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diskussion &
debatt 

Se frivilliga försvarsorganisationer och 
reservofficerare som bemanningsföretag!

De frivilliga försvarsorganisationerna 
– FFO – har kommit till vägs ände 

tyckte Försvarsmaktens produktionschef 
generalen Jan Salestrand vid Folk och 
Försvars konferens i mitten av mars. 
En reminiscens från andra världskriget 
påstod den senaste utredaren, ledamo-
ten Björn Anderson. Försvarsutskottets 
Peter Jonsson(s) var inte lika säker när 
han framhöll organisationernas roll för 
insyn och folkförankring. Frivillighetens 
öde utreds f n av Björn Körlof med svar 
senare i höst.

Här redovisas en idé för civil och mi-
litär kompetensförsörjning, finansiering 
och några tankar kring organisationernas 
framtid. 

Förslag: Låt Det Nya Samhällsförsva-
ret – DNS – köpa försvarsupplysning, 
avtal och andra tjänster av de frivilliga 
försvarsorganisationerna och reservof-
ficersförbunden!

På invasionsförsvarets tid
Under kalla krigets dagar organiserades 
många av de frivilliga försvarsorgani-
sationernas medlemmar i Försvarsmak-

tens krigsförband. Lottor, bilkårister, 
rödakorsare, motorcykel-ordonnanser, 
hundförare kompletterade av hemvärns-
personal, bemannade befattningar till 
hemvärnsförband. Andra medlemmar av 
ibland samma organisationer hade avtal om 
krigsplacering i civila delar av totalförsva-
ret. De hjälpte till, militärt och civilt, med 
transporter, lägesuppföljning, matlagning 
och mycket annat. 

För att utbilda och öva avtalspersonalen 
ställde Försvarsmakten upp med instruktö-
rer, fordon, övningsterräng, skjutbanor, lo-
kaler, förläggningar och förplägnad. Eko-
nomin var för många av FFO ett bekymmer 
trots statsbidraget, som fördelades av hög-
kvarteret. Gamla oförrätter mellan några av 
de större organisationerna, bidragsnivån, 
24 organisationer och rättvisekrav gjorde 
fördelningen av statsbidraget till en årlig 
tämligen animerad diskussion.

Långt ifrån alla medlemmar hade avtal. 
Intresse, fallenhet och ålder avgjorde. Den 
kanske största betydelsen har FFO haft för 
att sprida försvarsupplysning. Försvarsvil-
jan som odlades av organisationerna och 
hemvärnet med stöd från Försvarsmak-
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ten var det band som förenade åldrande 
hederslottor med fjuniga ungdomar från 
Frivillig Befälsutbildning – FBU.

Försvarsmakten som kravställare 
Behov och fördelning av frivillig avtals-
personal var en förhandlingsfråga mellan 
organisationerna, Försvarsmakten och 
Arbetsmarknadsstyrelsen. Ofta, på mas-
sarméernas tid, drog Försvarsmakten det 
kortaste strået eftersom krigsorganisatio-
nens behov, inte minst hemvärnets, var 
förhållandevis lätta att motivera. Där fanns 
organisationsrutor att fylla! 

Också rekrytering och fördelning inom 
t ex armén suboptimerades. I norra Sverige 
var det en tid viktigast att rekrytera fler 
förplägnadslottor till hemvärnsförban-
den. Samtidigt var bristen besvärande på 
luftförsvarslottor som skulle ge underlag 
för luftvärnets målval och eldförbud. 
Vakanssituationen innebar att luftvärnet 
vid många av de norrländska flygbaserna 
hade stått overksamt utom vid direkt attack 
mot våra flygplan på marken. Min tro är 
att det fanns både folk och folk, inte bara 
bland lottorna. 

stor numerär är inte längre viktig 
– hög kompetens är det
När Försvarsmakten idag säger att man 
ska bli bättre kravställare så bör det betyda 
att man behöver hjälp att hitta erforderlig 
kompetens inom ett antal ämnesområden. 
När personalen bara skulle räknas kunde 
Försvarsmakten definiera behoven. Nu 
när kompetensen förväntas bli avgörande 

i DNS borde Försvarsmakten och de andra 
”Blåljusmyndigheterna” ses som kunder 
som tar hjälp av organisationerna för att 
på nära ”nolltid” engagera lämpliga med-
arbetare mot betalning. Det betyder i sin 
tur att organisationerna, i eget intresse, bör 
samordna sitt utbud av kompetenta med-
arbetare i samråd med myndigheterna. På 
så sätt skulle också risken för infiltration i 
snabba lägen kunna reduceras.

Den kompetens som eftertraktas bör 
kunna vara unik och helt skild från respek-
tive organisations gemensamma intresse-
sfär. Det intressanta är om personen ifråga 
är beredd att frivilligt ställa den till de 
behövande myndigheternas förfogande.

bra för både kund och köpare?
När Räddningsverket, Polisen eller För-
svarsmakten eller någon annan av ”Blå-
ljusmyndigheterna” behöver arbetskraft, 
bör först kraven på tillgänglighet klargöras. 
Kan behovet tillgodoses med frivillig i 
beredskap eller bör resurspersonen an-
ställas?

Högsta tillgängligheten har skiftgående 
heltidsanställda. Lägre tillgänglighet skulle 
kunna vara fyra timmars sökberedskap för 
lokal, nationell insats i besvärlig terräng 
eller exempelvis tre månaders beredskap 
för internationell humanitär insats i Nord-
afrika.

Den frivilliga försvarsorganisationens 
storlek blir inte så väsentlig. Det gäller 
snarare att tillhandahålla rätt kompetens 
på kort tid för uppgifter internationellt 
och nationellt. Ekonomin i organisationen 
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kommer främst att påverkas av resurs-
personernas inställningstid och värde för 
köparen. Stort antal är det sällan fråga om. 
Priset skulle vara en förhandlingsfråga. 
Skattebefrielse en självklarhet?

Viktigast för den enskilda frivilligorga-
nisationen bör också i framtiden vara att få 
ägna sig åt ett gemensamt intresseområde. 
Många av de traditionella färdigheterna är 
fortfarande intressanta: Skytte, sjukvård, 
navigering orientering, övervakning till 
sjöss och i luften, transporter och vinter-
kunnande är några exempel. 

Odla försvarsviljan! För samhällsför-
svaret är försvarsupplysning alltjämnt ett 
behov - att få och sprida. Idag är behoven 
större än på länge. Kanske särskilt på gym-
nasiet nu när värnplikten berör så få.

Sverige är ett attraktivt land för många 
utlandsfödda. Ge dem en tydligare möjlig-
het att delta! 

intressant kompetens?
I DNS är det tydligare att man inte alltid 
i förväg kan veta vad för slags kompetens 
man behöver. Principiellt behövs kompe-
tens och uthållighet. Exempel på aktuella 

kompetensområden skulle kunna vara Vat-
tenförsörjning, Jordbruk, Skatteförvalt-
ning, Lantmäteri, Dialog, Förhandling, 
Avtal, Tolkar, Översättare, Främmande 
kulturer, Infiltrationsskydd, Barnhälso-
vård, Malaria, HIV/Aids, Barnsoldater, 
Droger, Kvinnofrid med mycket mera. Alla 
med civila och militära aspekter.

För att uthålligheten ska säkerställas bör 
man införa ett system där ”Blåljusmyndig-
heterna” med kort varsel kan förstärkas 
med personal – enskilda nyckelpersoner 
och små assistentgrupper. Idén är inte ny. 
Beredskapspoliser är bara ett exempel. 
Personalförstärkning av polis, militär och 
räddningstjänst skulle kunna gälla t ex 
ledning, underrättelsetjänst, stigfinnare, 
nätverk, personskydd, persontransporter, 
personlig assistent, logistiker. Lokalt och 
nationellt.

Ska det vara så svårt att skilja på vägslut 
och vägskäl?

Författaren är överste och KKrVA:s an-
dre sekreterare. Han var chef för Frivil-
ligavdelningen i högkvarteret i början av 
1990-talet.


