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armémuseum har inför och till sin ut-
ställning om värnplikten samlat in upp-
gifter om hur de värnpliktiga upplevt sin 
grundutbildning. Resultatet är redovisat i 
en museets årsbok 2013–14 tillsammans 
med värnpliktssystemets drygt 100-åriga 
historia – eller ska vi säga 200-åriga. ”I 
och med 1812 års beväringsinrättning var 
egentligen värnplikten introducerad i Sveri-
ge”, konstateras det. 

Boken är innehållsrik (med drygt 250 si-
dor) och layouten trevlig med sitt bildma-
terial. Det viktigaste är naturligtvis att man 
hämtat in de värnpliktigas uppfattningar och 
då även med djupintervjuer. En övervägan-
de andel av svaren är positiva till sitt inne-
håll, som naturligtvis leder till frågan om de 
som ställer upp i undersökningen främst är 
de positiva? Repetitionsövningarna berörs 
tyvärr inte.

Efter cirka trettio sidors historiebeskriv-
ning från tillkomsten i början av 1900-talet 
av den allmänna värnplikten för män fram 
till beslutet om tillämpningens avveckling i 
början av det nya milleniet följer en rad ka-
pitel behandlande olika företeelser: inryck-
ningen, de folkfostrande ambitionerna, fy-

sisk fostran, sexualitet, materiella minnen, 
pompan och muck.

Däremellan finns ett kapitel inskjutet om 
”Lumpen som ambivalent upplevelse”, moti-
verat av att så få av svaren är negativa, men 
också några ambivalenta, d v s kanske till 
del kritiska, men samtidigt med en positiv 
biton. Ett exempel:

Utan tvekan påverkade lumpen mig. Jag lär-
de känna mina psykiska och fysiska gränser, 
att arbeta under extrem press och att pres-
sa mig själv att göra saker som man tyck-
er är svåra. De värderingar som uttrycktes 
var i mångt och mycket inte eftersträvans-
värda, dels för att de trots allt var prägla-
de av en machokultur och dels för att de 
var anpassade efter kriget som en verklig-
het. Något som däremot var positivt var 
att man lärde sig ta hand om varandra och 
sätta sig själv i andra rummet. Detta är en 
nyttig erfarenhet. 

Varför skulle inte värnpliktsutbildningen 
vara anpassad till kriget? De negativa upp-
fattningarna handlar ofta om att man upp-
levt befälen som auktoritära. Som på alla 
arbetsplatser fanns det även i försvaret per-
soner som inte passade för sitt yrke, men 
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man undrar om det inte i de flest fall mer 
handlade om att den värnpliktige själv ald-
rig lärde sig acceptera att en annan männi-
ska får bestämma över vad han ska eller får 
göra. Gick det bättre på nästa arbetsplats?

Ett särskilt kapitel, skrivet av Thomas 
Roth, ägnas också åt det värnpliktiga be-
fälets mellanställning. minns själv när jag 
den andra sommaren som värnpliktig kor-
pral skickades till Ing 2 för att som grupp-
chef bli förlagd på samma logement som de 
inryckande soldaterna. Det blev emellertid 
enklare än vad jag hade föreställt mig. 

på ett par sidor i det historiska avsnittet 
behandlas kortfattat kvinnor inom försva-
ret. Officersyrket skulle i sin helhet öppnas 
upp även för kvinnor ungefär samtidigt som 
det kalla kriget tog slut och det krävde del-
tagande i grundutbildningen ihop med de 
unga männen. man blir nämligen en bätt-
re officer i värnpliktsförsvaret om man själv 
upplevt soldatens villkor i kollektivet.

I stycket ”Beredskapstiden” citeras per 
Albins Hanssons berömda tal i samband 
med krigsutbrottet 1939: ”Vår beredskap 
är god”. Om detta skriver dess författare 
Kronberg: huruvida han ”syftade på Sveriges 
militära beredskap eller om han talade om 
Sveriges möjligheter att försörja sig under 
en långvarig blockad råder det delade me-
ningar om”. Anders Isaksson, som skrivit 
en omfattande och utomordentlig biografi 
över per Albin, vet besked:

Regeringen har vidtagit alla anstalter för 
vakthållning och skydd, som nu kan anses 
påkallade. Dessa kommer att utvidgas och 
stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. 
Vår beredskap är god. Det gäller också i 
fråga om våra möjligheter att upprätthål-
la folkförsörjningen.

Det vill säga både... och. För övrigt fanns 
det inte med i hans tal på Skansen, som 

ofta sägs, utan i en radioutsändning den 
1september.

I avsnittet ”Värnplikt och folkfostra” ci-
teras underlöjtnant Gustaf Björlin, som i en 
prisbelönt uppsats lyckades ”med konststyck-
et att förena klassiska liberal-nationalistiska 
argument för värnpliktens införande och be-
tydelse för den svenska medborgarmannens 
uppfostran med retorik som appellerade till 
såväl konservativa som frisinnade utan att 
skrämma iväg någon av grupperna”.

Den allmänna värnpligten och den allmän-
na krigsbildningen skola yttra ett välsignel-
serikt inflytande på hela folket. De skola 
höja folkets kraft och stärka dess anseen-
de. De skola föröka den enskildes förvärvs-
förmåga. De skola, med ett ord, blifva sta-
tens fasta grund, bygd på jemlikhet, arbete, 
ordning, frihet och pligtkänsla.

I boken redovisas på flera ställen att värn-
plikten fick betydelse för både den enskilde 
och folket. Under det första halvseklet la-
des stor vikt vid religion och nykterhet lik-
som i övriga samhället. Vidare torde sät-
tet att upprätthålla hygien till vardags ha 
spridit sig till gemene man. Ännu när jag 
var plutonchef fick vi utbilda våra soldater 
i strumpstoppning. Hur många mammor 
har inte tackat för att deras söner blev vux-
na i det militära! Den ambivalente värn-
pliktige som citeras ovan har kanske pekat 
på det väsentligaste, även om han inte drog 
slutsatsen. Särskilt under det andra halv-
seklet förbereddes de värnpliktiga för ar-
betslivet genom att de lärde sig verka i ett 
kollektiv med den självdisciplin detta i bäs-
ta fall ger. 

Hur mycket betydde det för effektiviteten 
i det svenska samhället i stort? Lika mycket 
som Gustaf Björlin trodde det skulle göra? 
Det verkar våra politiker först nu undra över, 
då så få under de senaste tjugo åren gått ige-
nom den militära organisationen. Hur ska 
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man i annat fall tolka att det börjat dyka 
upp tidningsartiklar som föreslår en ”allmän 
samhällsplikt”. Och nu måste det ju också 
gälla såväl kvinnor som män. 

man kan förstå förslaget att försvaret 
återigen skulle bemannas med i huvudsak 
frivilliga värnpliktiga, då det skulle sänka 
kostnaderna för personaldelen och ge en 
flexibilitet åt krigsorganisationens storlek 
över tiden. En stor del skulle behövas för 
att förbereda sig för det civila samhällets be-
redskap för krig och katastrofer i fred, inte 
minst inom IT-området. Ett annat område 
som delvis kunde bemannas vid en allmän 
samhällsplikt är äldreomsorgen. Det vore 
ju rimligt som Kd:s föreslog härom året att 
alla över 85 års ålder själva fick bestämma 
om de skulle få bo på äldreboende eller ej 
kom till genomförande.

man får idag se många äldre som nekas 
detta av de numera njugga biståndshand-
läggarna, i och för sig styrda av politiker-
na. Kan förresten någon förstå hur man kan 
lagstifta om att hästar – oavsett ålder – ska 
få vara ute i frihet minst två timmar om da-
gen i sällskap med andra för sitt psykiska 
och fysiska välbefinnandes skull, men att de 
gamla människorna endast kommer ut och 
kan gå på kafé om de har släktingar som 
förbarmar sig över dem? För övrigt skulle 
en allmän samhällsplikt minska arbetslös-
heten bland de unga och återigen förbere-
da dem för att verka i ett kollektiv och ta 
hänsyn till andra oavsett vilket yrke de se-
dan skulle välja.

I ett avsnitt benämnt ”I takt med tiden” 
visas hur försvaret ibland, naturligtvis styrt 
av politikerna, men långt ifrån alltid lyck-
ats anpassa sig till samhällsutvecklingen. 
Beredskapsårens långa tjänstgöringar med 
äldre värnpliktiga innebar mycket för en 
ökad demokratisering. Bland annat skulle 
tillkomsten av Försvarets läroverk innebära 
en rekrytering av officerare från nya grupper 

i samhället. Befälen har enligt min uppfatt-
ning lyckats väl med att behandla alla solda-
ter lika. Relationen berodde mer på hur den 
värnpliktige själv uppträdde i sin roll som 
soldat än från vilken bakgrund han kom 
från; eller som en respondent skriver:

Jag trivdes i lumpen. Befälen var hårda 
och rättvisa. Vi hade mycket fysisk trä-
ning, som jag gillade. Uniformen gjorde att 
vi alla behandlades lika. Det hjälpte inte 
att ha en förmögen farsa från Östermalm 
i Stockholm för när vi genom ålning med-
elst hasning skulle ta oss fram i leran be-
handlades vi alla lika.

men värnpliktstiden upplevdes inte av alla 
så positiv; eller som en annan respondent 
skriver:

Jag blev ett lätt offer för officerarnas strä-
van att utradera allt självförtroende och all 
självaktning. Jag blev vad de ville ha mig 
till, en rättslös, värdelös liten s-t som de ha-
de laglig rätt att göra vad de vill med. Vid 
frigivningen var jag totalt förslöad, vilje-
lös och utan ansvarskänsla.

man frågar sig onekligen vilken nytta för-
svaret hade kunnat få av en sådan soldat i 
krig när han upplevde sin första tjänstgör-
ing i fred så hemsk. Det finns militärer som 
tror att man får effektivare soldater om 
man först psykiskt bryter ner dem för att 
sedan bygga upp dem på nytt. Det är säll-
synt i Sverige, men framgår tydligt i filmer 
om den amerikanska marinkåren.

De nordiska ländernas samhällsklimat 
frambringar i sig många goda soldatämnen, 
vilket visats vid utlandstjänstgöringar där de 
kunnat jämföras med andra länders solda-
ter. De kan förena en individualism och ett 
självförtroende, är inte främmande för att 
ta egna initiativ, med kollektivets lösande av 
sin gemensamma uppgift. Så själv tycker jag 
det är tråkigt att samhällsplikt inte längre 
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är det huvudsakliga personalförsörjnings-
systemet för försvaret. Om Du är intresse-
rad av människor och hur deras upplevel-
ser om världen omkring dem skiljer sig åt, 
läs gärna Armémuseums årsbok!

Recensenten är general, förutvarande över-
befälhavare och ledamot av KKrVA.


