller samtidighet. Det 

finns inte något skäl att tro att en källa inte skulle återge en aktörs ståndpunkt vid aktuell 

tidpunkt.
8
 Processen som analyseras är en politisk process därför ligger det i sakens natur att 

olika källor är tendensiösa i bemärkelsen partsinlagor.
9
 Det är skillnaderna, likheterna och 

relationerna mellan de olika aktörernas ställningstaganden i processen som studien analyserar. 

Inte om aktörernas utsagor beskriver verkliga eller sanningslika omständigheter.  

 
Val av metod 
Studien genomförs i tre steg. Det första steget är en kvalitativ textanalys av det empiriska 

underlaget.
10

 Det andra steget är en analys genomförd utifrån den teorietiska analysmodellen 

som valts för studien. Studien avslutas med en diskussion kring resultatet av analysen och en 

redovisning av studiens slutsatser. 

 
Den kvalitativa textanalysen är en systematiserande analys av det empiriska underlaget i 

beslutsprocessen. För att kunna åskådliggöra de förändringar som sker i processen och för att 

kunna systematisera källmaterialet används tre empiriska indikatorer, problem, orsak och 

lösning.
11

 De empiriska indikatorerna utgår från analysmodellen och de gör det möjligt att 

upprätta skillnader, likheter och relationer mellan de olika aktörerna. De empiriska 

indikatorerna används för att ställa frågor till de analyserade texterna och logiskt ordna det 

empiriska underlaget utgående från de empiriska indikatorerna. 

 

Steg två i studien är analysen som skall ge svar på frågeställningen. Analysen genomförs 

utifrån analysmodellen agendasättande. Den logiskt ordnade empirin betraktas här som 

variabler för genomförandet av analysen.
12

 Det tredje steget i studien är en diskussion utifrån 

resultatet av analysen i steg två. Avsnittet presenterar även studiens slutsatser. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet 
Validitet består av två delar, begreppsvaliditet och resultatvaliditet.

13
 Begreppsvaliditet kan 

sägas utgöra ett mått på hur väl de operationella indikatorerna kopplas till den teoribildning 

som används. Kopplingen mellan analysmodellen agendasättande och de empiriska 

indikatorerna problem, orsak och lösning är tydlig och uppenbar. Min uppfattning är därför att 

det föreligger en god begreppsvaliditet. 

Utifrån de avgränsningar, det källmaterial som valts är de slutsatser som dragits relevanta och 

har en god teoretisk och empirisk förankring. Det finns i de flesta fall ett utrymme för att 

                                                 
7
 Esaiasson, P, Gilljam. G, Oscarsson, H, Wängnerud, L. (2007). Metodpraktikan Tredje Upplagan. s.314  

8
 Ibid s.321 

9
 Ibid s.321 

10
 Ibid s.237 

11
 Ibid  s.238 

12
 Ibid s.238 

13
 Ibid s.63 
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utveckla validiteten i en studie. I denna studie kunde, om tiden medgett, till exempel debatter 

studerats eller intervjuer genomförts för att öka validiteten. 

 

Reliabilitet 
Reliabilitet innebär ‖frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel.‖

14
 Det är främst 

politiska dokument som studerats och att göras sig till tolkare av politiska dokument är 

vanskligt därför att det finns en mängd faktorer som påverkar. Jag har därför valt att läsa det 

som står ‖på raderna‖ i dokumenten och inte försökt att finna dolda innebörder som inte 

framgår av den skrivna texten. Jag anser därför att reliabiliteten är god. 

Studiens teoribildning och analysmodell 
Följande avsnitt inleds med en introduktion av de teoribildningar som ligger till grund för 

utvecklingen av studiens analysmodell och därefter redovisas analysmodellen agendasättande.  

Den teoretiska bakgrunden och utvecklingen 
Eftersom studien skall avhandla ett beslut som är fattat av Sveriges riksdag är det naturligt att 

använda beslutsteoretiska grunder för studien. Utvecklingen inom forskningsfältet har gradvis 

förflyttat sig från att studera individer (rational-choice) till att även omfatta organisatoriska 

beslutsfattare/aktörer.
15

 Allt eftersom forskningen fortskridit har fler omständigheter värderats 

i teoribildningarna för att skapa en större förståelse hur beslut kommer till. Den teoribildning 

som används som analysmodell i studien, Kingdons agendasättande, är framförallt inspirerad 

av tre andra teoribildningar: begränsad rationalitet, inkrementalism och garbage can.
16

 För att 

underlätta för läsaren presenteras även rational choice, fullständig rationalitet, därför att de 

övriga teoribildningarna förhåller sig till denna ‖ursprungliga‖ teoribildning. Det finns fler 

teoribildningar men jag har valt att endast redovisa dessa av relevansskäl. 

 

Rational choice model 

Det grundläggande antagandet i teorin om det rationella valet är att det finns ett politiskt 

beteende som är ett resultat av val gjorda med utgångspunkt i ett effektivt uppfyllande av 

givna mål. Samtidigt som teorin medger att den mänskliga motivationen är komplex antar 

teorin att individer är styrda av ett egenintresse.
17

 Beslutsprocessen är enkel, logisk, 

sekventiell och sker genom att de olika alternativen listas och analyseras. Därefter fastställs 

alla tänkbara konsekvenser, för- och nackdelar, av de olika alternativen och slutligen sker en 

jämförelse och viktning mellan de olika alternativen. Det alternativ som på ett optimalt sätt 

uppfyller de givna målen väljs, en maximering.
18

 Teorin antar att alla individer har en 

rationell kapacitet. Det vill säga förmågan, tiden och kognitiva kapaciteten att genomföra en 

rangordning av de olika alternativen för att välja det bästa handlingsalternativet, oavsett 

komplexiteten i valet.
19

 Ett av problemen i teorin ligger i att de val som görs påverkas av 

slumpmässiga händelser. Detta medför att beslutsfattaren inte har en fullständig kunskap om 

de konsekvenser valet av alternativ innebär, det finns en osäkerhetsfaktor.
20

 Ett annat problem 

                                                 
14

 Esaiasson a.a s.70 
15

 Grape, O, Blom,B, Johansson, R. (2006). Organisationer och Omvärld - nyinstitutionell analys av 

människobehandlande organisationer. s.9 
16

 Kingdon, J. W. (1995). Agendas, Alternatives and public Policies, Second Edition. s.80 
17

 Ward, H. (1995). "Rational Choich Theory". i D. S. Marsh, Theory and Methods In Political Science. s.79 
18

 Hill, M. (1997). The Policy Process In The Modern State Third Edition. s.100 
19

 Ward a.a s.79 
20

 March, J (1994). A primer on Decision Making. How decisions happen. s.5 
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är att definitionen av målen sällan blir så tydlig som krävs för en maximering. Organisationer 

är inte homogena och organisationers mål är till del policys.
21

 Politiska beslut är ofta 

överenskommelser kring en fråga eller en policy skapad utan att olika aktörer för den skull 

delar en gemensam målsättning.
22

 

 

En kritik som riktats mot rational choice teorin kommer från sociologin som anser att det fria 

valet är en illusion för individen, valet är istället en funktion av sociala strukturer.
23

 Dessa 

sociala strukturer avgör vilka förutsättningar individen har för sitt beslutsfattande. De sociala 

strukturerna innehåller formella och informella regler vilka individer följer och därmed 

avviker från den rationella modellen.
24

 Den psykologiska forskningen menar att motiven till 

handlandet inte enbart behöver drivas av egenintresse. Särkilt är det bristen på det motsatta, 

det vill säga oegennytta, som anses saknas i den rationella modellen. Förutom de kognitiva 

begränsningarna anser psykologer att känslor och det undermedvetna spelar en roll vid 

beslutsfattande.
25

 Detta innebär att individen är rimligt rationell i sitt beslutsfattande en rimlig 

del av tiden och därför är det en illusion att det finns en enhetlig beslutfattande i en 

organisation.
26

 

 

Ytterligare kritik riktas mot teorins antagande att beslutsprocessen är sekventiell. Empiriska 

studier har visat att beslutsprocessen inte alls motsvarar denna ideala bild. Eftersom 

beslutsprocessen består av flera olika processer utvecklas dessa oberoende av varandra och 

följer inte varandra kronologiskt. Istället möts de olika processerna vid kritiska tidpunkter.
27

 

 

Begränsad rationalitet 

Flera försök att hantera kritiken mot rational choice teorin har gjorts och den har modifierats. 

Istället för att tala om fulländig rationalitet så beskrivs en begränsad rationalitet.
28

 Denna 

teoribildning är till skillnad från rational choice teorin empiriskt grundad. Denna teoribildning 

försöker hantera osäkerhetsfaktorer och antagandet om människans förmåga att handla 

rationellt. I verkliga beslutsituationer har det visat sig att alla alternativ inte övervägs. 

Relevant information om konsekvenser övervägs inte, målsättningarna är oklara och den 

begränsade kognitiva förmågan tillsammans med tidsfaktorer gör att alla mål inte värderas 

samtidigt.
29

 Beslutsregeln som i rational choice teorin är maximerande tenderar att förändras 

till satisfierande, ‖tillräckligt bra‖.  

 

Since the organism, like those of the real world, has neither the senses nor 

the wits to discover an ―optimal‖ path—even assuming the concept of 

optimal to be clearly defined—we are concerned only with finding a choice 

mechanism that will lead it to pursue a ―satisficing‖ path that will permit 

satisfaction at some specified level of all of its needs.
30 

 

                                                 
21

 Hill a.a s.100 
22 Lindblom, C. E. (1959). The Science of "Muddling Through". s.82 
23

 Ward a.a s.82 
24

 Ibid s.83 
25

 Ibid s.87 
26

 Kingdon a.a s.78 
27

 Ibid s.78 
28

 Ward a.a s.81 
29

 March a.a s.9 
30

 Simon, H. A. (1957). Models of Man. s.270-271 
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Begränsningen i den kognitiva kapaciteten handlar om uppmärksamhet, minne, 

fattningsförmåga och kommunikation.
31

 Komplexa målsättningar och multipla konsekvenser 

gör att organisationer använder ett standardiserat sätt att söka satisfierande alternativ för att nå 

målsättningar.
32

 Sökningen avslutas så snart ett alternativ som uppfyller kraven funnits vilket 

leder till att andra alternativ som skulle kunna vara mer optimala inte eftersöks. Det vill säga 

beslutsfattandet är satisfierande snarare än maximerande.
33

 Metoderna för att dela upp 

problem, begränsa målsättningarna eller att använda ett särskilt perspektiv för att göra beslutet 

‖greppbart‖ innebär att organisationen agerar mot målsättningar sekventiellt snarare än 

parallellt. Detta kan ses som en typ av inkrementellt beslutsfattande.
34

 

 

Inkrementellt beslutsfattande 

Den inkrementella teoribildningen bygger på kritiken mot rational choice att teoribildningen 

inte beskriver en verklig beslutsituation. Den rationella teorin tar fram mål och värden innan 

processen börjar vilket inte anses som möjligt på grund av att organisationer inte är homogena 

och olika personer i organisationen har olika uppfattningar.
35

 Istället introduceras en metod 

eller modell som beskrivs som ‖successive limited comparisons‖.
36

 Beslut fattas genom 

marginella successiva förändringar och detta skiljer sig på flera sätt från den rationella 

modellen. Valet av mål och analysen av vad som måste göras (action) ses som en tätt 

sammanlänkad process snarare än två separata. En följd av detta är att mål och medel inte är 

separerade som i den rationella teorin. Därför blir mål-medel analysen ofta begränsad eller 

inte tillämpbar. Beslutsregeln i den inkrementella modellen baseras på att när flertalet 

analytiker kommer fram till att ett enskilt alternativ är det bästa, anses detta vara det bästa 

beslutet, trots att det inte är kopplat mot ett specificerat mål. Det finns alltså ett pragmatiskt 

förhållningssätt till det bästa alternativet. Dessa skillnader innebär sammantaget att analysen 

är starkt begränsad både vad avser möjliga konsekvenser, alternativ och målsättningar. 

Problemen med metoden är att det inte finns någon garanti för att alla de önskade värdena 

återfinns i processen. Det finns även en risk att bra eller direkt lysande alternativ väljs bort i 

processen eftersom de inte föreslås i den successiva process som genomförs.
37

  

 

Kritiken mot teorin är att den förstärker organisationers inneboende tröghet och att den 

uppmuntrar en ‖anti-innovation‖. Den anses endast existera när befintliga policys är i stort 

sätt bra och det finns en kontinuitet i problemens karaktär. Metoden är ingen rationell metod 

utan en normativ metod som kombinerar realism och idealism.
38

 

 

Garbage Can 

Denna teoribildning skiljer sig från tidigare teoribildningar i synsättet på organisationer och 

därmed i synsättet hur beslutsfattande går till. Den ser på organisationer som organiserade 

anarkier vilket baseras på tre antaganden.
39

 Det första är att det är problematiskt att skapa 

gemensamma referenser avseende mål och värden, organisationen fungerar på dåligt 

definierade och inkonsekventa grunder. Det andra är att organisationens processer är för 
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komplexa för medlemmarna att förstå och därför verkar organisationen på en ‖trail and error‖ 

basis. Det tredje är att den kraft som läggs på ett beslut avseende tid och kapacitet är 

föränderlig. Sett ur ett längre perspektiv medför detta att gränserna för organisationen blir 

otydliga i beslutsfattande vilket leder till en inkonsekvens.
40

 Modellen försöker att ge svar på 

hur beslut fattas där inga gemensamma mål finns och där deltagande i beslutsprocessen är 

oförutsägbart. 

 

an organization is a collection of choices looking for problems, issues and 

feelings looking for decision situations in which they might be aired, 

solutions looking for issues to which they might be the answer, and decision 

makers looking for work.
41

 

 

Teoribildningen ser beslutsprocesser i form av fyra olika strömmar. Dessa är strömmen av val 

eller anledningar till beslut, strömmen av problem, strömmen av lösningar och strömmen 

deltagares tid och energi.
42

 Ett problem ses som en uppfattad oro kring något inom eller utom 

organisationen som kräver uppmärksamhet. En lösning är någons produkt som inte endast 

utgör en lösning på ett givet problem utan även ett svar som aktivt söker ett problem. 

Användandet av lösningen är inte behovsrelaterad utan ett resultat av beslutsfattande. 

Deltagare kommer och går vilket styrs av deras tidstillgång snarare än av beslutets innehåll. 

Beslutstillfällen är de tillfällen då organisationen förväntas att uppvisa ett beteende som 

motsvarar ett beslut. Beslutstillfällen uppstår med regelbundenhet.
43

 Själva beslutstillfället 

som även det flyter förbi i systemet beskrivs som: 

 

a garbage can into which various kinds of problems and solutions are 

dumped by participants as they are generated. The mix of garbage in a 

single can depends on the mix of cans available, on labels attached to the 

alternative cans, on what garbage is currently being produced, and on the 

speed with which garbage is collected and removed from the scene.
44

 

 

Det betyder att beslut fattas då problem, lösningar, deltagare kombineras så att ett beslut blir 

möjligt. Vilket beslutet blir beror på vilka lösningar och vilka problem som organisationen har 

tillgängliga för tillfället.
45

 Beslutsfattandet är alltså slumpmässigt och leder i många fall till att 

lösningar inte hittas utan att ett nytt beslutsbehov uppstår. 

 

Kritiken som riktas mot modellen är att den inte tar hänsyn till den institutionella 

omgivningen i tillräcklig utsträckning.
46

 Modellen anklagas även för att inte ta hänsyn till 

organisationens struktur. Kritiker menar att en organisation ofta är mer strukturerad än vad 

modellen vill låta påskina och därför hanterar bara modellen den delen av beslutsfattandet 

som sker utanför de strukturer av rutinkaraktär som existerar.
47

 Det finns även kritik som 

riktar sig mot modellens grundläggande antaganden. Kritiker hävdar att bara för att de tre 

                                                 
40

 Cohen a.a s.1 
41

 Ibid s.3 
42

 Ibid s.3 
43

 Ibid s.3 
44

 Ibid s.2 
45

 Ibid s.16 
46

 Levitt, B. Nass, C. (1989). The Lid on the Garbage Can: Institutional Constraints on Decision Making in the 

Technical Core. s.191 
47

 Masuch, M. -LaPotin, P. (1989). Beyond Garbage Cans: An AI model of Organizational Choice. s.42f 



Försvarshögskolan   Sid 11(46) 

Mj Johan Svensson 

HSU 09-11 

 

antagandena återfinns i en viss beslutsituation ger inte detta modellen ett empiriskt stöd. 

Grunden till detta ligger i att modellen är en mycket förenklad modell som uttrycker sig 

kortfattat om de grundläggande antagandena.
48

 Modellen betraktas snarare som en lös metafor 

än en stringent analysmodell och måste därför utvecklas innan den går att använda som 

analysmodell.
49

  

Analysmodellen - Agendasättande 
Agendasättande är en utvecklad modell av garbage can. Den grundläggande logiken i 

modellerna är lika och liksom flera andra utgångspunkter. Organisationer ses som en 

organiserad anarki med mer fokus på organiserad än anarki, i kombination med de oklara och 

otydliga målsättningarna, de komplexa processerna och varierande deltagare vid 

beslutstillfälle.
50

 I modellen återfinns strömmarna från garbage can som passerar genom 

modellen som alla har ett eget liv och som kopplas samman vid kritiska tidpunkter där de 

största genomgående förändringarna av agendan skapas.
51

 

Modellen är framtagen för amerikanska förhållanden vilket innebär att den måste anpassas till 

svenska politiska systemet. Det amerikanska politiska systemet är ett presidentiellt system, 

inte ett parlamentariskt och har därför en annan maktdelning. För närmare studier av det 

amerikanska systemet se Halvarsson & Demker.
52

 Den anpassning som måste ske gäller 

framförallt vilka aktörer som är relevanta att studera vilket i denna process är Försvarsmakten, 

regeringen och riksdagen.  

Agendan 

Framtagandet av en ny policy antas, starkt förenklat, innehålla ett antal processer. Dessa 

processer är minst (1) skapandet av en agenda, (2) specificeringen av de alternativ som val 

skall göras mellan, (3) ett auktoritativt val mellan de specificerade alternativen, (4) 

implementering.
53

 Agendan är de problem eller områden som politiker, eller de som är starkt 

knutna till politiken, ägnar sin huvudsakliga uppmärksamhet åt vid en viss tidpunkt.
54

 Det 

finns olika agendor och det är viktigt att skilja på agendan där områden får uppmärksamhet 

och på agendan där områden eller problem ligger för beslut, den så kallade beslutsagendan. 

Denna studie avhandlar ett beslut och därför är det underförstått att användandet av ordet 

‖agenda‖ är synonymt med beslutsagendan. Det finns tre processer som påverkar vad som 

kommer upp på agendan. Det är problemströmmen, policyströmmen och den politiska 

strömmen.
55

 Dessa strömmar är, liksom i garbage can, separerade men kopplas samman vid 

särskilda tillfällen, så kallade policyfönster. Det är i policyfönstren som möjligheten att 

påverka agendan är som störst. 

Problemströmmen 

Det finns otaliga orsaker till att något uppfattas som ett problem. Det är dock viktigt att skilja 

på problem och omständigheter. ‖Conditions become defined as problems when we come to 

believe that we should do something about them.‖
56

 Problem innefattar inte bara 
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omständigheter utan också en perceptiv, uppfattande, del och en tolkningsdel. De värderingar 

som tas med i tolkningen av omständigheterna spelar stor roll. Finns det en diskrepans mellan 

värderingar och omständigheterna kan detta leda till att ett problem definieras. Ett annat sätt 

att definiera problem är att använda jämförelser, det vill säga kontextualisering.
57

  

 

För att förklara hur omständigheter kommer uppmärksammas av beslutsfattare kan tre 

faktorer användas. a) Indikatorer används för att beskriva magnituden av en omständighet och 

magnituden av den nödvändiga förändringen. Olika typer av indikatorer är till exempel 

budgetredovisningar, utredningar, rapporter eller studier. b) Samlande händelser i form av till 

exempel kriser eller katastrofer är en annan omständighet som gör att ett visst förhållande 

uppmärksammas. Händelsen i sig är inte tillräcklig utan den måste förstärka en sedan tidigare 

etablerad uppfattning om en omständighet, förstärkas av indikatorer eller ske i kombination 

med andra händelser. c) feedback som levereras från existerande kontrollprocesser 

innehållande avvikelser från givna målsättningar. Avvikelsen skapar omständigheter 
 
som gör 

att ett problem kan uppfattas, till exempel utvärderingar, uppföljningar med mera.
58

  

Faktorer kan förstärkas av en omfattande massmedial rapportering vilket gör att deltagarna 

påverkas av händelserna. Effekten av detta varierar mellan olika aktörer och deltagare.
59

 

Medias agerande kan till exempel innebära att fler aktörer ansluter sig till en uppfattning 

syftande till att inte bli lämnade utanför en eventuell fördelaktig lösning, så kallad 

bandvagnseffekt. När tillräckligt många anslutit sig ‖kantrar‖ eller förändras uppfattningen till 

fördel för att ett problem skall uppfattas.
60

 

 

När ett problem väl hanterats av den politiska nivån försvinner det från agendan. Detta sker 

oavsett om alternativet som valts utgör en lösning på problemet eller ej. Andra skäl till att 

problem försvinner är att omständigheterna normaliserats så att de inte tolkas som ett problem 

längre.
61

  

Policyströmmen 

I policyströmmen flyter lösningar, alternativ och förslag omkring utan att påverkas av de 

andra strömmarna. Idéer kombineras och muterar likt en evolutionsprocess och av det skälet 

är det mer intressant att studera hur en idé förändras och utvecklas för att den skall nå agendan 

än att studera dess ursprung.
62

 Det intressanta är vad som fick idén att få fäste och vad som 

fick den att överleva.
63

  

 

Det finns en mängd aktörer som är bärare av idéer. Det kan vara forskare, politiska tjänstemän 

eller intressegrupper. Idéerna som flyter omkring prövas mot varandra och förstärks eller 

försvinner beroende på vad som är modernt eller accepterat.
64

 Expertisen inom ett område 

bildar en sorts områdesexpertis (community) som genom täta kontakter i flera olika 

sammanhang stöter på varandra med sina favoritidéer, i Sverige finns den främsta expertisen 

inom myndigheterna. Denna områdesexpertis utgör en referens för vad som kan anses 

accepterat och skapar en sorts värderingsnorm. Att vara accepterad hos områdesexpertisen är 
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en förutsättning för att idén skall överleva.
65

 Denna selektering av accepterade alternativ utgör 

en viktig del för att ett beslut skall kunna fattas. Att specificera alternativen och ge de ramar 

inom vilka ett beslut kan fattas förenklar för beslutsnivån vilket ökar möjligheterna för beslut. 

Policygrupperna är relativt okänsliga för politiska företeelser som val eller byte av tjänstemän. 

De påverkas av politiska händelser men har en annan drivkraft än den politiska strömmen.
66

  

 

De som förespråkar eller föreslår en idé eller lösning kallas policyentreprenörer. De återfinns 

både inom och utanför regeringen. Kännetecknande för dessa är att de är beredda att investera 

resurser, tid, sitt rykte och ibland pengar för en framtida utkomst. Resultatet i detta fall skulle 

vara en fördelaktig policy.
67

 Syftena bakom detta kan vara att de vill bidra till en lösning på 

ett problem, att de har en lösning som de försöker hitta ett problem att fästa lösningen vid 

eller att de har ett egenintresse i att lösningen genomförs. Exempel på egenintresse kan vara 

att bibehålla en budget eller att sprida sina värderingar och åsikter.
68

 

 

Idéer är just idéer och inte påtryckningsmedel. Att skapa en policy är att skapa intellektuella 

pussel med intellektuella bindningar. Policyn skall därefter vara utformad så att människor 

inte uppfattar sig som fast i dessa bindningar. Problem som inte kan lösgöras från de 

intellektuella bindningarna tenderar att hamna utanför agendan. En ensidig argumentation 

medför att de som brottas med problemen skapar egna teorier om varför problemen uppstår 

vilket kan leda till att problemen inte adresseras på ett önskvärt sätt.
69

 

 

För att öka överlevnadsmöjligheten och pröva sina idéer genomför entreprenörerna en 

uppmjukningsprocess. Det innebär att idéerna introduceras, testas och sprids för att vänja 

människor vid dem och för att se hur idéerna tas emot. När sedan tillfället dyker upp känner 

människor igen idén och det är större chans att få ett positivt mottagande.
70

 För att en idé skall 

överleva och hamna på agendan krävs att vissa grundläggande kriterier är uppfyllda. Idén 

skall vara genomarbetad och tekniskt möjlig att genomföra. Den skall vara accepterad av 

expertisen, nackdelarna skall inte vara för stora, kostnaden skall förefalla vara acceptabel, 

allmänhetens reaktion skall vara hanterlig och beslutsfattarnas förhållning till förslaget måste 

vara positiv.
71

 Om idén inte uppfyller kraven och en uppmjukningsprocess inte är genomförd 

är risken stor att idén inte kommer att överleva och måste omarbetas, kombineras med andra 

idéer och återintroduceras.
72

 Ett sätt att sprida sina idéer är att använda de nätverk som 

entreprenören har, där idén upprepas vid ett flertal tillfällen intill en självspridning sker. När 

ett beslut skall fattas och spridningen är tillräckligt stor ansluter sig andra till den rörelse som 

finns för idén. Denna spridning kan vara explosiv likt den i den politiska strömmen (se nedan) 

men är beroende av helt andra drivkrafter.
73

 I det svenska systemet finns det goda möjligheter 

för myndigheter att föra fram idéer eftersom de regelbundet lämnar budgetunderlag, 

delårsrapporter och årsredovisning. Dessa är dessutom offentliga, med några undantag för 

Försvarsmakten, vilket gör att de kan få en bred påverkanseffekt. 
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Den politiska strömmen 

Den politiska strömmen påverkas av den nationella tidsandan. Andra namn för att beskriva 

samma fenomen är det nationella klimatet, förändringar i den allmänna opinionen eller breda 

sociala rörelser.
74

 Det bygger på att ett stort antal människor ute i landet tänker på samma sätt. 

Dessa förändringar är stora och politiker känner av detta genom den kommunikation som sker 

mellan dem och befolkningen.
75

 I denna kommunikation spelar media en viktig och 

framträdande roll.
76

 Den politiska strömmen påverkas även av organiserade politiska krafter 

som intressegrupper, politisk mobilisering eller beteendet hos den politiska eliten.
77

 Dessa 

grupperingar påverkar genom att vara för eller emot. Gruppernas åsikt ger beslutsfattaren 

vägledning om vilka eventuella politiska kostnader som ett genomförande skulle medföra. Det 

sker en kostnad - intäkt värdering.
78

 En balanserad situation medför oftast att ett beslut inte 

fattas och genom att överlasta denna process med avvikande förslag kan ett beslut blockeras.
79

 

Det är i denna del av agendasättandet som de specificerade alternativen verkar som en kraft 

för att möjliggöra beslut. Regeringens roll i den politiska strömmen sker genom att personal 

byts ut. Ny personal innebär att nya intresseområden kan komma upp på agendan men en 

person kan även byta ståndpunkt vilket medför att agendan förändras.
80

 Det andra sättet som 

regeringen påverkar agendan är genom lagar och regler.
81

 Konflikter mellan deltagare inom 

ett område kan leda till att agendan fryses. För att komma runt detta kan regeringen stifta 

lagar eller förändra spelreglerna för området. Den byråkratiska reaktionen är då att finna en 

kompromiss för att undvika att den egna handlingsfriheten begränsas.
82

 Konsensusbyggande i 

den politiska strömmen sker genom förhandling eller köpslående. Att stödja ett alternativ 

innebär att det kräva något tillbaka.
83

 Deltagare agerar genom att hålla på sina utgångsvärden 

så länge som möjligt för att säkerställa att ett köpslående är möjligt. Det finns dessutom en 

bandvagns- och kantringseffekt även här. Aktörer ansluter till ett förslag inte för att det är det 

förslag man förespråkar utan för att aktören är rädd för att hamna på förlorarsidan. Därför kan 

en ‖kantringseffekt‖ vara relativt explosiv och konsensus snabbt byggas upp.
84

 

Policyfönster 

Ett policyfönster är en möjlighet för de som vill lansera eller föra upp ett alternativ på 

agendan genom att skapa en uppmärksamhet för detta. Vid dessa tillfällen för deltagare fram 

sina föreställningar om lösningar, problem och de politiska krafterna i en sorts 

tillfälligheternas val. Resultatet beror på blandningen av de olika tillgängliga elementen och 

hur de olika elementen kopplas samman.
85

 Det kan liknas vid en kö av ärenden som väntar på 

att komma upp på agendan. Ett öppnande av ett fönster prioriterar ordningen på dessa 

ärenden.
86
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Det finns två olika typer av fönster, problemfönster och politiska fönster. Problemfönster 

öppnas då ett problem uppmärksammas av de politiska beslutsfattarna. Ett problem blir 

pressande och deltagare kan då fästa sina lösningar vid problemet, till exempel stupade 

soldater i fredsbevarande insatser.
87

 Politiska fönster öppnas då politiker vill förändra något 

vilket gör dem mottagliga för idéer från idébärarna i policyströmmen. Det är tillgängligheten 

på en rimlig lösning som förändrar agendan och möjliggör ett beslut.
88

 Problemströmmen 

eller politiska strömmen kan enskilt förändra agendan men chansen ökar om de tre 

strömmarna möts samtidigt.
89

 Fönster öppnas med viss regelbundenhet eller av rena 

tillfälligheter. De regelbundna fönstren är kopplade till de politiska företeelserna i form av 

val, budgetprocessen eller försvarsbesluten som löper över en given tid. De oförutsedda 

fönstren öppnas vid kriser eller problem som sätter press på politiker att agera.
90

 

 

Ett möjlighetsfönster kan även stängas av flera olika orsaker. Det kan handla om att det anses 

att problemet har hanterats, att man misslyckas med att få till en lösning, att de händelser som 

gjorde fönstret öppnades är passé eller att personalen som öppnade fönstret byts ut.
91

 

Möjlighetsfönster kan även stängas i brist på tillgängliga alternativ.
92

 

 

Konkurrensen mellan olika alternativ är normalt hård eftersom det finns fler alternativ än det 

finns möjlighetsfönster vilket innebär att alternativen kommer att flockas kring ett öppet 

möjlighetsfönster. Detta kan leda till att det blir för komplext att värdera alternativen och 

därför fattas inget beslut. Istället sker en sållning på godtyckliga grunder. Hur denna sker 

beror på hur mycket personal och resurser som finns tillgängliga. Resultatet kan vara 

oförutsägbart därför att lösningar fäster vid problem även om det inte är just den lösningen 

som passar problemet.
93

 

 

Det är alltså i dessa möjlighetsfönster som strömmarna kopplas samman genom att ett förslag 

flyter omkring i policyströmmen och ‖[t]he arguments and information about it are quite well 

honed by now. But the proposal rises on the agenda when the political stream, in form of such 

events as a new administration or a shift in national mood, opens a window that makes its 

timing propitious.‖
94

 Det som gör sammankopplingen möjlig är policyentreprenörerna.  

Entreprenörerna måste alltid vara alerta och ha färdiga alternativ att föra fram när ett fönster 

öppnas oavsett vad problemet gäller.
95

 I jakten på att uppfylla sina egenintressen skapar de 

sammankopplingen av strömmarna. De hakar på lösningar på problem, förslag till politiskt 

momentum och politiska händelser till policyproblem. De egenskaper som krävs av en 

framgångsrik entreprenör är att det finns skäl att lita på personen. Det är fråga om erkänd 

expertis, en förmåga att övertala eller en auktoritativ beslutsposition. Det bör vara en person 

som har ett stort nätverk och som är en skicklig förhandlare. Två av de viktigare egenskaperna 

hos en lyckosam entreprenör är målmedvetenhet och ihärdighet.
96
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Aktörer  

Aktörer i Policyströmmen 

Områdesexpertisen, som agerar i policyströmmen, i denna studie utgörs av tre aktörer, 

Försvarsmakten, Försvarsberedningen och de utredningar som regeringen tillsätter. Det har 

tidigare nämnts att det är myndigheterna som utgör den främsta områdesexpertisen och 

Försvarsmakten är att betrakta som en renodlad expertisaktör. Försvarsberedningen tillsätts av 

regeringen och har en bred sammansättning bestående av parlamentariker, expertis från 

forskningsområden men även experter från Försvarsmakten kan ingå. Utredningarna består av 

parlamentariker och tjänstemän som kombineras med den expertis som anses vara lämplig. 

Det finns andra aktörer i försvarssektorn, det rör sig om stödmyndigheterna Försvarets 

Materielverk, Försvarshögskolan och Totalförsvarets forskningsinstitut. Även delar av 

Kungliga krigsvetenskapsakademin kan anses utgöra en del av områdesexpertisen. Dessa 

aktörer är inte centrala i den formella beslutsprocessen som studeras varför dessa endast 

nämns översiktligt. 

Aktörer i den Politiska strömmen 

Den politiska strömmens aktörer utgörs av regeringen och riksdagen. Regeringen består 

formellt endast av statsråden men även Regeringskansliet spelar en viktig roll i processen. 

Regeringskansliet består av två delar, en mindre politisk del som förändras vid val och byte av 

statsråd och en större del som är opolitiska tjänstemän som stannar kvar oavsett statsrådets 

politiska tillhörighet.
 97

. När begreppet regeringen fortsatt används antas detta utgöra både den 

formella regeringen och Försvarsdepartementet. Riksdagen utgörs av de politiska partierna 

och försvarsutskottet.
98

 

 

Den parlamentariska fördelningen av mandat i riksdagen under åren 1997-2009 har förändrats 

i samband med riksdagsvalen 1998, 2002 och 2006.
 
Under tiden mellan 1997-2006 bestod 

regeringen av en minoritetsregering ledd av socialdemokraterna (s). Vid riksdagsvalet 2006 

förändrades den parlamentariska fördelningen och en majoritetsregering, den så kallade 

alliansen(a) bestående av moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna 

bildades.
99

 För en mer utförlig beskrivning av det politiska sammanhanget se Haldén (2007). 

Sammanfattning 

Agendasättande är en teoribildning för att analysera vilka ämnen eller områden som hamnar 

högt på beslutsagendan. Modellen beskriver tre strömmar vilka utgör tre separata processer 

som vid bestämda tillfällen, policyfönster, kopplas samman och på så sätt möjliggöra 

påverkan av agendan.  

 

Problemströmmen – omständigheter uppmärksammas och tolkas som problem vilket måste 

åtgärdas. Omständigheter uppmärksammas genom indikatorer, samlande händelser eller 

feedback. 
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Policyströmmen – Alternativ och idéer flyter omkring i strömmen. De acceptabla alternativen 

specificeras av expertgrupper. Alternativen bärs fram av policyentreprenörer som är beredda 

att investera tid, energi och rykte för ett positivt utfall för eget alternativ. 

 

Politiska strömmen – påverkas av nationella tidsandan, intressegrupper och politisk 

mobilisering. Regeringen påverkar denna grupp genom personalrotationer eller genom lagar 

och regler. 

 

Policyfönster – En möjlighet för de som har en idé eller ett alternativ att förändra agendan. 

Det finns politiska fönster och problemfönster. Att en förändring genomförs beror på 

tillgängligheten till alternativ. Sammankopplingen av strömmarna sker genom 

policyentreprenörernas försök att fästa lösningar på problem. 

Empiri 
I detta avsnitt ordnas empirin kronologiskt på ett systematiskt sätt utifrån försvarsbesluten och 

de aktörer som används i studien. Avsnittet inleds med en bakgrundsbeskrivning av 

försvarsbeslutet 1996 och därefter påbörjas den empiriska ordningen av källmaterialet. Den 

kronologiska empiriska redovisningen sker i en beskrivande form som visar hur aktörernas 

uppfattning om problem, orsak och lösning mellan de olika försvarsbesluten. Under perioden 

mellan 1996 och 2009 fattades fyra försvarsbeslut.
100

 De olika delarna av beskrivningen utgår 

från det fattade försvarsbeslutet och beskriver aktörernas ställningstagande fram till nästa 

försvarsbeslut. Aktörerna beskrivs i ordningen Försvarsmakten, regeringen och sist riksdagen. 

I rubriken Regeringen för respektive beslut framgår sittande regering. För den 

socialdemokratiska regeringen, 1996-2006 används (s) och för alliansen, 2006-2009 används 

(a). I beslutet 2009 är dessa stödjande tecken flyttade till texten för ökad tydlighet eftersom 

regeringsskiftet sker under perioden. Under Rubriken Riksdagen för respektive beslut kopplas 

avvikande meningar och motioner till respektive parti i anslutning till texten. 

Försvarsbeslut 1996 – den empiriska utgångspunkten 
Diskussionen om värnplikten och utformningen av denna hade pågått under en lång tid innan 

1997. Trots detta hade aldrig systemet ifrågasatts utan det var endast tillämpningen av 

systemet som diskuterats. Så sent som 1995 ersattes värnpliktslagen från 1941 med den nya 

lagen om Totalförsvarsplikten.
101

 När förutsättningarna, genom försvarsbeslutet 1996, för 

Försvarsmaktens verksamhet förändrades påbörjades en ny diskussion kring pliktsystemet och 

det är i denna förnyade diskussion som empirin tar sin början och avslutas vid beslutet i 

riksdagen den sextonde juni 2009.
102

 

 

Den 6 dec 1995 fattade riksdagen beslut om en ny inriktning för Totalförsvaret.
103

 

Bakgrunden till beslutet var Warszawapaktens fall som medförde att den bipolära maktbalans 

som funnits mellan NATO och Warszawapakten inte existerade längre. Efter att även 

Sovjetunionen fallit försvann det direkta hotet om ett angrepp mot Sverige. Istället ersattes 

denna relativt stabila säkerhetspolitiska ordning med en säkerhetspolitisk utveckling som på 

längre sikt var svår att förutse. I den nya situationen uppstod en ny flora av möjliga hot och 
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situationer som Sverige skulle kunna hantera. Regeringen sammanfattade ‖De senaste årens 

utveckling medför att vi i dag måste teckna en bredare bild av tänkbara risker, hot och 

påfrestningar som kan drabba samhället även i fred. Sammantaget talar detta för ett vidgat 

säkerhetsbegrepp.‖
104

 Regeringens slutsatser innebar att invasionsförsvaret inte längre var 

efterfrågat. Sveriges säkerhet skulle tryggas genom att verka inom mellanstatliga 

organisationer, främst FN. Totalförsvaret skulle användas som bidrag till de insatser som 

genomfördes inom dessa mellanstatliga organisationer och ha en beredskap att återta eller 

genomföra anpassning till ett eventuellt direkt hot mot Sverige. Sverige skulle växla från ett 

invasionsförsvar till ett anpassningsförsvar. 

 

Regeringen konstaterade att det gamla invasionsförsvaret inte svarade mot dessa nya 

operativa krav. Försvarsmaktens förband kunde helt enkelt inte fullt ut lösa de nya 

uppgifterna. Detta utgjorde grunden till att reformen genomfördes även om ekonomi och 

andra politiska överväganden spelade en stor roll. Reformen innebar en omfattande 

reducering av den befintliga organisationen i Försvarsmakten. De svenska förbanden skulle 

ges en högre kvalité, det vill säga krigsduglighet. Ambitionen för det nya försvaret innebar 

även att det skulle klara av att uppträda i flera olika konflikttyper vilket ytterligare ställde 

högre krav på operativ förmåga och på en högre beredskap. Det var alltså en breddad syn på 

säkerhetspolitiken som låg till grund för förändringen. Avseende personalförsörjningen var 

man tydlig, ‖Regeringen vill bevara ett demokratiskt folkförsvar. Vi kan aldrig godta ett vårt 

värnpliktsförsvar ersätts av en yrkesarmé.‖
105

 Istället ville man se över totalförsvarsplikten 

och reformera den för att bättre motsvara de nya kraven. De förändringar som regeringen ville 

pröva var att differentiera värnpliktsutbildningens längd och slopa repetitionsutbildningen.
106

 

 
Totalförsvar i förnyelse – etapp 2 
Regeringens uppfattning från 1996 års beslut var oförändrad. Den säkerhetspolitiska 

bedömningen låg fast och de besparingar som genomfördes inom Försvarsmakten ansågs ur 

ett säkerhetspolitiskt perspektiv riktiga. Det konstaterades att den säkerhetspolitiska 

handlingsfriheten avseende mellanstatliga organisationer skulle bibehållas. Detta innefattade 

en förmåga att genomföra internationella insatser med Försvarsmakten. Vidare konstaterade 

regeringen behovet av säkerhetspolitiska kontrollstationer, vilket blev en uppgift för 

försvarsberedningen.
107

 Den ekonomiska växlingen som skulle genomföras fungerade dock 

inte.
108

 Försvarsmakten lyckades inte frigöra tillräckliga resurser genom avveckling för att 

kunna genomföra en utveckling av den nya organisationen. Regeringen fann under 

innevarande år orsak att komplettera försvarsbeslutet. Det konstaterades att Försvarsmakten 

hade för låg operativ förmåga. En annan anledning till att komplettera inriktningen var att den 

ekonomiska obalansen var omfattande. Kostnaderna inom utgiftsområdet ökade vilket 

Försvarsmakten inte hade någon förklaring till.
109

 I alla väsentliga delar accepterade 

regeringen Försvarsmaktens förslag och föreslog ett genomförande av den förkortade 

värnpliktsutbildningen. Antalet värnpliktiga som skulle utbildas minskades också enligt de 

önskemål som Försvarsmakten angivit men detta var bara en temporär lösning som senare 

skulle justeras uppåt igen. Regeringen fattade också beslut om att en översyn av tillämpningen 
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av plikten skulle göras.
110

 Regeringens ställningstaganden avseende personal och tillsättandet 

av en utredning angående tillämpning av plikten delades av Försvarsutskottet.
111

 

Försvarsbeslut 2000 

Försvarsmakten 

Regeringen fattade tidigt under 1998 beslut om att flytta den aviserade säkerhetspolitiska 

kontrollstationen till 1999.
112

 Regeringen presenterade under året två propositioner som rörde 

Försvarsmaktens styrning och ekonomi.
113

 Försvarsmakten hävdade att planering och 

genomförande av förbandsverksamheten inte varit möjlig med hänsyn till det ekonomiska 

läget.
114

 Det var svårt med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna att både utbilda 

värnpliktiga och lösa ställda uppgifter för närtid och på längre sikt.
115

 Istället presenterade 

myndigheten en ny bild av en möjlig framtida organisation, Målbild 2010. Denna organisation 

utgick från att lösa de grundläggande och strukturella problemen som Försvarsmakten 

uppfattade, vid sidan av de ekonomiska problemen. Båda problemen rörde 

personalförsörjningen där det första problemet gällde officerarna, det andra problemet de 

internationella insatserna. Försvarsmakten ansåg att personalsystemet för officerare inte var 

ändamålsenligt. Det var skapat för ett invasionsförsvar och med regeringens nya inriktning 

skapade det obalanser i åldersstrukturen. Försvarsmakten såg även rekryteringen till de 

internationella insatserna som ett problem. Regeringens ambitionsökningar gjorde det 

befintliga systemet baserat på frivillighet, båda avseende soldater och befäl, ohållbart.
116

 

 

Den nya organisatoriska grunden skulle utgöras av operativa insatsstyrkor och skyddsstyrkor. 

Insatsstyrkorna skulle utvecklas ur de operativa förbanden och ha hög interoperabilitet där 

fokus låg på multinationella gemensamma operationer.
117

 Försvarsmakten skrev att 

ominriktningen ‖kräver en förutsättningslös prövning av allt som traditionellt styrt 

verksamheten‖ och gav tre olika alternativ för genomförandet av ominriktningen. 

Försvarsmakten ansåg att en tyngdpunkt måste väljas och alternativen kallades därför; A – 

Ökad ambition anpassning, B – Ökad ambition internationella insatser, C – Utökat antal 

värnpliktiga. Alternativ A innebar fokus på att skapa kompetens samt forskning och 

utveckling, alternativ B på en dimensionering mot fredsframtvingande insatser och hög 

beredskap, alternativ C på en ökad värnpliktsvolym men med kortare utbildningstid.
118

 De 

olika alternativen hade värnplikten som grund för sitt genomförande. Däremot behövde 

tillämpningen av plikten förändras. Försvarsmakten föreslog att plikten skulle förändras mot 

en ‖ökad grad av valmöjlighet och eget engagemang inom pliktsystemets ram.‖
119

 Skillnaden 

mellan alternativen var att i alternativ B såg Försvarsmakten att det på grund av 

beredskapskraven och de fredsframtvingande uppgifterna krävdes att myndigheten kunde 
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använda beredskapsanställda värnpliktiga soldater efter genomförd grundutbildning.
120

 För att 

kunna öka ambitionen för internationella insatser, alternativ B, krävdes också att det blev 

tillåtet att grundutbilda förband mot genomförandet av en internationell insats och använda 

värnpliktiga för att bemanna förbanden.
121

 Försvarsmakten ville även införa internationell 

tjänstgöringsplikt för nyanställda officerare.
122

 Regeringens svar på detta underlag var att 

försvarsmakten skulle återkomma senast den nittonde maj 1999 med kompletteringar. 

 

I nittonde maj underlaget utvecklades konceptet. Inriktningen var att Försvarsmakten skulle 

utvecklas från en krigsorganisation till en modern och flexibel insatsorganisation med 

anpassningsförmåga mot olika nya hot och risker.
123

 Försvarsmakten beskrev att den allmänna 

trenden i västvärlden innebar en utveckling mot kvalitet istället för kvantitet. Att 

snabbinsatsförmåga och ökad tillgänglighet för internationellt krisdämpande prioriterades före 

territoriellt bundet försvar. Utvecklingen av förbandsstrukturer gick mot en flexibel struktur 

med en ökad rölighet.
124

 Målbilden hade i vissa fall förtydligats och i andra fall utvecklats. 

Personalförsörjningen av anställd personal skulle ha nyckelorden flexibilitet och 

kompetens.
125

 Det militära skolsystemet skulle betraktas som en del av 

personalförsörjningssystemet och enligt Försvarsmakten fanns det några olika 

utvecklingsområden. Yrkesofficerarnas huvudsakliga rekrytering skulle ske genom 

värnpliktstjänstgöring men att även andra rekryteringsformer bör övervägas.
126

 De 

värnpliktigas personalförsörjning skulle breddas och medge en korttidsanställning i direkt 

anslutning till genomförd värnplikt. Detta skulle höja effektiviteten och kostnadseffektiviteten 

i utbildningssystemet och göra mer personal tillgänglig för internationella insatser.
127

 

 

Plikten och de regler som följde med den utgjorde en begränsning och Försvarsmakten ansåg 

därför att plikten skulle omfattas av ett större inslag av frivillighet. Mönstrings och 

inskrivningssystemet behövde anpassas och utbildningssystemet skulle göras mer rationellt. 

Försvarsmakten föreslog att lagen borde ändras så att utbildning kunde genomföras mot en 

internationell insats. För att kunna göra detta föreslogs en ny form av krigsplacering, en 

kompetensplacering.
128

 I perspektivplaneringens rapport från 19 maj 1999 utvecklas olika 

alternativ till totalförsvarsplikt. Ett alternativ beskrev personalkategorierna som 

yrkesofficerare, reservofficerare, soldater/sjömän, kontraktsanställda. Försvarsmakten skrev 

 

I ett annat exempel kan på sikt en mer långtgående förändring tänkas. Här 

prioriteras kontinuerlig tillgång till en begränsad mängd förband framför ett 

mobiliseringsförsvar och systemet med totalförsvarsplikt hålls antingen 

vilande (d v s att grund- och fortsättningsutbildning inte genomförs) eller 

avvecklas helt.
129
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Sammanfattning 

Försvarsmakten presenterar tre olika alternativ med utgångspunkt i ett 

värnpliktssystem. Försvarsmakten presenterar även ett fjärde alternativ som på lång 

sikt kan övervägas. Det är detta fjärde alternativ som utgör resultatet av beslutet i 

juni 2009. Det vill säga anställda och kontraktsanställda soldater rekryterade på 

frivillig basis. 

Regeringen (s) 

De signaler som regeringen fick under 1997 skapade ett behov att konsolidera läget. Detta 

gjorde regeringen i en skrivelse som pekade på allvarliga brister. Det första problemet som 

regeringen pekade på var att krigsorganisationen hade en för låg förmåga. Riskerna med den 

kortsiktiga anpassningen till ominriktningen gjorde att det fanns en risk för att 

Försvarsmakten bortsåg från de långsiktiga konsekvenserna.
130

 Det andra problemområdet 

utgjordes av de ekonomiska obalanserna där Försvarsmakten inte kunde förklara de 

kostnadsökningar som skulle uppstå de närmaste åren.
131

 De bakomliggande faktorerna låg i 

att personalminskningen inte skett tillräckligt snabbt och att anpassningsförmågan var oklar i 

omfattning.
132

 Regeringens bedömning av läget i Försvarsmakten fokuserade främst på den 

ekonomiska situationen. Myndigheten Försvarsmakten var relativt ny och styrningen var 

tillräckligt utvecklad vilket de ekonomiska svårigheterna visade. Regeringen uppfattade att 

kopplingen mellan de reella förbanden och målsättningarna saknades. Därför förändrades 

styrningen från en programstyrning med fjorton olika program i krigsorganisationen till en 

verksamhetsstyrning med sex verksamhetsområden.
133

 De ekonomiska problemen adresseras 

särskilt och med osedvanlig tydlighet. Detta innefattar allt från beredskapssänkningar, 

reduceringar avseende materiel och en minskning av antalet värnpliktiga som skulle 

utbildas.
134

 

 

I juni 1998 presenterade Riksrevisionsverket en rapport som visade att Försvarsmakten hade 

problem med kompetensförsörjningen av officerare. Den visade på obalanser i strukturen 

vilket ledde till att flexibiliteten i utbildnings och personalförsörjningssystemet inte var 

tillräcklig. Vidare framgick av rapporten att kostnadseffektiviteten var för låg och att 

betydande resurser kunde frigöras.
135

 I budgetpropositionen för 1999 tog regeringen upp den 

långsiktiga kompetensförsörjningen av officerare som ett allvarligt problem.
136

 

 

Försvarsberedningen presenterade i januari 1999 ett betänkande angående den politiska 

kontrollstationen som skulle genomföras i mars. Där konstaterade beredningen att 

Försvarsmakten anmält att försörjningssystemet av officerare inte var ändamålsenligt och 

därför behövde reformeras och att Försvarsmakten skulle återkomma till dessa frågor i 

budgetunderlaget för år 2000.
137

 Beredningen konstaterade att Försvarsmakten ville grunda 

uttagningen till plikttjänstgöring på ‖ökad grad av eget åtagande inom pliktsystemets ram.‖
138

 

Ett problem som beredningen såg var den minskande uttagningen till värnpliktstjänstgöring 
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vilket kunde leda till att rekryteringskraften till de internationella insatserna kunde påverkas 

negativt.
139

 Beredningen avvisade alla förslag som innebar att pliktsystemet påverkades utan 

hänvisar till den tillsatta utredningen. Däremot förespråkade beredningen en 

tjänstgöringsskyldighet i internationella insatser för anställd personal då detta skulle ses som 

en ‖naturlig och integrerad del av yrket‖.
140

 De lösningar som beredningen beskrev innebar en 

förkortning av den generella utbildningstiden för värnpliktiga. Beredningen skriver vidare 

‖För vissa befattningar erfordras dock en längre utbildningstid. Det kan även övervägas att för 

kvalificerade befattningar använda anställd personal.‖
141

 I beredningens rapport fanns det en 

avvikande mening avseende plikten och dess utformning. Det var (mp) som anmälde att det 

borde övervägas att utredaren fick ett ytterligare uppdrag, att utreda ett avskaffande av plikten 

och införandet av en könsneutral mönstring. Orsaken till detta ansågs vara att 

folkförankringen bäst kunde säkras genom ett kvalitativt innehåll och gav sådana meriter att 

rekrytering var möjlig utan plikt.
142

 

 

Regeringen valde i propositionen efter kontrollstationen, mars 1999, att anamma delar av det 

som Försvarsmakten föreslog. Krigsorganisationen skulle göras till en insatsorganisation med 

förband som kunde sättas samman tillfälligt och som kunde lösa de uppgifter som regeringen 

ställt.
143

 Grundorganisationen skulle omstruktureras och det skulle leda till ‖bättre möjligheter 

till samträning, förbättrad systemkunskap, tillväxtförmåga och flexibilitet.‖144 I alla frågor 

rörande pliktsystemet ville regeringen avvakta den tillsatta utredningens betänkande. Däremot 

uttrycktes med all önskvärd tydlighet att det inte är frågan om en omprövning av 

pliktsystemet utan en översyn av tillämpningen.
145 Regeringen uppmanade även 

Försvarsmakten att senast den nittonde maj utveckla och redovisa de föreslagna 

förändringarna avseende personalförsörjningssystemet.
146

 

 

Försvarsberedningen skrev i sin rapport, i september 1999, att ‖Försvarsmaktens förslag till 

sin huvuddel kan ligga till grund för det fortsatta arbetet.‖
147

 Beredningen konstaterade också 

att ‖Det är genom anpassningsförmåga, förnyelse och flexibilitet som förmågan att kunna 

möta mer omfattande väpnade angrepp säkerställs.‖
148

 Försvarsberedningen gjorde en ansats 

till att definiera anpassning. Den skulle ses som ett sammanfattande uttryck för flexibiliteten i 

att kunna hantera en positiv och en mindre positiv säkerhetspolitisk utveckling.
149

 

Propositionen följde i stort försvarsberedningens rapport men fann ingen anledning att föregå 

pliktutredningen som skulle redovisas under kommande år. Däremot kompletterades 

uppdraget för utredningen till att även omfatta uppgiften att utreda ett ökat inslag av 

frivillighet, att utreda möjligheten till att utbildningen riktades mot internationella uppgifter 

och att krigsplaceringssystemet förändras. Utredningen fick även i uppdrag att lämna ett 

förslag på ett sådant system.
150
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Sammanfattning 

Regeringen anammade delar av det Försvarsmakten föreslog. Det fanns en acceptans för att 

genomföra anpassningar av värnplikten men det var inte aktuellt med ett avskaffande eller ens 

att överväga detta. Regeringen gav tilläggsdirektiv till den pågående utredningen att utreda 

ökat inslag av frivillighet i tillämpningen av plikten. 

Riksdagen  

Försvarsutskottets behandling av den kompletterande skivelsen till försvarsbeslutet i mars 

1998 följde regeringens linje. Det anmäldes en avvikande mening från (mp) som yrkade att 

utredningen som skulle tillsätts även skulle utreda ett avskaffande av värnplikten. Orsaken till 

detta var att partiet inte delade det som beskrevs i skrivelsen, att den enda vägen till 

folkförankring var ett pliktsystem. Istället lyftes utbildningskvalité, meritvärde och att utbilda 

mot hot som är relevanta för befolkningen som motiverande faktorer för ett frivilligt 

genomförande.
151

 

 

Behandlingen av den säkerhetspolitiska kontrollstationen och propositionen avseende 

försvarsmaktens styrning i maj 1998 avviker inte från regeringens linje. Däremot 

förespråkade fem oppositionspartier en tidigareläggning av reformeringen till 1999 med 

bakgrund i den ekonomiska situationen som Försvarsmakten befann sig i.
152

 I den fortsatta 

behandlingen av den allmänna motionstiden blev det tydligt att det fanns en avvikande 

uppfattning i riksdagen angående plikten och pliktsystemet. Den utgjordes av (mp) som 

repeterade sin ståndpunkt om att det fanns en orättvisa i pliktsystemet grundad på att endast 

en del av männen tvingades genomföra värnplikt. Den allmänna värnplikten sågs nu även som 

ett hinder för omorienteringen av Försvarsmakten. Istället skulle en frivillig värntjänst 

införas.
153

  

 

I mars 2000 konstaterade försvarsutskottet i behandlingen av försvarsbeslutspropositionen att 

‖det finns en diskrepans mellan de i propositionen uttryckta politiska ambitionerna att kunna 

delta i internationell fredsfrämjande verksamhet och de realistiska möjligheterna till sådant 

deltagande.‖
154

 Detta berodde på ett flertal orsaker däribland personalförsörjningssystemet. 

Utskottet noterade även att det fanns en målkonflikt mellan de kortsiktiga 

ambitionshöjningarna i den internationella verksamheten insatserna och satsningen på de 

långsiktiga målen. I betänkandet avhandlades en stor mängd motioner som förespråkade en 

översyn av pliktsystemet. Oppositionen (m) föreslog även att ett reformerat befälssystem 

skulle införas. Reformen skulle skapa ett system där ‖en karriär mer inriktad på fackmanna- 

och utbildarbanan övervägas vid sidan av dagens mer generella inriktning.‖ infördes.
155

 Det 

nya systemet skulle medföra att yrkesväxling blev ett normalfall och att rekryteringsformerna 

för officerare måste göras friare för att medge en rekrytering inte bara genom värnplikt utan 

även senare i livet. Det andra betänkandet angående försvarsbeslutet innehöll även det en 

avvikande mening. Det är oppositionen i form av (fp) som i ett särskilt yttrande i 

försvarsutskottets betänkande uttryckte att den internationella insatsförmågan behövde 

utvecklas. Här användes insatsen i Kosovo som ett avskräckande exempel. Folkpartiet 

hävdade att den beredskap som efterfrågades endast kunde upprätthållas med 
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‖beredskapsanställda soldater, motsvarande konstapelsystemet i Danmark. Det uttrycktes 

även att pliktlagstiftningen utgjorde grunden för att säkra en personalförsörjning. Det var 

genom väl genomförda internationella insatser som folkförankringen skulle säkras. När 

folkförankringen fanns skulle rekryteringskraften att vara sådan att inkallelse med plikt inte 

var nödvändigt.
156

 

 

Sammanfattning 

Det fanns en mindre del i riksdagen som aktivt verkade för att avskaffa värnplikten och 

istället införa ett frivilligsystem. Denna ståndpunkt beaktas inte och det resulterade inte ens i 

ett tilläggsdirektiv till den pågående pliktutredningen. 

Försvarsbeslutet 2004 

Försvarsmakten 

Försvarsmakten utvecklade i sin perspektivplanering konceptet, Målbild 2010, som tidigare 

redovisats i maj 1999. Utan att ta hänsyn till beslut som fattats efter detta datum fortsatte 

Försvarsmakten att utveckla konceptet.
157

 Man skrev att det finns en trend ‖att frångå 

renodlade traditionella värnpliktssystem och ersätta dessa med andra 

personalförsörjningskoncept.‖
158

 Försvarsmakten såg svårigheter med att möta de starkare 

politiska kraven på internationell förmåga när personalförsörjningen av de internationella 

insatserna baseras på frivillighet och inte plikt. Orsakerna till detta var stridsmiljöernas och 

materielsystemens komplexitet som gjort att andelen värnpliktiga som kunde rekryteras vid 

grundutbildningens slut var för låg. Ett annat skäl som skulle tala för en förändring var 

rättviseaspekten sett ur de värnpliktigas perspektiv.
159

 Försvarsmakten utvecklade tre förslag 

där alternativen medgav ett införande av ett flerbefälssystem. Det första alternativet innebar 

ett utvecklat värnpliktssystem med beredskapskontrakt för soldater. Det andra alternativet 

innebar ett system med frivillighet som grund för all rekrytering, stående förband med hög 

beredskap och mobiliserande förband med beredskapskontrakt för övriga förband. Det tredje 

alternativet var ett komplett stående försvar som avvisas på grund av kostnadsskäl.
160

 I 

sammanfattningen beskrev Försvarsmakten att ett system som byggde på värnplikt borde 

kompletteras med visstidsanställning av soldater och sjömän. Detta skulle medföra en ‖högre 

tillgänglighet och effektivitet‖ samtidigt som värnpliktiga skulle kunna omfördelas.
161

 Detta 

gällde särskilt fartygsförband och klargöringsförband inom flygvapnet som då kunde vara 

ständigt tillgängliga och inneha en mycket hög beredskap. Försvarsmakten skrev också att de 

kontrakt som användes för internationella förband borde utvecklas och medge längre 

anställningsperioder. Det efterfrågas en översyn av synen på de värnpliktiga befälsgraderna 

och förändra dessa i syfte att kunna skapa specialistbefattningar. Dessa skulle kunna ha 

graden sergeant och för officersgrad krävdes en officersutbildning.
162

 

 

Försvarsmakten upprepade i budgetunderlaget för 2001 de förutsättningar som ansågs 

nödvändiga för att lösa uppgiften i ett framtida försvar. För att klara de krav som regeringen 

ställde räknade man med att visstidsanställda soldater och sjömän ingick i organisationen, att 

                                                 
156

 Bet. 1999/2000:FöU4 s.14 
157

 Perspektivplaneringens årsrapport 2000-2001,Rapport nr 5 2000-2001HKV 23 210:77591 s.6 
158 Ibid s.37 
159

 Ibid s.80 
160

 Ibid s.80ff 
161

 Perp. Rapport nr 5 a.a s.126 
162

 Ibid s.127-128 



Försvarshögskolan   Sid 25(46) 

Mj Johan Svensson 

HSU 09-11 

 

det fanns kontraktsanställda att tillgå, att utbildning mot internationella insatser var möjligt. 

De visstidsanställds skulle utgöra en resurs i utbildningen för att höja kvaliteten.
163

 De 

kontraktsanställda skulle ingå i snabbinsatsförbanden.
164

 

 

I budgetunderlaget för 2002 redovisade Försvarsmakten att det som krävdes för att klara 

personalförsörjningen var visstidsanställda. Efter att försöken med visstidsanställda inte 

kunnat genomföras som planerat under 2001 hade läget blivit problematiskt. Orsakerna till att 

ha visstidsanställda och korttidsanställda var kvalitet, effektivitet och rationalitetsaspekter.
165

 

Syftet var att förse organisationen med specialistkompetens och detta var avgörande för att 

uppfylla statsmakternas krav avseende förmågan att genomföra internationella insatser.
166

 

Alternativen till visstidsanställning var ett ökat intag av värnpliktiga eller att ersätta 

visstidsanställda med anställd personal.
167

 

 

Problemen för Försvarsmakten att försörja de internationella insatserna med personal 

fortsatte. I budgetunderlaget för år 2003 konstaterade Försvarsmakten att på längre sikt borde 

det finnas utrymme för värnpliktiga och anställd personal att delta i internationella insatser på 

ett utökat och annorlunda sätt.
168

 I perspektivplaneringens rapport från 2002 uttryckte 

Försvarsmakten att förbanden behövde en ökad tillgänglighet och en ökad förmåga för att 

motsvara kraven på verkan i en breddad konfliktskala.
169

 Ett år senare i budgetunderlaget för 

2004 skrev Försvarsmakten att situationen med bemanningen av de internationella insatserna 

var problematisk och att det även gällde de förband som var anmälda till styrkeregister. Den 

minskade mängden värnpliktiga medförde att det fanns en för liten rekryteringsbas för att 

fylla både de internationella insatserna och förbanden i styrkeregistren. Underlaget innehöll 

också en problembeskrivning om en försämrad förbandsutbildning. Orsaken bakom detta var 

en för kort utbildningstid för de värnpliktiga. Lösningen som föreslås är en kontraktering av 

personalen i beredskapsförbanden och att låta värnpliktiga bemanna förband anmälda till 

styrkeregister.
170

 I rapporten från perspektivplaneringen var problembeskrivningen något 

bredare. Rapporten beskrev att värnpliktiga förband inte är lämpliga att lösa 

fredsframtvingande uppgifter. Dessutom var systemet ineffektivt då endast tio procent av de 

värnpliktiga rekryteras till internationell tjänst.
171

 Teknikutveckling, insatsernas karaktär och 

stridens tempo och rörlighet anfördes som orsaker bakom ovanstående problem.
172

 I rapporten 

argumenterades kring att plikten kanske inte var den bästa vägen till folkförankring. Istället 

för en folklig skyldighet kanske den moderna människan såg skydd som en del av den service 

som individen kan kräva av samhället. Att då tvingas genomföra en plikttjänstgöring skulle 

skada förtroendet för försvaret snarare än att skapa en folkförankring.
173

 Rapporten föreslog 

att värnplikt skulle kvarstå som den grundläggande personalförsörjningsformen men att det 

var nödvändigt att säkerställa tillgänglighet med kontraktsanställning av soldater.
174
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Försvarsmakten gav i budgetunderlaget för 2005 ett förslag som de ansåg skulle lösa 

problemen. Problembilden var densamma med bemanning av internationella insatser och 

utbildningsverksamhetens kvalité. Däremot argumenterades mot regeringens lösning 

avseende befälsförstärkningsavtalet då detta endast innebar möjlighet att anställa någon på en 

officersplats när behovet även fanns på soldatnivå. Alltså löste inte detta organisationens 

grundläggande problem.
175

 Den nya höjda beredskapsmålsättningen, tio dagar, gjorde att den 

enda lösningen som fungerar var någon form av anställning. Försvarsmaktens såg tre olika 

lösningar, beredskapssoldater, anställda i utlandsstyrkan eller anställda i Försvarsmakten, där 

det senare förespråkas.
176

 Anställningen skulle löpa över 24 månader med en option på 12 

månader och en total summa av 1000 soldater skulle anställas. Förband med trettio dagars 

beredskap skulle kontraktsanställas med tjänstgöringsskyldighet. Tiden för anställningen 

skulle vara 12 månader med option på ytterligare 24 månader. Detta för att möjliggöra 

återkommande tjänstgöring. Vid lägre beredskap krävdes inget kontrakt utan detta skulle 

baseras på villighet. Problemen med utbildningens kvalité skulle lösas genom 

befälsförstärkningsavtalet.
177

 I bilaga 14 sammanfattade Försvarsmakten de åtgärder som 

myndigheten ansåg behövdes för att ‖öka flexibiliteten, valmöjligheterna (både i innehåll och 

beredskap), för att på sikt – men under försvarsbeslutsperioden – och med ändrade 

förutsättningar (kontrakt, beredskapssoldater) generera ännu bredare och successivt ökad 

internationell förmåga.‖
178

 

 

Sammanfattning 

Försvarsmakten upprepade den lösning som tidigare föreslagits. Försvarsmakten arbetade mot 

den egna målbilden och anpassade förslaget så att delar kunde antas oberoende av varandra, 

till exempel beredskapsanställningar. Tvåbefälssystem föreslogs och anställning av soldater 

med längre anställningstid. Nu fanns också ett avskaffande av plikten med som ett av tre 

alternativ.  

Regeringen (s) 

Pliktutredningen som tillsattes 1998 anförde i sitt slutbetänkande i mitten på mars 2000 att 

personalförsörjningen skulle grundas på ett system med allmän totalförsvarsplikt.
179

 Det 

framgick att folkförankringen visserligen var mycket viktig men att motivationen för 

genomförandet sjunker då inte alla i en årskull kallas in. Det krävdes motivationshöjande 

åtgärder för att bibehålla det allmänna stödet för plikten.
180

 Alternativet att övergå till renodlat 

yrkesförsvar avvisade utredningen helt.
181

 Utredningen avfärdade också möjligheterna till en 

anställning av soldater i Försvarsmakten. Det som förordades var att uttagningen till 

plikttjänstgöring skulle ske i tre stegsyftande till att uppnå en ökad flexibilitet. Möjligheten att 

utbilda för genomförande av internationella insatser avslogs däremot av utredningen på grund 

av förordningar och regler. Istället skulle det finnas en utlandsstyrka som byggde på 

frivillighet.
182

Avseende krigsplaceringar presenterade utredningen ett förslag som byggde att 

personal som skulle ha hög beredskap skulle krigsplaceras enligt den ordinarie rutinen. De 
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som tillhörde övriga förband skulle placeras i något som kallades kompetensregistret. Ett 

register där de enheter som behövde kompetenser kunde välja ut och placera personal.
183

 

 

I februari 2001 slutrapporterades personalförsörjningsutredningen. Den övergripande 

slutsatsen avseende Försvarsmakten och personalförsörjning var att myndigheten måste lämna 

systemtänkandet bakom sig och istället betrakta personalförsörjningen som en process. En 

process som aldrig kan anses klar utan är ständigt pågående.
184

 Problemområdena som 

rapporterades känns igen och handlade dels om bristande kompetensförsörjning och att det 

fanns för få yngre officerare med kompetens avseende system och taktik.
185

 Bristen på yngre 

officerare förklarades med att den nya befälsordningen, NBO, inte fått de effekter som 

regeringen väntat sig utan tvärt om. Man skrev ‖ett system som från början var tänkt att vara 

egalitärt har blivit elitistiskt till sin funktion.‖
186

 Följdverkningarna blev att utbildningsnivån 

på värnpliktsutbildningen sjönk och rekryteringskraften till internationella insatser minskade 

ytterligare. Utredningen konstaterade även att det var ‖ mer fruktbart att söka andra vägar att 

förbättra personalförsörjningen och åldersstrukturen än genom tidsbegränsade kontrakt och 

dessa, exempelvis en bredare syn på kompetens och karriär, kan sökas även inom 

enbefälssystemets ramar.‖
187

 Nya högre beredskapskrav och förändrade krav på säkerhet och 

samövning gjorde att Försvarsmakten behövde fler verktyg för att kunna ha ett 

handlingsutrymme att klara personalförsörjningen.
188

 Utredningen förordade 

visstidsanställning av värnpliktiga omedelbart efter genomförd grundutbildning. Möjligheten 

skulle öppnas för vissa typer av uppgifter.
189

 Ett av motiven var att rationaliteten och 

effektiviteten i värnpliktssystemet ökade om denna nya personalkategori tillfördes. 

 

Försvarsberedningens rapport i augusti 2001 satte återigen fokus på de problem som 

personalförsörjningsutredningen visat på. Bemanningen av de internationella insatserna och 

en kompetensförsörjning av utbildningen var de stora centrala problemställningarna.
190

 

Bakgrunden till problemet ansågs vara den ökade komplexiteten i förbanden men även nya 

högre krav på beredskap och de operativa krav som ställdes på förbanden anfördes. För att 

kunna öva med dessa förband krävdes ett förändrat personalförsörjningssystem.
191

 Till 

skillnad från utredningen så ansåg försvarsberedningen att ‖ett personalförsörjningssystem 

som innehåller en blandning av pliktpersonal och anställd personal inom en och samma 

kategori riskerar att urholka totalförsvarstanken.‖
192

 Försvarsberedningen förslag för att skapa 

underlag för rekrytering till de internationella förbanden innehöll istället en utveckling av de 

befintliga anställningsformerna. Dessutom skulle ett system med beredskapssoldater 

studeras.
193

 

 

I september 2001 presenterade regeringen en ny proposition efter försvarsberedningens 

rapport. Man konstaterade att Försvarsmaktens problem var desamma och att det var 

rekryteringskraften som var den största utmaningen för att kunna förse de internationella 
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styrkorna med personal. Det minskande antalet värnpliktiga utgjorde också ett problem 

eftersom värnpliktssystemet inte längre klarade att förse Försvarsmakten med personal.
194

 

Orsakerna var samhällsutvecklingen, den tekniska utvecklingen i kombination med en 

förändrad hotbild. Detta tillsammans med att Försvarsmakten utvecklats från ett 

invasionsförsvar till ett ‖modernt, flexibelt och användbart insatsförsvar‖ gjorde att 

förändringar i personalförsörjningssystemet var nödvändiga.
195

 De förändringar som 

regeringen föreslog var att befälssystemet reformeras och att den kompetens som de 

värnpliktiga har efter genomförd grundutbildning skulle tillvaratas. Totalförsvarsplikten 

skulle fortfarande utgöra grunden i personalförsörjningssystemet men befintliga 

anställningsformer skulle utvecklas och ett system med beredskapssoldater skulle studeras.
196

  

 

En del i problemen med att personalförsörja de internationella insatserna var att officerarna 

inte hade en internationell tjänstgöringsplikt. Därför lämnade regeringen in en proposition 

med innebörden att det blev möjligt för Försvarsmakten att införa tjänstgöringsplikt i 

internationell insats. Detta skulle gälla för alla nyanställda men för att genomföra 

förändringen med anställd personal var Försvarsmakten tvungen att agera som arbetsgivare. 

Syftet med detta var att öka flexibiliteten i personalförsörjningssystemet, något som 

efterfrågats av Försvarsmakten.
197

  

 

Försvarsberedningens rapport i juni 2003 utgick från det läge som redovisats i 

Försvarsmaktens perspektivplanering. Problemuppfattningen var snarlik och beredningen 

föreslog för regeringen att låta Försvarsmakten föreslå ett system som kunde klara av 

personalförsörjningen. De lösningar som förespråkades var befälsförstärkningsavtal och att 

det kunde bli nödvändigt att anställa en begränsad mängd soldater för att klara av den höga 

beredskapen som regeringens ambition innehöll.
198

 I budgetpropositionen för 2004 skrev 

regeringen att man ‖håller det inte för osannolikt att det kan bli nödvändigt att ge 

Försvarsmakten bättre förutsättningar för sin bemanning‖ men anmärkte att Försvarsmakten 

måste återkomma med vilka delar i tidigare beslut som utgjorde begränsningar som inte 

myndigheten kunde råda över.
199

 Regeringen avsåg återkomma till bemanningen av de 

internationella förbanden i försvarspropositionen. Ett år senare presenteras rapporten inför 

försvarsbeslutet i juni 2004. Försvarsberedningen konstaterade att uttagning och placering 

med plikt borde bytas ut mot ett system av rekrytering och frivillighet. Plikt skulle endast 

användas för att komplettera med personal som inte var frivilliga.
200

 Beredningen 

konstaterade att det borde vara möjligt att anställa personal under en begränsad tid och att det 

var ‖viktiga verksamhets- och effektivitetsskäl som talar för att införa ett system liknande det 

som Försvarsmakten skisserat.‖
201

 

 

Regeringens inriktning för den fortsatta utvecklingen av Försvarsmakten i propositionen 

september 2004 var ‖att utveckla ett modernt, flexibelt och användbart insatsförsvar med hög 

tillgänglighet.‖
202

 Regeringen gjorde till del samma bedömningar som försvarsberedningen. 
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Problemområdena, bemanning av internationella insatser, officerskompetensen och 

utbildningssystemet, var desamma. Det var i bedömningarna och lösningarna regeringen 

skiljde sig från försvarsberedningen. Regeringen stod fast vid bedömningen att plikten skall 

utgöra grunden för personalförsörjningssystemet. Pliktsystemet var en förutsättning för den 

personella kvalitén i insatsorganisationen.
203

 Däremot förespråkade regeringen att det skulle 

ske en tyngdpunktsförskjutning från placering genom plikt mot en rekrytering av frivilliga 

och för uppgiften lämpliga kvinnor och män.
204

 Ett system baserat på frivillighet skulle höja 

motivationen för plikttjänstgöring och skapa bättre underlag för rekrytering till internationella 

insatser.
205

 Ett förslag som regeringen inte bejakade var direktutbildning för internationella 

insatser och inte heller mönstringsplikt för kvinnor.
206

 Det huvudsakliga skälet till 

förändringarna i utbildningssystemet för de totalförsvarspliktiga låg i de säkerhetspolitiska 

aspekterna.
207

 Regeringen skrev  

 

Försvarsmaktens bidrag till uppfyllandet av de säkerhetspolitiska målen 

bygger på dess huvuduppgift, förmåga att kunna föra väpnad strid. 

Försvarsmakten skall utveckla ett modernt, flexibelt och användbart 

insatsförsvar med hög tillgänglighet. Tonvikten skall ligga på operativ 

förmåga i närtid. Förmåga till internationella insatser skall öka såväl 

kvantitativt som kvalitativt.
208

 

 

Regeringen konstaterade att de beredskapskrav som den säkerhetspolitiska ambitionen, till 

exempel med deltagande i EU:s stridsgrupper, och det beredskapskrav som detta medförde 

hade en stark koppling till kontrakts och anställningsformer. Regeringen möjliggjorde därför 

för Försvarsmakten ‖att anställa personal som nyligen fullgjort värnplikt i de fall där detta är 

en förutsättning för att uppfylla de beredskapskrav som ställs i den internationella 

verksamheten.‖ men även i de fall där ‖det är uppenbart att de ökar effekten av de 

utbildningsinvesteringar som görs i pliktsystemet.‖
 209

 Anställningarna skulle regleras i avtal. 

För de förband med en högre beredskap förordade regeringen den av riksdagen sedan tidigare 

förordade lösningen med beredskapssoldater.
210

 Regeringen påpekade dock att systemet med 

anställda soldater hanteras varligt och att det ‖ Ytterst handlar det om att värna 

totalförsvarsplikten och principen att personalförsörjningen av insatsorganisationen bygger på 

grundutbildning med plikt.‖
211

 

 

Sammanfattning 

Regeringen införde under denna period en ökad frivillighet i värnpliktssystemet, möjlighet för 

Försvarsmakten att införa tjänstgöringsskyldighet i utlandstjänst och lämnar en möjlig 

öppning för tillfälliga visstidsanställning och beredskapsanställningar. Avseende plikten 

lämnas inget utrymme för förändringar. 
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Riksdagen 

I december 2000 lämnade riksdagens revisorer en informationsrapport efter ett besök vid 

Försvarsmakten där en mängd problem som borde uppmärksammas konstaterades. Rapporten 

beskrev att det fanns en otillräcklig uppföljning av personalläget som medförde att 

Försvarsmakten inte kan precisera och uttala sig om kompetensbehovet i organisationen. 

Detta medförde enligt rapporten att de underlag som Försvarsmakten lämnat ifrån sig till 

regering och Riksdag inför föregående beslut innehöll var felaktiga och att Försvarsmakten 

ville genomföra andra prioriteringar än de som regering och Riksdag beslutat om.
212

 De låga 

värnpliktsvolymerna som Försvarsmakten anmält behov av byggde på att förslaget avseende 

visstidsanställning som Försvarsmakten gav på förslag i budgetunderlag och i 

perspektivplanering genomfördes från år 2001. Revisorerna anmärkte att det fanns ‖ lite som 

talar för att arbetsmarknadens parter kommer att förhandla fram avvikelser från LAS när det 

gäller visstidsanställda soldater och sjömän.‖
213

 Revisorerna konstaterade också att frågan om 

anställning var av principiellt viktig karaktär och att det var angeläget att finna en lösning på 

frågan om personalförsörjningen. 

 

Försvarsutskottet biföll i november 2001 regeringens propositioner men oppositionen (m) 

anmälde nu avvikande meningar som beskrev försvarsbeslut 2000 som ett sätt att klara sig ur 

ekonomiska problem ‖snarare än som ett steg i en rationell beslutsprocess.‖
214

 Resonemanget 

som fördes gick ut på att avvecklingen, höga ambitioner samtidigt med anslagsminskningar på 

osäkra grunder skapade en situation där Försvarsmakten riskerade en systemkollaps.
215

 

Utskottet avvisade även nya utredningar av pliktsystemet eftersom det nya pliktsystemet 

byggde på en högre grad av frivillighet. Däremot såg utskottet problem i att systemet kunde 

upplevas som orättvist vilket ger dålig motivation. Detta orsakades av att allt för få togs ut för 

genomförande av plikttjänst.
216

 Lösningen som utskottet såg var att förstärka de värnpliktigas 

förmåner och försäkringsskydd. Utskottet avvisar att pröva alternativa modeller till 

plikttjänstgöring.
217

 Det mest utvecklade förslaget, inlämnat av (m), till alternativa lösningar 

beskrev en problembild som var identisk med regeringens. Där konstaterades att ‖Den 

hemförlovade soldaten och den förrådsställda materielen fungerar inte längre som 

huvudprincip för vårt försvar.‖
218

 Korttidsutbildning och en högre beredskap fungerade inte 

som kombination utan lösningen skulle ligga i att kombinera olika anställningsformer, 

kompletterat med olika alternativ för plikttjänstgöring.
219

 Alternativen som redogörs för 

benämns; plikt efter behov, plikt för alla, kort plikt/lång frivillighet och ren frivillighet.
220

 

Plikt efter behov beskrev pliktsystemet som det var vid tidpunkten, ett system som tog in 

värnpliktiga efter dagsbehov. Ett orättvist system med vissa ekonomiska fördelar.
221

 Plikt för 

alla innebar ett system där verkligen alla genomförde plikttjänstgöring syftande till att bredda 

rekryteringsbasen. Fördelarna var den breda rekryteringsbasen och en säkerställd 

personalförsörjning. Nackdelen var att det var dyrt och kunde riskera att acceptansen för 

systemet minskades när behovet inte förelåg ur ett säkerhetsperspektiv. Kort plikt/lång 
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frivillighet innebar att alla genomförde en kortare plikttjänstgöring och en frivillig rekrytering 

till en längre tjänstgöring. Fördelarna var att det var möjligt att upprätthålla en hög beredskap, 

bred rekryteringsbas. Nackdelen var att systemet var oprövat. Det sista alternativet, ren 

frivillighet, innebar att rekrytering skulle ske helt på frivillig basis. Det innebar att de som 

genomförde utbildning skulle anställas. Fördelarna var att det gick att hålla en högre 

beredskap och en högre kvalitet med dessa stående förband. Nackdelen var osäkerheten i 

personalförsörjningen. Ur den ekonomiska synvinkeln var slutsatsen att det skulle bli mycket 

dyrt men ändå var samhällsekonomiskt att föredra.
222

 

 

I Försvarsutskottets betänkande i november 2003 rörande budgetpropositionen såg utskottet 

att utbildningssystemet inte hade genomförts som planerat, förbandsutvecklingen skulle inte 

nå målsättningarna och förbandsträningen hade brister. Dessutom såg utskottet att på grund av 

de rådande omständigheterna skulle värnpliktssystemets legitimitet komma att ifrågasättas 

‖inom en inte allt avlägsen framtid.‖
223

 Bakgrunden till detta var neddragningarna av antalet 

värnpliktiga. Den viktigaste orsaken till den uppkomna situationen var komplexiteten i 

ominriktningen och i att Försvarsmakten inte genomfört en differentierad beredskap. Kritik 

riktades även mot att kraven på operativ förmåga inte varit tillräckligt tydliga och kriterierna 

för värderingen av förmågorna.
224

 

 

Försvarsutskottets behandling av försvarspropositionen i december 2004 bejakade regeringens 

linje med ett pliktsystem baserat på två terminers plikt för samtliga och därefter en 

tilläggsutbildning för frivilliga. Utskottet ansåg, liksom regeringen, att det var dessa åtgärder 

som behövdes för att kunna upprätthålla de olika formerna av beredskap.
225

 Utskottet 

konstaterade också att regeringen inte klarat av att leverera en hållbar flerårig plan för 

insatsorganisationens omfattning. Dessutom hade chefen för Försvarsmakten, vid lämnandet 

av en särskild rapport till utskottet, anmält att ekonomin var i obalans på grund av 

anslagssparande. Detta medförde att utskottet uppfattade en stor osäkerhet över 

beslutsunderlaget.
226

 Betänkandet innehöll även behandlingen av en stor mängd motioner. En 

samlad opposition, alliansen (a), anmärkte på plikten och kravet var att genomförandet av 

värnplikt skulle vara frivilligt. En åsikt som även delades med (mp)
227

 Det föreslås även att 

Sverige skulle följa huvuddelen av västländerna och införa ett system som så långt som 

möjligt byggde på frivillighet med möjlighet att anställa och kontraktsanställa både officerare 

och soldater. Detta för att säkra personalförsörjningen vid brådskande internationella 

insatser.
228

 

 

Sammanfattning 

Försvarsmaktens alternativ fick gehör i riksdagens opposition (a). Oppositionen presenterade 

ett antal motioner och börjar verka för en förändring av värnpliktssystemet. De alternativa 

lösningarna som återfinns i motioner var snarlika de förslag som Försvarsmakten gav i sina 

rapporter till regeringen. 
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Försvarsbeslutet 2009 

Försvarsmakten 

I budgetunderlaget för 2006 som redovisades i februari 2005 repeterade Försvarsmakten de 

problemområden som fanns. Det rörde sig om obalanser avseende ålderstrukturer, 

kompetensbehov och att de officerare som fanns i systemet hade fel nivå.
229

 Försvarsmakten 

redovisade hur olika åtgärder skulle kunna påverka dessa strukturella missförhållanden.
230

 Det 

konstaterades att personalförsörjningssystemet alltid kommer att vara i obalans på grund av 

politiska styrningar och omvärldens påverkan.
231

 De bakomliggande orsakerna till 

obalanserna var att de åtgärder som vidtagits, det vill säga att införandet av nya 

personalkategorier, inte fungerat, inte varit tillräckliga eller att det inte funnits kunskap och 

verktyg för att skapa balans.
232

 Detta berodde på att åtgärderna inte varit riktade mot att skapa 

balans utan mot att avvärja akuta problem. Slutsatsen av detta var att de modeller och förslag 

som Försvarsmakten lämnat in till försvarsbeslutet 2004 kunde utgå.
233

 De bedömningar som 

Försvarsmakten gjorde var att det krävdes ett förändrat utbildningssystem och en reformering 

av personalförsörjningssystemet. Beslut som fattades för att ge effekt på kort sikt skulle fattas 

för att motverka de obalanser som fanns. Beslut som skulle ge effekt på längre sikt avsåg att 

minska påverkan av de kortsiktiga, ettåriga, försvarsbesluten som nu införts.
234

 

Försvarsmakten inledde med att definiera att 

 

ett personalförsörjningssystem är ett system för att leda och styra en 

organisation i dess personalförsörjning. Kompetensförsörjning är en viktig 

del av personalförsörjningen men används inte i detta budgetunderlag som 

ett fristående system, utan kompetensförsörjningen är en delmängd av ett 

personalförsörjningssystem.
235

 

 

Försvarsmakten resonerade vidare att personalförsörjning var en process med en målsättning 

att ha rätt personal på rätt ställe i rätt tid. ‖System är ett sätt att upprätta policy och mål samt 

principer, regler och verktyg för att uppnå dessa mål.‖
236

 Lösningen på problemet var alltså att 

tillämpa en systemsyn på personalförsörjningen, använda värderingsstyrt ledarskap och 

förändra utbildningssystemet.
237

 I det nya systemet definierades ett antal verksamhetsfält, 

Operativa insatsförband, Kompetenser och resurser, Förvaltning och myndighetsstöd. Dessa 

vidhäftades med beredskapskrav och därefter ställde Försvarsmakten krav på hur 

personalförsörjningen eller profilen på personalen skulle se ut. I insatsorganisationen skulle 

endast anställd eller kontrakterad personal finnas. I kompetens och resursverksamhetsfältet 

skulle personalen vara militär och kadern skulle vara anställd eller kontrakterad respektive 

krigsplacerad. I den sista kategorin förvaltning och myndighetsstöd fanns inget krav på 

insatstillgänglighet.
238
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Systemet förfinades och mindre justeringar gjordes i budgetunderlaget inför 2007. I detta 

underlag var det officerarnas utbildning och systemet med specialistbefäl som adresseras 

särskilt, nu som en delmängd i problemet personalförsörjningssystemet.
239

 

 

I budgetunderlaget för 2008 anmälde Försvarsmakten att personalförsörjningssystemet inte 

längre klarade att försörja systemet med personal. Systemet medgav inte en ökad 

internationell ambition eftersom Försvarsmakten inte kunde använda soldaterna till alla 

uppgifter. Befintliga förordningar och kollektivavtal var inte anpassade efter de nya 

verksamhetsinriktningarna vilket skapade ett stelt system med liten flexibilitet.
240

 

Försvarsmakten föreslog därför att visstidsanställningar görs om till längre anställningar och 

att möjligheter skapas för att använda insatsförbanden till alla uppgifter. Detta skulle ske 

genom att det skapas en ny befattningsstruktur. Insatsorganisationen skulle bemannas med 

militär personal. Det vill säga ‖ tillsvidareanställda officerare, befäl eller specialister, 

tidsbegränsat anställda soldater/sjömän eller pliktplacerade soldater/sjömän.‖
241

 Pliktpersonal 

skulle endast kallas in i en höjd beredskap i riket. Försvarsmaktens förslag utgick från en 

bibehållen värnplikt som personalförsörjning.
242

 Myndigheten föreslog även en översyn av 

Försvarsmaktens framtida personalförsörjning och att obalanserna i officerskåren avseende 

ålder och kompetens måste åtgärdas på ett strukturellt sätt. Förslaget var ett tvåbefälssystem 

enligt tidigare. I perspektivplaneringens rapport från december 2007 var systemet ytterligare 

utvecklat och utgav sig för att verka för en framtida lösning man skrev 

 

‖Försvarsmaktens förslag till militärstrategiskt alternativ till långsiktig lösning 

förutsätter att pliktlagen ej tillämpas, men kan tillämpas vid ett förändrat 

omvärldsläge.‖
243

 

 

Systemet skulle medge en ökad insatsförmåga, tillgänglighet och användbarhet och ‖vara 

förenligt med ett framtida krav på en flexibel insatsorganisation.‖
244

 Det tre nyckelord 

användes för att förstärka målbilden och som var återkommande i rapporten var tillgänglighet, 

användbarhet och mångsidighet.
245

  

 

Sammanfattning 

Försvarsmakten förändrade sin syn på de egna problemen och antar en systemsyn som 

kopplas mot en strategisk nivå. Detta knyts sedan till verksamhetsfält och därefter till det 

alternativ som Försvarsmakten förordat genom hela processen. Först i ett sent skede föreslog 

Försvarsmakten ett avskaffande av plikten genom att uttrycka att det är en förutsättning för ett 

fungerande personalförsörjningssystem. 

Regeringen 

I budgetpropositionen för 2006 beskrev regeringen (a) att den utveckling som slogs fast i 

försvarsbeslutet alltjämt var den som skulle genomföras. Skälen var angivna i försvarsbeslutet 

och regeringen fann ingen anledning till att förändra dessa.
246

 Den nyvalda alliansregeringen 
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(a) skrev i budgetpropositionen för 2007 att det var av vikt att ett personalförsörjningssystem 

tog utgångspunkt i den försvarspolitiska inriktningen och att detta var angeläget för att på sikt 

kunna genomföra regeringens ambition om en ökad internationell verksamhet.
247

 

 

I budgetpropositionen för 2008 adresserade regeringen (a) problemen som Försvarsmakten 

påpekade i budgetunderlaget. Regeringen (a) konstaterade liksom Försvarsmakten att 

personalförsörjningssystemet inte kunde leverera soldater i den omfattning som regeringens 

inriktning krävde. Detta medförde att den säkerhetspolitiska handlingsfriheten kunde 

begränsas.
248

 Begränsningen berodde på att det fanns få förband med hög beredskap och att 

värnpliktssystemet med sina begräsningar fanns kvar. Lösningen som regeringen (a) föreslog 

innebar ett införande av aspirantskolor för en breddning av antagningen till officersyrket och 

möjlighet att anställa personal på soldatnivå. Anställningens längd skulle utsträckas vilket 

skulle säkra bemanningen och öka effektiviteten. Åtgärderna gjordes därför att regeringen (a) 

ansåg att det fanns en direkt koppling mellan den säkerhetspolitiska handlingsfriheten och 

Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.
249

 Regeringen (a) ansåg dock tvärt emot 

Försvarsmakten att förändringarna främst skulle ske genom reglering i kollektivavtal och inte 

genom förändringar i förordningar.
250

 Regeringen(a) tillsatte även en utredare för att utreda 

möjligheterna och formerna för en frivillig militärtjänstgöring.
251

 

 

I juni 2008 kom försvarsberedningens rapport inför försvarspropositionen. Där konstaterade 

beredningen att en bemanning av insatsorganisationen med frivillig personal skulle skapa en 

grund för flexibilitet, tillgänglighet och rörlighet.
252

 Det konstaterades även att förband 

bestående av pliktpersonal inte kunde användas med mindre än att mobilisering genomfördes. 

Beredningen skrev vidare att ‖Den politiska tröskeln för att besluta om mobilisering kommer 

att vara mycket hög. Att använda värnpliktiga i insatser utanför svenskt territorium måste i det 

närmaste betraktas som uteslutet.‖
253

 Slutsatsen beredningen drog var att sådana förband har 

mycket liten användbarhet. Försvarsberedningens uppfattning var att insatsorganisationen inte 

längre skulle bemannas med pliktpersonal.
254

 För att skapa en användbarhet och en 

tillgänglighet förespråkade försvarsberedningen att viss personal i insatsorganisationen skulle 

vara heltidsanställd. Den övriga personalen skulle vara kontraktsanställd med 

tjänstgöringsplikt.
255

 Officerssystemet skulle göras om till ett tvåbefälssystem med 

specialistofficerare och officerare.
256

 Delbetänkandet från pliktutredningen som följde i 

oktober 2008 såg problem med effektiviteten i pliktsystemet. Det krävs en stor mängs soldater 

för att försörja en liten organisation.
257

 Bilden utredningen målade var en bild av ett 

ineffektivt system som inte gick att använda för rekrytering till de internationella 

insatserna.
258

 De alternativa lösningarna som togs fram byggde på frivillighet avseende 

inskrivning. Dessa idéer avfärdades då det ansågs att de redan prövats med mindre lyckat 
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resultat.
259

 Andra varianter på anpassningar av det dåvarande systemet avfärdades även de. 

Utredningen föreslog att ‖Försvarsmaktens soldatförsörjning – så länge försvarsberedskapen 

tillåter det – görs oberoende av bestämmelserna om tjänstgöringsplikt i lagen om 

totalförsvarsplikt.‖
260

 

 

I propositionen skrev regeringen  

 

att dagens pliktsystem uppvisar ett antal allvarliga brister, framför allt när 

det gäller förbandens tillgänglighet, användbarhet för insatser internationellt 

och möjligheterna till effektiv samövning, utbildning och personalplanering. 

Regeringen menar att pliktsystemets idé inte svarar mot de uppgifter och 

krav på operativ förmåga som regeringen föreslår i denna proposition.
261

 

 

Regeringen fortsätter 

 

Personalförsörjningen av alla personalkategorier i Försvarsmakten bör vila 

på frivillighet. Om försvarsberedskapen så kräver bör personalförsörjningen 

även kunna baseras på en tillämpning av lagstiftningen om 

totalförsvarsplikt. Skyldigheten att fullgöra värnplikt bör då omfatta både 

män och kvinnor.
262

 

 

Det fanns dock osäkerheter. I propositionen som regeringen (a) presenterade framgick det att 

man avsåg att tillsätta en utredning som skulle utreda personalförsörjningen i det nya 

försvaret.
263

 Denna tillsätts den sextonde juli, det vill säga en månad efter att reformen 

genomförts och lämnade sitt slutbetänkande första december 2010.
264

 

 

Sammanfattning 

Regeringen kopplade Försvarsmaktens personalförsörjning till den säkerhetspolitiska 

handlingsfriheten och gav riktlinjer till Försvarsmakten på vilka grunder ett reformerat 

personalförsörjningssystem skulle kunna genomföras. Därefter genomfördes Försvarsmaktens 

förslag så när som på förändringar av lagar och förordningar. Genomförandet av 

Försvarsmaktens ursprungliga förslag genomfördes i två steg där avskaffande av plikten var 

det sista. 

Riksdagen 

I februari 2006 behandlade försvarsutskottet motioner från den allmänna motionstiden. Det är 

återigen en mängd motioner från oppositionen (a) som yrkar på att plikten skall tas bort till 

förmån för ett frivilligt genomförande av militärtjänstgöring. Det förekommer nu även förslag 

från (m) och (v) om att ersätta den allmänna värnplikten med ett yrkesförsvar och att det finns 

ett legitimitetsproblem med värnplikten.
265

 I november samma år lämnade försvarsutskottet 

betänkandet på regeringens (a) budgetproposition för 2007. Utskottet var inte helt till freds 

med regeringens rapportering som utskottet ansåg var bristfällig avseende reformeringen av 
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befälsordningen. Utöver detta hade utskottet inget att anföra förutom att utskottet var berett att 

ta emot och behandla ärenden gällande just detta med skyndsamhet.
266

 Utskottet fann efter 

avvikande meningar inlämnats från att utredningsuppdraget avseende plikttjänstgöring borde 

kompletteras och föreslog sådan för riksdagen.
267

 

 

När regeringens (a) försvarsproposition behandlades i försvarsutskottet i maj 2009 fanns det 

trots allt en blocköverskridande samsyn att det var nödvändigt att genomföra en förändring. 

Utskottet biföll regeringens (a) förslag men det fanns avvikande meningar (s). Den främsta 

kritiken som riktades mot förslaget var att det innebar en osäkerhet avseende konsekvenser. I 

motionen framhålls att (mp) varit för en frivillighet en längre tid men att det fanns en 

osäkerhet i genomförandet med anställda soldater. Istället borde dessa kontraktanställas.
268

 

Andra kritiska åsikter rörde möjligheten för Försvarsmakten att genomföra anställningar över 

en längre tid. Detta frångick lagen om anställningsskydd vilket (s) vände sig kraftfullt emot.
269

 

Beslutet fattades den sextonde juni 2009. 

Sammanfattning 

Försvarsmaktens alternativ var väl förankrat i den förra oppositionen, den nyvalda 

alliansregeringen. Även (s) var positiva till att en förändring genomfördes men delade inte 

vad  som genomfördes vilket visade sig i försvarsutskottets behandling av 

försvarspropositionen. 

Analys 
Analysen av strömmarna genomförs och kopplas till de olika försvarsbesluten. Den politiska 

strömmen är mer generell och därför görs ingen koppling i denna ström. 

Problemströmmen 

Försvarsbeslut 2000 

De ekonomiska problemen var det allt överskuggande för Försvarsmakten i samband med 

kontrollstationen och vid försvarsbeslutet 2000. Personalförsörjningen av utlandsstyrkan 

tillsammans med obalanser i personalförsörjningen av officerare var de andra centrala 

problemen. Omständigheterna tvingade regeringen att sänka beredskapen på förbanden i 

Försvarsmakten. Detta indikerade för regeringen att det fanns ett potentiellt problem som 

krävde uppmärksamhet eftersom den planerade ambitionsökningen av de internationella 

åtagandena inte kunde genomföras. Regeringen saknade därmed en säkerhetspolitisk 

handlingsfrihet. Omständigheterna medförde inte att regeringen uppfattade problemet så 

allvarligt att det inte kunde hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten, magnituden 

på omständigheterna var inte sådana att det blivit ett problem som pressade regeringen till att 

fatta beslut. 

Försvarsbeslut 2004 

Under tiden efter försvarsbeslutet 2000 vidgades omständigheterna kring 

personalförsörjningsproblemen till att även omfatta förband anmälda till styrkeregister. 

Regeringens indikatorer påvisade liknande omständigheter vilket ökade magnituden på 
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problemet. Allvaret i situationen förstärktes även av rapporter om en försämrad 

förbandsutbildning. Dessa omständigheter tillsammans med en sedan tidigare låg beredskap 

gjorde att regeringen uppfattade ett problem som måste åtgärdas. När riksdagen konstaterade 

att Försvarsmakten inte hade en tillräcklig förmåga blev problemet uppenbart. 

Försvarsmakten förstärkte denna uppfattning genom att hänvisa till en trend och en jämförelse 

med andra länders agerande som påvisade en inriktning mot ett annat system än det befintliga. 

 

Den minskade värnpliktsvolymen förändrade omständigheterna ytterligare vilket ger två 

effekter. Den första var en minskad rekryteringskraft. Den andra var ett ifrågasättande av de 

grundläggande ställningstaganden som regeringen gjort avseende plikten. Plikten ifrågasattes 

genom rättvise och legitimitetsresonemang kopplade till rationalitet och effektivitet. 

Regeringens indikatorer, pliktutredningen och informationsrapporten, pekade på andra vägar 

än de Försvarsmakten föreslagit för att nå målen med personalförsörjningen. Dessa alternativ 

innebar att lösningarna fanns inom det befintliga pliktsystemet. Sammantaget kan detta tolkas 

som att regeringen uppmärksammade problemet men ansåg att det inte var plikten som 

utgjorde problemet utan andra omständigheter inom Försvarsmakten. 

Försvarsbeslut 2009 

Försvarsmakten anmälde efter försvarsbeslutet 2004 att problemen var strukturella. Det som 

Försvarsmakten gjorde var att kombinera omständigheterna så att en enhetlig syn på 

problemen kunde skapas, det vill säga en systemsyn. Istället för att betrakta bristen på 

personal till insatsförband används nu istället resonemanget om att Försvarsmakten saknar rätt 

verktyg för att klara av de strukturella problemen. Problemet var inte längre ett operativt 

problem utan ett strategiskt problem som måste hanteras av regeringen. När den nya 

alliansregeringen tillträtt visade den tydligt sin syn av problemet och adresserade det genom 

att ge anvisningar för vilka omständigheter som skulle utgöra grunden för de strukturella 

förändringarna. När Försvarsmakten i sina underlag konstaterade att systemet inte fungerade 

längre och att systemet inte medgav en politisk handlingsfrihet visar detta det skifte i fokus 

som Försvarsmakten gjorde. Denna indikator slog in en redan öppen dörr samtidigt som den 

då den förstärkte en sedan tidigare etablerad uppfattning hos regeringen, det vill säga den 

tidigare oppositionen. 

Policyströmmen 

Försvarsbeslut 2000 

I underlaget till kontrollstationen 1999 framförde Försvarsmakten tre möjliga alternativ. De 

tre alternativen utgick från att den nya organisationen skulle genomföra insatser i en ny 

flexibel insatsstruktur. Alternativen innebar kontraktsanställda, korttidsanställda med en ökad 

valmöjlighet och eget engagemang inom pliktsystemets ram. Personalförsörjningssystemet 

skulle byggas på värnplikt. Regeringen ansåg att underlaget inte var tillräckligt genomarbetat. 

Det uppfattades som otydligt och ofärdigt därför uppmanades Försvarsmakten att komplettera 

underlaget innan regeringen tog ställning. Alternativen uppfyllde inte kriterierna för 

överlevnad det vill säga det var inte tillräckligt genomarbetat för att uppfattats som tekniskt 

genomförbart. Trots detta får idéerna om visstidsanställda fäste i försvarsberedningen. Detta 

motiverades av beredningen med att Försvarsmaktens förändrade uppgifter ställde större krav 

på utbildningen och den tekniska komplexiteten i vissa system. I kompletteringen 

presenterades alternativen igen. Huvudalternativet utgjordes av en bibehållen värnplikt med 

förändrad tillämpning tillsammans med kontraktsanställda och korttidsanställda. 
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Försvarsmakten framförde även en möjlighet till avskaffande av eller en vilande plikt. Detta 

kan ses som ett försök att pröva sin idé mot beslutsfattarna och påbörja en spridning. En 

uppmjukningsprocess påbörjas för att se hur idén accepteras. Idéerna om en avskaffad 

värnplikt hade ett stöd av (mp) i riksdagen dock var inte skälen för detta stöd kopplat till 

Försvarsmaktens förslag eller agerande. De bakomliggande skälen för (mp) bottnade i en 

jämförelse med omvärldens utveckling av försvarsområdet och i rättviseskäl sett ur de 

värnpliktigas perspektiv. 

Försvarsbeslut 2004 

Utgångspunkten för Försvarsmakten var att plikt skulle utgöra grunden för 

personalförsörjningssystemet. Bemanningen av förbanden med hög beredskap byggde på 

visstidsanställningar och anställning av personal omedelbart efter värnplikt, så kallad 

beredskapsanställning. Detta är en anpassning av lösningen för att koppla anställning till en 

förlängd plikt alternativt anställda i utlandsstyrkan. Här användes rationalitet och effektivitet 

som två skäl till beredskapsanställning. Den alternativa lösningen var att införa en ny 

officerskategori, specialistofficerare. Regeringen och riksdagen anammade effektivitets och 

rationalitetsskälen och dessa återfanns i alla alternativ som presenteras i den fortsatta 

processen. Försvarsmakten konsekvensbeskrev även vad effekten av att inte genomföra 

systemet med visstidsanställning. Lösningen accepteras inte och att anställa soldater i 

Försvarsmakten avvisas helt liksom ett yrkesförsvar. Försvarsmakten använder här sin idé 

som ett påtryckningsmedel för att motivera sin idé. Detta gjorde att regeringen inte gavs 

utrymme för att överväga andra idéer. Eftersom det inte fanns en samsyn avseende problemet 

hade regeringen en egen teori kring problemets uppkomst och därför kom det aldrig upp på 

agendan. Istället bejakades rationalitets- och effektivitetsresonemang med 

beredskapsanställning där en studie skulle genomföras. Alternativen, inklusive lösningen, från 

Försvarsmakten var fortsatt relativt likartade. Det som skiljde var hur man motiverade och 

argumenterade. 

 

Det som gjorde att lösningen fick fäste hos oppositionen i riksdagen var en serie av 

omständigheter. De operativa bristerna, de ekonomiska problemen och regeringens förslag om 

förkortad utbildningstid var en del. Den andra delen var Försvarsmaktens argument om att 

nya uppgifter ställde högre krav på samtränade förband, högre krav på beredskap och 

säkerhet. Dessa skäl återfanns i det förslag som presenteras av oppositionen när lösningen fick 

fäste. Denna grupp verkar därmed som en bidragande kraft för förslaget i den fortsatta 

processen genom att återkommande ge förslag till denna förändring. Detta bekräftas av den 

tid och engagemang som lagts ned i förslaget som var väl genomarbetat. 

Försvarsbeslut 2009 

Försvarsmakten konstaterade 2006 att det behövdes ett nytt personalförsörjningssystem i 

kombination med ett nytt utbildningssystem. Lösningen innebar att nya verksamhetsfält 

definierades. De olika fälten ges ett innehåll och beredskapskraven knyts på ett differentierat 

sätt till dessa fält. Därefter kopplas kraven på personalens utbildning och tillgänglighet mot 

verksamhetsfälten. Alternativet och lösningen ser i det närmaste exakt ut som den gjorde 

1999. Det Försvarsmakten gjorde var att skapa den strategiska nivån som skall styra den 

operativa nivån. Det blev möjligt för regeringen att överblicka styrmedlen för 

personalförsörjningen. Försvarsmakten lösgjorde regeringen från de direkta bindningarna till 

genomförandet av personalförsörjningen. Den politiska oppositionen upprepar sitt förslag om 

frivillighet men denna gång var det en samlad opposition som presenterade en gemensam 
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motion. Detta kan ses som att det fanns en bred politisk rörelse som agerade som 

policyentreprenörer för lösningen. Ytterligare ett steg togs mot lösningen 2008 när längre 

anställningsperioder syftande till att kunna använda förbanden till alla uppgifter och ett 

tvåbefälssystem föreslogs. Denna del av lösningen accepterades och implementerades. Sista 

steget i utvecklingen innebar att Försvarsmakten förutsatte att pliktsystemet inte skulle 

användas annat än vid höjd beredskap. Etiketterna som sattes på lösningen var flexibilitet, 

tillgänglighet och användbarhet. 

Genomgående för alla beslut 

Försvarsmaktens inriktning innebar fortsatt ett system som byggde på plikt. Samtidigt fanns 

alltid alternativet till en avskaffad plikt och yrkesförsvar med men förkastas vid varje tillfälle 

och en pliktbaserad lösning förespråkas. Försvarsmakten anförde en mängd olika varianter för 

att övertyga regeringen om pliktsystemets nackdelar. Rättviseskäl, att det inte går att använda 

värnpliktiga vid högre konfliktnivåer och att de lösningar som regeringen givit inte ger 

tillräckligt med verktyg. Med dessa verktyg skulle en högre flexibilitet, fler valmöjligheter 

och högre operativ effekt vara utkomsten. Regeringen lyssnade och förespråkade en 

tyngdpunktsförskjutning mot frivillighet i pliktsystemet, att beredskapssoldater införs men 

plikten skulle vara kvar som grundläggande system för personalförsörjning. Försvarsmaktens 

förslag har hög acceptans hos regeringen och agendan förändras så att de flesta förslagen 

genomförs. 

Politiska strömmen 
Det fanns egentligen ingen opinion för eller emot plikten utan det var snarare olika 

ideologiska utgångspunkter som låg till grund för regeringens ställningstaganden. 

Regeringens ställningstagande för plikten i 1996 år beslut var tydlig och låg fast. Däremot 

fanns det ett antal intressegrupper och andra politiska krafter som påverkade regeringen. 

Korttidsanställningar och visstidsanställningar innebar potentiella avsteg från lagen om 

anställningsskydd vilket engagerade fackförbunden. Något som regeringen, särskilt en 

socialdemokratisk, var noga med att ta hänsyn till. I riksdagen hade nu idéerna om en ökad 

frivillighet vid plikttjänstgöring och visstidsanställningar fått fäste. Dessutom förespråkades 

ett reformerat befälssystem som byggde på ett tvåbefälssystem. 

 

De politiska krafterna och områdesexpertisen var de som i huvudsak påverkade den politiska 

strömmen. Utgångspunkterna för bedömningarna var snarlika men de förespråkade olika 

inriktningar avseende lösningarna. Detta skedde då personalförsörjningsutredningen och 

försvarsberedningen var oense om betydelsen av att anställa värnpliktiga efter genomförd 

utbildning. Utfallet blev en vag formulering som egentligen bejakar båda riktningarna. Ett 

genomförande av förslaget syftande till att behålla det gamla. Regeringen uppfattade 

personalförsörjningen som ett problem och agerade efter initiativ från riksdagen för att stödja 

Försvarsmakten. Detta genom att skapa möjligheter till tjänstgöringsskyldighet i utlandstjänst 

för officerare. Regeringen ändrade de styrande förordningarna men regeringen krävde att 

myndigheten agerar självmant genom avtalsskrivningar för detta skall gälla redan anställd 

personal. 

 

Försvarsmakten ville att regeringen skulle förändra lagar och regler för att lösa problemen. 

Regeringen gick inte med på detta utan ville att problemen skulle lösas genom avtal mellan 

arbetsmarknadens parter, det vill säga kollektivavtal. Detta innebär att det fanns starka 

intressegrupper och en svensk modell för hur arbetsmarknaden skulle regleras som stod över 
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en enskild myndighets behov. Den politiska kostnaden för en sådan förändring var större än 

vinsten av en förändring. 

Policyfönster 

Försvarsbeslut 2000 

Vid kontrollstationen fanns det möjlighet för Försvarsmakten att påverka agendan. 

Regeringen hade uppfattat omständigheterna i Försvarsmakten och accepterade resonemangen 

om visstidsanställning som kunde ‖övervägas‖. Det fanns dock inget färdigt förslag att 

överväga. Försvarsmaktens alternativ var inte tillräckligt utvecklat. Därför var inte 

strömmarna sammankopplade och agendan förändrades inte. Regeringen valde att utreda 

möjligheterna till att genomföra förändringar i tillämpningen av plikten. Detta kan tolkas som 

att regeringen väljer att skapa fler indikatorer och se över de möjliga lösningarna. Det som 

talar emot detta är de anvisningar som ges vilka inte innebär att överväga ett avskaffande av 

plikten. Utredningen var inte klar vid försvarsbeslutet 2000 därför fanns det ingen möjlighet 

att påverka agendan avseende plikten. Däremot anammade regeringen principerna för 

ominriktningen med en flexibel försvarsmakt och en god insatsförmåga, helt enligt 

Försvarsmaktens förslag. Efter försvarsbeslutet 2000 öppnar regeringen inga möjligheter till 

att plikten som personalförsörjningssystem skall kunna övervägas. Utredningen som 

färdigställts pekade istället på andra vägar för att kunna skapa den säkerhetspolitiska 

handlingsfriheten. Dessa vägar var de som regeringen accepterade och tog fasta på. Det 

alternativ som Försvarsmakten ville genomföra var inte accepterat i den politiska strömmen. 

Det fanns dessutom en diskrepans i problemströmmen avseende problemet där 

försvarsmakten så det som ett operativt problem, operativ förmåga och beredskapsfrågor, men 

regeringen uppfattade det som ett strategiskt problem, säkerhetspolitisk handlingsfrihet. Det 

fanns alltså multipla skäl till att strömmarna inte kunde sammankopplas för att utverka en 

lösning på den grundläggande personalförsörjningsstrategin. 

Försvarsbeslut 2004 

Det policyfönster som öppnades var ett problemfönster. Regeringen uppmärksammar 

problemen i Försvarsmakten och ber Försvarsmakten att lämna förslag. Regeringen är dock 

tydlig med att det inte är aktuellt att avvika från den inslagna linjen avseende plikten. 

Resultatet är att Försvarsmakten återigen får gehör för alla delar som kan genomföras utan att 

pliktfrågan måste omarbetas. Detta gäller även en ökad grad av frivillighet som nu anses 

nödvändig. Strömmarna sammankopplas därför att regeringen pressas av ett problem och 

tvingas till att agera för att lösa det. Försvarsmaktens alternativ anammas återigen och 

genomförs ograverat. 

Försvarsbeslut 2009 

Valet 2006 öppnade ett politiskt fönster, som var öppet i fyra år. När den parlamentariska 

majoriteten växlade och den innan valet samlade oppositionen, alliansen, fick en egen 

majoritet innebar detta att Försvarsmaktens favoritlösning nu fanns accepterad i regeringen 

(a). För att växla Försvarsmaktens fokus från en operativ nivå till en strategisk angav 

regeringen de gemensamma utgångspunkterna för det nya personalförsörjningssystemet. Detta 

skapade en samsyn i problemströmmen som saknats tidigare. I policyströmmen fanns en 

samsyn mellan allianspartierna, den nyvalda regeringen, och Försvarsmakten sedan flera år. 

Den politiska strömmen kunde kopplas samman med de två övriga strömmarna i det 

möjlighetsfönster som öppnats av valet men regeringen gör inga förändringar i förordningar 
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utan arbetsmarknadens parter måste förhandla fram en lösning. Nu fanns förutsättningarna att 

påverka agendan avseende pliktfrågan. 

Diskussion 

Försvarsbeslut 2000 

Försvarsmakten och regeringen har två skilda problem. När Försvarsmakten brottas med den 

kärva ekonomiska situationen så har regeringen ett annat problem, den kan inte backa upp den 

nya säkerhetspolitiska inriktningen med handling. Försvarsmaktens förslag är inte heller vad 

regeringen anser vara lösningen och därför blockerar regeringen beslutsmöjligheten kring 

plikten genom att hänvisa till den pågående utredningen. Det finns ingen möjlighet att 

påverka agendan därför att strömmarna inte kan sammanstråla eftersom regeringen(s) hänsköt 

alla frågor rörande plikten till pågående utredningar, 1998 år pliktutredning och 

Personalförsörjningsutredningen. De förändringar som ändå genomförs visar att 

Försvarsmakten har ett inflytande över de förändringar av agendan som ändå sker. 

Försvarsbeslut 2004 

Tiden mellan de två försvarsbesluten arbetar för den lösning som sedermera genomförs. 

Situationen i Försvarsmakten förvärras och skapar omständigheter där regeringen (s) uppfattar 

att det finns ett problem som tvingar regeringen (s) att handla. När regeringen (s) uppfattar ett 

problem är det dock inte detsamma som Försvarsmakten uppfattar. Detta spelar dock mindre 

roll eftersom Försvarsmakten upprepar försöken att fästa sin favoritlösning på de problem 

som aktualiseras. Detta kan härledas ur det möjlighetsfönster som regeringen öppnade och där 

Försvarsmakten fick ge förslag som också fick ett stort genomslag. Det är också spårbart i de 

förslag som oppositionen presenterar som visar att Försvarsmaktens alternativ accepterats i 

denna del av den politiska sfären. 

Försvarsbeslut 2009 

När det stod klart att oppositionen var för en förändring av plikten hade Försvarsmakten fått 

gehör för sin favoritlösning. I och med regeringsskiftet där den borgliga majoritetsregeringen 

redan innan valet gjort upp i försvarsfrågan fanns det nu en period på fyra år där det fanns en 

möjlighet att fästa lösningen vid problemet. Det är dock inte förrän i slutet av mandatperioden 

som det avgörande beslutet fattas och det sker efter ett förslag från Försvarsmakten. 

Regeringen använder en utredning för att förstärka denna uppfattning och därmed kan alla 

strömmar kopplas samman och agendan förändras på ett sätt som inte skett tidigare. Att 

beslutet fattas på oklara grunder kan tolkas som att policyfönstret som varit öppet sedan valet 

2006 inte skulle vara öppet längre än till nyvalet 2010. Därför var det av vikt att beslutet 

fattades innan fönstret stängdes. 

Generell diskussion 

Regeringen var lyhörd mot Försvarsmakten när det gäller förändringar i 

personalförsörjningssystemet. Steg för steg gav regeringen Försvarsmakten det som 

myndigheten hävdade att den behövde för att kunna lösa de problem som rapporterades. Trots 

detta kvarstod de grundläggande problemen under hela processen och delar av problembilden 

med obalanser existerar ännu när denna studie är avslutad. 

 

Detta kan tolkas på olika sätt. En möjlig tolkning är att Försvarsmaktens särställning som 

alternativgenerator i policyströmmen gör att myndighetens förslag är mindre känsliga för att 
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inte uppfylla kriterierna för överlevnad. Förslagen behöver inte vara helt genomarbetade och 

utvecklade för att ändå nå acceptans. Därmed är de mycket svåra att tekniskt implementera 

vilket också visat sig under processens gång. En annan möjlig tolkning är att Försvarsmakten 

inte fullt ut har en korrekt problembild. Denna osäkerhet är något som regeringens indikatorer 

pekat på. Båda dessa tolkningar stöds av Överbefälhavarens antydan om att myndigheten inte 

känner slutproduktens utformning. Båda ovanstående tolkningar förstärks av det faktum att 

personalförsörjningsutredningen tillsätts en månad efter det fattade beslutet.  

En annan möjlig förklaring är att processen har genomförts stegvis och därmed har det skett 

en anpassning av målen till den politiska viljan. Detta har medfört att Försvarsmakten 

genomfört det som myndigheten ansett vara möjligt att få stöd för politiskt snarare än att 

värdera alternativen ur andra aspekter. Dessa små steg har medfört att myndigheten endast 

gjort begränsade värderingar av konsekvenser och varit inriktad på en kortsiktig lösning på de 

upplevda problemen. Det har skett en sorts inkrementell process där inte alla de önskade 

värdena funnits med i processen. Detta stöds av regeringens oro för att Försvarsmaktens fokus 

legat på de kortsiktiga målen och att det var först i processens slutskede som favoritlösningen 

presenterades som ett alternativ till att förändra agendan. 

Sammanfattning med slutsatser 
Studien har haft som syfte att, utgående från analysmodellen agendasättande, förstå och 

förklara hur det historiska beslutet att ‖avskaffa värnplikten‖ blev möjligt. Efter genomförd 

analys och diskussion har följande slutsatser dragits. 

 

Försvarsmakten har haft en central roll och har varit den aktör som är att anses som drivande i 

processen. Studien visa med tydlighet att det är de alternativ som Försvarsmakten introducerar 

som successivt accepteras av den politiska nivån. Det är Försvarsmakten som haft den största 

makten att påverka agendan. 

 

Studien visar även att problemen med personalförsörjningen har varit relativt latenta under 

hela perioden, det vill säg att de åtgärder som vidtagits för att lösa problemen med 

personalförsörjningen inte fugerat fullt ut. Ett skäl till detta har varit de osäkra 

ingångsvärdena. Försvarsmaktens särställning som alternativgenerator medför att risken att ett 

alternativ som inte är tekniskt färdigt och genomförbart fästs vid problem och skapar ett 

komplicerat genomförande med liten kännedom om konsekvenser. Därför finns det lite som 

talar för att detta beslut innebär lösningen på personalförsörjningsproblematiken i 

Försvarsmakten. 

 

Studien har även visat att analysmodellen agendasättande har kunnat bidra till att förklara och 

till en ökad förståelse till att beslutet om att ‖avskaffa‖ värnplikten blev möjligt. Modellen kan 

dock inte ses som det enda alternativet utan bör ses som en av flera modeller för att förklara 

det politiska beslutet. 

 

Efter genomförd studie finns det en kvarvarande fundering kring Försvarsmaktens agerande. 

Studiens resultat visar att det var Försvarsmakten som hade den största makten att sätta 

agendan i denna historiska vägvalsfråga. Försvarsmakten sätter agendan och i det närmast 

formar den politik som regeringen för i försvarssektorn kopplat till Försvarsmakten. Om 

Försvarsmakten sätter agendan i denna historiska vägvalsfråga hur ser det då ut i andra 

avgörande frågor?  
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