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politikerna säger sig veta vad de vill få ut 
av Försvarsmakten. Eller snarare – de har 
skickat ut en beställning på vad vi ska ha 
efter värnplikttjänstgöringens försvinnande. 
Försvaret har visserligen fått tid på sig till 
2014, men då ska allt fungera. Våra för-
band om fyra år ska vara av samma höga 
kvalitet som dagens bästa förband i utlands-
tjänst. De direkt (inom ett dygn) gripbara 
ska ”med hög säkerhet” vara bemannade, 
ha all utrustning och kunna gå i fält utan 
kompletterande utbildning. Det låter med 
förlov likt barnvisans ”så ska vi ha’t, men 
var ska vi ta’t”.
 Det handlar om vad Försvarsmakten 
kallar för en ”kulturell transformation”: 
den framtida personalförsörjningen, där ut-
formningen utreds sedan slutet av september 
2009. Den som utifrån tar del av debatten – 
rudimentär som den hittills varit – t ex vid 
Folk och Försvars offentliga möte med ut-
redaren, kammarrättspresidenten Thomas 
Rolén i slutet av februari – kan inte undgå 
att förvånas över hur mycket som återstår 
att göra. 
 OK, en regeringsproposition kan läggas 
fram först till sommaren 2012. Men redan 
nu under våren ska man börja annonsera 
efter soldater och sjömän som vill ta anställ-
ning i Försvarsmakten.
	 Mönstringen	ska	finnas	kvar	i	beredskap,	
men grunden för tjänstgöring är inte längre 
den gamla rekryten baserad på tvång. Den 

bara försvinner. För stora delar av svenska 
folket är detta snarast en nyhet, eftersom 
varken politikerna, Försvarsmakten eller 
rikstäckande massmedier har gjort sitt 
jobb och penetrerat läget. Vad än värre är 
– många enskilda arbetsgivare och stora ar-
betsgivarorganisationer har heller ännu inte 
fått klart för sig att man ställer förväntning-
ar på dem, i detta nu.
 Problemet är nog minst uppenbart när 
det gäller dem som förhoppningsvis lockas 
att skriva på kontrakt för ”kontinuerlig 
tjänstgöring”, d v s personal till en eller an-
nan manöverbataljon + understödsförband 
av ”yrkessoldater”. De blir ju heltidsanställ-
da med Försvarsmakten som enda arbets-
givare.	När	det	gäller	dem	finns	det	 redan	
vissa erfarenheter, bl a från Norrbottens re-
gemente I 19, som i förstone utbildade sol-
dater för den nordiska stridsgruppen, NBG 
08. Där bodde soldaterna likt sina värn-
pliktiga grannar i logement, av något högre 
kvalitet. Frågan med tiden är hur man gör 
med eventuellt äldre soldater med fruar eller 
samboer, som likt andra anställda vill bo i 
egen bostad. 
 Den politiska ambitionen är kanske för 
högt ställd, av okunskap. Från försvars-
maktshåll har det i alla fall tidigare sagts att 
även en prioriterad bataljon kan inför ett 
uppdrag behöva kompletteras med personal 
från andra förband.
 Att utbildningen av framför allt de konti-
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nuerligt anställda blir annorlunda säger sig 
självt, det ska inte räcka med att de under 
några månader, ibland hafsigt, bibringas 
färdigheter att fungera i bästa fall inom ra-
men för kompanis strid. De ska entusiasme-
ras och återkommande spänna musklerna 
för krävande övningar under en rad av år. 
Även här är det förstås massor som behöver 
klaras ut om löner, arbetsvillkor, pensioner 
etc förutom sådant som gäller alla förvärvs-
arbetande som sjukledighet, semestrar, före-
kommande fall av barnledighet m m. Kol-
lektivavtal ska skrivas.
 Men det som ger utredaren och hans ex-
perter och stödjande grupper mest arbete är 
de	något	fler	soldater	och	sjömän	som	kon-
trakteras för ”tidvis tjänstgöring”, dessa 
som vi nyss kallade för kontraktsförband. 
De förväntas förstås ha ett ordinarie ”civilt” 
jobb huvuddelen av tiden men ska således 
kunna rycka in till sina förband för tjänst-
göring när kungen kallar. Här är det inte 
frågan om några buskablyga ambitioner. 
Målet har satts så högt som att de ska vara 
militärer 20-25 procent av tiden. Förfat-
taren	jämför	med	sin	egen	reservofficerstid	
enligt 1943 års författning om 48 dagar per 
treårsperiod. Redan att ha sådant folk borta 
kanske fem procent av tiden var inget som 
gladde arbetsgivare – somliga av oss använ-
de semestern för att inte stressa cheferna på 
jobbet.
 Det blir således ett litet nätt arbete att få 
stöd bland arbetsgivare för att ha anställda 
som kan bli borta åtskillig del av arbetsti-
den. På mötet hos Folk och Försvar ansåg 
några att det offentligas arbetsgivare här 
bör gå före (ungefär som de, när det gällde 
reservofficerares	 militärtjänst,	 fyllde	 ut	 lö-
nen). Den danska modellen, där näringslivet 
enligt ett system kallat ”Interforce” samar-
betar med försvarsmakten och underlättar 
för de tidvis anställdas tjänstgöring, väckte 
ingen succé. Här återstår väldigt mycket 

att klara ut, bl a också frågan huruvida det 
kommer att krävas något slags lagstiftning i 
botten inför vad som i övrigt ska bestämmas 
av kollektivavtal. En fråga som har kommit 
upp är om arbetsgivare ska få viss ersättning 
– ”några tusenlappar eller så” för varje an-
ställd som de ”delar med” Försvarsmakten. 
 Nästan ingenting är ännu utklarat när 
det nya systemet sparkar igång. Detta före-
faller extremt sangviniskt. Man undrar om 
lagstiftarna verkligen kan känna sig ha tagit 
tillräckligt ansvar för en helt ny försvars-
makt.
 De riktigt svåra frågorna gäller om man 
ska klara av att skriva kontrakt med till-
räckligt antal lämpliga män och kvinnor, 
och få dem att stanna kvar tiden ut. Målet 
är nu satt till hela åtta år. Någon har varit 
inne på att man ifråga om de kontinuerligt 
tjänstgörande ska locka till trofasthet ge-
nom förmånliga villkor: premier och resur-
ser för omskolning. Som ansvarsfull arbets-
givare förväntas Försvarsmakten sörja för 
att kontrakterade soldater och sjömän ska 
vara rustade för att efter tjänstgöring verka 
i det civila livet.
 Först gäller det i alla fall att bygga upp 
ett fungerande system av gruppchefer och 
meniga nästan från scratch. Ingen part, var-
ken statsmakterna eller Försvarsmakten, 
har här ännu tagit ett nödvändigt ansvar 
för att locka in unga människor i den mi-
litära delen av det nya samhällsförsvaret. 
Hos	 svenska	 folket	 finns	 en	 reservoar	 av	
goodwill gentemot försvaret. Men välviljan 
måste sporras av en ansträngning hos de 
ansvariga. Meningen med Försvarsmakten 
i en tid efter beredskapsåren (inklusive un-
der det kalla kriget) behöver uttryckas på ett 
sätt som förmår nya generationer att känna 
ansvar. 
 Vi har ett folksrättsligt krav på oss att 
kontrollera våra gränser. Precis som män-
niskor i generationer har ansett, krävs även 
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 Har vi alltjämt behov av ett svenskt 
försvar? Vill vi ha ett nytt försvar? Är nä-
ringsliv och andra beredda att offra något? 
Kommer tillräckligt många att känna sig 
manade att delta? Frågorna kan inte mum-
las fram och förbli utan tydliga svar. Till sist 
handlar det om en nations självbevarelse-
förmåga. Det kan kräva litet större ord och 
tankar än vi sedan kanske alltför länge har 
fallit in i. 
 En nödvändig början är hur som helst 
att	fler	svenskar,	arbetstagare	som	arbetsgi-
vare, verkligen ges informativt underlag för 
att ha en möjlighet att inse att en ”kulturell 
transformation” berör hela nationen.   
   Avsikten är väl ändå att man ska lyckas. 
Alltför mycket hittills ter sig som en ren 
chansning.

Författaren var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.

framgent ett militärt försvar för att bidra 
till att säkerställa svenska och svenskars in-
tressen. Vi har inte ett försvar för att vara 
i Afghanistan men väl för att kunna vara 
där. Allt detta är nog något som har kom-
mit bort under 2000-talets omvälvningar 
och time out. 
 Främst politiker, men även höga mili-
tära företrädare, har en uppgift som de 
måste klara. Annars går det så illa att vi 
snart står utan ens ett minimum av soldater 
och sjömän – och ingen plan B. Inte minst 
Försvarsmaktens informatörer har ett styvt 
jobb att få ut våra mängder av generaler 
i debatten. Den trivsamme brigadgeneral 
och stf personaldirektör som förde för-
svarets talan vid Folk och Försvar-mötet i 
februari hade behövt visa något större för-
måga att uttrycka en bestämd vilja och inte 
mest uttrycka aningen hjälplösa förhopp-
ningar. Kompetenta informatörer kunde 
här ha hjälpt till att vässa framtoningen.


