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när riksdagen 2009 (16 juni) fattade be
slut enligt regeringens proposition Ett an
vändbart försvar – försvarspolitisk propo
sition 2008/09:140,1 påbörjades avveck
lingen av värnplikten som den huvudsakli
ga källan till Försvarsmaktens personalför
sörjning. beslutet fattades av riksdagen en 
vecka innan den offentliga utredning som 
behandlade frågan hade slutförts.2

Varken i regeringens proposition el
ler i riksdagsman Svärds utredning (SOu 
2009:63) finns redovisat de erfarenheter 
som Försvarsmakten (då Krigsmakten) 
gjorde av systemet med stamanställda sol
dater under volontärtiden. i SOu 2009:63 
står det att ”majoriteten av den staman
ställda personalen avvecklades successivt 
och flottan, som tidigare bara hade haft 
värvad personal, tillfördes värnpliktiga”.3

Från 1812 bestod den svenska Krigs
makten av ”stam och beväring”, d v s 
stamanställda soldater och värnpliktiga. 
Då en soldat, vilken före 1901 års reform 
kom från ”stammen”, antingen var indelt 
eller värvad, är påståendet i SOu 2009:63 
i sak korrekt eftersom de indelta avveckla
des 1902 och ersattes av värnpliktiga vil
kas tjänstgöringstid betydligt ökades.4

För oss idag är det enligt min upp
fattning intressant att studera erfaren
heterna från detta volontärsystem, då 
det i snitt omfattade ca 20 0005 värvade, 

heltidstjänstgörande soldater. eftersom 
siffran 20 000 är rätt lik den siffra som 
motsvarar Försvarsmaktens behov idag 
av anställda gruppchefer, soldater och sjö
män, GSS, torde en blick tillbaka på de er
farenheter dåvarande Krigsmakten drog av 
frivillig personalförsörjning vara av vär
de. Då systemet avvecklades 1952, borde 
kanske också motiven till en övergång till 
plikt försörjning av personal vara av intres
se. Detta styrks av Försvarsmaktens årsbe
rättelse 2010, där det skrivs ”Vårt land har 
ingen egen erfarenhet om de mekanismer 
som påverkar personalförsörjningen i ett 
frivilligt försvar”,6 något som jag efter min 
studie ifrågasätter är korrekt.

Denna artikel är resultatet av en littera
turstudie jag gjorde inför mitt inträdesan
förande i KKrVA. Valet inspirerades av att 
jag i mitt arbete (2011) är sekreterare i pro
jektet OR, vilket organiserats vid militär
högskolan Halmstad för att stödja utveck
lingen av det nya personalförsörjningssys
temet genom att bl a leda och samordna ut
vecklingen av ORsystemet (Other Ranks/
andra grader), vilket omfattar GSS och de 
yrkesofficerare som är specialistofficerare.

med god hjälp av bibliotekarie Karin 
ekbom i Halmstad och Annalindh 
biblioteket i Stockholm, har jag studerat 
litteratur både från Krigsmakten, försvars
departementet (en), forskare, minnes och 

Frivillig personalförsörjning
Inträdesanförande KKrVA avd III den 14 april 2011 
av Claes Bergström



23

HANDliNGAR

historiebeskrivningar från nedlagda för
band och debatt och minneskrifter från 
arbetstagarorganisationer. Studien har 
koncentrerats till källor i form av offent
liga utredningar gjorda av eller på uppdrag 
av Försvarsdepartementet (före 1920 lant 
resp Sjöförsvarsdepartementen), historiska 
artiklar i minnes och historiebeskrivningar 
och skrifter från främst det sedan 1970ta
let avvecklade underbefälsförbundet. be
ro en de på formerna för publicering av in
trädes anföranden presenteras studien här 
förkortad.  

Volontärsystemet
Volontärsystemet är beskrivet i flera böck
er och artiklar, t ex Boden – Fästningen – 
Garnisonen – Samhället;7 Kronobergs rege
mente på 1900talet,8 och på riksarkivets 
hemsida i artikeln om ”värvade och stam
anställda soldater”.9

Det svenska försvaret har under större 
delen av tiden efter Gustav Vasa till huvud
del bestått av anställt manskap. Från 1680 
då indelningsverket skapades av Karl Xi, 
bestod den svenska hären av anställt man
skap, dels indelt, dels värvat. Den indelta 
styrkan var 40 000 man och den värva
de 25 000.10 Här är perioden med allmän 
värnplikt mellan åren 1901–2010 att be
trakta som ett undantag.

År 1811 under hotet av engelsk eller 
rysk landstigning på Gotland (ryska trup
per hade under 1808 under några veck
or ockuperat bl a Visby) skapades den s k 
Gotländska nationalbeväringen.11 År 1812 
utökas denna till att omfatta hela Sverige 
genom ”den allmänna beväringsinrättning
en” och senare samma år kom den första 
värnpliktslagen.12

1848 års riksdag beslöt att armén i hu
vudsak skulle bestå av ”stående stam trup
per i förening med beväringsmanskap”. 

Här med hade bemanningsprincipen ”stam 
och beväring” skapats, en princip som 
skulle gälla intill volontärinstitutionens av
skaffande 1952.

1901 års härordning innebar beställ
ningar på sammanlagt 15 321 manskap i 
armén,13 av vilka 14 749 skulle vara vo
lontärer.14 1914 års härordning innebar en 
arméorganisation om 13 187 volontärer.15 
1925 års härordning innebar en kraftig re
ducering av armén och antalet volontä
rer, vilka efter 1925 minskade till 6 217.16 
1936 härordning innebar en upprustning 
och antalet fredsbeställningar för volontä
rer i armén ökade något till 6 887 man.17 
I denna redovisning finns inte volontä
rer tillhörande marinen och kustartilleriet 
medräknade, inte heller de volontärer som 
fr o m flygvapnets tillkomst, tjänstgjorde i 
detsamma, eller de volontärer som tillhör
de militärmusiken. Detta kan exemplifie
ras med 1914 års marina stat vilken inne
höll ca 4 000 volontärbeställningar på sjö
män och båtsmän.18 Fr o m 1942 omfatta
de Försvarsmaktens totala kår av manskap 
ca 24 000 beställningar.19 Av volontärerna 
skulle 2,5% ur en volontäromgång (års
kull) rekryteras mot fast anställning som 
underofficer eller (undantagsvis) officer.20

Redan när volontärinstitutionen inför
des, fanns tveksamheter kring hur rekryte
ringen skulle fungera. 1914 stod det klart 
att rekryteringen till volontär var proble
matisk och att stora vakanser fanns. 1920 
hade systemet i sin helhet nästan 60 % va
kanser. Först i samband med 1925 års för
svarsbeslut, vidtogs åtgärder av riksdagen 
för att förbättra rekryteringen. Dessa om
fattade bl a bättre civilutbildning, förbätt
rade karriärmöjligheter inom Krigsmakten, 
åtgärder för att ”underlätta övergång till 
civil verksamhet” och avskedspremier.21

När andra världskriget bröt ut, hade re
kryteringen generellt inte förbättrats, trots 
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de av 1925 års riksdag beslutade åtgärder
na och depressionens arbetslöshet. enligt 
en artikel av erik Danell ansågs under 
1940talet civilförsörjningsfrågan som den 
avgörande frågan för en lyckad rekrytering 
av volontärer.22

1948 tillsatte dåvarande statsrådet och 
chefen för försvarsdepartementet Vougt en 
utredning för att överse den gällande be
fälsordningen vid infanteriet.23 utredningen 
tolkade uppgiften till att omfatta två al
ternativ, antingen ett enbefälssystem ba
serat på rekrytering genom volontärinsti
tutionen eller ett reformerat flerbefälssys
tem.24 1951 framlade chefen för armén 
ett förslag till reformerad underbefälsför
sörjning innebärande att underbefälsyrket 
blev pensionsgrundande och underbefä
let tillsvidareanställt vilket riksdagen an
tog 1952. en starkt bidragande orsak till 
detta beslut var den fortsatt svaga rekry
teringen till befälsyrket.25 Från 1953 ersat
tes trupputbildningsvolontären av instruk
törsaspiranten och de meniga volontärerna 
av värnpliktiga.26

Försvarsdepartementets 
utredning
under de 51 år volontärinstitutionen ex
isterade gjordes flera, för att inte säga 
många, utredningar om hur man kunde 
komma tillrätta med huvudproblemet, rek
ryteringen.

både 1907 och 1911 års försvarskom
missioner/beredningar utredde volontärfrå
gan,27 men det var 1916 som lantförsvars
departementet tillsatte en utredning om 
främjande av manskapsrekryteringen till 
armén. utredningen ledde inte till några 
åtgärder,28 men den identifierade ett antal 
problem och utmaningar som känns igen i 
senare utredningar av frågan.

Frågan om civilanställning utreddes flera 
gången under tiden mellan de båda världs
krigen, där 1941 års utbildningskommissi
on, bl a skulle utreda manskaps och värn
pliktsutbildningen liksom ingående disku
terade kvantiteten och kvaliteten på de till
gängliga volontärerna. Bristen på kvalifice
rade volontärer påverkade utbildningen av 
de värnpliktiga, och utbildningskommis
sionen identifierade ungefär samma pro
blem och möjliga åtgärder som 1917 års 
ut redning.

Frågan om civilanställning blev inte av
gjord under de första 40 åren som volon
tärinstitutionen existerade, utan förblev en 
fråga som ständigt utreddes. 1942 tillsattes 
en särskild utredning för att belysa civilan
ställningsfrågan i syfte att skapa en perma
nent lösning. Som en del av denna utred
ning redovisades en vetenskaplig studie om 
bl a bakgrunden hos de som valde att bli 
volontärer. 29

1944 års manskapsutredning tillsattes i 
november 1944 med uppgift att utreda hur 
manskapet i Försvarsmakten skulle kunna 
minskas.30 Av utredningsdirektiven fram
går att uppdragsgivaren (statsrådet) var 
bekymrat över rekryteringen vilken fort
satt var bristfällig och förenad med stora 
kostnader.31

1953 års infanteribefälsutredning skulle 
utreda frågan om införandet av ett enbe
fälssystem i infanteriet och armén. en av 
orsakerna till utredningen var svårigheten 
att rekrytera studenter till officersyrket. 
utredningen var inte ense och majoriteten 
föreslog att det dåvarande trebefälssyste
met skulle reformeras medan minoriteten 
föreslog ett enhetsbefälssystem.32
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Sammanfattning av ovan redovisade 
krigsmaktsutredningar

De ovan redovisade olika utredningarna 
handlar alla om Krigsmaktens oförmåga 
att rekrytera tillräckligt antal frivilliga för 
tjänst dels som meniga, dels som underbe
fäl och trupputbildare. Enligt dessa offici
ella utredningar uppvisade systemet av fri
villiga volontärer, under alla de 51 år som 
det existerade, vakanser vilka var mer eller 
mindre stora. De truppslag och försvars
grenar, vars verksamhet kunde anses civilt 
meriterande, här exemplifierat genom flyg
vapnet, signaltrupperna och trängen, hade 
det lättare att rekrytera och led alltså min
dre av vakanser.

Gemensamt för de ovan redovisade ut
redningarna är att bristande rekrytering 
anges som huvudorsaken till problemen 
och att två faktorer genomgående identifie
ras som huvudorsaker, dels den låga lönen 
och dels de osäkra framtidsmöjligheterna 
och de bristfälliga åtgärderna för att ge f d 
volontärer en ordnad framtid efter avslu
tad militär tjänst, s k civilanställning.

Nedan följer några utdrag ur dessa 
krigsmaktsutredningar.

1917 års rekryteringsutredning

1917 års rekryteringsutredning tillsattes 
1916 av chefen för lantförsvars depar te
men tet för att utreda arméns manskapsre
krytering. Det var den besvärande bristen 
på volontärer som föranledde utredningens 
tillsättande.

utredningen konstaterar att ”av staten 
garanterad civilförsörjning… utgör detta 
det betydelsefullaste medlet för att förbätt
ra den frivilliga rekryteringen”.33 enligt 
utredningen brister volontärerna både i 
kvantitet och kvalitet. Vid volontärinstitu
tionens införande räknade man med tre års 
genomsnittlig tjänstgöringstid och ett årligt 

nyrekryteringsbehov av mellan 4 500 och 
5 000 volontärer. i utredningen redovisas 
hur rekryteringen utfallit mellan åren 1909 
och 1916, där resultatet varierat mellan 
4 514 och 1 366.34

Utredningen identifierar att villkoren 
som volontär måste vara minst lika bra 
men hellre bättre än dem som den civila 
arbetsmarknaden erbjuder. utöver lön (ut
redningen benämner det som förenade för
måner, då del av lönen utgick i naturaför
måner) anges framtidsmöjligheterna som 
en avgörande orsak för ett yrkesval.

utredningen redovisar att det förekom 
betydande skillnader mellan rekryteringen 
inom armén, där de truppslag som ger en 
förberedelse för civil verksamhet, främst 
trängen, framställs som ett gott exempel på 
att rekrytering fungerar. utredningen kon
staterar krasst att:35

...flertalet av dem, som tagit volontäran
ställning, gjort det icke i tanke att där
vid välja ett yrke, som tillförsäkrar dem 
en tryggad framtida existens, utan huvud
sakligast för att i brist på annat skaffa 
sig ett tillfälligt levebröd, sålunda i regel 
en nödfallsutväg som tillgripits, då inga 
andra arbetsmöjligheter stått till buds.

Kontantlönen (årslönen) 1916 för volon
tärer av olika tjänstegrad framgår av ta
bell 1.36

Här förtjänar att noteras att lönen för 
volontären understeg den för lantarbe
taren, som 1916 i genomsnitt hade 391 
kr i kontant årslön, och naturaförmåner 
(exkl bostad och bränsle) till ett värde av 
384 kr.37

När det gäller volontärernas förmå
ner, diskuterar utredningen hur förmåner
na kan bli så bra att yrkesvalet till volon
tär blir konkurrenskraftigt med andra yr
ken. Lön är identifierad som en avgöran
de faktor, men en allmän löneförbättring 
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bedöms bli så dyr för statskassan att den 
inte är genomförbar, inte heller kan den 
statliga lönepolitiken tillräckligt snabbt 
anpassa sig till konjunkturen i näringslivet. 
utredningen framhåller däremot, att löne
förmånerna ska gynna dem som kvarstår 
länge i tjänst.38

utredningen framhäver frågan om ci
vilanställning som den avgörande för en 
framgångsrik rekrytering och framhåller 
att det måste vara ett samhällsintresse att 
civilanställning ordnas åt den som tjänat 
försvaret som volontär. Den som lämnar 
volontärtjänsten bör under slutskedet av 
sin tjänst, ges möjlighet att utbilda sig för 
kommande civil verksamhet. Vidare bör 
den som fullgjort volontärtjänst, ha förtur 
till statlig och kommunal civil tjänst.39

1944 års 
civilanställningsutredning
enligt utredningsdirektiven krävde det sto
ra antalet fast anställt manskap en sär
skild organisation för att civilanställning
en ska kunna hanteras tillfredställande. 
utredningen skulle bl a belysa företrädes
rätt till civil tjänst för uttjänt soldat, dels 
inom staten men även där staten till del 
stod för kostnaden, t ex inom kommu
ner och landsting. möjligheterna att utö
ka redan befintligt samarbete med arbets
förmedlingarna skulle prövas liksom om 
de ekonomiska förmånerna i samband 
med övergång till civilanställning behövde 
förändras.40

Den särskilda förmedlingen av civilan
ställningstjänster hade genomförts enligt 
varje förbandschefs eget bestämmande in
till 1931, då civilförsörjningskommissio
ner inrättades vid alla truppförband med 
centrala handlingsregler. 1935 skedde en 
ytterligare centralisering, då Försvarets ci
vilanställningsbyrå inrättades. beroende på 
andra världskrigets särskilda omständighe
ter, övertog statens arbetsmarknadskom
mission uppgiften 1940.41

utredningen resonerar om behovet av 
att de kontraktsanställda skulle kvarstan
na ca 6 år i tjänst för att inte allt för sto
ra resurser ska krävas för grundutbildning 
av nya volontärer. utredningen slog fast att 
antalet volontärer, alltså fast anställt man
skap, behövde minimeras.42

1944 års manskapsutredning

1944 års manskapsutredning tillsattes i no
vember 1944 med uppgift att utreda hur 
antalet manskap i Krigsmakten skulle kun
na minskas.43 Av utredningsdirektiven 
fram går att uppdragsgivaren (statsrådet) 
var bekymrat över rekryteringen av man
skap (uppgivet i direktiven till ca 20 000) 
omfattande 11 % av en åldersklass krigs
dugliga ynglingar. Det konstaterades att 
rekrytering av en så stor andel av ålders
klassen inte är utan problem och att kost
naderna för rekrytering, utbildning och ci
vilanställning var ”ej obetydliga”.44 i ut
redningsdirektivet konstaterades att rekry
teringen till pansartrupperna, signaltrup
perna och flygvapnet hade varit god, men 

Menig
253 kr

Vicekorpral
(min 2 år)

349:50 kr

Korpral
(min 3 år)

446 kr

Furir 2.klass
(min 5 år)

542:50 kr

Furir 1.klass
(min 7år)

782:50 kr

Tabell 1: Kontantlönedelen av årslönen för manskap (urval) 1916
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att rekryteringen till marinen och armén i 
övrigt (i då synnerhet till infanteriet) hade 
uppvisat betydande svårigheter. Flera or
saker till rekryteringsproblemen angavs 
av statsrådet, där konjunkturberoende var 
en. Det förutsågs att endast i tider av ”för
sämrad arbetstillgång” manskapsgraderna 
skulle kunna fyllas. löneskillnaderna mel
lan civilt arbete och arbete i manskapsgra
derna omnämns som en hämmande faktor 
för rekryteringen.45

utredningen redovisade också erfaren
heter från tidigare års manskapsrekrytering 
och konstaterade att brister både i kvali
tet och kvantitet hos volontärerna före
kommit.46 utredningen slog fast att rekry
teringsbehovet mot en organisation med 
målbild 22 000 anställda manskap (varav 
2 000 långtidstjänstgörande) med en ge
nomsnittlig anställningstid av 5 år, krävde 
ca 4 000 nyrekryteringar per år.47 i utred
ningen skrivs följande:48

erfarenheterna beträffande utfallet av 
manskapsrekryteringen under senare år ge 
vid handen, att en numerärt så betydande 
nyrekrytering inte är möjlig, om kvalitets
fordringarna samtidigt skola kunna upp
rätthållas vid en tillfredställande nivå.

Denna utredning bekräftar den bild jag fått 
under mitt arbete, nämligen att systemet 
med kontraktsanställda volontärer ald
rig varit fullt rekryterat och bemannat och 
att det funnits betydande varit vakanser.49 
Vidare konstateras i utredningen att vid en 
rekryteringsvolym motsvarande ca 10 % 
av en årsklass, löner över det som före
kom i det civila arbetslivet krävdes och att 
”praktiska förutsättningar för en så om
fattande manskapsrekrytering måste anses 
saknas”.50

utredningen konstaterade vidare att 
uppgifterna för manskapet till del var så 
kvalificerade att en bibehållen kvalitet 

medförde att, om kvalitet hos de rekryte
rade var avgörande, rekryteringsbehovet 
även fortsatt inte skulle komma att uppfyl
las. utredningen drog slutsatsen att erfaren
heterna är att en rekrytering om högst ca 
5 % av en årsklass, innebärande ca 2 000 
nyrekryteringar årligen51 är möjlig.52

Arbetstagarorganisationernas 
uppfattning
Volontärinstitutionen infördes i Sverige 
under ungefär samma tidsperiod som den 
svenska fackföreningsrörelsen utformades. 
Svenska furirsförbundet bildades 1918 och 
ombildades 1925 till Försvarsväsendets 
underbefälsförbund.53

i samband med förbundets 20års jubi
leum gav Försvarsväsendets underbefälsför
bund ut en minneskrift författad av Albin 
Widén. i denna tecknas en bakgrundsbild 
över befälssystemet i Krigsmakten under 
1900talets tre första decennier. Den be
skriver vidare organisationssträvandena 
hos underbefälen, och ger en bild över vil
ka frågor underbefälen som grupp ansåg 
viktiga.

Samme författare skrev 1948–49 en pro
gramskrift med underbefälsförbundets ar
gumentation i frågan om reformering av be
fälssystemet. Syftet med boken anges i för
ordet vara att informera allmänheten om 
den pågående förändringen i Krigsmakten 
avseende förändring och förlängning av 
värnpliktstjänstgöringen och ett eventuellt 
avskaffande av volontärinstitutionen.54

en tredje skrift från Försvarsväsendets 
underbefälsförbund är efter 40 år – En 
över blick över volontärinstitutionens ut
veckling som skrevs och gavs ut av För
svars väsendets underbefälsförbunds för
bundsstyrelse 1941. I denna återfinns ut
över redogörelser för volontärer i armén 
(vilket är det vanligaste) även redogörelser 
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för volontärinstitutionen i marinen, flyg
vapnet och militärmusiken.55

Sammanfattning av ovan redovisade 
fackliga skrifter

De tre olika skrifterna vilka jag refere
rat till ovan, är samtliga skrivna under 
en tioårsperiod och har ett tydligt histo
riskt och bildande anslag. min förståel
se av detta är, att huvuddelen av dem som 
Försvarsförbundets underbefälsförbund 
vän de sig till, hade en kortare anställning i 
Krigs makten. Redovisat i såväl de officiel
la som de fackliga skrifterna är en genom
snittlig kontraktstid om tre år. eftersom 
den kortaste kontraktstiden i armén var 
tre år, betyder detta, att endast ett mindre 
antal av dem som tog volontäranställning 
stannade kvar längre tid än tre år.

De fakta som redovisas i de fackli
ga skrifterna överensstämmer enligt min 
mening väl med dem som finns i Lant
försvarsdepartementets och Försvars de
partementets olika utredningar och betän
kanden. I flera avseenden är beskrivningen 
av volontärsystemet bättre (detaljerings
graden och bredden) i broschyren Efter 
40 år än dem som finns i de officiella ut
redningarna. Här är kanske den förståel
se som stabsofficerare, tjänstemän och po
litiker hade av det existerande systemet en 
förklaring, medan de volontäranställda var 
ynglingar med begränsad egen erfarenhet 
och kunskap.

min tolkning av den fackliga ståndpunk
ten avseende volontärinstitutionen är ett i 
grunden positivt synsätt på arbetet, men 
man konstaterar systematiska brister avse
ende lön (framförallt för dem som har för
sta kontrakt och de som inte vinner befor
dran under sin kontraktstid), möjligheter
na till en pensionsgrundande karriär i för

svaret liksom bristande förutsättningarna 
för förberedelser för civilförsörjningen.

Forskningens uppfattning
Här har jag studerat två artiklar av historisk 
karaktär (Guillemot, Hellström)56 och en 
historisk magisteruppsats (von Knorring)57 
samt en vetenskaplig undersökning (Husén) 
om volontärer från 1940talet.

i de tre artiklarna beskrivs volontärsys
temet på ungefär samma sätt och med sam
ma problembeskrivning. endast Hellström 
berör i sin artikel varför volontärsystemet 
avvecklades, något som varit förvånande 
svårt att finna beskrivet.

Kärnproblemet med volontärsystemet 
var (enligt min tolkning av Guillemot, 
Hellström och von Knorring) rekryterings
problemen – det var svårt att finna tillräck
ligt många unga män vilka ville ”offra” 
tre eller fler år av sitt liv för att bli soldat. 
Som huvudorsaker till rekryteringsproble
men uppfattar jag att det rör sig om lön 
och om osäkerheten vad man ska göra ef
ter den militära tjänsten har avslutats, allt
så civilförsörjningen. lönesituationen för 
volontären har i en artikel beskrivits som 
”usel” och civilförsörjningsproblematiken 
har berörts av alla. Varför just civilförsörj
ningen var så kontroversiell som Hellström 
noterar, förklaras inte i det undersökta ma
terialet. i Huséns undersökning noterar jag 
att en majoritet av dem som skulle avgå ur 
Krigsmakten 1944 inte vidtagit några sär
skilda åtgärder för att förbereda sig för ett 
civilt liv.

Nedan följer utdrag ur fil lic Torsten Hu
séns undersökning från 1942–1944, en del 
av 1944 års manskapsutredning, där bl a 
en enkätutfrågning av volontärmaterialet 
genomförts. Där undersöktes de sökandes 
bakgrund socialt, geografiskt, utbildnings
mässigt m m.58
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Huséns undersökning har under åren 
använts flitigt, t ex i Widéns programskrift 
från 1949, i 1944 års manskapsutredning, 
i Guillemots artikel och i von Knorrings ar
tikel. undersökningen var i två delar och 
baserades i del i dels på en undersökning i 
samband med inträdesprövning för volon
tärer 1942, dels en jämförande undersök
ning mellan volontärer och värnpliktiga 
1943, och del ii baserades på en skriftlig 
utfrågning 1944 av fast anställda vilka var 
aktuella för förnyad anställning.

Här ska jag kort redogöra för några 
frågor i första delen av Huséns under sök
ning.

Vilka var motiven att söka fast anställ
ning? (Del I, flervalsfråga)59

• Ca 49% – intresse för det militära

• Ca 48% – god utbildning

Hälften av de inträdessökande anger den 
goda civila utbildningen under tjänstgör
ingen som motiv. Detta kan idag te sig 
svårförståeligt, men läget 1942 var det att 
folkskola var obligatorisk och gratis och 
omfattade sju år. möjlighet att avlägga re
alskoleexamen erbjöds de som tog anställ
ning som volontär.

Husén undersökte de inträdesansökan
des skolbakgrund och fick följande svar 
(Del 1):60

• Ca 71% – folkskola

• Ca 8,9% – vissa klasser i realskola 
utan examen

Identifierade problemområden 
och erfarenheter
efter att ha refererat och sammanfat
tat litteratur från dels myndigheterna 
lantförsvarsdepartementet (senare För
svars departementet), från Försvarsvä sen
dets underbefälsförbund, och från fyra 

olika forskare från olika tidsperioder, får 
jag sammantaget en bild över de svenska 
erfaren heterna av personalförsörjning ba
serad på frivillighet för befattningar med 
tidsbegränsad anställningstid, som enligt 
min mening låter sig sammanfattas enligt 
följande:

• Ett system baserat på frivillighet 
har alltid vakanser,

• Större kvantitet i rekrytering inne
bär mindre möjligheter till kvalita
tivt urval,

• Rekrytering är beroende av kon
junkturen,

• Löneförmåner är en viktig faktor 
för första rekrytering till systemet,

• Civilförsörjning är avgörande för 
motivera till längre tjänstgöringspe
rioder,

• De som söker har antingen ett in
tresse av det militära yrket eller är 
intresserade av den kompetens de 
kan få inför annat civilt yrkesval,

• Försvarsmakten har gjort detta 
förr.

Är dessa erfarenheter 
relevanta för vår tid?
Detta är en mycket relevant fråga, efter
som jag vid mitt studium inte har hittat 
referenser till de svenska erfarenheterna. 
Personalförsörjningsutredningen (2010) 
re dovisar i bilaga 2 under en historisk åter
blick att anställda soldater inte är något 
nytt i det svenska försvaret men att det va
rit av mindre betydelse. Ordet värvad och 
volontär förekommer, men inget om erfa
renheter av anställningen av dessa.61

Skrivningarna i Personalförsörjningsut
red ningen bilaga 2 är mer omfattande än de 
som finns i utredningen Totalförsvarsplikten 
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i framtiden (2008) kapitel 2, där en histo
risk tillbakablick görs – här nämns inte de 
värvade soldaterna vilka fanns parallellt 
med de indelta och ordet volontär finns på 
sidan 26 (1 ggr). Inte heller här finns erfa
renheter av anställningen av värvade eller 
volontärer redovisade.62

i utredningen Totalförsvarsplikt och fri
villighet (2009) finns en historisk tillbaka
blick där ordet stamanställd förekommer 
under rubriken 1901–1938 i en mening 
med följande lydelse:

majoriteten av den stamanställda perso
nalen avvecklades successivt, och flottan, 
som tidigare bara haft värvad personal, 
tillfördes värnpliktiga.63

Inte heller i denna utredning finns erfaren
heter av anställningen av värvade eller vo
lontärer redovisade.

För att besvara frågan, om de historiska 
erfarenheterna är relevanta, gör jag några 
jämförelser mellan det tidigare volontär
systemet och det nya systemet för frivil
lig personalförsörjning i Försvarsmakten, 
GSS.

De olika systemen uppvisar enligt min 
bedömning stora likheter, där det gamla 
systemet hade en fördel genom kontrakts
anställningens inlåsningseffekt. Systemet 
med kontrakt var uppenbart inte attrak
tivt, eftersom medelanställningstiden blev 
så kort som 3½ år, d v s endast en liten del 
av alla volontärer förlängde sina kontrakt.

Antalet rekryter som årligen måste re
kryteras överensstämmer också. Hur vi 
idag lyckas attrahera och få soldaterna att 
stanna hela den möjliga anställningstiden 
vet vi inte än.

Om vi ska se på rekrytering, var slut
satserna under 1940talet att en rekry
tering så stor som 10% av ungdomskul
len inte skulle vara möjlig. idag rekryte
rar vi inte enbart ur den manliga delen av 

befolkningen utan även kvinnor, varför vår 
rekryteringsbas blir något större. under 
den tid kvinnor varit anställda som yrkes
officerare i Försvarsmakten, har vi inte vid 
något rekryteringstillfälle, enligt min kun
skap, lyckats attrahera mer än 15% av en 
officerskull.

Jag jämför nu rekryteringsbasen från 
1940talet64 med en prognos från SCB65 de 
närmaste åren (tabell 3 A och B).

Det antal ungdomar vi kan rekrytera 
är ungefär detsamma. Antagandes att 5% 
av ungdomskullen kan rekryteras årligen 
(vilket var erfarenheten från volontärsys
temet) skulle vi alltså kunna attrahera ca 
3 000 ungdomar per år. enligt FOi:s ut
redning Frivilliga soldater istället för plikt 
finns en risk för att rekryteringsbehovet 
blir avsevärt större än 4 000 årligen. i FOi
rapporten antar man att maximal rekryte
ring ur hela årskullen (män och kvinnor) 
kan uppgå till 4%, motsvarande alltså 8% 
av den manliga årskullen.66

inför omställningen av personalförsörj
ningssystemet från plikt till frivillighet på
går utredning om ett flertal åtgärder för 
att stimulera rekrytering, anställning och 
avveckling. Ett av dessa projekt är CMA, 
Civilt meritvärde och arbetsgivarrelationer, 
som under 2010 utretts och prövats vid fle
ra förband. K3 i Karlsborg fick ansvaret för 
att utreda ”efter fasen” och slutrapportera
de67 sina slutsatser och erfarenheter i slu
tet av 2010. Jag jämför nu slutsatserna som 
jag uppfattar dem, i K3:s CMAutredning 
med dem som 1917 års rekryteringsutred
ning kom fram till avseende ”efter fasen” 
(tabell 4).

Slutligen gör jag en enkel jämförelse mel
lan lön för manskap 1916 och 2011 (tabell 
5 A och B). 

1953 års infanteriutredning (reservan
terna) skriver:68
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Det råder inget tvivel om att storleken av 
de löneförmåner, som beredas befälet, är 
av avgörande betydelse för dess rekryte
ring.

min slutsats efter ovanstående jämförelser 
och hela arbetet med denna litteraturstudie, 
är att dagens ”nya” system har betydande 

likheter med det som riksdagen avskaffade 
1952 då rekryteringen misslyckades – det 
var alltid vakanser och under perioder av
sevärda vakanser. erfarenheterna är enligt 
min mening relevanta när vi nu har återin
fört ”korttidsanställning” för personalka
tegorin GSS i Försvarsmakten.

1935

52 300

1937

61 500

1939

52 600

1941

49 600

1943

46 500

1945

44 800

Tabell 3A: Antalet manliga 17åringar i resp. årskull. Källa: Försvarsdepartementet

2012

62 200

2013

58 300

2014

54 300

2015

52 300

2016

52 100

Tabell 3B: Antalet manliga 18åringar under de närmaste 5 åren. Källa SCB

Volontärinstitutionen

11 till 15 års kontraktstid (1728 år,  
ej befordrad, 1732 befordrad furir)

målgrupp, ynglingar ålder 1725 år

mellan 15 000 och 20 000 tjänster

parallellt med värnpliktigt manskap

ingångslön lägsta lön statlig tariff 

Civilanställningsfrågan 

i genomsnitt 3½ års anställningstid, beroen
de på inlåsningseffekt (minst 3 års kontrakt)

Systemet aldrig fullt bemannat

upp till 2,5 sökande till varje plats 

i snitt ca 40% vakanser i systemet

Gruppchefer, soldater, sjömän

8 års anställningstid, kan förlängas med 4 
ytterligare år

målgrupp, män och kvinnor 1825 år

Ca 16 000 tjänster + 16 000 i hemvärnet

Huvudstyrka

ingångslön motsvarar kommunala avtalets 
lägsta lön för anställd utan gymnasieexamen.

CMA – Civilt meritvärde och 
arbetsgivarrelationer

Förutsätter 6 års anställningstid 

Antar full bemanning från 2014

Ca 2,5 sökande per plats till Gmu omgång 
1 2011 (1:a omgång Gmu)

Första soldaterna anställs från Gmu under 
maj månad 2011

Tabell 2: Jämförelse mellan volontärsystemet och dagens GSS
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Tabell 4: Jämförelse av slutsatser rörande civilförsörjning från 1917 resp. 2010

Tabell 5A: Jämförelse av manskapslön och lantarbetarlön 1916

Tabell 5B: Jämförelse av lön för GSS enligt gällande tarifflöneavtal och två avtal gällande för 
Sveriges Kommuners och Landstings anställda

1917 års rekryteringsutredning

Kan ej konkurrera med civil arbetsmarknad 
vad avser lönesättning

Andra förmåner måste användas

Avgångspremier

tjänstledighet för studier/arbete sista 5 mån 
av anställningstiden

erbjuder skolutbildning

Förtur till statlig och kommunal anställning

K3 Civilt meritvärde … 2010

Försvarsmakten kan inte konkurrera med 
lön

Andra förmåner måste användas

Avgångspremier

lön under utbildning 6 mån efter anställ
ningens avslutande

erbjuder civil utbildning kvällstid, 
Kvalificerad yrkesutbildning KYexamen kan 
tas inom 12 mån.

militär utbildning ges civilt meritvärde

1916 (årslön, kontant och natura)

menig (ingångslön) 253 kr

Korpral (3 år) 446 kr

Furir 1.klass (7 år) 782:50 kr

Lantarbete 1916 (årslön, kontant 
och natura)

Dräng i lantbruket 391 kr

2011 (tariffavtalet, soldat)

baslön OR1 16 125 kr

OR1 efter 1 år 16 325 kr

OR1 efter 2 år 16 525 kr

OR 3 efter 6 år 18 135 kr

Kommunalarbetarförbundets 
löneavtal 201169 

lägsta lön, ej gymn. 16 070 kr

Gymnasieexamen,  
1 års anställningstid 17 770 kr

Teknikavtalet 2011
lägsta lön 17 007 kr

2 års anställningstid 18 000 kr

Nyanställd, kval. arbete 18 785 kr
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Avslutande reflektion
Jag avslutar nu kort med två reflekteran
de frågor, vilka jag i denna skriftliga ver
sion av utrymmesbrist inte besvarar. De 
har enligt min uppfattning relevans för 
Försvarsmakten och bör besvaras av 
någon.

Den första frågan riktar sig mot Sveriges 
politiska ledning: Varför behandlades inte 
volontärsystemet och erfarenheterna av 
detsamma av riksdagen när värnplikten la
des vilande?

Den andra frågan riktas mot Försvars
makten: Varför skriver Försvarsmakten 
i sin årsredovisning 2010 ”Vårt land har 
ing en egen erfarenhet om de mekanismer 
som påverkar personalförsörjningen i ett 
frivilligt försvar”?

Författaren är överstelöjtnant och ledamot 
av KKrVA.
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