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Förord 

Fastän att jag ibland under arbetets gång känt mig ensam, så har jag inte varit själv. 
Många har − på olika sätt − bidragit under resans gång.  

Någon som leder en i handen behöver alla. Handledarkommittén har därför varit 
betydelsefull, och funnits där på skilda vis. Tomas Müllern, jag vill tacka dig för att 
du har skapat former för en atypisk doktorand: på avstånd, med annan arbetsgivare 
och, till råga på allt, skrivandes monografi på svenska vid en internationell 
handelshögskola. Du har varit en möjliggörare och bärande länk för min koppling 
till JIBS. Tack för att du stått kvar. Pia Ulvenblad, du uppmuntrade mig till att söka 
forskarutbildning när jag läste Masterutbildningen, och har funnits där under den 
slingriga processen med orden att ta ett steg i taget; shingle by shingle. Din känsla 
för struktur och att finna glipor är så värdefull, liksom din magkänsla − var rädd om 
den.  Och till dig Barbara Czarniawska, ditt engagemang i mina texter har sträckt 
sig från tolkningsdiskussioner, till förslag att kondensera en sidas text till tre 
kraftfulla meningar, och vidare ner på skiljeteckensnivå. Men det viktigaste är att du 
har trott på mig när jag har haft svårt att lita på min egen förmåga. Och jag litar ju 
på dig, så utan din tro hade jag inte haft mod nog att frigöra skrivarkraften. 

Och vad hade denna studie varit utan alla er som befolkar den? Ingenting. Jag vill 
rikta ett stort tack till alla er praktiker som generöst bidragit med er tid, ert 
engagemang och era erfarenheter. Några av er vill jag lyfta lite extra, men utifrån att 
jag har lovat er anonymitet kan jag inte nämna er vid namn, men jag hoppas att ni 
vet att det är er jag vill tacka speciellt. Utan er – ingen reformering och ingen av-
handling.  

Försvarsmakten har möjliggjort mitt projekt genom att jag fick chansen att ingå i 
Försvarsmaktens Doktorandprogram. Kopplat till detta vill jag speciellt tacka forsk-
ningsamordnare Anders Claréus och dåvarande utvecklingschefen för Försvars-
makten Mats Olofsson som bedömde att min studie skulle kunna bidra till 
organisationens utveckling. 

Då Försvarsmakten har en praktik som utgår från att chefer byter befattningar unge-
fär var tredje år, så har jag hunnit uppleva tre chefer under tiden som doktorand. Jag 
vill tacka er; Stefan, Peo och Claes för er förståelse och ert stöd till mig som en lite 
udda fågel i er verksamhet. 

Att vara nära fältet har varit bra på många sätt, men i en viss fas av arbetsprocessen 
är man betjänt av att flytta sig från fältet och komma nära akademin. Jag vill därför 
tacka Ulla Eriksson-Zetterqvist och Nanna Gillblad för möjligheten att då och då 
fått komma till er på GRI – Göteborg Research Institute – för sammanhang, skriv-
arbete, samtalande och inspiration. Ni har en fantastisk forskningsmiljö! På GRI 
finns också kollegor som bidragit till att göra besöken så värdefulla; Airi, Andreas, 
Annelie, Elena, Emma, Lotta, Simon, Svetlana, Åsa och ni andra. Ett speciellt tack 
till Emma för att du tog mycket noggranna anteckningar under slutseminariet, vilket 
har varit till värdefull hjälp under redigeringen. Ett stort tack till Lotta för din fina 
hjälp vid mina vistelser vid GRI, och för att jag alltid känt mig så välkomnad. 
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Tack till Petra Adolfsson för din oerhört grannlaga läsning och dina värdefulla syn-
punkter i samband med slutseminariet. Du gav mig dessutom inspiration till att 
tänka ett varv till, vilket jag är så tacksam för. 

Det finns flera kollegor som varit betydelsefulla under arbetet med avhandlingen. 
Jag vill särskilt nämna Mikael Gudmundsson, som utgör arketypen för vad jag ser 
som en reflekterande praktiker. Han är även ett exempel på när de guldränder som 
sitter på axlarna inte säger någonting om vad en individ har för förmågor. Så 
mycket nytt vi har lärt oss genom våra aldrig sinande utvecklande samtal! Vad hade 
mina dagar på jobbet varit utan dig? En annan viktig person är Mikael Lindholm, 
med sitt imponerande kunnande inom militär pedagogik. En pålitlig klippa att luta 
sig emot. Jag unnar dig din pension, men saknar dig hos oss. Tack till er båda för att 
ni läst manus och kommit med värdefulla kommentarer. 

Några personer befinner sig i gränslandet mellan militär praktik och akademi, vilket 
har varit värdefullt när det kommer till att kunna diskutera fältet och (om)pröva 
tankar. Tack till Håkan Silverup och Per Thilander för givande diskussioner, god 
stöttning och, inte minst, för att ni läst manus och delat med er av era kommentarer 
och perspektiv. Vid "systermyndigheten" Försvarshögskolan finns Gerry Larsson, 
som under sista delen av avhandlingsarbetet har varit betydelsefull på olika vis. Allt 
ifrån att dela med sig av erfarenheter av forskning i liknande kontext till att ge 
vänskapligt stöd. Vissa kapitel är täta av propositioner och SOU:er − tack till Arita 
Holmberg, även hon vid Försvarshögskolan, för läsning av dessa ur ett 
statsvetenskapligt perspektiv. En doktorand behöver litteratur, så ett tack till 
(bibliote)Karin för all din hjälp med beställningar som gått via Militärhögskolans 
bibliotek. 

En forskarutbildning innebär ju, utöver själva avhandlingsarbetet, en rad dokto-
randkurser. Jag har lagt ner möda på att försöka hitta kurser som passar för mitt 
intresseområde, vilket har gjort att jag gått kurser även i Köpenhamn, Lund och 
Göteborg. En bonus med att gå kurser som avspeglar ens intressen är ju att 
sannolikheten att möta andra doktorander att dela dessa med är hög. Jag är så tack-
sam för de vänskaper som doktorandkurserna har givit. Ingalill Söderberg, Maria 
Lundberg, och Lisbeth Rydén, tack för er vänskap inom och utom vetenskapen. 

Tack Sven Olof Collin för att du som handledare under masteruppsatsen uppmunt-
rade mig att ta vara på min analytiska förmåga. Tack till Monica och Bengt-Åke för 
att jag fick komma till er fina Forskarby på skrivretreat – så välbehövligt. 

Sedan finns det en skara vänner som stöttat genom att, för en stund, få mig att tänka 
på någonting annat än avhandlingsarbetet: dricka te, skratt, en promenad längs ån, 
samtal som man utvecklar och som man lär sig något nytt av, en ny suverän hud-
kräm, matupplevelser, en kram, en god bok, en konstutställning…ja, precis sådant 
som man behöver i livet − tack!  

Sist men inte minst, Simon – mitt allt. Du är den finaste jag vet till både "sinn och 
skinn" och jag är tacksam varje dag över att få vara din mamma. Äntligen kommer 
böcker och anteckningar få flytta in i bokhyllor och äntligen kommer min tid vara 
uppdelad på arbetstid respektive fritid. Jag ser fram emot vår nya fas i livet!  
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Abstract 

In the summer of 2009, the Swedish Parliament decided to suspend the century-old 
practice of military conscription, and introduce all-volunteer forces. One year later, 
1 July 2010, the Swedish Armed Forces became an organization "as any other", that 
should attract, recruit and try to maintain its employees. The process of this reform 
is the topic of this dissertation. 

Previous research has shown that reforms are quite difficult to conduct, as they 
rarely go exactly as the reformers planned: planned changes are often accompanied 
by unintended changes (Brunsson and Olsen, 1990). In order to describe all changes 
that take place during attempts to reform, a translation model (Czarniawska and 
Joerges, 1996) has been used. The process of change was seen as a travel for the 
reform idea from its carriers to those who were to put it in practice in local units. 
Even if local practices are usually well-established, such practices are not 
unchangeable, especially if a new reform idea raises interest. The aim of the study is 
to contribute with increased understanding of reform processes by following the 
idea of voluntarism into an established practice of conscription. 

The process of reform has been studied in various places: in the headquarters, 
during the meetings between the top leadership and commanders of local units, and 
in the local units.  Appropriate field study techniques were used: interviews, direct 
observation, shadowing and document analysis. Fieldwork started in 2010 and 
continued until 2015. The analysis of the collected field material followed the 
principle of abduction, i.e. an iterative interpretation of field material and previous 
research results, using the translation model as a frame of interpretation. 

The idea of reform has been inspired by an international trend of moving from mass 
armies staffed by conscripts to all-volunteer forces. It was then edited to fit the 
Swedish situation, and started its travel from idea-carriers to idea-users. On its way 
it has been translated in quite a few ways. Sometimes it was seen as an attempt at 
modernization, other times as an increase in cost-effectiveness, as a cultural 
transformation, as an attempt at professionalization of services, or as entering the 
competition among employers in the labor market. Even translations that shared the 
same label (for example, competition or cultural transformation) could be 
interpreted in detail in quite different ways at different local units. 

Some attempts at integration of different translations failed; demands and expecta-
tions in conflict with one another, or a translation of the reform idea was incompati-
ble with the local practice. Such situations can be seen as paradoxical but, as 
Luhmann (1995) pointed out, a paradox is often perceived as paralyzing by the ob-
servers, while the actors feel mobilized to de-paradoxify them by appropriate act-
ions. 

The study shows that the roles of idea-carriers and idea-users were not clearly 
separated: the same persons could engage in both activities, depending on the 
context. A suggestion for future studies could be to explore the activities, instead of 
the roles, which are flexible, and also pay attention to the new, digital "means of 
transportation" – especially through the social media. 
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1 En resa från värnplikt till frivillighet 

Vi står inför en kulturell transformation, i vissa avseenden en kulturell revo-
lution. Vi behöver applicera vårt ledarskap i en ny miljö, oavsett om du är 
soldat, sjöman eller civilt anställd. Vår värdegrund blir en uppförandegrund, 
inga frågor är för små, ingen utmaning för stor. Nu bygger vi Försvars-
makten 3.0. 

Citatet är hämtat från texten skriven av dåvarande överbefälhavarens, Sverker 
Göranson, ledare i Försvarsmaktens personaltidning Försvarets forum (2010:2). 
Han avslutade med ett postskriptum: 

PS. Försvarsmakten 1.0 Indelningsverket, 2.0 Värnplikt, 3.0 Frivillighet. DS 

Detta avgörande steg – att gå från Försvarsmakten 2.0 till Försvarsmakten 3.0 − 
togs då Sveriges riksdag, den 16 juni 2009, med 153 röster för och 150 röster emot, 
röstade ja till regeringens inriktningsproposition som innehöll förslaget att värn-
plikten skulle läggas vilande i fredstid. Sverige hade då haft ett värnpliktsförsvar i 
109 år. 

Under den sekellånga tidsperioden hade värnpliktiga verkat under pliktlagstiftning, 
medan officerare och civila varit anställda. Beslutet att reformera Försvarsmaktens 
personalförsörjning innebar i praktiken att samtliga som verkade inom Försvars-
makten skulle ha ett engagemang på frivillig grund1. 

Reformen från ett värnpliktsförsvar till en personalförsörjning på frivillig grund2 
kallades för "den största förändring som Försvarsmakten genomgått på drygt hundra 
år" av dess ledning. Det är om denna reform, eller uppdateringen av Försvarsmakten 
från 2.0 till 3.0, som avhandlingen handlar. 

I Försvarsmakten hade det under 109 år "beställts" ett visst antal värnpliktiga utifrån 
de planerade behoven i organisationen. Pliktverket3, i rollen som extern leverantör, 
hade mönstrat så att det beställda antalet värnpliktiga skulle uppfylla de kriterier 
som Försvarsmakten i förväg hade definierat. De värnpliktiga skulle sedan infinna 
                                              
1 Det har tidigare funnits en möjlighet att, i mindre skala, tidsbegränsat anställa soldater och sjömän 
efter fullgjord värnplikt. Ex. som förstärkning inom utbildningsorganisationen. Utlandstjänst kunde 
emellertid inte åläggas dessa. Det fanns även möjlighet att tidsbegränsat anställa efter fullgjord 
värnplikt inom det som kallades Strategisk reserv, samt inom ramen för försöksverksamhet. 
2 Jag kommer i studien använda terminologin från värnplikt till frivillighet, eller från plikt till ett 
anställt försvar, så som det oftast brukar användas i dagligt tal. I det politiska beslutet är dock 
formulering som här beskrivs. 
3 1942 bildas Centrala värnpliktsbyrån, vilken 1968 blir Värnpliktsverket. 1995 ersatte Pliktverket 
tidigare Värnpliktsverket och Vapenfristyrelsen. 
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sig hos Försvarsmakten på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning. Saknades det 
någon person, utifrån de som, efter mönstring, kallats, kunde Försvarsmakten få 
hjälp av Polismyndigheten under åberopande av totalförsvarsplikten, att hämta ve-
derbörande så att de värnpliktiga blev fulltaliga. Det kunde även väckas åtal mot 
den värnpliktige som inte infunnit sig. Samtliga värnpliktiga var sedan skyldiga att 
fullfölja utbildningen, oavsett om man trivdes eller inte. 

Under epoken av värnpliktsförsvar hade således en förutsägbarhet medgivits, ef-
tersom de värnpliktigas engagemang vilade på lagen om totalförsvarsplikt. Dessu-
tom utgjorde de som genomfört sin värnpliktsutbildning rekryteringsunderlag för 
blivande officerare, varför värnplikten även i en vidare bemärkelse bidragit till att 
skapa förutsättningar för en intern personalplanering. Det var därmed i ett relativt 
slutet system avseende försörjning av militär personal (Ydén, 2008), tillika med en 
utbredd planeringstradition avseende personal (se t.ex. Thilander, 2013) som refor-
meringen skulle äga rum. 

Försvarsmakten skulle, som ett resultat av riksdagsbeslutet att reformera, öppnas 
upp för konkurrens från andra arbetsgivare, lärosäten och aktiviteter – som vilken 
annan organisation som helst på den svenska arbetsmarknaden, och bli en av Sveri-
ges största ungdomsarbetsgivare, med ett behov av cirka 4000 nya medarbetare per 
år. Dessutom skulle reformeringen innebära att samtliga medarbetare hade möjlig-
het att lämna sin tjänst med en uppsägningstid. Så, utöver att attrahera och rekrytera 
potentiella soldater och sjömän, behövdes även en ny praktik skapas för att behålla 
de medarbetare som inte längre var engagerade utifrån en pliktlagstiftning. 

På en dators tangentbord kan en uppdatering från 2.0 till 3.0 utföras genom ett 
knapp-tryck. Efter 109 år av en praktik med värnpliktsförsvar, kan man däremot 
tänka sig att vissa väl etablerade mönster skapats. Hur skedde då denna uppdatering 
av Försvarsmaktens personalförsörjning? 

1.1 Reformering som en resa från idé till praktik  

Att försöka skapa förändring i en offentlig organisation genom att fatta ett politiskt 
beslut att reformera är varken nytt eller unikt. Det ligger inbyggt i det demokratiska 
systemet, att större förändringar – ja, vissa av dem kräver till och med lagändringar 
− beslutas av de folkvalda. 

I Sverige har det ända sedan efterkrigstiden pågått försök att förändra de offentliga 
organisationerna; först genom expandering, som ibland kallades för den offentliga 
revolutionen (Tarschys, 1978), och efter det genom reformering. Med reformer av-
ses här "...medvetna förändringar av organisationers former, deras strukturer, ar-
betssätt eller ideologier..." (Brunsson och Olsen, 1990, s. 11). 

Reformeringen i de svenska offentliga organisationerna har sedan 1980-talet haft 
olika former och innehåll (för översikt se t.ex. Forssell, 1999; Jordahl och Öhrvall, 
2013; Liff, 2015; Sundström, 2016; Blomgren och Waks, 2017; Ehn och Sund-
ström, 2020), men även om reformerna som genomförts under de gångna decenni-
erna skiftat i karaktär, så verkar reformen som medel för att uppnå förändring inom 
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offentliga organisationer bestå. I genomgång av reformer ur ett internationellt 
perspektiv, kännetecknas Sverige och övriga nordiska länder, som "rather eager re-
formers" (Lægreid, 2018, s. 88). Vissa forskare har även hävdat att reformering är 
så vanligt förekommande inom svenska offentliga organisationer att de benämnde 
det att dessa gjort reformering till rutin (Brunsson, 1990; 2009). Andra har påpekat 
att den återkommande reformeringen inom offentlig sektor har lett till att aktiviteten 
reformering skulle kunna ses som ett varumärke för dessa organisationer 
(Czarniawska, 1988, s. 184). 

Trots att det verkar vara vanligt med reformer, har det många gånger visat sig att det 
kan vara riktigt svårt att reformera. Svårigheten ligger i att, utifrån medvetna val 
och planer, uppnå resultat som överensstämmer med planerna. Eftersom det är så 
svårt, blir resultatet av reformer sällan precis det som reformatörerna tänkt sig, häv-
dade t.ex. organisationsforskarna Nils Brunsson och Johan P Olsen i antologin 
Makten att reformera (1990). Brunsson och Olsen påpekade att en anledning till att 
offentliga organisationer fortsätter att reformera, är att reformatörerna antar att det 
finns ett samband mellan deras intentioner; de beslut som tas; de förändringar som 
följer av dessa (i strukturer eller arbetssätt); samt att det resultat (av högre kvalitet, 
mer kostnadseffektivitet eller något annat eftersträvansvärt) som ingick i planen 
också uppnås (Brunsson och Olsen, 1990; Brunsson, 2009). 

En av orsakerna till att politiker och beslutsfattare i formella organisationer ser re-
former som en kedja av intentionella förändringar, är att många forskare har be-
traktat reformer som en planerad förändring vilken kan "implementeras". Detta kan 
åstadkommas genom att ha kontroll över de länkar som utgör kedjan från beslut till 
resultat. Ett resultat som avviker från planen innebär antingen att inte tillräckligt 
med resurser avsatts eller att det föreligger implementationsproblem, det vill säga 
att någon eller några av de länkar som utgör kedjan mellan beslut och planerat re-
sultat har brustit (Pressman och Wildavsky, 1973/1984). 

Det finns emellertid ett alternativt sätt att studera reformer − nämligen att intressera 
sig för hela reformprocessen, snarare än för implementering av planen och dess re-
sultat. Ett sådant förhållningssätt utgår ifrån att reformer handlar om "idéer och 
praktik och sambandet dem emellan" (Brunsson och Olsen, 1990, s. 26), och öppnar 
för möjligheten att fånga mer av den förändring som sker vid reformeringen – inte 
endast den planerade. Faktiska förändringar blir nämligen sällan precis som de var 
planerade: vissa delar kan utebli, medan andra helt oavsiktliga förändringar kan 
uppstå när en idé möter praktiken (Brunsson och Olsen, 1990; Czarniawska och 
Sevón, 1996). Om man studerar endast den planerade förändringen kan det hända 
att andra förändringar inte blir uppmärksammade, nämligen sådan förändring som 
spontant växer fram "emerging changes" (Tsoukas och Chia, 2002). 

En annan aspekt av processperspektivet är att det antar att reformering inte äger rum 
i ett vakuum, utan inom kontexten av en befintlig praktik. Sådana kontextuella 
aspekter kan ha större betydelse för reformeringen än ursprungliga idéer och planer. 

För att bättre förklara den ansats som jag använder i min studie kan jag jämföra den 
med en beskrivning av den föregående stora reformen i Försvarsmakten (över-
gången från invasionsförsvar till insatsförsvar). I sin avhandling skrev Eva Haldén 
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sig hos Försvarsmakten på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning. Saknades det 
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(2007) följande: "[e]n skildring av försvarsreformen skulle alltså kunna göras an-
tingen med utgångspunkt från ledningsnivå – de styrande – eller från mottagarnivå 
– de styrda" (s. 3). Jag skulle vilja bidra med ett tredje sätt att skildra reformeringen: 
med fokus på reformidéns resa till praktiken, där både de styrande och de styrda är 
involverade. Genom att följa idéns resa behöver jag inte göra något val mellan olika 
hierarkiska nivåer, vilket erbjuder möjligheten att kunna studera både avsiktlig, 
oavsiktlig och framväxande förändring – den dynamik som kan uppstå när den nya 
idén färdas genom tid och rum (Czarniawska och Joerges, 1996) – och på så vis 
kunna bidra till ökad förståelse för reformprocesser. 

1.2 Avhandlingens fortsatta utformning 

I kapitel två presenterar jag kortfattat historiken kring personalförsörjning i den or-
ganisation som skulle genomföra reformeringen. För att göra det behöver jag backa 
ungefär 350 år och skriva mig framåt i tiden: från den militära delen av indelnings-
verket och den stående knektkåren som tog vid efter praktiken att leja utländska 
soldater, till förändringar under 1800-talet som ledde fram till lag om värnpliktsut-
bildning år 1901. Därefter beskriver jag värnpliktssystemet samt olika skeenden 
som ledde fram till det politiska beslutet att reformera från värnplikt till en personal-
försörjning på frivillig grund. 

I kapitel tre presenterar jag tidigare forskning som är kopplad till fenomenet jag stu-
derar – reformprocessen − för att sedan avsluta med studiens analytiska referensram 
och dess analysmodell – översättningsmodellen. Den analytiska referensramen har 
inte funnits med från början, utan har successivt vuxit fram. Den presenteras dock 
redan i kapitel tre för att underlätta läsningen. 

I kapitel fyra beskriver jag vilka metodologiska överväganden jag gjort, och hur jag, 
som konsekvens av dessa, har studerat reformprocessen. Något typiskt för studien 
är en växelverkan mellan fältet, analys av fältmaterialet, tidigare forskning, och den 
analysmodell som anammades. Vidare beskriver jag i kapitlet de olika typerna av 
fältmaterial som ligger till grund för studien, samt de olika tekniker som använts för 
att samla in materialet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring att studera en 
organisation jag är anställd i. 

Kapitel fem till tio består alla av beskrivningar av fältmaterial. I kapitel fem beskri-
ver jag det som hände precis vid introduceringen; debatten innan samt hur reformen 
presenterades och togs emot; medan kapitel sex handlar om reformering i tiden – 
hur olika aspekter på tid såsom hastighet, samtidighet och synkronisering upplevdes 
på olika platser. I kapitel sju till tio presenteras olika aspekter av reformeringen. 

I kapitel elva analyseras fältmaterialet med hjälp av översättningsmodellen, och 
relateras till tidigare forskning och teori. 

I det avslutande kapitel tolv, beskriver jag avhandlingens potentiella bidrag till 
forskningsfältet och eventuella implikationer för praktiken. Dessutom kommer 
några av de reflektioner som genomförandet av avhandlingsarbetet väckt i form av 
förslag till fortsatt forskning att beskrivas. 
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En epilog på temat "vad hände sen?" följer upp något av det som jag berättat om i 
avhandlingen; hur mötet mellan idé och praktik förändrats, samt något om en an-
komst och en avresa som ägt rum sedan jag lämnade fältet. 
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2 Från indelningsverk och värnplikt mot 
anställt försvar 

För att förstå det som händer idag är det ofta till hjälp att veta varifrån det kommer, 
det vill säga historiken. I det följande kommer jag därför att beskriva de tidigare 
sätten att personalförsörja Försvarsmakten – de som överbefälhavaren i sin ledare 
benämnde 1.0 och 2.0, dvs. indelningsverk och värnplikt. Då denna historik syftar 
till att agera bakgrund kommer den att vara kort, även om den hade kunnat 
fördjupas och problematiseras. Efter det kommer jag att beskriva den politiska 
bakgrunden som ledde fram till beslutet att reformera från värnplikt till en 
personalförsörjning som baserades på frivillighet. 

2.1 Det militära indelningsverket – Karl XI:s stående armé 

Indelningsverket, eller dess militära del, följde efter den mer kostsamma 
personalförsörjningen som bestod av att leja utländska soldater samt ett försök att 
bygga upp en inhemsk armé4. Det nyare indelningsverket, med det ständiga 
knekthållet som personalförsörjningssystem, syftade till att hålla "största möjliga 
armé till minsta möjliga kostnad". Sverige hade ingen ekonomi som kunde tillåta att 
avlöna en hel armé av soldater när det rådde fred, samtidigt som det behövde vara 
möjligt att samla stora mängder soldater vid krig.5 

Det ständiga knekthållet byggde på ett riksdagsbeslut som fattades 16826 och kunde 
möjliggöras genom att landet uppdelats i län efter 1634 års regeringsform7, samt att 
reduktioner8 genomförts (tidigare donerad eller förlänad jord tagits tillbaka av 
staten). Dessa båda utvecklingar skapade bättre administrativa förutsättningar som 
medgav att alla Sveriges län kunde etablera regemente, och med mer statlig mark 
fanns fler gårdar och hemman som kunde bidra till staten.9 

                                              
4 Se Danielsson (2000) för vidare läsning om det äldre indelningsverket. 
5 Den militärhistoriska tidskriften Pennan & Svärdet, Sveriges indelte soldat: 
https://www.pennanochsvardet.se/militarhistoria/ militara-artiklar/allmaen-
militaerhistoria/sveriges-indelte-soldat (besökt 200420) 
6 Den militärhistoriska tidskriften Pennan & Svärde, Sveriges indelte soldat: 
https://www.pennanochsvardet.se/militarhistoria/ militara-artiklar/allmaen-
militaerhistoria/sveriges-indelte-soldat (besökt 200420) 
7 Skatteverkets historiebeskrivning kring länsindelning och beskattning, De svenska skatternas 
historia: https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/broschyrer/ 
filer/117/1171.4.76a43be412206334b89800035146.html (besökt 200420) 
8 Nationalencyklopedin, "Reduktion": https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ 
encyklopedi/lång/reduktioner (besökt 200412) 
9 Nationalencyklopedin "Indelningsverket": https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ 
encyklopedi/lång/indelningsverket (besökt 180513) 
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Ordet "indelning" användes därför att vissa av statens inkomster på den tiden var 
förutbestämda att täcka specifikt utpekade utgifter. Då en ansenlig del av statens in-
komster bestod i livsmedel och råvaror, kopplat till den naturahushållning som 
rådde, var en grundtanke med systemet att staten inte skulle behöva betala ut löner i 
pengar, samt att varorna som tagits som beskattning skulle slippa transporteras. 
Istället skulle Sverige skapa en armé och en flotta där personalförsörjningen gick ut 
på självförsörjning genom att lönen betalades ut i natura.10  

Administrativt sett gick det ut på att det upprättades kontrakt, mellan staten – kro-
nan – och landets olika län, där landshövdingen var ytterst ansvarig. Vart och ett av 
länen skulle skapa och underhålla ett regemente bestående av 1200 soldater, 
uppdelade på 8 kompanier. Befälen avlönades genom att tilldelas ett boställe med 
ett stycke jord, vars omfattning styrdes av den militära graden. Länet var uppdelat 
på mindre socknar, som i sin tur var uppdelade i mindre roten, vilka bestod av två 
till fem gårdar. I varje rote skulle bönderna ansvara för att rekrytera en soldat och 
stå för dennes boende, ett stycke mark, viss praktisk hjälp på torpet, samt hans 
utrustning11. I utbyte mot att bönderna underhöll soldaten behövde de inte själva ge 
sig ut i krig.12  

Den soldat som många svenskar känner bäst till är förmodligen Gustav Karlsson 
som, i Vilhelm Mobergs roman, lyckades bli utvald att tillhöra det ständiga 
knekthållet (1927/2013, s. 42): 

Du ä en rask gosse du! sa han [kapten Jägerschiöld]. Va ska du ha för 
soldatnamn nu igen, du? Jo, just Rask ska du heta! Det namnet passar bra 
för dej – dä blir ett bra namn, det! 

Så hade nu drängen Gustav Karlsson blivit soldaten nummer 32 Rask vid 
Konga kompani av Kung. Kalmare regemente (…) 

Så kunde en rekrytering gå till i 1800-talets krigsmakt. Sedan gjordes vissa föränd-
ringar fram till år 1901. Till exempel 1812, tillkom den så kallade beväringsinrätt-
ningen som innebar att unga män gavs en militär värnpliktsutbildning, i syfte att 
kunna fungera som en reserv vilken kunde täcka upp vid personalbrister.13 Denna 
utbildning var inte att betrakta som allmän: om ekonomiska förutsättningar fanns i 
familjen, kunde de betala för att någon annan gjorde beväringen i sonens ställe 
(Officerstidningen, 2010:5, s. 19). Möjligheten att skaffa en ersättare försvann 1869, 

                                              
10 Nationalencyklopedin "Indelningsverket": https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ 
encyklopedi/lång/indelningsverket (besökt 180513) 
11 Sedermera organiserades kavalleriet och flottan på liknande sätt, men avseende kavalleriet var 
benämningen rusthåll i stället för rote och då skulle även rusthållaren stå för häst. För flottans del 
var det en båtsman som skulle avdelas. 
12 Centrala Soldatregistret, "Indelningsverket": http://www.soldatreg.se/indelningsverket/ (besökt 
200422) 
13 Rekryteringsmyndigheten, Pliktens historia: https://www.rekryteringsmyndigheten.se/om-
rekryteringsmyndigheten/historik/pliktens-historia/ (besökt 200425) 
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2 Från indelningsverk och värnplikt mot 
anställt försvar 

För att förstå det som händer idag är det ofta till hjälp att veta varifrån det kommer, 
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benämnde 1.0 och 2.0, dvs. indelningsverk och värnplikt. Då denna historik syftar 
till att agera bakgrund kommer den att vara kort, även om den hade kunnat 
fördjupas och problematiseras. Efter det kommer jag att beskriva den politiska 
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4 Se Danielsson (2000) för vidare läsning om det äldre indelningsverket. 
5 Den militärhistoriska tidskriften Pennan & Svärdet, Sveriges indelte soldat: 
https://www.pennanochsvardet.se/militarhistoria/ militara-artiklar/allmaen-
militaerhistoria/sveriges-indelte-soldat (besökt 200420) 
6 Den militärhistoriska tidskriften Pennan & Svärde, Sveriges indelte soldat: 
https://www.pennanochsvardet.se/militarhistoria/ militara-artiklar/allmaen-
militaerhistoria/sveriges-indelte-soldat (besökt 200420) 
7 Skatteverkets historiebeskrivning kring länsindelning och beskattning, De svenska skatternas 
historia: https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/broschyrer/ 
filer/117/1171.4.76a43be412206334b89800035146.html (besökt 200420) 
8 Nationalencyklopedin, "Reduktion": https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ 
encyklopedi/lång/reduktioner (besökt 200412) 
9 Nationalencyklopedin "Indelningsverket": https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ 
encyklopedi/lång/indelningsverket (besökt 180513) 
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Ordet "indelning" användes därför att vissa av statens inkomster på den tiden var 
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för dej – dä blir ett bra namn, det! 

Så hade nu drängen Gustav Karlsson blivit soldaten nummer 32 Rask vid 
Konga kompani av Kung. Kalmare regemente (…) 

Så kunde en rekrytering gå till i 1800-talets krigsmakt. Sedan gjordes vissa föränd-
ringar fram till år 1901. Till exempel 1812, tillkom den så kallade beväringsinrätt-
ningen som innebar att unga män gavs en militär värnpliktsutbildning, i syfte att 
kunna fungera som en reserv vilken kunde täcka upp vid personalbrister.13 Denna 
utbildning var inte att betrakta som allmän: om ekonomiska förutsättningar fanns i 
familjen, kunde de betala för att någon annan gjorde beväringen i sonens ställe 
(Officerstidningen, 2010:5, s. 19). Möjligheten att skaffa en ersättare försvann 1869, 

                                              
10 Nationalencyklopedin "Indelningsverket": https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ 
encyklopedi/lång/indelningsverket (besökt 180513) 
11 Sedermera organiserades kavalleriet och flottan på liknande sätt, men avseende kavalleriet var 
benämningen rusthåll i stället för rote och då skulle även rusthållaren stå för häst. För flottans del 
var det en båtsman som skulle avdelas. 
12 Centrala Soldatregistret, "Indelningsverket": http://www.soldatreg.se/indelningsverket/ (besökt 
200422) 
13 Rekryteringsmyndigheten, Pliktens historia: https://www.rekryteringsmyndigheten.se/om-
rekryteringsmyndigheten/historik/pliktens-historia/ (besökt 200425) 
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och istället kunde man köpa sig fri från de 30 dagarnas beväring för en summa av 
100 riksdaler. Friköpsmöjligheten upphörde 1872 och strax därefter, 1885, 
lagstiftades om skyldighet till militär utbildning för män mellan 21 och 32 år.14 

Under andra halvan av 1800-talet började riktas kritik emot indelningssystemet från 
olika håll. Bönder tyckte att det var för kostsamt att hålla knekten15, och även från 
andra håll fanns uppfattningar om att indelningsverket var ineffektivt och gav för 
låg kvalitet på soldaterna. Utifrån en vilja om en mer kraftfull krigsmakt växte en 
efterfrågan fram avseende värnpliktiga som var övade under en längre tid16. 

Det var dessutom så att runt om i Europa gick den militära utvecklingen i riktning 
mot stora arméer av värnpliktiga. Bland annat hade den preussiska värnpliktsarmén 
skördat stora framgångar i strid, vilket skapade tryck på att även det svenska 
systemet moderniserades.17 Denna militära utveckling gjorde att de indelta 
soldaterna inte längre ansågs vara ändamålsenliga, utan istället kom att representera 
något gammalmodigt.18 

2.2 Med värnplikten som personalförsörjning 

Under den senare delen av 1800-talet var indelningsverkets avskaffande en fråga i 
riksdagen. Värnplikten som "folkförsvar" gjorde också att försvarsfrågan fick en 
koppling till rösträttsfrågan. När väl riksdagsbeslut hade tagits, innebar det att från 
år 1901 rekryterades inga nya knektar, indelningssystemet upphörde och ersattes av 
en allmän värnplikt. 

Ända sedan Sverige lämnade indelningssystemet har landet haft lagstiftning rörande 
plikt för män att utbilda sig i att med vapen försvara riket vid ett väpnat angrepp. 
Värnplikten gällde för män mellan 21 och 40 år19, och redan året efter reformen 
trädde i kraft ryckte en värnpliktskull på 30 000 män in, för en 150 dagar lång 

                                              
14 Rekryteringsmyndigheten, Pliktens historia: https://www.rekryteringsmyndigheten.se/om-
rekryteringsmyndigheten/historik/pliktens-historia/ (besökt 200425) 
15 Militaria, "Indelningsverket": http://www.hhogman.se/indelningsverket-1800-tal.htm (besökt 
200420) 
16 Nationalencyklopedin "Indelningsverket": https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ 
encyklopedi/lång/indelningsverket (besökt 180513) 
17 Populär Historia, Politisk strid om indelta soldater: https://popularhistoria.se/politik/politisk-
strid-om-indelta-soldater (200417) 
18 Den militärhistoriska tidskriften Pennan & Svärdet, Sveriges indelte soldat: 
https://www.pennanochsvardet.se/ militarhistoria/militara-artiklar/allmaen-
militaerhistoria/sveriges-indelte-soldat (besökt 200420) 
19 Rekryteringsmyndigheten, Pliktens historia: https://www.rekryteringsmyndigheten.se/om-
rekryteringsmyndigheten/historik/pliktens-historia/ (besökt 200425) 
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värnpliktsutbildning, följd av tre repetitionsövningar20. Målsättningen var kunna 
mobilisera 600 000 soldater med hjälp av det färdiga värnpliktssystemet21. 

Under hela dess 109-åriga historia var syftet med värnplikten att säkerställa att För-
svarsmakten haft tillgång på personal (prop. 2009/10:160, s. 227). 
Krigsorganisationens årliga personalbehov styrde således det antal personer som 
utifrån mönstringsresultaten skrevs in till värnpliktsutbildning så att efterfrågan och 
utbud skulle kunna mötas. 

Förutom att utgöra en förstärkning av det svenska försvaret, var övergången till 
värnplikt även ett sätt för staten att kunna "forma, fostra och utbilda" en majoritet av 
männen oberoende av klassbakgrund och geografisk härkomst22. 

Senare har också värnplikten fungerat som en rekryteringskälla till officersyrket23. 
Under plikt genomförde män under en period av 7,5 till 15 månader sin 
värnpliktsutbildning, och kunde då ha tid att känna på om det var ett möjligt 
yrkesval eller ej. Den potentiella arbetsgivaren, Försvarsmakten, fick å sin sida 
möjlighet att under en förhållandevis lång provanställningsliknade period få pröva 
hur den unga personen fungerade i yrket, i gruppen och i olika situationer av stress, 
trötthet, fysisk ansträngning och yttre påfrestningar. Utifrån denna omfattande, 
utvärderade och betygssatta rekryteringsbas kunde sedan Försvarsmakten välja de 
som var bäst lämpade för en framtida officerskarriär. 

Betygssättningen av de värnpliktiga – det så kallade vitsordet – var standardiserat, 
och från 1960-talet och framåt bestod av tre kriterier vilka var värderade på en 
tiogradig skala. Den första positionen angav ordning och uppförande, den andra 
positionen representerade lämplighet i befattning och den tredje stod för kunskaper 
samt färdigheter. Ett soldatbetyg motsvarande 10-5-5 var godkänt för 
krigsplacering, medan det i praktiken under lång tid krävdes 10-7-7, för att antas till 
FN-mission, utlandsstyrka eller till officersutbildning efter den fullgjorda 
värnplikten24. 

Såväl lagstiftning som dess tillämpning har ändrats ett flertal gånger under 1900-
talet25. Från år 1980 öppnades möjligheten för kvinnor att mönstra, för att sedan, 
                                              
20 Försvarsmakten, Värnplikt under 109 år: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-
fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/ (besökt 170811) 
21 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Säkerhetspolitik: 
https://www.sakerhetspolitik.se/ Forsvar/totalforsvarsplikt/Historia-Varnplikten/ (besökt 200425)  
22 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Säkerhetspolitik: 
https://www.sakerhetspolitik.se/ Forsvar/totalforsvarsplikt/Historia-Varnplikten/ (besökt 200425) 
23 Fram till 1979 fanns befälsrekrytering via ett första års befälsutbildning innan anställning i stället för 
värnplikt. 
24 Från slutet av år 2006 justerades soldatbetyget. Bland annat ersattes första positionen med ja/nej 
vilket representerade huruvida individen ansågs lämplig eller ej för internationell tjänst. 
25 Fram till 1952 fanns Volontärsystemet, vilket ges en beskrivning av Bergström i Kungliga 
Krigsvetenskapsakademins (KKrVA) handlingar, 110114: https://kkrva.se/wp-
content/uploads/Artiklar/113/kkrvaht_3_2011_5.pdf (besökt 200628) 
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och istället kunde man köpa sig fri från de 30 dagarnas beväring för en summa av 
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14 Rekryteringsmyndigheten, Pliktens historia: https://www.rekryteringsmyndigheten.se/om-
rekryteringsmyndigheten/historik/pliktens-historia/ (besökt 200425) 
15 Militaria, "Indelningsverket": http://www.hhogman.se/indelningsverket-1800-tal.htm (besökt 
200420) 
16 Nationalencyklopedin "Indelningsverket": https://www-ne-se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ 
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värnpliktsutbildning, följd av tre repetitionsövningar20. Målsättningen var kunna 
mobilisera 600 000 soldater med hjälp av det färdiga värnpliktssystemet21. 

Under hela dess 109-åriga historia var syftet med värnplikten att säkerställa att För-
svarsmakten haft tillgång på personal (prop. 2009/10:160, s. 227). 
Krigsorganisationens årliga personalbehov styrde således det antal personer som 
utifrån mönstringsresultaten skrevs in till värnpliktsutbildning så att efterfrågan och 
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och från 1960-talet och framåt bestod av tre kriterier vilka var värderade på en 
tiogradig skala. Den första positionen angav ordning och uppförande, den andra 
positionen representerade lämplighet i befattning och den tredje stod för kunskaper 
samt färdigheter. Ett soldatbetyg motsvarande 10-5-5 var godkänt för 
krigsplacering, medan det i praktiken under lång tid krävdes 10-7-7, för att antas till 
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Såväl lagstiftning som dess tillämpning har ändrats ett flertal gånger under 1900-
talet25. Från år 1980 öppnades möjligheten för kvinnor att mönstra, för att sedan, 
                                              
20 Försvarsmakten, Värnplikt under 109 år: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-
fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/ (besökt 170811) 
21 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Säkerhetspolitik: 
https://www.sakerhetspolitik.se/ Forsvar/totalforsvarsplikt/Historia-Varnplikten/ (besökt 200425)  
22 Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Säkerhetspolitik: 
https://www.sakerhetspolitik.se/ Forsvar/totalforsvarsplikt/Historia-Varnplikten/ (besökt 200425) 
23 Fram till 1979 fanns befälsrekrytering via ett första års befälsutbildning innan anställning i stället för 
värnplikt. 
24 Från slutet av år 2006 justerades soldatbetyget. Bland annat ersattes första positionen med ja/nej 
vilket representerade huruvida individen ansågs lämplig eller ej för internationell tjänst. 
25 Fram till 1952 fanns Volontärsystemet, vilket ges en beskrivning av Bergström i Kungliga 
Krigsvetenskapsakademins (KKrVA) handlingar, 110114: https://kkrva.se/wp-
content/uploads/Artiklar/113/kkrvaht_3_2011_5.pdf (besökt 200628) 
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beroende på utfall, göra värnplikten inom flygvapnet. År 1983 vidgades möjligheten 
till att omfatta även armén och marinen. Från år 1989 har det inte funnits några 
hinder för kvinnlig värnplikt oavsett roll26. Att göra värnplikten var frivilligt för 
kvinnor fram till dess att de inledde värnpliktsutbildningen, då den övergick till 
plikt. (se t.ex. Sundevall, 2011) 

Lagändringen som ägde rum 1995 innebar att såväl värnplikt, som civilplikt och all-
män tjänsteplikt började omfattas av samma lagstiftning: lagen om totalförsvarsplikt 
(1994:1809). Denna innebar att män var skyldiga att medverka i mönstring, samt att 
låta sina personliga förhållanden utredas. Den enskilde var även skyldig att 
tjänstgöra inom totalförsvaret i den mån fysiska och psykiska förutsättningar tillät. 
Enligt denna lag var samtliga män mellan 19 och 47 år pliktiga, och kunde tas ut till 
grund- och repetitionsutbildning, för att sedan om behov uppstod kunna kallas in för 
beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring. 

Även sedan 1995 har ändringar inom ramen för lagen om totalförsvarsplikt ägt rum, 
framför allt eftersom Försvarsmaktens behov förändrats. Antalet män som kallats in 
för mönstring och sedan fullgörande av värnplikt har från 1995 kraftigt minskat. 
Som ett exempel på det kan nämnas att år 1998 skrevs 24 824 personer in till 
grundläggande värnpliktsutbildning, medan den siffran hade sjunkit till 17211 år 
2004. (SOU 2009:63, s. 101)  

Från 2007/2008 lades ett gallringsmoment in – en webbaserad lämplighetsunder-
sökning. Lämplighetsundersökningen var ett självskattningstest kring personens 
hälsostatus, den fysiska prestationsförmågan, samt något om intressen och 
skolgång. Utifrån resultatet av de cirka sextio frågorna kunde sedan göras en 
bedömning av personens förutsättningar att göra värnplikten, varpå de mest 
lämpade kunde kallades till mönstring till Pliktverkets mönstringskontor. Detta nya 
förfarande gjorde att endast 16803 personer kallades in till mönstring under 2007, 
jämfört med 41 720 under året dessförinnan (SOU 2008:98, s. 13). De minskade 
värnpliktskullarna, som till exempel år 2007 bestod av 4716 personer (SOU 
2009:63, s. 101) avspeglades även i minskningen av antalet personer som lagfördes 
för brott emot totalförsvarsplikten, som 2004 var 156 personer mot 88 personer 
under år 2008 (SOU 2008:98, s. 13). Under de 109 åren med svensk värnplikt 
gjorde sammanlagt runt åtta miljoner personer, den så kallade mönstringen med två 
dagar av fysiska och psykologiska tester. 

Mönstring och värnpliktsutbildning utgick från Försvarsmaktens behov, men när det 
kom till frågor kring organisationens uppgifter, dimensionering osv., så ägde För-
svarsmakten inte själva rätten att fatta beslut kring detta. Avseende 
personalförsörjning med värnplikt är det även en lagstyrd fråga. Jag kommer därför 
i det avsnitt som följer försöka beskriva de skeenden som ledde fram till beslutet att 
övergå från värnplikt till frivillighet. 

                                              
26 Försvarsmakten, Värnplikten under 109 år: https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-
fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/ (besökt 190420) 
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2.3 Framväxten av beslutet om en ny personalförsörjning  

I avsnittet ovan rubriken kanske läsaren noterat att jag skall "försöka beskriva" den 
politiska och militära utvecklingen fram till beslutet att reformera. Den brasklappen 
kändes nödvändig, eftersom även experterna på detta område anser att det svårt att 
få klarhet. Exempelvis inledde professor Wilhelm Agrell den 18 januari 2011 sitt 
anförande vid organisationen Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen: 

Låt mig allra först göra en allmän reflexion kring de svårigheter som möter 
den som försöker förstå vad som hänt med försvaret de senaste 20 åren. 
Någonstans efter 1999-2000 visar det sig omöjligt att följa ett logiskt sam-
manhängande förlopp i planer, betänkanden och propositioner. Den som vill 
försöka förstå vad som står i alla dessa dokument måste i många fall läsa 
mellan rader och ge akt på betydelsebärande tomrum, sådant som plötsligt 
inte längre nämns. Hela skeendet framstår därför i efterhand som extremt 
ogenomskinligt, inte genom sekretess utan till följd av oöverskådlighet och 
på åtskilliga punkter genuin obegriplighet (...) 

Min beskrivning är baserad på material från riksdag och regering, Försvarsmakten, 
samt viss tidigare forskning, och syftar till att sätta in reformen samt organisationen 
Försvarsmakten i ett sammanhang. Historian tar sin början i slutet av 1980-talet och 
sträcker sig fram till beslutet att reformera personalförsörjningen från värnplikt till 
ett försvar med frivillighet som grund för personalförsörjningen. 

2.3.1 Försvarsmakten och dess övergripande uppgift 
Det militära försvaret utgör ett av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska verktyg. 
Försvarsmakten, en politiskt styrd myndighet, styrs av riksdag och regering genom 
lagar och förordningar, men även genom försvarsbeslut samt regleringsbrev. De 
parlamentariskt tagna försvarsbesluten, vilka är baserade på en 
inriktningsproposition, fattas, i regel27, vart fjärde år, och gäller sedan under den 
kommande perioden fram till nästa försvarsbeslut. Regleringsbrevet (som är årligt) 
baseras i sin tur på försvarsbeslutet, men är mer detaljerat, och anger vilka uppdrag 
Försvarsmakten har samt det ekonomiska utrymme det finns för att lösa dessa. Över 
tid har inriktningen av och målet med Försvarsmakten förändrats utifrån de 
politiska försvarsbesluten, vilket jag beskriver i följande avsnitt. 

Det som särskiljer Försvarsmakten som myndighet från andra myndigheter är dess 
förmåga till väpnad strid. Detta är myndighetens bidrag till den svenska försvars- 
och säkerhetspolitiken, och kan användas både för att förebygga och dämpa 
konflikter, men även för att avhålla från krig. Förmågan till väpnad strid är därf r 

                                              
27 Som exempel på formuleringen "i regel" kan ges att inriktningsproposition skulle leda fram till 
Försvarsbeslut, vilken var planerad att läggas fram under senare delen av 2008, istället lades fram i 
mars 2009 utifrån att Försvarsberedningen önskade ytterligare fördjupning av underlaget kopplat 
till omständigheter i omvärlden, framför allt Georgien, Försvarsbeslutet skjuts upp, 080909: 
Forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2008/09/forsvarsbeslutet-skjuts-upp1/ (besökt 190420) 
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beroende på utfall, göra värnplikten inom flygvapnet. År 1983 vidgades möjligheten 
till att omfatta även armén och marinen. Från år 1989 har det inte funnits några 
hinder för kvinnlig värnplikt oavsett roll26. Att göra värnplikten var frivilligt för 
kvinnor fram till dess att de inledde värnpliktsutbildningen, då den övergick till 
plikt. (se t.ex. Sundevall, 2011) 

Lagändringen som ägde rum 1995 innebar att såväl värnplikt, som civilplikt och all-
män tjänsteplikt började omfattas av samma lagstiftning: lagen om totalförsvarsplikt 
(1994:1809). Denna innebar att män var skyldiga att medverka i mönstring, samt att 
låta sina personliga förhållanden utredas. Den enskilde var även skyldig att 
tjänstgöra inom totalförsvaret i den mån fysiska och psykiska förutsättningar tillät. 
Enligt denna lag var samtliga män mellan 19 och 47 år pliktiga, och kunde tas ut till 
grund- och repetitionsutbildning, för att sedan om behov uppstod kunna kallas in för 
beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring. 

Även sedan 1995 har ändringar inom ramen för lagen om totalförsvarsplikt ägt rum, 
framför allt eftersom Försvarsmaktens behov förändrats. Antalet män som kallats in 
för mönstring och sedan fullgörande av värnplikt har från 1995 kraftigt minskat. 
Som ett exempel på det kan nämnas att år 1998 skrevs 24 824 personer in till 
grundläggande värnpliktsutbildning, medan den siffran hade sjunkit till 17211 år 
2004. (SOU 2009:63, s. 101)  

Från 2007/2008 lades ett gallringsmoment in – en webbaserad lämplighetsunder-
sökning. Lämplighetsundersökningen var ett självskattningstest kring personens 
hälsostatus, den fysiska prestationsförmågan, samt något om intressen och 
skolgång. Utifrån resultatet av de cirka sextio frågorna kunde sedan göras en 
bedömning av personens förutsättningar att göra värnplikten, varpå de mest 
lämpade kunde kallades till mönstring till Pliktverkets mönstringskontor. Detta nya 
förfarande gjorde att endast 16803 personer kallades in till mönstring under 2007, 
jämfört med 41 720 under året dessförinnan (SOU 2008:98, s. 13). De minskade 
värnpliktskullarna, som till exempel år 2007 bestod av 4716 personer (SOU 
2009:63, s. 101) avspeglades även i minskningen av antalet personer som lagfördes 
för brott emot totalförsvarsplikten, som 2004 var 156 personer mot 88 personer 
under år 2008 (SOU 2008:98, s. 13). Under de 109 åren med svensk värnplikt 
gjorde sammanlagt runt åtta miljoner personer, den så kallade mönstringen med två 
dagar av fysiska och psykologiska tester. 

Mönstring och värnpliktsutbildning utgick från Försvarsmaktens behov, men när det 
kom till frågor kring organisationens uppgifter, dimensionering osv., så ägde För-
svarsmakten inte själva rätten att fatta beslut kring detta. Avseende 
personalförsörjning med värnplikt är det även en lagstyrd fråga. Jag kommer därför 
i det avsnitt som följer försöka beskriva de skeenden som ledde fram till beslutet att 
övergå från värnplikt till frivillighet. 

                                              
26 Försvarsmakten, Värnplikten under 109 år: https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-
fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/ (besökt 190420) 

Från indelningsverk och värnplikt mot anställt försvar 

21 

2.3 Framväxten av beslutet om en ny personalförsörjning  

I avsnittet ovan rubriken kanske läsaren noterat att jag skall "försöka beskriva" den 
politiska och militära utvecklingen fram till beslutet att reformera. Den brasklappen 
kändes nödvändig, eftersom även experterna på detta område anser att det svårt att 
få klarhet. Exempelvis inledde professor Wilhelm Agrell den 18 januari 2011 sitt 
anförande vid organisationen Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen: 

Låt mig allra först göra en allmän reflexion kring de svårigheter som möter 
den som försöker förstå vad som hänt med försvaret de senaste 20 åren. 
Någonstans efter 1999-2000 visar det sig omöjligt att följa ett logiskt sam-
manhängande förlopp i planer, betänkanden och propositioner. Den som vill 
försöka förstå vad som står i alla dessa dokument måste i många fall läsa 
mellan rader och ge akt på betydelsebärande tomrum, sådant som plötsligt 
inte längre nämns. Hela skeendet framstår därför i efterhand som extremt 
ogenomskinligt, inte genom sekretess utan till följd av oöverskådlighet och 
på åtskilliga punkter genuin obegriplighet (...) 

Min beskrivning är baserad på material från riksdag och regering, Försvarsmakten, 
samt viss tidigare forskning, och syftar till att sätta in reformen samt organisationen 
Försvarsmakten i ett sammanhang. Historian tar sin början i slutet av 1980-talet och 
sträcker sig fram till beslutet att reformera personalförsörjningen från värnplikt till 
ett försvar med frivillighet som grund för personalförsörjningen. 

2.3.1 Försvarsmakten och dess övergripande uppgift 
Det militära försvaret utgör ett av Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska verktyg. 
Försvarsmakten, en politiskt styrd myndighet, styrs av riksdag och regering genom 
lagar och förordningar, men även genom försvarsbeslut samt regleringsbrev. De 
parlamentariskt tagna försvarsbesluten, vilka är baserade på en 
inriktningsproposition, fattas, i regel27, vart fjärde år, och gäller sedan under den 
kommande perioden fram till nästa försvarsbeslut. Regleringsbrevet (som är årligt) 
baseras i sin tur på försvarsbeslutet, men är mer detaljerat, och anger vilka uppdrag 
Försvarsmakten har samt det ekonomiska utrymme det finns för att lösa dessa. Över 
tid har inriktningen av och målet med Försvarsmakten förändrats utifrån de 
politiska försvarsbesluten, vilket jag beskriver i följande avsnitt. 

Det som särskiljer Försvarsmakten som myndighet från andra myndigheter är dess 
förmåga till väpnad strid. Detta är myndighetens bidrag till den svenska försvars- 
och säkerhetspolitiken, och kan användas både för att förebygga och dämpa 
konflikter, men även för att avhålla från krig. Förmågan till väpnad strid är därf r 

                                              
27 Som exempel på formuleringen "i regel" kan ges att inriktningsproposition skulle leda fram till 
Försvarsbeslut, vilken var planerad att läggas fram under senare delen av 2008, istället lades fram i 
mars 2009 utifrån att Försvarsberedningen önskade ytterligare fördjupning av underlaget kopplat 
till omständigheter i omvärlden, framför allt Georgien, Försvarsbeslutet skjuts upp, 080909: 
Forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2008/09/forsvarsbeslutet-skjuts-upp1/ (besökt 190420) 
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den som ska ligga till grund f r både upprätt ållande och utvecklande av  veriges 
militära f rsvar. (prop. 2008/09:140) 

Den målformulering för det svenska försvaret som gällde under försvarsbeslutspe-
rioden år 2010 till 2014, det vill säga vid tiden då reformen att gå från värnplikt till 
ett anställt försvar introducerades, var att "enskilt oc  tillsammans med andra, inom 
oc  utom landet, f rsvara  verige oc  främja vår säker et". Detta skulle 
Försvarsmakten göra genom att: " ävda  veriges suveränitet, värna suveräna 
rättig eter oc  nationella intressen, f reb gga oc   antera konflikter oc  krig, samt 
sk dda sam ället oc  dess funktionalitet i form av st d till civila myndigheter" 
(prop. 2008/09:140, s. 33). 

Skrivningarna "enskilt och tillsammans med andra" och "inom och utom landet" vi-
sar att Försvarsmaktens uppgifter i grunden förändrats sedan början av 2000-talet. I 
det följande förklarar jag hur dessa skrivningar kommit att utgöra målformuleringar 
för det svenska försvaret, samt något om hur de bidragit till beslutet att reformera 
försvarets personalförsörjning. 

2.3.2 Massarméer försvinner under nya förutsättningar 
Till följd av erfarenheterna från två världskrig och ett efterföljande kallt krig28 var 
så gott som samtliga europeiska länders försvar numerärt mycket omfattande fram 
till 1980-talets slut. (King, 2011) Sveriges hållning var "alliansfrihet i fred, syftande 
till neutralitet i krig" (Agrell, 2000), och invasionsförsvaret syftade till att snabbt 
kunna mobilisera i fall av väpnat angrepp, och kvantitativt stora massarméer var 
lösningen på det som upplevdes som den tidens hot. 

Under åren 1989-1990, med Berlinmurens fall, Sovjetunionens upplösning, och 
Väst och Öst som närmade sig varandra, betecknades det säkerhetspolitiska klimatet 
som gott. Det som efterfrågades var ett kvantitativt mindre försvar med mer tränad 
personal. Ändamålsenligheten med de olika värnpliktssystemen började ifrågasättas 
allt mer bland Europas länder (Williams, 2005; King, 2011). 

1992 enades Socialdemokraterna och de borgerliga partierna om formuleringen att: 
"Sveriges militära alliansfri et, s ftande till att vårt land skall kunna vara neutralt i 
 ändelse av krig i vårt närområde, består." Denna formulering skapade, enligt stats-
vetaren Ulf Bjereld, en större handlingsfrihet åt Sverige i fall av krig. (Bjereld, 
2003, s. 327) 

I propositionen Totalförsvar i förnyelse bedömde den Socialdemokratiska rege-
ringen i mitten av 1990-talet att "[d]et saknas i dag politiska och militära förutsätt-
ningar för ett storkrig i Europa" (prop. 1995/96:12, s. 15) samt att [h]istoriska 

                                              
28 Med uttrycket Kalla kriget avses den konflikt som rådde från andra världskrigets slut, 1945, till 
1989/90, mellan USA och stora delar av västvärlden, och Sovjetunionen och dess allierade i 
framförallt Östeuropa. Med kallt krig, avses att det var kyliga relationer, kapprustning och 
överhängande hot, utan att bryta ut i väpnat krig. 
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landvinningar har gjorts genom den europeiska integrationsprocessen. Storkrig i 
Europa framstår idag som en omöjlighet." (ibid.). 

Med denna säkerhetspolitiska bedömning som grund menade regeringen att bety-
delsen av fredsfrämjande insatser ökade. Vidare ansågs det att man borde bredda sin 
syn på möjliga risker, hot och andra påfrestningar som landet kunde råka ut för även 
i fredstid. "Sammantaget talar detta för ett vidgat säkerhetsbegrepp" skrev 
regeringen i sin proposition (ibid., min kursivering). 

Mot bakgrund av den ljusa och stabilare omvärldsbedömning som man vid denna 
tid gjorde, minskade även kraven på att Försvarsmakten skulle inneha omedelbara 
förmågor att svara emot ett väpnat angrepp. Istället lyftes förmågan till anpassning 
fram (se t.ex. Rydén, 2003), eftersom framtiden bedömdes osäker. (prop. 
1996/97:4) 

2.3.3 Tillsammans med andra inom internationella insatser 
Sverige har en lång tradition av att ingå i FN-insatser. Så tidigt som 291956 deltog 
Sverige med trupp i den första FN-ledda fredsbevarande insatsen i Suez, och redan 
1948 fanns svenska officerare i Mellanöstern för att fungera som observatörer. 
Sedan dess har sammanlagt 100 000 svenskar tjänstgjort i svenska utlandsstyrkan i 
olika insatser i totalt  0 länder30. 

Det var emellertid först i början av 2000-talet som det breda politiska stödet för ett 
deltagande i internationellt försvarssamarbete och internationella fredsfrämjande 
insatser ökade. I propositionen Det nya försvaret inför Försvarsbeslutet år 2000 står 
att det militära f rsvaret skulle också vara "…bet dligt mindre till sin vol m än 
tidigare, men som har hög kvalitet och som är allsidigt användbar till en mängd 
olika typer av insatser. I stället för ett invasionsförsvar behövs ett insatsförsvar där 
möjligheten till framtida anpassning är en viktig planeringsförutsättning" (prop. 
1999/2000:30, s. 1). 

Sverige skulle också, förutom att i samverkan med andra länder kunna planera och 
genomföra fredsbevarande operationer, även "…ha förmåga att i samverkan med 
andra länder planera och genomföra fredsframtvingande operationer, som främst 
skall kunna ske med markförband i Europa och dess närhet" (op. cit., s. 46). 

På medellång sikt, inom 5 år från beslut, skulle dessutom Försvarsmakten ha för-
måga att genomföra motsvarande fredsframtvingande operationer globalt (ibid; För-
svarsmaktens regleringsbrev 2002, s. 10 och s. 13). Ledorden från politiskt håll var 

                                              
29 Försvarsmakten, Avslutade truppinsatser: https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-
fakta/var-historia/mer-historia/avslutade-truppinsatser/ (besökt: 200418) 
30 FN-tidskriften Världshorisont, FNs Fredsinsatser (2017:2): https://fn.se/wp-
content/uploads/2016/02/2-17-FNs-fredsinsatser.pdf 
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1948 fanns svenska officerare i Mellanöstern för att fungera som observatörer. 
Sedan dess har sammanlagt 100 000 svenskar tjänstgjort i svenska utlandsstyrkan i 
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Det var emellertid först i början av 2000-talet som det breda politiska stödet för ett 
deltagande i internationellt försvarssamarbete och internationella fredsfrämjande 
insatser ökade. I propositionen Det nya försvaret inför Försvarsbeslutet år 2000 står 
att det militära f rsvaret skulle också vara "…bet dligt mindre till sin vol m än 
tidigare, men som har hög kvalitet och som är allsidigt användbar till en mängd 
olika typer av insatser. I stället för ett invasionsförsvar behövs ett insatsförsvar där 
möjligheten till framtida anpassning är en viktig planeringsförutsättning" (prop. 
1999/2000:30, s. 1). 

Sverige skulle också, förutom att i samverkan med andra länder kunna planera och 
genomföra fredsbevarande operationer, även "…ha förmåga att i samverkan med 
andra länder planera och genomföra fredsframtvingande operationer, som främst 
skall kunna ske med markförband i Europa och dess närhet" (op. cit., s. 46). 

På medellång sikt, inom 5 år från beslut, skulle dessutom Försvarsmakten ha för-
måga att genomföra motsvarande fredsframtvingande operationer globalt (ibid; För-
svarsmaktens regleringsbrev 2002, s. 10 och s. 13). Ledorden från politiskt håll var 

                                              
29 Försvarsmakten, Avslutade truppinsatser: https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-
fakta/var-historia/mer-historia/avslutade-truppinsatser/ (besökt: 200418) 
30 FN-tidskriften Världshorisont, FNs Fredsinsatser (2017:2): https://fn.se/wp-
content/uploads/2016/02/2-17-FNs-fredsinsatser.pdf 
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tillsammans och samverkan och det var här som svenska politiker började uttrycka 
möjligheten för ett svenskt deltagande även i fredsframtvingande insatser.31  

Utifrån Försvarsbeslutet år 2000 kom således internationella insatser att vara en pri-
oriterad uppgift för Försvarsmakten. Det nationella förvaret blev nedtonat i 
förhållande till de internationella uppgifterna. Man hävdade från politiskt håll att 
nutida hot och utmaningar till stor del är gränsöverskridande, och att säkerhet därför 
bäst åstadkoms gemensamt och med ett nära samarbete med såväl andra länder som 
organisationer.(prop. 1999/2000:30) 

Under lång tid kvarstod dock det politiska stödet för bibehållen värnplikt. Vid sidan 
om värnpliktens roll som personalförsörjare har värnplikten setts som en viktig 
rekryteringsbas för officersyrket. Även den demokratiska aspekten och tanken om 
försvarets folkförankring har vägt tungt i diskussioner om värnpliktens vara eller 
inte vara. Så sent som år 2000 skrev Pliktutredningen i sina överväganden följande:  

Det svenska försvarets folkliga förankring har en mycket stark tradition. 
Folkförankringen är en av grunderna för totalförsvaret. Den stärker 
säkerhets- och försvarspolitikens trovärdighet och därmed försvarsviljan. 
Ett starkt folkligt engagemang är en förutsättning för att samhället skall stå 
rustat att uthärda och motstå allvarliga hot, risker och påfrestningar i både 
fred och krig. Enligt utredningens mening sker detta bäst genom ett plikt-
system. (SOU 2000:21, del II, s. 156) 

2002 enades den Socialdemokratiska regeringen tillsammans med Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet om en ny säkerhetspolitisk doktrin vilken 
innehöll följande formulering: "Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhets-
politiska linje, med möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har 
tjänat oss väl" (Ds 2003:8, s. 26). Denna formulering ökade möjligheterna för 
Sverige att agera tillsammans och i samverkan med både andra nationer och med 
olika organisationer (Agrell, 2013). 

Även i senare försvarsbeslut, 2004 och 2009, underströks betydelsen av internation-
ellt engagemang för Försvarsmakten. Internationella uppgifter blev en huvuduppgift 
för Sverige och för den svenska Försvarsmakten, och de nationella uppgifterna 
tonades ner än mer. Den så kallade solidaritetsklausulen i EU:s Lissabonfördrag 
som tecknades 2009, betydde att EU:s medlemsstater samt Norge och Island 

                                              
31 Fredsinsatser kan vara exempelvis fredsbevarande eller fredsframtvingande. Det är en viktig 
skillnad, inte minst folkrättsligt, mellan de båda. Fredsbevarande insatser utgår från FN-stadgans 
kapitel VI, är aktuella efter att ett avtal om fred eller eldupphör ingåtts mellan stridande parter. 
Insatsen kan endast bli aktuell om parterna själva medgivit den, och kan innefatta: övervakning, 
rapportering, avväpning eller vid behov åtskiljande. Fredsframtvingande insatser däremot, baseras 
på FN-stadgans kapitel VII, betyder att upprätthålla eller återställa freden i en inomstatlig eller 
mellanstatlig konflikt med tvingande militära medel eller hot om tvingande militära medel. Källor: 
Försvarsmakten.se samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) internetsida 
Säkerhetspolitik.se, Fredsbevarande: https://www.sakerhetspolitik.se/Ordlista/F/Fredsbevarande-
insatser/ samt Fredsframtvingande: https://www.sakerhetspolitik.se/Ordlista/F/Fredsframtvingande-
insatser/ (besökt 200204) 
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solidariskt skulle bistå varandra vid terroristattacker, olyckor eller naturkatastrofer. 
Regeringen skrev således i sin inriktningsproposition (2008/09:140, sid. 29): 

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett an-
grepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar 
oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör 
ha förmågan att kunna ge och ta emot militärt stöd. 

(…) Sveriges engagemang i fredsfrämjande insatser under EU:s, FN:s och 
Natos ledning bör öka. Ett fortsatt deltagande i den utbildnings- och 
övningsverksamhet som sker inom ramen för EU, Nato eller genom andra 
bi- och multilaterala verksamheter är av vikt för att utveckla vår operativa 
förmåga. 

Det är därför relevant att titta på hur den militära personalförsörjningen andra länder 
såg ut. 

2.3.4 Värnplikt som personalförsörjning i andra länder 
Den säkerhetspolitiska kartan ritades om som en följd av att Berlinmuren föll, samt 
att Warszawapakten och Sovjetunionen upplöstes. Gränsen mellan Öst och Väst 
blev mindre skarp, och det säkerhetspolitiska klimatet ansågs vara så gott att det 
inte bedömdes kräva massarméer. Som konsekvens förändrades de europeiska 
ländernas säkerhetspolitiska inriktningar. Utvecklingen gick även emot mindre, 
lättare, och mer högteknologiska försvar, vilka krävde välövad yrkesskicklig 
personal. Således började ändamålsenligheten med en personalförsörjning som 
byggde på värnplikt att ifrågasättas (Burk, 1992; Williams, 2005; King, 2011). 

Storbritannien och USA lämnade värnplikten redan tidigare: Storbritannien i början 
av sextiotalet, USA under 1973. Från runt mitten av 1990-talet fram till 2010-talet 
gick en rad nationer från värnplikt till anställda försvar, eller varianter på sådana. 
Först att lämna värnplikten och övergå till ett frivilligt anställt försvar var länder 
med ett högt invånarantal, det vill säga en stor inhemsk rekryteringsbas. Senare, 
under 2000-talet, övergick även länder med mindre folkmängd (Jonsson och 
Nordlund, 2010). Historien har också visat att det varit vanligare bland NATO-
länder att överge plikten och ha enbart anställd personal, än vad det varit bland 
länder som inte är medlemmar av försvarssamarbetet i NATO (Williams, 2005). 

Nederländerna och Belgien var först ut (1992 respektive 1994), och efter det har en 
lång rad länder övergått från värnplikt till ett anställt försvar, exempelvis Frankrike 
(2001), Spanien (2001), Italien (2005) och Polen (2008). En majoritet av NATOs 
medlemsländer hade övergått till ett anställt försvar. Av de europeiska länderna, var 
det endast Cypern, Danmark, Estland, Grekland, Norge, Turkiet, Österrike och 
Tyskland32 som hade kvar värnplikten vid tiden för det svenska beslutet. 33  

                                              
32 Tyskland lämnade värnplikten och övergick till ett anställt försvar år 2011. 
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tillsammans och samverkan och det var här som svenska politiker började uttrycka 
möjligheten för ett svenskt deltagande även i fredsframtvingande insatser.31  

Utifrån Försvarsbeslutet år 2000 kom således internationella insatser att vara en pri-
oriterad uppgift för Försvarsmakten. Det nationella förvaret blev nedtonat i 
förhållande till de internationella uppgifterna. Man hävdade från politiskt håll att 
nutida hot och utmaningar till stor del är gränsöverskridande, och att säkerhet därför 
bäst åstadkoms gemensamt och med ett nära samarbete med såväl andra länder som 
organisationer.(prop. 1999/2000:30) 

Under lång tid kvarstod dock det politiska stödet för bibehållen värnplikt. Vid sidan 
om värnpliktens roll som personalförsörjare har värnplikten setts som en viktig 
rekryteringsbas för officersyrket. Även den demokratiska aspekten och tanken om 
försvarets folkförankring har vägt tungt i diskussioner om värnpliktens vara eller 
inte vara. Så sent som år 2000 skrev Pliktutredningen i sina överväganden följande:  

Det svenska försvarets folkliga förankring har en mycket stark tradition. 
Folkförankringen är en av grunderna för totalförsvaret. Den stärker 
säkerhets- och försvarspolitikens trovärdighet och därmed försvarsviljan. 
Ett starkt folkligt engagemang är en förutsättning för att samhället skall stå 
rustat att uthärda och motstå allvarliga hot, risker och påfrestningar i både 
fred och krig. Enligt utredningens mening sker detta bäst genom ett plikt-
system. (SOU 2000:21, del II, s. 156) 

2002 enades den Socialdemokratiska regeringen tillsammans med Moderaterna, 
Kristdemokraterna och Centerpartiet om en ny säkerhetspolitisk doktrin vilken 
innehöll följande formulering: "Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhets-
politiska linje, med möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har 
tjänat oss väl" (Ds 2003:8, s. 26). Denna formulering ökade möjligheterna för 
Sverige att agera tillsammans och i samverkan med både andra nationer och med 
olika organisationer (Agrell, 2013). 

Även i senare försvarsbeslut, 2004 och 2009, underströks betydelsen av internation-
ellt engagemang för Försvarsmakten. Internationella uppgifter blev en huvuduppgift 
för Sverige och för den svenska Försvarsmakten, och de nationella uppgifterna 
tonades ner än mer. Den så kallade solidaritetsklausulen i EU:s Lissabonfördrag 
som tecknades 2009, betydde att EU:s medlemsstater samt Norge och Island 

                                              
31 Fredsinsatser kan vara exempelvis fredsbevarande eller fredsframtvingande. Det är en viktig 
skillnad, inte minst folkrättsligt, mellan de båda. Fredsbevarande insatser utgår från FN-stadgans 
kapitel VI, är aktuella efter att ett avtal om fred eller eldupphör ingåtts mellan stridande parter. 
Insatsen kan endast bli aktuell om parterna själva medgivit den, och kan innefatta: övervakning, 
rapportering, avväpning eller vid behov åtskiljande. Fredsframtvingande insatser däremot, baseras 
på FN-stadgans kapitel VII, betyder att upprätthålla eller återställa freden i en inomstatlig eller 
mellanstatlig konflikt med tvingande militära medel eller hot om tvingande militära medel. Källor: 
Försvarsmakten.se samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) internetsida 
Säkerhetspolitik.se, Fredsbevarande: https://www.sakerhetspolitik.se/Ordlista/F/Fredsbevarande-
insatser/ samt Fredsframtvingande: https://www.sakerhetspolitik.se/Ordlista/F/Fredsframtvingande-
insatser/ (besökt 200204) 
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solidariskt skulle bistå varandra vid terroristattacker, olyckor eller naturkatastrofer. 
Regeringen skrev således i sin inriktningsproposition (2008/09:140, sid. 29): 

Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett an-
grepp skulle drabba ett annat medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar 
oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör 
ha förmågan att kunna ge och ta emot militärt stöd. 

(…) Sveriges engagemang i fredsfrämjande insatser under EU:s, FN:s och 
Natos ledning bör öka. Ett fortsatt deltagande i den utbildnings- och 
övningsverksamhet som sker inom ramen för EU, Nato eller genom andra 
bi- och multilaterala verksamheter är av vikt för att utveckla vår operativa 
förmåga. 

Det är därför relevant att titta på hur den militära personalförsörjningen andra länder 
såg ut. 

2.3.4 Värnplikt som personalförsörjning i andra länder 
Den säkerhetspolitiska kartan ritades om som en följd av att Berlinmuren föll, samt 
att Warszawapakten och Sovjetunionen upplöstes. Gränsen mellan Öst och Väst 
blev mindre skarp, och det säkerhetspolitiska klimatet ansågs vara så gott att det 
inte bedömdes kräva massarméer. Som konsekvens förändrades de europeiska 
ländernas säkerhetspolitiska inriktningar. Utvecklingen gick även emot mindre, 
lättare, och mer högteknologiska försvar, vilka krävde välövad yrkesskicklig 
personal. Således började ändamålsenligheten med en personalförsörjning som 
byggde på värnplikt att ifrågasättas (Burk, 1992; Williams, 2005; King, 2011). 

Storbritannien och USA lämnade värnplikten redan tidigare: Storbritannien i början 
av sextiotalet, USA under 1973. Från runt mitten av 1990-talet fram till 2010-talet 
gick en rad nationer från värnplikt till anställda försvar, eller varianter på sådana. 
Först att lämna värnplikten och övergå till ett frivilligt anställt försvar var länder 
med ett högt invånarantal, det vill säga en stor inhemsk rekryteringsbas. Senare, 
under 2000-talet, övergick även länder med mindre folkmängd (Jonsson och 
Nordlund, 2010). Historien har också visat att det varit vanligare bland NATO-
länder att överge plikten och ha enbart anställd personal, än vad det varit bland 
länder som inte är medlemmar av försvarssamarbetet i NATO (Williams, 2005). 

Nederländerna och Belgien var först ut (1992 respektive 1994), och efter det har en 
lång rad länder övergått från värnplikt till ett anställt försvar, exempelvis Frankrike 
(2001), Spanien (2001), Italien (2005) och Polen (2008). En majoritet av NATOs 
medlemsländer hade övergått till ett anställt försvar. Av de europeiska länderna, var 
det endast Cypern, Danmark, Estland, Grekland, Norge, Turkiet, Österrike och 
Tyskland32 som hade kvar värnplikten vid tiden för det svenska beslutet. 33  

                                              
32 Tyskland lämnade värnplikten och övergick till ett anställt försvar år 2011. 
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Olika länder som gått från värnplikt till ett anställt försvar har tagit olika vägar fram 
till beslut samt motiverat besluten på lite olika sätt, på grund av faktorer som den 
nationella historien, den inrikespolitiska situationen, eller det geopolitiska läget. 
Oavsett varierande nationella skäl, ansåg alla de länder som lämnat värnplikten att 
det anställda försvaret var bättre lämpat för de internationella missioner som ägt 
rum efter kalla krigets slut. Med "bättre lämpat" avsåg förespråkarna av det 
anställda försvaret att detta i högre utsträckning än värnpliktsförsvaret kunde 
leverera flexibla, högteknologiska och expeditionära34 förmågor. En annan 
gemensam nämnare bland dessa länder var tron på sjunkande personalkostnader. En 
förhoppning i några av dem var att övergången till ett anställt försvar skulle frigöra 
pengar och öppna möjligheter att köpa ny materiel och modernare utrustning 
(Williams, 2005). 

Liksom olika länder haft olika skäl och tagit olika vägar till beslut att lämna värn-
plikten, så har olika ländernas system fått olika strukturer. Ett flertal länder har 
skapat åtgärder för att försöka förhindra personella obalanser; åtgärder som kan vara 
såväl positiva som negativa. Till de positiva incitamenten hör premier, bonusar, 
vidareutbildningar efter fullgjort kontrakt, veteranstöd, hemhjälp om den 
försvarsanställde gör utlandstjänstgöring, privata försäkringar, subventionerad 
barnomsorg samt hjälp med annan tjänst efter avslutad militärtjänstgöring. De 
negativa – inlåsande – åtgärderna kan vara återbetalningsskyldighet för 
utbildningskostnader eller kontrakt som innebär att den anställde förbinder sig att 
genom ett kontrakt stanna, minst, en viss tid (Williams, 2005). 

Den amerikanska försvarsforskaren Cindy Williams har under lång tid studerat sy-
stemet med frivilligt anställda, det så kallade "all-volunteer-forces" (AVF), i 
framför allt NATOs medlemsländer. Hon visade att en utveckling från värnplikt, 
och emot det anställda försvaret började i senare delen av 1990-talet (2005). Den 
svenska övergången från värnplikt till ett anställt försvar kan därför ses som en del i 
denna bredare europeiska utvecklingstrend (Strand och Berndtsson, 2015; Lindberg, 
2019). 

Militärsociologen Anthony King påpekade även att det finns kopplingar mellan den 
militära utvecklingen och den globala utvecklingen av arbetsmarknaden i stort. Den 
stora mängden industriarbetare har sedan 1970-talet ersatts av högteknologi och 
specialiserad personal på grund av en global konkurrens. En liknande situation har 
sedan 1990-talet fått försvarsmakter runt om i Europa att reformeras: från 

                                                                                                                                         
33 CIA The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/ fields/333.html (besökt 200516) 
34 Med expeditionär förmåga menas att förmågan att såväl nära som långt bort, i både fred och i 
krig, samt i alla typer av miljöer genomföra och stödja multinationella gemensamma operationer 
med litet eller inget regionalt stöd, samt att kunna upprätthålla förmågan under en viss tid. För att 
klara av detta behövs styrkor som är insatsberedda, har uthållighet, är interoperabla samt ett 
koordinerat logistiskt stöd. Läs mer i t.ex. Försvarsmakten, HKV (2011) Expeditionär förmåga - 
Tillämpat koncept: vision, krav och utveckling. 
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massarméer till mindre, men mer snabbrörliga och högteknologiska försvarsmakter, 
med välövade, frivilligt anställda med specialistkompetens. (2011) 

Att det fanns en trend, särskilt bland västliga industriländer, att gå från värnplikt till 
ett anställt försvar, påpekade även statsvetaren Pertti Joenniemi (2006). Han 
konstaterade att värnplikten i dessa länder betraktades vara "out of style". Och, 
tillade han, även om olika länder har genomfört övergången från värnplikt till ett 
anställt försvar i olika takt och av olika anledningar, så har "conscription (…) 
become hopelessly antiquated" (Joenniemi, 2006, s. 2). 

Från denna internationella utblick kommer jag nu att fortsätta beskrivningen av det 
svenska beslutet att övergå till ett frivilligt anställt försvar. 

2.3.5 Från värnplikt till beslut om ett frivilligt anställt försvar 
De politiska bedömningarna av omvärldsutvecklingen hade således lett till en 
ändrad svensk säkerhetspolitisk inriktning: från ett invasionsförsvar där det var 
förhållandevis låga krav på att kunna verka här och nu, till ett insatsförsvar med 
höga krav på disponibla militära förband som snabbt skulle kunna sättas in för att 
lösa olika uppgifter. Detta ställde krav på Försvarsmakten att ha snabbt tillgänglig 
och övad personal som kunde fungera med militär och civil personal från andra 
länder i de gemensamma internationella fredsbevarande- och fredsframtvingande 
insatserna. Dessa krav ansågs svåra att möta med värnpliktsförsvaret, då lagen om 
plikt omfattade enbart nationell värnplikt och kunde inte användas i fredstid vid 
internationella insatser. 

Parallellt med denna säkerhetspolitiska utveckling beslutade regeringen att 2007 
återigen tillsätta en parlamentarisk kommitté i syfte att utreda Försvarsmaktens per-
sonalförsörjning. Utredningen om totalförsvarsplikten som den kallades fick i 
uppdrag att "överväga vilka författningsändringar och övriga åtgärder som är 
nödvändiga för att möjliggöra frivillig rekrytering och utbildning av sådan personal 
som idag tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt" (Dir 2007:147, s. 
1). 

Ett delbetänkande kom under 2008 (SOU 2008:98), varefter utredningen fick till-
äggsdirektiv som i mitten av 2009 resulterade i utredningen Totalförsvarsplikt och 
frivillighet (2009:63). Utredningen angav då, bland annat, följande: 

Det på frivillighet baserade personalförsörjningssystemet är mer ändamål-
senligt för de uppgifter Försvarsmakten numera har att lösa samtidigt som 
grundorganisationen kan vara mindre och därigenom mer kostnadseffektiv. 
På samma gång blir systemet mer flexibelt och anpassningsbart för att möta 
nya krav i en föränderlig värld. Exempelvis kan utbildningssystemet med 
kort varsel – om försvarsberedskapen så kräver – kunna användas för att 
utbilda gruppbefäl, soldater och sjömän under plikt. (s. 207) 

I juni 2009 antog riksdagen den borgerliga alliansregeringens framlagda proposit-
ion, Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140). Denna proposition kallas även in-
riktningspropositionen då den syftade till att besluta om Försvarsmaktens förutsätt-
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Oavsett varierande nationella skäl, ansåg alla de länder som lämnat värnplikten att 
det anställda försvaret var bättre lämpat för de internationella missioner som ägt 
rum efter kalla krigets slut. Med "bättre lämpat" avsåg förespråkarna av det 
anställda försvaret att detta i högre utsträckning än värnpliktsförsvaret kunde 
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33 CIA The World Factbook: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/ fields/333.html (besökt 200516) 
34 Med expeditionär förmåga menas att förmågan att såväl nära som långt bort, i både fred och i 
krig, samt i alla typer av miljöer genomföra och stödja multinationella gemensamma operationer 
med litet eller inget regionalt stöd, samt att kunna upprätthålla förmågan under en viss tid. För att 
klara av detta behövs styrkor som är insatsberedda, har uthållighet, är interoperabla samt ett 
koordinerat logistiskt stöd. Läs mer i t.ex. Försvarsmakten, HKV (2011) Expeditionär förmåga - 
Tillämpat koncept: vision, krav och utveckling. 
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massarméer till mindre, men mer snabbrörliga och högteknologiska försvarsmakter, 
med välövade, frivilligt anställda med specialistkompetens. (2011) 
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2.3.5 Från värnplikt till beslut om ett frivilligt anställt försvar 
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höga krav på disponibla militära förband som snabbt skulle kunna sättas in för att 
lösa olika uppgifter. Detta ställde krav på Försvarsmakten att ha snabbt tillgänglig 
och övad personal som kunde fungera med militär och civil personal från andra 
länder i de gemensamma internationella fredsbevarande- och fredsframtvingande 
insatserna. Dessa krav ansågs svåra att möta med värnpliktsförsvaret, då lagen om 
plikt omfattade enbart nationell värnplikt och kunde inte användas i fredstid vid 
internationella insatser. 

Parallellt med denna säkerhetspolitiska utveckling beslutade regeringen att 2007 
återigen tillsätta en parlamentarisk kommitté i syfte att utreda Försvarsmaktens per-
sonalförsörjning. Utredningen om totalförsvarsplikten som den kallades fick i 
uppdrag att "överväga vilka författningsändringar och övriga åtgärder som är 
nödvändiga för att möjliggöra frivillig rekrytering och utbildning av sådan personal 
som idag tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt" (Dir 2007:147, s. 
1). 

Ett delbetänkande kom under 2008 (SOU 2008:98), varefter utredningen fick till-
äggsdirektiv som i mitten av 2009 resulterade i utredningen Totalförsvarsplikt och 
frivillighet (2009:63). Utredningen angav då, bland annat, följande: 

Det på frivillighet baserade personalförsörjningssystemet är mer ändamål-
senligt för de uppgifter Försvarsmakten numera har att lösa samtidigt som 
grundorganisationen kan vara mindre och därigenom mer kostnadseffektiv. 
På samma gång blir systemet mer flexibelt och anpassningsbart för att möta 
nya krav i en föränderlig värld. Exempelvis kan utbildningssystemet med 
kort varsel – om försvarsberedskapen så kräver – kunna användas för att 
utbilda gruppbefäl, soldater och sjömän under plikt. (s. 207) 

I juni 2009 antog riksdagen den borgerliga alliansregeringens framlagda proposit-
ion, Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140). Denna proposition kallas även in-
riktningspropositionen då den syftade till att besluta om Försvarsmaktens förutsätt-
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ningar och inriktning den närmaste försvarsbeslutsperioden, fram till år 2014. I Ett 
användbart försvar fanns följande formulering:  

Sveriges försvarsförmåga ökar genom att användbarheten och tillgänglig-
heten ökar. Med förändrade mål för det militära försvaret och en ny upp-
giftsställning för Försvarsmakten skapas en modern försvarsmakt som kla-
rar de säkerhetspolitiska utmaningarna. Regeringens solidaritetsförklaring 
innebär att Sverige ska kunna ta emot och lämna militärt stöd på ett annat 
sätt än tidigare. (prop. 2008/09:140, s. 1) 

I propositionen sades även att "[k]raven på insatsorganisationens användbarhet, till-
gänglighet och flexibilitet bör ligga till grund för utformningen av Försvarsmaktens 
nya personalförsörjningssystem" (2008/09:140, s. 75) och att "[p]ersonalförsörj-
ningen för alla personalkategorier i Försvarsmakten kommer att bygga på fri-
villighet" (op. cit., s. 1). 

Ännu fanns inte alla aspekter och konsekvenser beskrivna då Utredningen om total-
försvarsplikten inte hade presenterat sitt slutbetänkande när inriktningsproposit-
ionen lades fram, utan regeringen avsåg istället att "återkomma till riksdagen när 
slutbetänkandet från utredningen om totalförsvarsplikten (Fö 2008:01) har slut-
behandlats" (2008/09:140, s. 72). 

Angående tidsaspekten stod det i propositionen att "Försvarsmaktens nya insatsor-
ganisation bör vara intagen 2014. Dock bedöms inte samtliga förband vara fullt ope-
rativa 2014, främst beroende på bristande personaluppfyllnad. Regeringen vill 
understryka att den föreslagna utvecklingen mot ett mer tillgängligt försvar bara kan 
ske i den takt som ekonomin medger" (prop. 2008/09:140, s. 13). 

Och så antogs regeringens inriktningsproposition av riksdagen den 16 juni 2009 
med 153 rösters övervikt emot 15035. Den relativt breda politiska enighet som tidi-
gare hade rått i försvarsutskottet kring personalförsörjningsfrågan, och som är am-
bitionen när det kommer till försvarsfrågor överlag, upphörde när det konkretisera-
des till frågor kring hur. En majoritet röstade emellertid för inriktningspropo-
sitionen, och en reformerad personalförsörjning med enbart anställd personal. 

Ett år senare, den 19 maj 2010, antog riksdagen regeringens proposition Modern 
personalförsörjning för ett användbart försvar (2009/10:160) som rörde utform-
ningen av reformen: 

En reformerad personalförs rjning är en avg rande f rutsättning f r att ge-
nomf ra den f rsvarspolitiska inriktning som riksdagen  ar beslutat om. (s. 
72) 

                                              
35 För den som önskar en fördjupning kring den försvarspolitiska processen bakom beslutet att 
reformera Försvarsmaktens personalförsörjning finns en statsvetenskaplig avhandling (Lindberg, 
2019) som beskriver tiden från 1999 till fram till dess att inriktningsbeslutet togs 2009. 
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(…) personalf rs rjningen av samtliga ingående personalkategorier i 
  rsvarsmakten b r vila på frivillig et om f rsvarsberedskapen så medger36 
och att regeringen anser att en reformering (…) b r ta sin b rjan den   juli 
2010. (s. 95) 

Den 1 juli 2010 upphörde därmed den hundranioåriga praktiken av att personalför-
sörja det svenska försvaret med värnpliktig personal. 

Den sista dagen med plikt, den 30 juni 2010, delade överbefälhavaren under en hög-
tidlig ceremoni ut värnpliktsmedaljen till samtliga av de sista värnpliktiga som gick 
högvakten – ackompanjerad av marinens musikkår och flankerad av försvarsmi-
nistern på borggården utanför Kungliga slottet i Stockholm. På bilden nedan fäster 
överbefälhavaren symboliskt värnpliktsmedaljer samlat på representanter från de tre 
olika försvarsgrenarna; armén, flyget och marinen. 37 Mellan åren 1901 och 2010 
gjorde drygt fyra miljoner unga svenskar värnplikten. 

 

 
Bild 2.1 Medaljering av de sista värnpliktiga 30 juni 2010. Foto: Försvarsmakten, 
Combat Camera, Niklas Ehlén. 

Med denna historiska tillbakablick har scenen på vilken reformeringen skulle äga 
rum byggts upp, och jag går vidare till nästa kapitel, i vilket jag kommer att 
beskriva det ramverk och den tidigare forskning som har varit till hjälp i min studie. 

                                              
36 Om däremot "…krig, krigsfara eller andra utomordentliga omständig eter…" (prop. 
2008/09:140, s. 1) uppstod, skulle pliktpersonal bemanna insatsorganisationen. Värnplikten skulle 
enligt ovan formulering komma att läggas vilande i fredstid.  
37 Försvarsmakten; Värnplikten har muckat: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/06/den-svenska-varnplikten-har-muckat/ (besökt 
200418) 
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3 Tidigare forskning och studiens analytiska 
referensram  

I detta kapitel kommer jag att beskriva tidigare forskning kring reformer samt olika 
sätt på vilka forskare förhållit sig till reformering. Jag kommer även belysa hur in-
stitutioner, som under lång tid skapats, kan bidra till stabilisering av befintliga 
förhållanden − även i formella organisationer (Berger och Luckmann, 1967/1981). 
Men trots den stabilitet som institutioner bidrar till att upprätthålla, är det ändå 
möjligt för förändring att äga rum. En förändring kan ske exempelvis genom att 
organisationer tar till sig av nya idéer, vilka kan ändra den rådande praktiken 
(Czarniawska oc  Joerges,  99 ). Därf r kan man se reformering som "…idéer och 
praktik och sambandet dem emellan" (Brunsson och Olsen, 1990, s. 26). Att 
reformidéer färdas från en plats till en annan och översätts under färden 
(Czarniawska och Joerges, 1996) är utgångspunkten för den tolkningsmodell som 
jag kommer att använda i analysen. 

3.1 Reformer och reformering 

I det följande kommer jag att beskriva tidigare forskning om reformer, som 
företagits från olika utgångspunkter. Det finns nämligen många olika typer av 
organisationsförändringar, inte bara de orsakade av reformer; det kan vara små 
förändringar som sker kontinuerligt (Weick och Quinn, 1999) eller spontana 
initiativ "underifrån" som efter lång tid skapar förändring i hela organisationen 
(Löfström, 2003). 

Reformen är en typ av planerad förändring av organisationens, eller det större syste-
mets, form. Nils Brunssons och Johan P. Olsens (1990) definition av reformer tycks 
vara den vanligaste uppfattningen inom svensk forskning (Ivarsson Westerberg, 
2017), och då den är central citerar jag den igen: "…medvetna förändringar av 
organisationers former, deras strukturer, arbetssätt eller ideologier, i syfte att 
förbättra deras beteende och resultat" (Brunsson och Olsen, 1990, s. 11). 

Ett påpekande som Brunsson senare gjorde var att reformer är just försök att för-
ändra (2009), eftersom ingen på förhand kan veta om förändring kommer att äga 
rum, och om den förändring som kom att äga rum, var den som var planerad. 
Oberoende av resultat kan man dock prata om en reformprocess – det vill säga en 
samling av aktiviteter som sträcker sig över tid och rum och har förändring som 
syfte. 

Både reformer och reformering har, åtminstone, sedan mitten av förra seklet intres-
serat forskare som studerar offentliga organisationer, särskilt i Skandinavien. Det 
finns flera orsaker till detta: till exempel en omfattande offentlig sektor, vilket i sin 
tur har givit ett stort antal reformförsök. En ytterligare anledning kan vara vår 
offentlighetsprincip, vilken underlättar för forskare att få access till fältet för att 
studera reformer (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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Tidigare forskning visar emellertid att det kan vara svårt att genomföra planerade 
förändringar (Czarniawska, 1988; Brunsson och Olsen, 1990; Brunsson, 2009; 
Hood och Dixon, 2015). Vad är det då som gör att reformering regelbundet 
förekommer, trots att det visat sig vara svårt och osäkert? Brunsson (2009) lyfte 
fram några aspekter hos reformer som tillsammans med vissa organisatoriska 
förutsättningar kan gynna dess förekomst. Den första är att en reformidé ofta 
åberopar generella principer, som har förmågan att tilltala många. Enkelheten i 
beskrivningen av den framtida reformen, gör att den i jämförelse med en rådande 
praktik, som ofta är komplex och rörig, kan te sig som mycket attraktiv (Brunsson 
och Winberg, 1990; Brunsson, 2009) Svårigheter kommer därmed ofta i ljuset först 
när reformatörerna tvingas till att konkretisera de generella principerna, och då har 
reformeringen redan påbörjats. Brunsson hävdar därför att en reform aldrig är så 
attraktiv som precis innan den omsätts i praktiken. Att reformer är lättare att initiera 
än att genomföra är därför ett av skälen till varför så många reformer påbörjas och 
få fullföljs på det sätt som reformatörerna på förhand planerat (Brunsson, 2009). 
Och redan innan detta påpekade Brunsson oc  Olsen att "…reformer är lättare att 
initiera än att besluta och lättare att besluta än att genomföra" (1990, s. 17). 

Ett annat skäl till förekomsten av reformer är glömska. Att inte förra eller förrförra 
reformeringen blev som planerat, eller att genomförandet avbröts innan den 
planerade förändringen genomförts, tenderar att falla i glömska, liksom att man 
ibland initierar reformer med liknande innehåll om och om igen. Ett typiskt tema 
som har varit föremål för återkommande reformering i offentliga organisationer är 
önskan om att centralisera eller att decentralisera. Dessa kan äga rum ungefär 
varannan gång, enligt Brunsson (2009). Faktorer som i sin tur kan bidra till glömska 
är hög personalomsättning, att ledningen ofta byts ut, samt ledningens vana att ta in 
konsulter för att vara del av eller ansvara för reformen. Glömska kan även gynna 
reformer genom att osäkerhet kring en förestående reform reduceras, och kan därför 
göra människors inställning till en reformering mer positiv än vad den hade varit 
om var och en mindes den förra, eller förrförra, reformeringen. 

Reformer ses ofta som en möjlig lösning på olika problem. Ju fler problem som be-
slutsfattare anser finns i en organisation, desto mer sannolikt är att de kommer att 
initiera en reform. En reform kan även i sig självt bidra till fler reformer: om en 
reform inte lyckades att förändra det som beslutsfattarna planerat, så kan det leda 
till ytterligare en reform. (Brunsson, 2009) 

De ovan beskrivna aspekterna kan kopplas till vissa situationer i organisationer, 
såsom rörigt nuläge, glömska, personalomsättning, användande av konsulter, samt 
förekomst av problem. Enligt Nils Brunsson (2009) är reformering en så vanligt 
förekommande aktivitet i svenska offentliga organisationer, att den kan betraktas 
som rutin, och därför skapar stabilitet oftare än förändring. De två tillstånden, 
stabilitet och förändring, förekommer således samtidigt i formella organisationer, 
inte bara i offentlig sektor, men är särskilt tydliga där. 
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3 Tidigare forskning och studiens analytiska 
referensram  
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praktik och sambandet dem emellan" (Brunsson och Olsen, 1990, s. 26). Att 
reformidéer färdas från en plats till en annan och översätts under färden 
(Czarniawska och Joerges, 1996) är utgångspunkten för den tolkningsmodell som 
jag kommer att använda i analysen. 

3.1 Reformer och reformering 

I det följande kommer jag att beskriva tidigare forskning om reformer, som 
företagits från olika utgångspunkter. Det finns nämligen många olika typer av 
organisationsförändringar, inte bara de orsakade av reformer; det kan vara små 
förändringar som sker kontinuerligt (Weick och Quinn, 1999) eller spontana 
initiativ "underifrån" som efter lång tid skapar förändring i hela organisationen 
(Löfström, 2003). 

Reformen är en typ av planerad förändring av organisationens, eller det större syste-
mets, form. Nils Brunssons och Johan P. Olsens (1990) definition av reformer tycks 
vara den vanligaste uppfattningen inom svensk forskning (Ivarsson Westerberg, 
2017), och då den är central citerar jag den igen: "…medvetna förändringar av 
organisationers former, deras strukturer, arbetssätt eller ideologier, i syfte att 
förbättra deras beteende och resultat" (Brunsson och Olsen, 1990, s. 11). 

Ett påpekande som Brunsson senare gjorde var att reformer är just försök att för-
ändra (2009), eftersom ingen på förhand kan veta om förändring kommer att äga 
rum, och om den förändring som kom att äga rum, var den som var planerad. 
Oberoende av resultat kan man dock prata om en reformprocess – det vill säga en 
samling av aktiviteter som sträcker sig över tid och rum och har förändring som 
syfte. 

Både reformer och reformering har, åtminstone, sedan mitten av förra seklet intres-
serat forskare som studerar offentliga organisationer, särskilt i Skandinavien. Det 
finns flera orsaker till detta: till exempel en omfattande offentlig sektor, vilket i sin 
tur har givit ett stort antal reformförsök. En ytterligare anledning kan vara vår 
offentlighetsprincip, vilken underlättar för forskare att få access till fältet för att 
studera reformer (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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Tidigare forskning visar emellertid att det kan vara svårt att genomföra planerade 
förändringar (Czarniawska, 1988; Brunsson och Olsen, 1990; Brunsson, 2009; 
Hood och Dixon, 2015). Vad är det då som gör att reformering regelbundet 
förekommer, trots att det visat sig vara svårt och osäkert? Brunsson (2009) lyfte 
fram några aspekter hos reformer som tillsammans med vissa organisatoriska 
förutsättningar kan gynna dess förekomst. Den första är att en reformidé ofta 
åberopar generella principer, som har förmågan att tilltala många. Enkelheten i 
beskrivningen av den framtida reformen, gör att den i jämförelse med en rådande 
praktik, som ofta är komplex och rörig, kan te sig som mycket attraktiv (Brunsson 
och Winberg, 1990; Brunsson, 2009) Svårigheter kommer därmed ofta i ljuset först 
när reformatörerna tvingas till att konkretisera de generella principerna, och då har 
reformeringen redan påbörjats. Brunsson hävdar därför att en reform aldrig är så 
attraktiv som precis innan den omsätts i praktiken. Att reformer är lättare att initiera 
än att genomföra är därför ett av skälen till varför så många reformer påbörjas och 
få fullföljs på det sätt som reformatörerna på förhand planerat (Brunsson, 2009). 
Och redan innan detta påpekade Brunsson oc  Olsen att "…reformer är lättare att 
initiera än att besluta och lättare att besluta än att genomföra" (1990, s. 17). 

Ett annat skäl till förekomsten av reformer är glömska. Att inte förra eller förrförra 
reformeringen blev som planerat, eller att genomförandet avbröts innan den 
planerade förändringen genomförts, tenderar att falla i glömska, liksom att man 
ibland initierar reformer med liknande innehåll om och om igen. Ett typiskt tema 
som har varit föremål för återkommande reformering i offentliga organisationer är 
önskan om att centralisera eller att decentralisera. Dessa kan äga rum ungefär 
varannan gång, enligt Brunsson (2009). Faktorer som i sin tur kan bidra till glömska 
är hög personalomsättning, att ledningen ofta byts ut, samt ledningens vana att ta in 
konsulter för att vara del av eller ansvara för reformen. Glömska kan även gynna 
reformer genom att osäkerhet kring en förestående reform reduceras, och kan därför 
göra människors inställning till en reformering mer positiv än vad den hade varit 
om var och en mindes den förra, eller förrförra, reformeringen. 

Reformer ses ofta som en möjlig lösning på olika problem. Ju fler problem som be-
slutsfattare anser finns i en organisation, desto mer sannolikt är att de kommer att 
initiera en reform. En reform kan även i sig självt bidra till fler reformer: om en 
reform inte lyckades att förändra det som beslutsfattarna planerat, så kan det leda 
till ytterligare en reform. (Brunsson, 2009) 

De ovan beskrivna aspekterna kan kopplas till vissa situationer i organisationer, 
såsom rörigt nuläge, glömska, personalomsättning, användande av konsulter, samt 
förekomst av problem. Enligt Nils Brunsson (2009) är reformering en så vanligt 
förekommande aktivitet i svenska offentliga organisationer, att den kan betraktas 
som rutin, och därför skapar stabilitet oftare än förändring. De två tillstånden, 
stabilitet och förändring, förekommer således samtidigt i formella organisationer, 
inte bara i offentlig sektor, men är särskilt tydliga där. 
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3.2 Förändring och stabilitet 

Om förändring faktiskt sker, samt vad den består av beror därför på ett specifikt för-
hållande mellan den befintliga praktiken och det nya som reformatörer försöker 
införa; mellan stabilitet och förändringsbarhet. 

En kommentar som jag ibland hörde i den organisation jag har studerat, men som är 
väl känd i även i andra organisationer, var att "det sitter i väggarna". Men kan 
normer, tankemönster och rutiner sitta i väggarna? Det kan mycket väl vara så att 
dessa till del sitter i själva byggnaden, såsom Siebert et al. (2017) visade i en studie 
inom den skotska juridiska professionen. Där fann de att själva byggnaden och 
rumsligheten bidrog till reproducering av institutioner, både när det gällde 
interaktioner mellan de professionella och de professionellas förhållande till 
omvärlden. Författarna avslutade sin artikel med frågan vad som skulle hända med 
normer och handlingsmönster om juristerna av någon anledning flyttade till andra 
lokaler. 

Även om rumslighet och materialitet visade sig kunna bidra till att upprätthålla 
handlingsmönster, så sitter mycket i de icke-fysiska, men inflytelserika 
institutionerna. I min text använder jag det perspektiv som Peter Berger och 
Thomas Luckmann utvecklat för att förklara hur institutioner skapas, återskapas och 
har möjlighet att förändras (1967/1981). Enligt den sociologiska traditionen, 
definierade de "institution" som ett system av normer och regler som strukturerar 
mänskligt handlande till bestående eller återkommande handlingsmönster. För 
statsvetare eller jurister kan ett etablerande av en institution vara ett införande av en 
ny praktik eller en ny formell organisation; sociologer å sin sida har perspektivet att 
det inte räcker, utan det krävs lång tid av repetition för att de nya handlingsmönstren 
skall bli en institution. Därför använde Berger och Luckmann begreppet 
institutionalisering, det vill säga en process (som kan lyckas eller misslyckas) som 
kan leda till att en viss praktik eller organisation tas för given. 

En annan sida av institutioner är dess socialt kontrollerande funktion (Berger och 
Luckmann, 1981, s.73) vilken, vid sidan om lagar och formella regler, kan ha impli-
kationer på hur disciplinering och inordnande kan ske. Det bör tilläggas att flera 
olika repertoarer eller uppsättningar av institutionaliserade mönster kan vara 
möjliga inom en och samma organisation. 

De institutionaliserade sätten att agera överförs till nya aktörer i det sociala sam-
manhanget, i det organisatoriska fallet, till nya medarbetare. Det främsta medlet för 
att socialiseras in och för att reproducera samt föra vidare institutioner är 
kommunikation (Berger och Luckmann, 1981, s. 153), och så småningom delas 
gemensam kunskap även av nya medarbetare. På så vis hjälper socialiseringen av 
nykomlingar de institutionaliserade mönstren att fortleva, reproduceras och göras 
varaktiga över tid (op. cit., s.76 ff). 

Många institutioner har skapats under en lång tid (det finns diskussioner om det be-
hövs 200 år, eller om 70 år räcker, se t.ex. Czarniawska, 2015) och är därför så 
självklara att de ofta inte ens reflekteras över. Så var kommer då nya sätt att agera 
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utifrån och varför blir det vissa nya sätt som anammas och inte andra? John W. 
Meyer och Brian Rowan (1977) påpekade betydelsen av organisationernas 
omgivning och dess påverkan på de enskilda organisationerna. Organisationer tar in 
produkter, tjänster, tekniker, koncept, policys eller olika program från sin 
omgivning och tillämpar dessa i syfte att uppnå legitimitet, för att få ökade resurser 
och/eller för att överleva som organisation. Detta gör att organisationer som 
befinner sig i samma institutionella omgivning, det vill säga de som ser samma 
institutioner som relevanta, tenderar att bli mer och mer lika varandra – ett fenomen 
som Meyer och Rowan benämnde isomorfism38 (s. 345 f). 

Resultatet av detta, hävdade Meyer och Rowan (1977), är att det inte endast är inre 
styrning och kontroll som kan leda till förändring, utan även yttre påverkan. Ibland 
kan det emellertid hända att det uppstår motsättningar, eller till och med en 
oförenlighet, mellan de isomorfiska tendenserna och de tekniska kraven i 
verksamheten; för att lösa detta, så kan organisationer "(…) maintain gaps between 
their formal structures and their ongoing work activities" (1977, s.341). 

För att organisationer skall kunna följa de trender som dominerar i en viss institut-
ionell omgivning, och samtidigt kunna göra det som de måste, särkopplas i 
organisationen det som Meyer och Rowan kallar för en "fasad" från de aktiviteter 
och handlingar aktörerna i organisationen utför, om det är så att det uppstått en 
oförenlighet eller motsättning mellan dessa (op. cit., s. 343): 

(...) organizations are often loosely coupled (…) structural elements are 
only loosely linked to each other and to activities, rules are often violated, 
decisions are often unimplemented, or if implemented have uncertain 
consequences, technologies are of problematic efficiency, and evaluation 
and inspection systems are subverted or rendered so vague as to provide 
little coordination. 

Genom särkoppling kan legitimitet gentemot omgivningen upprätthållas, samtidigt 
som verksamheten kan fortgå utifrån sina krav. Liknande resonemang utvecklades 
av James March och Johan P. Olsen (1976) samt Weick (1976) utifrån begreppet lös 
koppling. Karl E. Weick avsåg med lös koppling, till skillnad från Meyer och 
Rowans särkopplade system, att det inom en och samma organisation kan existera 
fler än ett system, eller "event"/"element". Enligt Weick, kan dessa fungera 
samtidigt, trots att de endast i liten utsträckning är beroende av varandra. Det kan 
till exempel vara olika avdelningar inom en och samma organisation, som förvisso 
svarar an på varandra, men som utifrån skilda identiteter och/eller fysisk belägenhet 
eller logik agerar fristående från varandra. Därav att det kan sägs finnas en 
koppling, men att den är lös. (1976) 

Det bör läggas till ovan, liksom i vad som följer, att resonemanget avser planerade 
förändringar, sådana som reformer: det är självklart att oförutsedda kriser, sådana 
som krig eller pandemi, kan förändra även de mest stabila institutioner. 
                                              
38 Begreppet isomorfism härstammar från grekiskans iso, som betyder lik, samt morph, som 
betyder form. 
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3.2 Förändring och stabilitet 
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En kommentar som jag ibland hörde i den organisation jag har studerat, men som är 
väl känd i även i andra organisationer, var att "det sitter i väggarna". Men kan 
normer, tankemönster och rutiner sitta i väggarna? Det kan mycket väl vara så att 
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omvärlden. Författarna avslutade sin artikel med frågan vad som skulle hända med 
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Även om rumslighet och materialitet visade sig kunna bidra till att upprätthålla 
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institutionalisering, det vill säga en process (som kan lyckas eller misslyckas) som 
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En annan sida av institutioner är dess socialt kontrollerande funktion (Berger och 
Luckmann, 1981, s.73) vilken, vid sidan om lagar och formella regler, kan ha impli-
kationer på hur disciplinering och inordnande kan ske. Det bör tilläggas att flera 
olika repertoarer eller uppsättningar av institutionaliserade mönster kan vara 
möjliga inom en och samma organisation. 

De institutionaliserade sätten att agera överförs till nya aktörer i det sociala sam-
manhanget, i det organisatoriska fallet, till nya medarbetare. Det främsta medlet för 
att socialiseras in och för att reproducera samt föra vidare institutioner är 
kommunikation (Berger och Luckmann, 1981, s. 153), och så småningom delas 
gemensam kunskap även av nya medarbetare. På så vis hjälper socialiseringen av 
nykomlingar de institutionaliserade mönstren att fortleva, reproduceras och göras 
varaktiga över tid (op. cit., s.76 ff). 

Många institutioner har skapats under en lång tid (det finns diskussioner om det be-
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Resultatet av detta, hävdade Meyer och Rowan (1977), är att det inte endast är inre 
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och handlingar aktörerna i organisationen utför, om det är så att det uppstått en 
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only loosely linked to each other and to activities, rules are often violated, 
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consequences, technologies are of problematic efficiency, and evaluation 
and inspection systems are subverted or rendered so vague as to provide 
little coordination. 

Genom särkoppling kan legitimitet gentemot omgivningen upprätthållas, samtidigt 
som verksamheten kan fortgå utifrån sina krav. Liknande resonemang utvecklades 
av James March och Johan P. Olsen (1976) samt Weick (1976) utifrån begreppet lös 
koppling. Karl E. Weick avsåg med lös koppling, till skillnad från Meyer och 
Rowans särkopplade system, att det inom en och samma organisation kan existera 
fler än ett system, eller "event"/"element". Enligt Weick, kan dessa fungera 
samtidigt, trots att de endast i liten utsträckning är beroende av varandra. Det kan 
till exempel vara olika avdelningar inom en och samma organisation, som förvisso 
svarar an på varandra, men som utifrån skilda identiteter och/eller fysisk belägenhet 
eller logik agerar fristående från varandra. Därav att det kan sägs finnas en 
koppling, men att den är lös. (1976) 

Det bör läggas till ovan, liksom i vad som följer, att resonemanget avser planerade 
förändringar, sådana som reformer: det är självklart att oförutsedda kriser, sådana 
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38 Begreppet isomorfism härstammar från grekiskans iso, som betyder lik, samt morph, som 
betyder form. 
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Men om reformer visat sig vara en rutin, åtminstone inom den svenska offentliga 
sektorn, trots att det ofta inte blir som planerat, och trots att institutioner är så 
stabila, måste det vara något mer än planerad förändring av formen som motiverar 
reformatörerna? Sedan länge har det i Skandinavien funnits ett särskilt stort intresse 
för praktiknära studier om det som händer i organisationer, varför denna 
forskningstradition har kommit att benämnas skandinavisk institutionalism 
(Czarniawska och Sevón, 1996) eller, till och med, svensk institutionalism 
(Johansson, 2009). 

En gemensam nämnare för de studier som gjorts inom ramen för den skandinaviska 
institutionalismen, är att de intresserat sig för hur förändring sker i organisatoriska 
sammanhang (Johansson, 2002; Eriksson-Zetterquist, 2009). Forskare inom denna 
tradition ställer sig frågor som hur det kan komma sig att likartade idéer om 
exempelvis styrning, kvalitet eller relationer till kunder, kan florera i flera 
organisationer samtidigt, samt hur dessa idéer kan spridas till andra organisationer 
och få fäste. Den teoretiska tolkningen av observationer från praktiken har varierat 
beroende på vilken modell av idéspridning som antagits av forskarna (Czarniawska 
och Joerges, 1996). Själv har jag valt översättningsmodellen, men först presenterar 
jag andra kända alternativ på vilka fenomenet kan förstås. 

3.3 Om reformering som idéer på resa  

Reformering kan ses som implementering av beslut; som resultat av diffusion av 
populära idéer, eller som översättning av en idé till praktik. 

Begreppet implementering går tillbaka till 1960-talet och kommer från engelskans 
ord med samma betydelse. Detta i sin tur kommer från latinets plere eller implere 
som översatt till svenska betyder fylla respektive fylla upp39. Detta betraktelsesätt 
bygger på en föreställning om att det går, via rätt medel, att uppnå en 
överensstämmelse mellan beslut och resultat. I en klassisk text om implementering, 
av de nordamerikanska statsvetarna Jeffrey L. Pressman och Aaron Wildavsky 
(1973/1984), definierade de implementering som "(…) t e abilit  to forge 
subsequent links in the causal chain so as to obtain the desired results" (s. xxiii). 
Pressman och Wildavsky hävdade att för att implementera politiska beslut måste 
man ha kontroll över styrkedjan. Denna kedja skulle vara bestående av så få länkar 
som m jligt − ju fler länkar det fanns i kedjan mellan intentioner och resultat, desto 
mindre var chanserna att uppnå det planerade resultat. 

Detta betyder att, om det finns tillräckligt med relevanta resurser, men det önskade 
resultatet inte uppnås, så beror det troligen på att någon länk i kedjan hindrat 
överföringen av beslutet till praktiken. Från implementeringsperspektivet finns det 
nämligen risk att på varje nivå i organisationen något kan stanna upp, förvanskas, 
missuppfattas eller att ett motstånd uppstår. Innebörden är därför att ju färre länkar, 

                                              
39 Nationalencyklopedin, "implementera": https://www-ne-
se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ordbok/ svensk/implementera (besökt 191125) 
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desto bättre kontroll och större möjlighet till lyckad implementering (Pressman och 
Wildavsky, 1973/1984). 

Inom sociologin var istället diffusionsperspektivet ett populärt sätt att studera för-
ändring. Den mest välkände diffusionsteoretikern, nordamerikanske sociologen 
Everett Rogers, inspirerades av den franske sociologen Gabriel Tarde. Tarde 
hävdade emellertid att partiklar sprider sig som idéer, och inte tvärtom, att idéer 
sprider sig som partiklar, som de flesta av Rogers efterföljare tolkade det, påpekade 
Czarniawska (2012). 

I ett organisatoriskt sammanhang skulle det betyda att idéer som befinner sig i en 
"tät" omgivning (ex.vis tät av idéer), kommer att sprida sig till de "tunnare" omgiv-
ningarna (ex.vis till idéfattigare områden) − ända tills någon form av friktion eller 
motstånd sker40. Enligt denna modell sprids idéer och innovationer genom 
överföring av kommunikation i olika kanaler i det sociala systemet, och en störning 
kan förklaras med bristande initial kraft eller att friktion eller motstånd på vägen 
bromsar in den ursprungliga kraften. Och, tvärt om, när något sprids så som 
avsändaren avsett, är det tack vare styrkan i den initiala energin och frånvaro av 
motstånd på vägen (Rogers, 1962/2003). 

Överfört till studiet av organisatoriska förhållanden skulle det kunna tolkas som att 
spridning av exempelvis ett nytt ledarskapskoncept, eller en reformidé, kan resultera 
i precis det som reformatörer vill uppnå, om bara inte friktion eller motstånd uppstår 
på vägen. Om resultatet avviker från den ursprungliga planen, beror det på 
uppstannande i rörelsen, det vill säga tröghet eller motstånd i systemet. 

Med detta sätt att se på förändring så kan en analys av diffusionen tydliggöra möj-
liga "fel" och "misstag" som uppstod, vilka skulle kunna rättas till nästa gång. 
Sådana "brister" i diffusionen skulle då kunna avhjälpas genom bättre planering, att 
cheferna är tydligare, att kontrollen ökas, att utse förändringskoordinatorer, att ha 
tydligare riktlinjer eller på annat sätt minska störningarna i genomförandet av 
förändringsförsöket (Lindberg och Erlingsdóttir, 2005). 

Andra forskare såg emellertid att det fanns en möjlighet att "tröghet och motstånd" 
inte försvårar reformen, utan tvärtom, ger reformeringen den energi som behövs. 
Idéspridning uppfattades av dessa forskare som en översättningsprocess. Den 
franske sociologen Bruno Latour fick inspiration från både Tardes ursprungliga 
tankar och filosofen Michel Serres och introducerade översättningsmodellen (1986). 

Kärnan i översättningsmodellen är spridning i tid och rum av idéer, texter, bilder 
samt artefakter och innebär att dessa oundvikligen förändras när de byter plats − 
sätts över. Vidare, ger motsägelse, eller friktion, energi till idéspridning. Om ingen 
motsätter sig en idé kan det bero på att den är gammal, eller tråkig – eller att den av 
andra skäl inte fångar någons intresse. Något som följer på detta resonemang är att 
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Men om reformer visat sig vara en rutin, åtminstone inom den svenska offentliga 
sektorn, trots att det ofta inte blir som planerat, och trots att institutioner är så 
stabila, måste det vara något mer än planerad förändring av formen som motiverar 
reformatörerna? Sedan länge har det i Skandinavien funnits ett särskilt stort intresse 
för praktiknära studier om det som händer i organisationer, varför denna 
forskningstradition har kommit att benämnas skandinavisk institutionalism 
(Czarniawska och Sevón, 1996) eller, till och med, svensk institutionalism 
(Johansson, 2009). 

En gemensam nämnare för de studier som gjorts inom ramen för den skandinaviska 
institutionalismen, är att de intresserat sig för hur förändring sker i organisatoriska 
sammanhang (Johansson, 2002; Eriksson-Zetterquist, 2009). Forskare inom denna 
tradition ställer sig frågor som hur det kan komma sig att likartade idéer om 
exempelvis styrning, kvalitet eller relationer till kunder, kan florera i flera 
organisationer samtidigt, samt hur dessa idéer kan spridas till andra organisationer 
och få fäste. Den teoretiska tolkningen av observationer från praktiken har varierat 
beroende på vilken modell av idéspridning som antagits av forskarna (Czarniawska 
och Joerges, 1996). Själv har jag valt översättningsmodellen, men först presenterar 
jag andra kända alternativ på vilka fenomenet kan förstås. 

3.3 Om reformering som idéer på resa  

Reformering kan ses som implementering av beslut; som resultat av diffusion av 
populära idéer, eller som översättning av en idé till praktik. 

Begreppet implementering går tillbaka till 1960-talet och kommer från engelskans 
ord med samma betydelse. Detta i sin tur kommer från latinets plere eller implere 
som översatt till svenska betyder fylla respektive fylla upp39. Detta betraktelsesätt 
bygger på en föreställning om att det går, via rätt medel, att uppnå en 
överensstämmelse mellan beslut och resultat. I en klassisk text om implementering, 
av de nordamerikanska statsvetarna Jeffrey L. Pressman och Aaron Wildavsky 
(1973/1984), definierade de implementering som "(…) t e abilit  to forge 
subsequent links in the causal chain so as to obtain the desired results" (s. xxiii). 
Pressman och Wildavsky hävdade att för att implementera politiska beslut måste 
man ha kontroll över styrkedjan. Denna kedja skulle vara bestående av så få länkar 
som m jligt − ju fler länkar det fanns i kedjan mellan intentioner och resultat, desto 
mindre var chanserna att uppnå det planerade resultat. 

Detta betyder att, om det finns tillräckligt med relevanta resurser, men det önskade 
resultatet inte uppnås, så beror det troligen på att någon länk i kedjan hindrat 
överföringen av beslutet till praktiken. Från implementeringsperspektivet finns det 
nämligen risk att på varje nivå i organisationen något kan stanna upp, förvanskas, 
missuppfattas eller att ett motstånd uppstår. Innebörden är därför att ju färre länkar, 

                                              
39 Nationalencyklopedin, "implementera": https://www-ne-
se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/ordbok/ svensk/implementera (besökt 191125) 
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desto bättre kontroll och större möjlighet till lyckad implementering (Pressman och 
Wildavsky, 1973/1984). 

Inom sociologin var istället diffusionsperspektivet ett populärt sätt att studera för-
ändring. Den mest välkände diffusionsteoretikern, nordamerikanske sociologen 
Everett Rogers, inspirerades av den franske sociologen Gabriel Tarde. Tarde 
hävdade emellertid att partiklar sprider sig som idéer, och inte tvärtom, att idéer 
sprider sig som partiklar, som de flesta av Rogers efterföljare tolkade det, påpekade 
Czarniawska (2012). 

I ett organisatoriskt sammanhang skulle det betyda att idéer som befinner sig i en 
"tät" omgivning (ex.vis tät av idéer), kommer att sprida sig till de "tunnare" omgiv-
ningarna (ex.vis till idéfattigare områden) − ända tills någon form av friktion eller 
motstånd sker40. Enligt denna modell sprids idéer och innovationer genom 
överföring av kommunikation i olika kanaler i det sociala systemet, och en störning 
kan förklaras med bristande initial kraft eller att friktion eller motstånd på vägen 
bromsar in den ursprungliga kraften. Och, tvärt om, när något sprids så som 
avsändaren avsett, är det tack vare styrkan i den initiala energin och frånvaro av 
motstånd på vägen (Rogers, 1962/2003). 

Överfört till studiet av organisatoriska förhållanden skulle det kunna tolkas som att 
spridning av exempelvis ett nytt ledarskapskoncept, eller en reformidé, kan resultera 
i precis det som reformatörer vill uppnå, om bara inte friktion eller motstånd uppstår 
på vägen. Om resultatet avviker från den ursprungliga planen, beror det på 
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Med detta sätt att se på förändring så kan en analys av diffusionen tydliggöra möj-
liga "fel" och "misstag" som uppstod, vilka skulle kunna rättas till nästa gång. 
Sådana "brister" i diffusionen skulle då kunna avhjälpas genom bättre planering, att 
cheferna är tydligare, att kontrollen ökas, att utse förändringskoordinatorer, att ha 
tydligare riktlinjer eller på annat sätt minska störningarna i genomförandet av 
förändringsförsöket (Lindberg och Erlingsdóttir, 2005). 

Andra forskare såg emellertid att det fanns en möjlighet att "tröghet och motstånd" 
inte försvårar reformen, utan tvärtom, ger reformeringen den energi som behövs. 
Idéspridning uppfattades av dessa forskare som en översättningsprocess. Den 
franske sociologen Bruno Latour fick inspiration från både Tardes ursprungliga 
tankar och filosofen Michel Serres och introducerade översättningsmodellen (1986). 

Kärnan i översättningsmodellen är spridning i tid och rum av idéer, texter, bilder 
samt artefakter och innebär att dessa oundvikligen förändras när de byter plats − 
sätts över. Vidare, ger motsägelse, eller friktion, energi till idéspridning. Om ingen 
motsätter sig en idé kan det bero på att den är gammal, eller tråkig – eller att den av 
andra skäl inte fångar någons intresse. Något som följer på detta resonemang är att 
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resultat av förändringsförsök, om än aldrig så välplanerade, inte kan förutses, 
eftersom det alltid blir en översättning av den ursprungliga idén eller beslutet. 

I ett organisatoriskt sammanhang betyder det att den energi som den högste chefen 
laddar en reformidé med vid lanseringen, inte behöver vara mer kraftfull än den 
energi som vilken annan medarbetare som helst laddar idén med i ett senare skede. 
Alla är en del av samma helhet. Om någon väljer att inte plocka upp idén, kommer 
den inte att spridas vidare därifrån. 

I det följande kommer jag att fördjupa mitt perspektiv att se reformering som en 
översättning av reformidéer. 

3.4 Översättning av reformidéer 

Översättningsmodellen har använts i olika studier av reformering i offentliga orga-
nisationer samt förändringsförsök på en rad områden, bland andra: marknadisering 
och företagisering (Forssell, 1998; Forssell och Jansson, 2000; Blomquist, 1996; 
Löfström, 2003), kvalitetssäkring (Erlingsdóttir, 1999; Lindberg, 2002; Lindberg 
och Erlingsdóttir, 2005), managementkoncept (Rogberg, 2006), samt konceptet 
MBA-utbildning (Wedlin, 2004; Mazza et al., 2005). 

Christine Blomquist (1996) studerade i sin avhandling utifrån ett översättningsper-
spektiv införandet av beställar-utförarmodellen (BUM) i två svenska kommuner. 
BUM var under senare delen av 1980-talet och tidigt 1990-tal populär bland 
svenska kommuner, och handlade om att skapa marknadsliknande förutsättningar 
med konkurrens genom köp och sälj av tjänster mellan beställarenhet och utföraren-
het inom offentliga organisationer, såsom kommuner. I den ena kommunen motive-
rades reformeringen som en lösning på ekonomiska svårigheter, och när BUM pre-
senterades för berörda var den så generell att många av dem kunde känna sig tillta-
lade. Tack vare detta var det till en början möjligt för var och en att lägga in sina 
egna önskningar och målsättningar med verksamheten, varför översättningen var 
tämligen gemensam bland tjänstemän och politiker. Allteftersom idén blev mer 
högupplöst, blev det tydligt hur översättningarna gick isär; vissa stod även i konflikt 
med varandra. Den marknadsidé, som syftade till att komma till rätta med ekono-
miska svårigheter, kom att översättas som allt från ett nytt redovisningssystem, en 
mer utvecklad målstyrning, eller ett paradigmskifte – utifrån de kontexter där de 
olika aktörerna befann sig i samt de olika roller de innehade. I den andra kommunen 
motiverades BUM främst med att det befintliga systemet var ineffektivt och 
omodernt. Reformen om att skapa en marknad kom i denna kommun att få en 
ideologisk inneb rd − ett s stemskifte. Idén var t dligt formulerad oc  genom-
förandet styrdes "uppifrån-och-ned", vilket gjorde handlingsutrymmet mindre än i 
den förstnämnda kommunen. Dessutom bidrog den ideologiska aspekten av refor-
men till att den inte omfamnades av alla. Blomquist visade således på innebörden av 
tolkningsutrymme i en reformidé; vad som hände när en till en början mångtydig 
reformidé allteftersom konkretiserades, samt vad som hände när tolkningsutrymmet 
redan från början var litet. 
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Gudbjörg Erlingsdóttir (1999) studerade i sin avhandling spridning av två olika 
idéer om kvalitetssäkring: hur de färdades, togs emot och agerades på inom den 
svenska vården. Båda idéerna hämtades utifrån; den ena från det privata näringslivet 
och den andra från EU. Den idé som hämtades från näringslivet lämnade utrymme 
för omtolkning, medan den internationella idén kopierades noggrant. Den idé som 
kom i form av en paketlösning lämnade emellertid ett utrymme att välja var och av 
vem den skulle tillämpas. Den integrerades i en viss del av verksamheten, i 
laboratorierna, där den påverkade både arbetssätt och utformning av lokaler. Den 
internationella idén som var standardiserad togs emot utan problem i Sverige som i 
de andra länderna, medan den idé som erbjöd tolkningsutrymme uppfattades 
komma uppifrån och utifrån och buffrades därför bort. Erlingsdóttir visade i sin 
avhandling, utifrån ett översättningsperspektiv, på betydelsen av att kunna känna att 
en idé ligger nära den egna praktiken. Praktikerna i vården kunde inte känna igen 
sig i idén som kom från privata näringslivet, och valde därför bort den. 

Carina Löfström följde i sin avhandling (2003) bolagiseringen av Postverket. An-
ställda inom Posten tog till sig organisationens förnyelse på olika sätt beroende på 
vilken plats de befann sig och vilken del av reformidén som avsågs. Hon förklarade 
skillnaderna med att en idé som sammanfaller med ens framtidsbilder eller som 
uppfattas som en belöning har lättare att anammas i den befintliga praktiken. Det 
begrepp som Löfström använde för det som hände när den nya idén mötte de gamla 
vanorna var integrering. På vissa platser integrerades hela idén i befintlig 
verksamhet; på andra inarbetades endast en del av idén – den som tolkades som 
tillämplig. Löfström kallade det för selektiv integration. På ytterligare andra platser 
valdes idén helt bort såsom icke tillämplig just där; idén refuserades. Begreppet 
refusering lånade Löfström från Karin Winroths studie av en advokatbyrå (1999), 
där det användes för att signalera att en idé var omöjlig att realisera. Om refusering 
och förkastelse skulle kunna ha samma innebörd, så klargjorde Löfström att hon, till 
skillnad från Latour (1998), även såg refusering som ett uttryck för översättning. I 
begreppet "platser" lade inte Löfström in några geografiska eller hierarkiska 
aspekter, utan det innebar snarare sammanhang med gemensamma vanor. I 
slutdiskussionen i Löfströms avhandling skrev  on att när "…idéerna var tillräckligt 
vaga för att kunna tolkas på olika sätt, samtidigt som enheterna kunde agera relativt 
självständigt, kunde de översättas utifrån varje plats förutsättningar" (s. 195). En 
förutsättning för att det skall vara möjligt att integrera selektivt eller att refusera, är 
således att det finns ett lokalt handlingsutrymme. Löfström poängterade även, 
utifrån ett översättningsperspektiv, betydelsen av de specifika förutsättningar och 
föreställningar som fanns på varje plats, och hur dessa formade tolkningarna av idén 
om det framtida Posten AB. 

3.5 Min analysmodell 

Denna avhandling är skriven utifrån perspektivet att reformidén färdas genom över-
sättning (Czarniawska och Joerges, 1996). Att utgå från reformidén, och inte från en 
viss aktör som nämndes i inledningen, ger en möjlighet att inte behöva välja en nivå 
− uppifrån eller nerifrån – utan istället följa reformidén på de vägar den färdas, 
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resultat av förändringsförsök, om än aldrig så välplanerade, inte kan förutses, 
eftersom det alltid blir en översättning av den ursprungliga idén eller beslutet. 

I ett organisatoriskt sammanhang betyder det att den energi som den högste chefen 
laddar en reformidé med vid lanseringen, inte behöver vara mer kraftfull än den 
energi som vilken annan medarbetare som helst laddar idén med i ett senare skede. 
Alla är en del av samma helhet. Om någon väljer att inte plocka upp idén, kommer 
den inte att spridas vidare därifrån. 

I det följande kommer jag att fördjupa mitt perspektiv att se reformering som en 
översättning av reformidéer. 

3.4 Översättning av reformidéer 

Översättningsmodellen har använts i olika studier av reformering i offentliga orga-
nisationer samt förändringsförsök på en rad områden, bland andra: marknadisering 
och företagisering (Forssell, 1998; Forssell och Jansson, 2000; Blomquist, 1996; 
Löfström, 2003), kvalitetssäkring (Erlingsdóttir, 1999; Lindberg, 2002; Lindberg 
och Erlingsdóttir, 2005), managementkoncept (Rogberg, 2006), samt konceptet 
MBA-utbildning (Wedlin, 2004; Mazza et al., 2005). 

Christine Blomquist (1996) studerade i sin avhandling utifrån ett översättningsper-
spektiv införandet av beställar-utförarmodellen (BUM) i två svenska kommuner. 
BUM var under senare delen av 1980-talet och tidigt 1990-tal populär bland 
svenska kommuner, och handlade om att skapa marknadsliknande förutsättningar 
med konkurrens genom köp och sälj av tjänster mellan beställarenhet och utföraren-
het inom offentliga organisationer, såsom kommuner. I den ena kommunen motive-
rades reformeringen som en lösning på ekonomiska svårigheter, och när BUM pre-
senterades för berörda var den så generell att många av dem kunde känna sig tillta-
lade. Tack vare detta var det till en början möjligt för var och en att lägga in sina 
egna önskningar och målsättningar med verksamheten, varför översättningen var 
tämligen gemensam bland tjänstemän och politiker. Allteftersom idén blev mer 
högupplöst, blev det tydligt hur översättningarna gick isär; vissa stod även i konflikt 
med varandra. Den marknadsidé, som syftade till att komma till rätta med ekono-
miska svårigheter, kom att översättas som allt från ett nytt redovisningssystem, en 
mer utvecklad målstyrning, eller ett paradigmskifte – utifrån de kontexter där de 
olika aktörerna befann sig i samt de olika roller de innehade. I den andra kommunen 
motiverades BUM främst med att det befintliga systemet var ineffektivt och 
omodernt. Reformen om att skapa en marknad kom i denna kommun att få en 
ideologisk inneb rd − ett s stemskifte. Idén var t dligt formulerad oc  genom-
förandet styrdes "uppifrån-och-ned", vilket gjorde handlingsutrymmet mindre än i 
den förstnämnda kommunen. Dessutom bidrog den ideologiska aspekten av refor-
men till att den inte omfamnades av alla. Blomquist visade således på innebörden av 
tolkningsutrymme i en reformidé; vad som hände när en till en början mångtydig 
reformidé allteftersom konkretiserades, samt vad som hände när tolkningsutrymmet 
redan från början var litet. 
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Gudbjörg Erlingsdóttir (1999) studerade i sin avhandling spridning av två olika 
idéer om kvalitetssäkring: hur de färdades, togs emot och agerades på inom den 
svenska vården. Båda idéerna hämtades utifrån; den ena från det privata näringslivet 
och den andra från EU. Den idé som hämtades från näringslivet lämnade utrymme 
för omtolkning, medan den internationella idén kopierades noggrant. Den idé som 
kom i form av en paketlösning lämnade emellertid ett utrymme att välja var och av 
vem den skulle tillämpas. Den integrerades i en viss del av verksamheten, i 
laboratorierna, där den påverkade både arbetssätt och utformning av lokaler. Den 
internationella idén som var standardiserad togs emot utan problem i Sverige som i 
de andra länderna, medan den idé som erbjöd tolkningsutrymme uppfattades 
komma uppifrån och utifrån och buffrades därför bort. Erlingsdóttir visade i sin 
avhandling, utifrån ett översättningsperspektiv, på betydelsen av att kunna känna att 
en idé ligger nära den egna praktiken. Praktikerna i vården kunde inte känna igen 
sig i idén som kom från privata näringslivet, och valde därför bort den. 

Carina Löfström följde i sin avhandling (2003) bolagiseringen av Postverket. An-
ställda inom Posten tog till sig organisationens förnyelse på olika sätt beroende på 
vilken plats de befann sig och vilken del av reformidén som avsågs. Hon förklarade 
skillnaderna med att en idé som sammanfaller med ens framtidsbilder eller som 
uppfattas som en belöning har lättare att anammas i den befintliga praktiken. Det 
begrepp som Löfström använde för det som hände när den nya idén mötte de gamla 
vanorna var integrering. På vissa platser integrerades hela idén i befintlig 
verksamhet; på andra inarbetades endast en del av idén – den som tolkades som 
tillämplig. Löfström kallade det för selektiv integration. På ytterligare andra platser 
valdes idén helt bort såsom icke tillämplig just där; idén refuserades. Begreppet 
refusering lånade Löfström från Karin Winroths studie av en advokatbyrå (1999), 
där det användes för att signalera att en idé var omöjlig att realisera. Om refusering 
och förkastelse skulle kunna ha samma innebörd, så klargjorde Löfström att hon, till 
skillnad från Latour (1998), även såg refusering som ett uttryck för översättning. I 
begreppet "platser" lade inte Löfström in några geografiska eller hierarkiska 
aspekter, utan det innebar snarare sammanhang med gemensamma vanor. I 
slutdiskussionen i Löfströms avhandling skrev  on att när "…idéerna var tillräckligt 
vaga för att kunna tolkas på olika sätt, samtidigt som enheterna kunde agera relativt 
självständigt, kunde de översättas utifrån varje plats förutsättningar" (s. 195). En 
förutsättning för att det skall vara möjligt att integrera selektivt eller att refusera, är 
således att det finns ett lokalt handlingsutrymme. Löfström poängterade även, 
utifrån ett översättningsperspektiv, betydelsen av de specifika förutsättningar och 
föreställningar som fanns på varje plats, och hur dessa formade tolkningarna av idén 
om det framtida Posten AB. 

3.5 Min analysmodell 

Denna avhandling är skriven utifrån perspektivet att reformidén färdas genom över-
sättning (Czarniawska och Joerges, 1996). Att utgå från reformidén, och inte från en 
viss aktör som nämndes i inledningen, ger en möjlighet att inte behöva välja en nivå 
− uppifrån eller nerifrån – utan istället följa reformidén på de vägar den färdas, 
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vilka inte behöver följa den organisatoriska hierarkin. Dessutom tillåter modellen en 
att studera det framväxande, och ger möjlighet att följa reformprocessen i realtid. 
Även betydelsen av den befintliga praktiken och dess förutsättningar för hur 
reformidén tas emot går att lyfta fram. 

Även tidigare forskning, från andra perspektiv, har fokuserat på de oavsiktliga kon-
sekvenserna av planerad förändring (se t.ex. March, 1981) och även betecknat det 
som ett relativt underbeforskat område (Haunschild och Chandler, 2008, s. 635). 
Med ett översättningsperspektiv som innebär att man följer idén till de handlingar 
och händelser som sker i praktiken, så är jämförelser med vad som har planerats, 
liksom om konsekvenserna ses som avsiktliga eller oavsiktliga, mindre viktiga 
(Czarniawska och Joerges, 1996, s. 14). Det som är viktigt är det som hänt och hur 
det kan tolkas – av praktikerna och av forskaren. 

Översättningsmodellen fanns inte i min studie från början; den kom till under stu-
dien som det mest passande sättet att beskriva det som jag observerade på fältet. 
Men för att göra avhandlingen mer lättläst kommer jag att beskriva den här. Jag 
återkommer till utvecklingen av själva studien i det kommande metodkapitlet där 
jag även beskriver hur jag studerat reformprocessen. 

Ursprunget till översättningsmodellen inom organisationsstudier kan ses utifrån att 
forskare betraktar organisatorisk förändring, som "the crux of organizational life", 
som Czarniawska och Joerges uttryckte det (1996, s. 13). Implementeringsmodellen 
stod ofta i motsättning till det som hände i praktiken, och då antogs det att det var 
praktikens "fel". Men var det inte möjligt att det var just implementeringsmodellen 
som var fel, frågade författarna sig, och föreslog ett alternativ – översättnings-
modellen. 

Översättning kan ses som transportering kombinerat med transformering (Czar-
niawska, 2012 efter Latour, 1986); som ordet signalerar på de flesta språk. Detta 
innebär att en sak som sätts över från en plats till en annan aldrig bli likadan – inte 
ens kopieringsmaskiner tillverkar identiska kopior: papperskvaliteten kan vara an-
norlunda, eller dess toner kan ha en annan färgnyans (Czarniawska, 2012, s. 28). 
När något tas från en plats – transporteras − och färdas till en annan plats, skapas 
det, åtminstone delvis, på nytt där – transformeras. Det råder aldrig exakt samma 
förutsättningar på två olika platser, så översättning betyder därmed alltid en föränd-
ring. I reformprocessen betyder översättningen att en idé måste materialiseras, och 
förändringar som sker vid materialiseringen kan ha olika orsaker – dålig imitation, 
en medveten anpassning till de lokala förutsättningarna, eller att den osynliga han-
den hindrar praktikerna från att se att deras praktik skiljer sig avsevärt från den plats 
där de tyckte att idén gjorde sig så bra (Hirschman,1967/1995). 

Översättning beskrevs på följande sätt av Czarniawska och Joerges (1996, s. 24): 
"…it comprises w at exists and what is created; the relationship between humans 
and ideas, ideas and objects, and humans and objects – all needed in order to 
understand what in shorthand we call "organizational change". Jag har valt detta 
citat eftersom det innehåller flera nyckelord: det befintliga, det som skapas, 
människor, idéer, objekt, relationer, och förändring. Med hjälp av dessa nyckelord 
kommer jag beskriva den översättningsprocess som jag har studerat. Inspiration till 
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att strukturera beskrivningen kommer från en artikel av Lindberg och Erlingsdóttir 
(2005). 

Även om jag har delat översättningsprocessen i olika delar under olika rubriker, 
betyder det inte att saker och ting sker sekventiellt och att modellen är statisk. 
Processen är dynamisk, många saker händer samtidigt, och hopp och fram-och-
tillbaka-rörelser av idén kan ske – precis så som det är i det organisatoriska livet. 

3.6 Hur kan en översättningsprocess då gå till? 

En idé som finns i någons huvud kan inte resa: det måste finnas någon materiell 
version av den – en bild, en text, en registrerad presentation – ett objekt. 
Materialisering kan ske på olika vis: genom att ord skrivs ner, en bild ritas eller att 
ljud spelas in. Inom organisationer kan idéer ofta materialiseras i form av ett 
beslutsprotokoll, ett policydokument, en PowerPoint-presentation, eller en 
ledarskapsbok. 

Men det är inte alla idéer som reser; vissa är kvar på sitt ursprungliga ställe. De som 
reser mest är de som Czarniawska och Joerges (1996) kallade för masteridéer, som 
innehåller många andra idéer vilka är dominanta vid en viss tid och på en viss plats. 
Exempel på nutida masteridéer kan vara: hållbarhet, effektivitet, eller "wellness" 
(som det även kallas på svenska); de har blivit "oproblematiska" genom att de inte 
(längre) ifrågasätts. 

Det har även påpekats att organisatoriska idéer som kan kopplas till rationalistiska 
värden reser bättre än vad de gör som inte kan dra nytta av att länkas till 
legitimitetsskapande värden såsom rationalitet och effektivitet (Meyer, 1996). 

Masteridéer förhåller sig, i rollen som förhärskande idéer, mittemellan de långlivade 
institutionerna och de mer fluktuerande idéerna, såsom moden. Institutionaliserade 
strukturer har stor kraft att motstå nya uppstickande idéer, vilket kan vara ett av 
skälen till varför en ny idé får fäste i ett visst organisatoriskt sammanhang, men inte 
i ett annat – institutionaliserade mönster kan variera. Det kan även vara så att en 
viss masteridé etablerat sig i ett visst organisationsfält, vilket kan bidra till att skapa 
en homogenitet mellan organisationer i just det fältet, men även då kan lokal 
anpassning i de olika organisationerna i fältet ske. (Czarniawska och Joerges, 1996, 
s. 36 ff) Inte ens imitation mellan olika organisationer behöver leda till att de 
imiterande organisationerna bli identiska kopior, hävdade Guje Sevón (1996). 
Eftersom, även om imitationen utgår från önskningar om att uppnå något specifikt, 
så sker det en tillpassning när idén görs till handling på en ny plats. 

Förutom att en idé behöver materialiserats för att kunna börja resa, krävs även att 
den rycks loss från sitt ursprungliga sammanhang. En idé som upplevs som tät 
kopplad till sin ursprungliga plats kan ha svårt att resa (se t.ex. Sahlin-Andersson, 
1990, om hur imitatören av forskningsparker frånsåg skillnaden i väder mellan 
Sverige och Kalifornien). 

Eftersom en idé inte har någon inneboende kraft att resa på egen hand, behöver den 
laddas med energi för varje resa. Idébärare laddar en idé med den ursprungliga ener-
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vilka inte behöver följa den organisatoriska hierarkin. Dessutom tillåter modellen en 
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att strukturera beskrivningen kommer från en artikel av Lindberg och Erlingsdóttir 
(2005). 
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Eftersom, även om imitationen utgår från önskningar om att uppnå något specifikt, 
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gin, men denna behöver inte vara starkast eller avgörande för om, och hur, en idé 
sedan omsätts i praktiken. Idébärare kan vara politiker, konsulter eller 
mediepersoner som påverkar indirekt, eller någon representant för en framgångsrik 
eller inflytelserik organisation som är ledande inom sitt fält, såsom EU eller NATO. 
(Lindberg och Erlingsdóttir, 2005; Djelic och Quack, 2008) Idébärare kan även vara 
beslutsfattare i myndighetsledning, som inte själva kommer att följa idén i dess 
materialisering på dess nya plats, utan ser till att idén kan sändas iväg på vidare 
färd. 

En resa som en idé gör kan ta sig olika vägar och ske med olika transportmedel. 
Den kan spridas av ledningen, men kan också börja sin resa från en plats långt bort 
från ledningen och ta sig fram på olika vägar så att den sakta anammas av ledningen 
(Löfström, 2003). En idé kan även resa ut ur en organisation och sedan komma 
tillbaka igen för, som sagt, översättningsprocessen är ingen sekventiell process, utan 
idéer kan färdas åt olika håll. 

Transportmedel kan vara av olika slag: beslutskedjan i en organisation är ju en for-
mell mekanism, medan forum där forskare, praktiker och politiker möts inom ramen 
för internationella samarbeten är en annan. Organisationskonsulter och outsourcade 
tjänster är ytterligare ett transportmedel som en idé kan ta in i en organisation. Tek-
nologisk utveckling och kommunikationsteknologi har gjort att spridningen av idéer 
inte bara kunnat få fler möjliga transportmedel, utan har även bidragit till att sprid-
ningen av idéer kunnat öka i hastighet genom media, marknadsföring, internet, 
bloggar och sociala medier (Czarniawska och Joerges, 1996). 

Ingen idé tas emot i ett vakuum, utan på den platsen dit en idé ankommer finns re-
dan en befintlig praktik med sina specifika förutsättningar. Jag hävdar istället att 
den kommer till en ankomsthall. Ankomsthallens "atmosfär" utgör de 
förutsättningarna i vilka idén tas emot.  

De som tar emot idén kan bete sig på olika sätt, vilket är en väsentlig del av över-
sättningsprocessen. En möjlig aktivitet är uppackning. Hur uppackningen går till är 
beroende av hur tätt "paketerad" idén är: olika idéer på resa ges olika stort utrymme 
för mottagare att tolka och att omtolka dem. För att beskriva paketering samt 
tolkningsutrymmet, har jag använt liknelsen med ett band som knutits runt paketet, 
samt hur hårt bandet är knutet. Ju hårdare bandet är knutet runt ett paket som skall 
packas upp, desto mindre tolkningsutrymme finns det för mottagaren, och tvärt om, 
ju mer lösligt förpackade idéer är när de tas emot och packas upp, desto större 
utrymme finns det för mottagare att tolka in egna önskningar och målbilder. 

Czarniawska och Joerges (1996) lade särskild vikt vid det egna upptäckandet av 
idéer, som motsatsen till att få färdiga idéer. Färdigförpackade eller färdigtänkta 
idéer förhindrar att det sker ett eget upptäckande. På så sätt skapas inte heller det 
energitillskott som är nödvändig för att idén skall kunna omsättas i handlingar. 

Lindberg och Erlingsdóttir (2005) påpekade att förpackningen av en idé gärna skall 
vara så allomfattande och inkluderande som möjligt, så att den kan passa många, 
men samtidigt så konkret att det är möjligt för den att resa vidare till andra platser. 
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Ibland är idéerna packade som standarder (Brunsson och Jacobsson, 1998/2015), 
manualer (Erlingsdóttir, 1999) eller recept (Røvik, 2000). Det innebär att idén är åt-
följd av instruktioner som gör att det lokala handlingsutrymmet på platsen som idén 
packas upp är begränsat. En standardiserad idé kan exempelvis vara idéer om 
kvalitet och miljö, såsom kvalitetsledningsmärkning enligt ISO-standard, eller 
miljömärkning med Svanen. Recept kan komma t.ex. från en ledarskapsutbildning, 
eller läroböcker (manualer). 

Sådana recept är inte sällan så generella att de inte passar perfekt i någon praktik. 
Ett exempel på detta kan vara konsulter som i sina portföljer bär med sig samma 
recept från organisation till organisation, oavsett hur sammanhanget dit de kommer 
ser ut (Czarniawska, 1990). 

Kerstin Sahlin-Andersson har också problematiserat fenomenet "framgångsrecept" 
genom att påpeka att det inte finns några generella sådana, utan att skillnader 
avseende kontext, situation och tid alltid behöver kunna tas i beaktan (1996). Det 
som faller väldigt väl ut i ett samman ang be  ver inte alls g ra det i ett annat − 
utifrån varje organisations specifika förutsättningar. En idé som tas emot kan 
däremot redigeras för att passa det sammanhang den ankommit till. En sådan 
redigering kan handla om såväl idéns etikett, som dess innehåll eller den logik med 
vilken idén presenteras (Sahlin-Andersson, 1996; Wedlin och Sahlin, 2017). 

När en idé har färdats färdigt kommer den till idéanvändare som skall införa den i 
den lokala praktiken. Alla som befinner sig på den plats dit en idé färdats kanske 
inte deltar i aktiviteter som att ta emot, packa upp, tolka, redigera, eller på andra sätt 
bidra till att göra om idén till någon form av handling (Meyer, 1996; Lindberg och 
Erlingsdóttir, 2005). Det räcker således inte att befinna sig på en plats dit en idé 
ankommer, utan det är aktiviteten som avgör om den som tar emot en idé blir dess 
användare, eller ej (Lindberg och Erlingsdóttir, 2005). 

Ju fler idéanvändare som deltar och engagerar sig i processen med att omsätta idén 
till handling, desto mer energi tillförs, vilket hjälper till att sprida idén vidare. En 
idé som uppfattas ointressant kan falla platt till marken och inte spridas vidare 
eftersom ingen har velat plocka upp den, liksom en idé kan plockas upp av någon, 
men att denne sedan kan välja att släppa den igen. 

Såväl Meyer (1996) som Lindberg och Erlingsdóttir (2005) underströk skillnaden i 
roller mellan idébärare och idéanvändare. Idébärarna diskuterar, uttolkar, utvecklar, 
prioriterar respektive bortprioriterar idéer, och ibland även lagstiftar, men de utför, 
enligt författarna, inte de handlingar som översätter idén till praktik och leder till ef-
fekter och resultat. 

Idéanvändarna kan således agera på olika sätt: "…letting t e token drop, or modi-
fying it, or deflecting it, or betraying it, or adding to it, or appropriating it (Latour, 
1986, s. 267). För att handling skall vara möjlig behöver idén göras 
"handlingskraftig" (Lindberg och Erlingsdóttir, 2005, s. 32), eller omvandlas till en 
"image-of-action" (Czarniawska och Joerges, 1996, 40). Om handlingar som är 
kopplade till idén upprepas och uppfattas som lyckade, kan idén så småningom 
bäddas in i den nya kontexten. Det kan emellertid ta lång tid från det att en idé tas 
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gin, men denna behöver inte vara starkast eller avgörande för om, och hur, en idé 
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bäddas in i den nya kontexten. Det kan emellertid ta lång tid från det att en idé tas 
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emot tills den är institutionaliserad och tas för given; i många fall händer det 
aldrig(Czarniawska och Joerges, 1996). 

I ett försök att underlätta för läsaren har jag strukturerat beskrivningen över hur en 
översättningsprocess skulle kunna se ut. Det är emellertid viktigt att poängtera att i 
det organisatoriska sammanhanget är det inte strukturerat som på papper. 
Översättningsmodellen ger utrymme för både dynamik, flöden åt båda håll och den 
kan hoppa över faser samt hoppa tillbaka. Det är också möjligt att den plats dit en 
idé färdats, och så småningom omsätts i handling, inte blir dess slutdestination. Idén 
kan spridas vidare, genom ytterligare resor; i så fall börjar översättningsprocessen, 
om igen. 

 
Figur 3.1 En stiliserad beskrivning av översättningsmodellen 

Men hur kan jag gå till väga om jag vill studera Försvarsmakten reformering från 
värnpliktsförsvar till en personalförsörjning med frivillighet som grund?   
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4 Att studera reformeringen  

I det följande kommer jag att beskriva hur jag studerat reformering; vilken 
metodologisk utgångspunkt jag haft och hur studien kom att utformas. Därefter 
beskriver jag de olika typerna av fältmaterial som ligger till grund för studien, samt 
de olika tekniker jag använt för att samla in fältmaterialet. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring möjliga problem relaterade till att vara en del av organisationen 
man studerar. 

4.1 Metodologiska överväganden 

Jag har fått inspiration av den ansats som sociologen Kathy Charmaz (2006) 
utvecklat med utgångspunkt från grounded theory method (Glaser och Strauss, 
1967); där frågeställningar, successiva metodval och teoretisk inramning hämtats 
ifrån fältet och det fältmaterial som samlats in. Charmaz kallade senare sin ansats 
för en constructivist grounded theory. Denna följer den ursprungliga metoden när 
det gäller "…inductive, emergent, open-ended, and iterative approac …"(20 7, s. 
2). Numera skulle den ansats som Glaser och Strauss föreslår snarare kallas för 
abduktiv (Czarniawska, 2014), på grund av dess iterativa karaktär. Däremot skiljer 
sig medan den däremot skiljer sig ifrån Glaser och Strauss ansats i det att Charmaz 
inte ser att forskare går ut på fältet likt tabula rasa, utan att alla människor har en 
viss förförståelse, utifrån vilken de sedan tolkar fältet. Det betyder inte att denna 
förförståelse inte kan ändras; tvärtom, så kan man hoppas man att det blir så 
(Charmaz, 2006).  

Genom att ständigt ställa frågan: "Vad är det som pågår?" (Goffman, 1974, s. 8) har 
jag i enlighet med den abduktiva ansatsen gjort successiva metodval och urval 
genom tolkning av fältmaterialet. Studiens utformning har således växt fram genom 
en iterativ process, och har inte varit på förhand bestämd. Kathy Charmaz använde 
uttrycket emergent method (2006; 2008); med vilket hon syftar på den 
framväxande, iterativa karaktären av en fältstudie. Utifrån tolkningar av 
fältmaterialet valdes under fältarbetets gång översättningsmodellen som studiens 
tolkningsmodell. Jag har också inspirerats av Charmaz uppmuntran till reflexivitet 
och flexibilitet (2017), då jag anammat en befintlig modell, inom vilken jag sedan 
fortsatt arbeta enligt en framväxande metod. Denna metod ledde till att vissa delar 
av den befintliga tolkningsmodellen behövde utvecklas. 

4.2 Studiedesign 

För att beskriva hur jag gått till väga för att söka frågor och svar har jag visualiserat 
min studiedesign. Bilden är förenklad, och inte proportionerlig, men är tänkt att visa 
på fältarbetets vad, hur och när. Jag kommer successivt fördjupat beskriva de olika 
ingående delarna. Men först en överblick.  
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Figur 4.1 Stiliserad studiedesign med avseende på tid, plats och tekniker.   

4.2.1 Intervjuer 
De första intervjuerna genomförde jag under senvåren 2010, en tid innan reforme-
ringen skulle påbörjas. Då träffade jag personer som tidigare hade varit 
förbandschefer, alltså högsta lokala chefer, men som relativt nyligen gått vidare till 
andra befattningar inom organisationen. Syftet med dessa intervjuer var att få en 
ökad förståelse kring rollen som förbandschef inför de intervjuer jag senare skulle 
hålla. 

4.2.2 Förbandschefsintervjuer 
I samband med att reformeringen inleddes träffade jag samtliga förbandschefer, 
minus en41, av de som innan reformeringen haft värnpliktiga, samt ytterligare några 
förbandschefer. Förbandscheferna var som de högsta lokala cheferna och därmed 
ansvariga för det lokala genomförandet av reformeringen. Vissa av 
förbandscheferna träffade jag då och då under fältarbetet, både vid formellt 
inbokade samtal, och vid samtal som uppkom när vi sågs, exempelvis i samband 
med chefsmöten eller mina vistelser på fältet. De inbokade samtalen försökte jag, 
om möjligt, planera in så att dessa tillfällen låg i så nära anslutning efter 
chefsmötena, för att både kunna prata om den pågående reformeringen lokalt, men 
också kring det som sagts vid senaste chefsmötet kopplat till den fortsatta 
reformeringen. 

                                              
41 Vid ett förband lyckades jag av olika skäl inte boka en intervju. 
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4.2.3 Fortsatta intervjuer, observationer och skuggningar 
På några platser42 har jag återkommit och följt reformeringen genom fortsatta inter-
vjuer med såväl förbandschef som annan personal, observationer av 
förbandspraktik, skuggningar, samtal samt observationer av olika typer av möten. 

4.2.4 Mötesobservationer 
Ett tillfälle där hela den högre ledningen och samtliga genomförare fanns samlade i 
samma tid och rum var vid just chefsmötena. Jag observerade dessa möten eftersom 
det var där som reformidén, på olika sätt, kunde spridas. Syftet med observationerna 
var därför att lära mig mer kring om och hur det pratades om reformidén, samt om 
de sätt på vilka idén spreds. Chefsmötesobservationerna pågick under sammanlagt 
drygt två och ett halvt år. 

4.2.5 Dokumentstudier 
Utöver intervjuer, samtal, observationer och skuggningar har jag även läst en stor 
mängd skriftligt material. Bland annat utredningar och beslutsunderlag från riksdag 
och regering, samt öppna dokument inom Försvarsmakten, såsom: policys, regle-
menten, verksamhetsuppdrag, årsredovisningar, Försvarsmaktens personaltidning. 
Jag har även följt händelser relaterade till reformeringen i radio, TV, Försvarsmak-
tens intranät och officiella websida (www.mil.se som senare blev 
vwww.forsvarsmakten.se), Officersförbundets medlemstidning samt följt större 
försvarsbloggar. Detta samlande har försiggått dels för att kunna förstå händelser 
och händelseförlopp, och dels för att kunna komplettera intervjuer och observat-
ioner med ytterligare en typ av material. I samband med att jag läst och hört något i 
realtid, har jag även kunnat ställa frågor kring detta i samband med senare intervju. 

4.3 Fältarbete 

Här beskriver jag mer detaljerat de olika teknikerna med vilka fältmaterialet samlats 
in. För att förstå hur de olika platser jag samlat in fältmaterial på förhåller sig till 
varandra, så finns det, för den läsare som önskar, en enkel skiss över organisatorisk 
struktur samt lednings- och lydnadsförhållanden som bilaga 1. Men nu vidare till 
fältarbetet. 

4.3.1 Intervjuer 
Jag ville lära mig om hur reformidén översattes på olika platser och vad som hände i 
samband med reformeringen. När det gäller förbanden runt om i landet, så var för-
bandschefernas roll "att vara ÖB:s man/kvinna på plats", varför de ofta var mot-
tagare av reformidén kring att gå från värnplikt till en personalförsörjning baserad 
på frivillighet, och det var även de som ansvarade för det praktiska genomförandet 
                                              
42 Jag beskriver mitt urval senare i detta kapitel. 
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42 Jag beskriver mitt urval senare i detta kapitel. 
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på förbandet. Det var därför viktigt att få veta hur de förstod reformeringen och 
olika aspekter kring denna. 

4.3.1.1 Om intervjuer i övrigt  
Intervjuerna har haft olika karaktär beroende på i vilken fas av fältarbetet de genom-
förts. Inledningsvis genomfördes, som beskrevs, ett par intervjuer med personer 
som nyligen varit i rollen som förbandschef. Jag försökte då, enligt det som Kathy 
Charmaz (2006) föreslog, uppmuntra intervjupersonerna till att prata om "huret" 
snarare än om "vadet" – mer process än innehåll, för att undvika att det endast blev 
arbetsbeskrivningar. Dessa intervjuer var tänkta att fungera som en förberedelse, att 
bygga förförståelse, inför de många förbandschefsintervjuer som skulle följa. 

Från oktober 2010 till februari 2011 intervjuade jag 21 förbandschefer. Det var 
således samtliga, minus en, av de förbandschefer som tidigare hade haft 
värnpliktiga. Bland de intervjuade förbandscheferna var samtliga försvarsgrenar 
(armé, marin och flygvapen samt även helikopter) representerade. Utöver dessa har 
även ett par förbandschefer för skolor och centra intervjuats. 

Jag hade en intervjustruktur som började med några övergripande öppna frågor (Sil-
verman, 1993/2006) vilka handlade om hur förbandscheferna förstod reformeringen 
att gå från värnplikt till ett anställt försvar, om hur de deltagit och tagit del av frågor 
kring reformeringen, hur reformeringen introducerats vid förbandet, samt hur de såg 
på det fortsatta arbetet med reformeringen vid förbandet. Jag ställde sedan 
uppföljande frågor utifrån deras svar. När jag blev säkrare, och när jag började 
kunna fokusera studien, kunde jag ställa mer inriktade frågor och anpassa var och 
en av intervjuerna efter den jag mötte, samt hur just den lokala förbandspraktiken 
såg ut, då olika aspekter av reformeringen hade lite olika relevans på olika förband 
och olika förbandspraktiker hade lite olika förutsättningar. 

Efter de inledande 21 intervjuerna valde jag några platser att fortsätta följa på olika 
sätt; två genom mötesobservationer, observationer, skuggning, intervjuer och 
samtal, och två genom att återkomma för förbandschefsintervjuer. Valet av förband 
att återkomma till utgick från en föreställning om att Försvarsmaktens verksamhet 
är väldigt bred, och förbanden har olika inriktningar och specialiteter. Jag valde 
därför förband att återkomma till utifrån att de med deras olika karakteristika 
tillsammans kunde hjälpa mig att skildra reformeringen. Således, inte olikheter i 
syfte att jämföra, utan med en tanke att en kombination kunde bidra till en lite en 
bredare, mer mångfasetterad skildring. 

Fram till början av mars 2013 har totalt ytterligare 35 intervjuer hållits, varav 12 
stycken med förbandschefer, och 23 med annan personal vid förband. Jag har 
försökt hålla de återkommande intervjuerna med förbandschefer i anslutning till 
chefsmötesobservationer. I de fall det var en förbandschef som även deltagit i 
chefsmöte, var jag även intresserad av att höra dennes berättelse om chefsmötet. 
Ibland kunde det även vara någon speciell händelse gemensam för hela 
organisationen som inträffat; exempelvis när ekonomiska åtstramningar ägde rum 
eller när nya delar av reformen kom på plats. Då var jag intresserad över att höra 
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deras reflektioner kring sådana händelser och om betydelsen av detta lokalt på 
förbandet. 

Detta arbetssätt, med utgångspunkt från constructive grounded theory, leder till att 
den första och den sista intervjun oftast inte ser likadana ut då intervjuerna kan 
riktas om eller bli mer fokuserade nå något visst, vartefter tolkningar av materialet 
sker. Charmaz (2006; 2017) benämnde denna typ av intervjuer för "intensiva". En 
sådan intensiv intervju är öppen och endast lätt guidad, enligt Charmaz. Istället 
tillåter formen en att utforska ett speciellt område eller ämne med en person som har 
de relevanta erfarenheterna. Intervjuaren vill försöka förstå något kring den 
intervjuades erfarenheter, och ber denne att beskriva eller att reflektera högt kring 
något. En intervjumetod jag funnit givande, kopplat till balansen mellan flexibilitet 
och möjligheten att kunna koncentrera samtalet kring vissa angelägna frågor, vilka 
kan skifta i tid och rum. 

Att låta intervjun äga rum i tät tidsmässig anslutning till ett observationstillfälle var 
också givande på så sätt att den intervjuade och den som intervjuar hade en 
gemensam erfarenhet att samtala kring och bygga upp intervjun runt. Detta ökar 
även forskarens grad av förståelse för det som den intervjuade berättar 
(Czarniawska, 2014). Just att samtala kring en gemensam upplevelse har jag tyckt 
varit särskilt meningsfullt och har därför, i de fall de varit möjligt kopplat till 
chefernas hårt intecknade almanackor, försökt boka in intervjuer i anslutning till 
chefsmötena. 

4.3.2 Intervjuer med delar av försvarsmaktsledningen 
Under hösten 2015 gick förordnande ut för någon medlem av Försvarsmaktens 
högsta ledning, och ett par andra skulle sluta. Jag passade då på att intervjua delar 
av ledningen utifrån hur de upplevt reformeringen. Dessa intervjuer ägde rum 
retrospektivt, viket skiljde dem från huvuddelen av det övriga fältmaterialet, vars 
insamling skett medan reformering pågick. 

Dessutom har samtal med olika befattningshavare vid Högkvarteret ägt rum vid 
några tillfällen under studiens gång, men mer för att samtala kring studien. Dessa 
samtal har använts för min egen förförståelse kring dessa befattningshavares 
perspektiv, men har inte refererats till i studien. Även genom att närvara i den 
vardagliga praktiken, och att personer spontant kom fram och berättade, därför att 
de har något att dela med sig av, har varit ett stort bidrag till min förståelse av 
sammanhanget. 

Utöver de formaliserade intervjuer som jag ovan beskrivit, har en mängd andra 
samtal "uppstått", såväl under som efter den mer aktiva tiden på fältet. Det kunde 
vara prat som ägde rum när jag fick sällskap ut till hissen eller vakten efter en 
intervju, kommentarer som fällts under kaffepauser vid chefsmöten, det prat som 
ägde rum under gemensamma luncher eller småprat i delad transport till flyget efter 
möten på Högkvarteret. Dessa har lagts på minnet, och skrivits ner i efterhand, när 
jag inte haft block och penna till hands. Det har även funnits ett stort värde i det 
småprat som fortsatt efter det att bandspelaren slagits av i samband med en intervju. 
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på förbandet. Det var därför viktigt att få veta hur de förstod reformeringen och 
olika aspekter kring denna. 

4.3.1.1 Om intervjuer i övrigt  
Intervjuerna har haft olika karaktär beroende på i vilken fas av fältarbetet de genom-
förts. Inledningsvis genomfördes, som beskrevs, ett par intervjuer med personer 
som nyligen varit i rollen som förbandschef. Jag försökte då, enligt det som Kathy 
Charmaz (2006) föreslog, uppmuntra intervjupersonerna till att prata om "huret" 
snarare än om "vadet" – mer process än innehåll, för att undvika att det endast blev 
arbetsbeskrivningar. Dessa intervjuer var tänkta att fungera som en förberedelse, att 
bygga förförståelse, inför de många förbandschefsintervjuer som skulle följa. 

Från oktober 2010 till februari 2011 intervjuade jag 21 förbandschefer. Det var 
således samtliga, minus en, av de förbandschefer som tidigare hade haft 
värnpliktiga. Bland de intervjuade förbandscheferna var samtliga försvarsgrenar 
(armé, marin och flygvapen samt även helikopter) representerade. Utöver dessa har 
även ett par förbandschefer för skolor och centra intervjuats. 

Jag hade en intervjustruktur som började med några övergripande öppna frågor (Sil-
verman, 1993/2006) vilka handlade om hur förbandscheferna förstod reformeringen 
att gå från värnplikt till ett anställt försvar, om hur de deltagit och tagit del av frågor 
kring reformeringen, hur reformeringen introducerats vid förbandet, samt hur de såg 
på det fortsatta arbetet med reformeringen vid förbandet. Jag ställde sedan 
uppföljande frågor utifrån deras svar. När jag blev säkrare, och när jag började 
kunna fokusera studien, kunde jag ställa mer inriktade frågor och anpassa var och 
en av intervjuerna efter den jag mötte, samt hur just den lokala förbandspraktiken 
såg ut, då olika aspekter av reformeringen hade lite olika relevans på olika förband 
och olika förbandspraktiker hade lite olika förutsättningar. 

Efter de inledande 21 intervjuerna valde jag några platser att fortsätta följa på olika 
sätt; två genom mötesobservationer, observationer, skuggning, intervjuer och 
samtal, och två genom att återkomma för förbandschefsintervjuer. Valet av förband 
att återkomma till utgick från en föreställning om att Försvarsmaktens verksamhet 
är väldigt bred, och förbanden har olika inriktningar och specialiteter. Jag valde 
därför förband att återkomma till utifrån att de med deras olika karakteristika 
tillsammans kunde hjälpa mig att skildra reformeringen. Således, inte olikheter i 
syfte att jämföra, utan med en tanke att en kombination kunde bidra till en lite en 
bredare, mer mångfasetterad skildring. 

Fram till början av mars 2013 har totalt ytterligare 35 intervjuer hållits, varav 12 
stycken med förbandschefer, och 23 med annan personal vid förband. Jag har 
försökt hålla de återkommande intervjuerna med förbandschefer i anslutning till 
chefsmötesobservationer. I de fall det var en förbandschef som även deltagit i 
chefsmöte, var jag även intresserad av att höra dennes berättelse om chefsmötet. 
Ibland kunde det även vara någon speciell händelse gemensam för hela 
organisationen som inträffat; exempelvis när ekonomiska åtstramningar ägde rum 
eller när nya delar av reformen kom på plats. Då var jag intresserad över att höra 
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deras reflektioner kring sådana händelser och om betydelsen av detta lokalt på 
förbandet. 

Detta arbetssätt, med utgångspunkt från constructive grounded theory, leder till att 
den första och den sista intervjun oftast inte ser likadana ut då intervjuerna kan 
riktas om eller bli mer fokuserade nå något visst, vartefter tolkningar av materialet 
sker. Charmaz (2006; 2017) benämnde denna typ av intervjuer för "intensiva". En 
sådan intensiv intervju är öppen och endast lätt guidad, enligt Charmaz. Istället 
tillåter formen en att utforska ett speciellt område eller ämne med en person som har 
de relevanta erfarenheterna. Intervjuaren vill försöka förstå något kring den 
intervjuades erfarenheter, och ber denne att beskriva eller att reflektera högt kring 
något. En intervjumetod jag funnit givande, kopplat till balansen mellan flexibilitet 
och möjligheten att kunna koncentrera samtalet kring vissa angelägna frågor, vilka 
kan skifta i tid och rum. 

Att låta intervjun äga rum i tät tidsmässig anslutning till ett observationstillfälle var 
också givande på så sätt att den intervjuade och den som intervjuar hade en 
gemensam erfarenhet att samtala kring och bygga upp intervjun runt. Detta ökar 
även forskarens grad av förståelse för det som den intervjuade berättar 
(Czarniawska, 2014). Just att samtala kring en gemensam upplevelse har jag tyckt 
varit särskilt meningsfullt och har därför, i de fall de varit möjligt kopplat till 
chefernas hårt intecknade almanackor, försökt boka in intervjuer i anslutning till 
chefsmötena. 

4.3.2 Intervjuer med delar av försvarsmaktsledningen 
Under hösten 2015 gick förordnande ut för någon medlem av Försvarsmaktens 
högsta ledning, och ett par andra skulle sluta. Jag passade då på att intervjua delar 
av ledningen utifrån hur de upplevt reformeringen. Dessa intervjuer ägde rum 
retrospektivt, viket skiljde dem från huvuddelen av det övriga fältmaterialet, vars 
insamling skett medan reformering pågick. 

Dessutom har samtal med olika befattningshavare vid Högkvarteret ägt rum vid 
några tillfällen under studiens gång, men mer för att samtala kring studien. Dessa 
samtal har använts för min egen förförståelse kring dessa befattningshavares 
perspektiv, men har inte refererats till i studien. Även genom att närvara i den 
vardagliga praktiken, och att personer spontant kom fram och berättade, därför att 
de har något att dela med sig av, har varit ett stort bidrag till min förståelse av 
sammanhanget. 

Utöver de formaliserade intervjuer som jag ovan beskrivit, har en mängd andra 
samtal "uppstått", såväl under som efter den mer aktiva tiden på fältet. Det kunde 
vara prat som ägde rum när jag fick sällskap ut till hissen eller vakten efter en 
intervju, kommentarer som fällts under kaffepauser vid chefsmöten, det prat som 
ägde rum under gemensamma luncher eller småprat i delad transport till flyget efter 
möten på Högkvarteret. Dessa har lagts på minnet, och skrivits ner i efterhand, när 
jag inte haft block och penna till hands. Det har även funnits ett stort värde i det 
småprat som fortsatt efter det att bandspelaren slagits av i samband med en intervju. 
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Mer om själva intervjutillfällena kommer jag att säga i ett kommande avsnitt, men 
innan dess något om tillträdet till fältet. 

4.3.2.1 Tillträde  
Tillträdet måste ständigt omförhandlas, har sociologen David Silverman 
(1993/2006) hävdat. Att få formellt tillträde till fältet har varit en av de lättare 
delarna av fältarbetet. Jag tror att de flesta jag intervjuat såg det som någonting som 
ingick i tjänsten. Till saken kanske hörde att jag själv är anställd i Försvarsmakten 
och att de säkert ville stötta den forskning som den egna organisationen bedriver. 

Det finns emellertid en annan aspekt av tillträde som jag anser värt att lyfta: det som 
man kanske skulle kunna kalla det informella tillträdet, eller relationsskapandet, 
som ger en bra grund för det fortsatta arbetet. Denna relationsskapande fas av 
studien beskrev antropologen Rosalie Wax (1971/1985) väl. Hon påpekade att 
denna fas får en snabb genomgång i metodböckerna, och blir ibland till och med 
ignorerad. Fokus i metodböckerna läggs istället på fortsättningen, medan den 
initierande fasen när roller och relationer skapas är bärande för kommunikation och 
kontakt in i den fortsatta studien. För egen del skulle jag vilja koppla detta 
informella tillträde, eller relationsskapande till att tacka ja på frågan om man vill ha 
kaffe. Redan efter de första intervjuerna förstod jag att det fungerade som en form 
av öppnare att gå och hämta varsin kopp kaffe. Småprat på väg till automaten, liten 
utläggning kring hur deras koppsystem fungerar, ytterligare prat vid automaten om 
vad man skall välja och eventuellt även kring kaffekvaliteten verkade förenande. 
Någon gång har det varit det stora välkomnandet med förberedd fika på bordet och 
kaffe serverat av sekreteraren; dessa tillfällen har dock hört till undantagen. Vid 
några tillfällen har den intervjuade chefen velat att vi ätit gemensam lunch innan 
intervjun. Gemensam mat och dryck har därmed varit en bra, relationsskapande start 
på en intervju. 

Om det formella tillträdet har varit lätt har det praktiska varit något svårare. De che-
fer jag velat samtala med kring reformen har ofta varit mycket upptagna, haft hård 
arbetsbelastning och fulltecknade kalendrar. Det har därför varit svårt i en del fall 
att hitta intervjutid. I några fall har tiderna kommit att avbokas med kort varsel. 

Sverige är ju dessutom ett avlångt land, och även om det antal förband som finns 
idag bara motsvarar en bråkdel av den mängd förband som fanns för ett antal år 
sedan, så är de väl geografiskt utspridda över riket. I min naivitet trodde jag att jag 
skulle kunna effektivisera den inledande intervjuperioden genom en välplanerad 
logistik. Så blev det inte, utan jag fick möta fältet på fältets villkor, det vill säga åka 
två eller flera turer även till regioner i landet där flera förband är belägna. Intervjuer 
med förbandschefer gjordes under sexton tillfällen, där det vid ett par av dessa 
tillfällen var mellanliggande övernattningar för att kunna samordna i tid. 

Inbokningen av intervjuerna har gått tillväga på olika sätt, vilket jag finner intres-
sant. Vid vissa förband ringde jag direkt till förbandschefen och kom överens om en 
tid. Det kunde till och med vara så att den fasta telefonanknytningen hade vidare-
kopplats till mobilen, så att bokningen skedde när förbandschefen var på resande 
fot. På andra förband var rutinerna annorlunda, då vissa förbandschefer hade en 
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sekreterare eller på NATO-vis en MA, eller Military Advisor, som var den som 
skötte förbandschefens kalender. I vissa av dessa fall bokade jag då tiden med 
sekreteraren och pratade aldrig med förbandschefen innan det var dags för 
intervjun. I några av dessa fall ville de då ha någon information kring min forskning 
som de kunde ge till chefen för att förbereda denne inför intervjun. I andra fall 
fungerade sekreteraren mer som en sluss och jag dirigerades vidare till 
förbandschefen för en direkt bokning, alternativt att sekreteraren kollade tider med 
sin chef och själv återkom med lämplig tid för intervju. 

Under fältarbetet blev samtliga intervjuade tillfrågade om att delta och informerade 
om avhandlingens övergripande syfte. De personer som jag intervjuat och 
observerat på förband runt om i landet har jag lovat anonymitet. Det är också så att i 
Försvarsmakten finns det vissa roller som är av "singelkaraktär". Vid intervjuer med 
dessa personer har jag tagit upp frågeställningen kring svårigheten att eventuellt 
kunna ge full anonymitet. Svaren har då varit att någon av dem gärna läser respek-
tive att de står för vad de säger så det är inga problem.  

Att skydda anonymiteten hos praktikerna på fältet i allra möjligast mån, har ibland 
betytt att jag har behövt vara vag i de kapitel där jag presenterar mitt fältmaterial. 
Detta kan bestå i att göra omskrivningar eller att undvika att nämna specifik 
materiel, vapensystem eller byggnader, då en läsare annars hade kunnat härleda 
utsagor. Jag har även fått omformulera vissa titlar, till sådana som inte finns i or-
ganisationen, för att kunna behålla anonymitet, liksom jag har döpt om vissa 
förband och delar av förband. Sådana omskrivningar som jag givit exempel på 
förekommer genomgående i avhandlingen, och jag kommer därför inte skriva ut 
varje gång jag anonymiserat. 

Vid ett fåtal intervjutillfällen bad den intervjuade mig att behålla viss information 
för mig själv, respektive att det inte var för spridning utanför rummet. Detta har jag 
respekterat och inget av det vi samtalade kring i dessa sammanhang presenteras 
inom ramen för avhandlingen. 

4.3.2.2 Att intervjua 
Intervjuerna har, när det givits möjlighet, spelats in med hjälp av diktafon. De jag 
intervjuat har i dessa fall oftast inte haft något emot att låta sig spelas in. Endast i ett 
fall ville respondenten inte låta sig spelas in; för denne respondent var det en 
principfråga att aldrig låta sig spelas in, och det hade inte något med min forskning 
att göra, fick jag veta. När jag skrev så snabbt som jag kunde insåg jag värdet av att 
ha möjlighet att spela in. 

I vissa fall har inte miljön medgivit inspelning, på grund av restriktioner emot ljud-
upptagning eller att det varit pågående aktiviteter, maskinljud eller omgivande sorl 
som hindrat. Detta gällde endast för någon av intervjuerna med förbandschefer, 
medan det var mer vanligt förekommande vid de intervjuer som gjordes i samband 
med observationer och skuggningar ute på förband. Bland dessa ägde knappt hälften 
rum på ett tjänsterum, medan övriga skedde medan verksamhet pågick. I något fall 
när var intervjun inspelad, var det på grund av motorljud det var svårt att höra det 
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Mer om själva intervjutillfällena kommer jag att säga i ett kommande avsnitt, men 
innan dess något om tillträdet till fältet. 

4.3.2.1 Tillträde  
Tillträdet måste ständigt omförhandlas, har sociologen David Silverman 
(1993/2006) hävdat. Att få formellt tillträde till fältet har varit en av de lättare 
delarna av fältarbetet. Jag tror att de flesta jag intervjuat såg det som någonting som 
ingick i tjänsten. Till saken kanske hörde att jag själv är anställd i Försvarsmakten 
och att de säkert ville stötta den forskning som den egna organisationen bedriver. 

Det finns emellertid en annan aspekt av tillträde som jag anser värt att lyfta: det som 
man kanske skulle kunna kalla det informella tillträdet, eller relationsskapandet, 
som ger en bra grund för det fortsatta arbetet. Denna relationsskapande fas av 
studien beskrev antropologen Rosalie Wax (1971/1985) väl. Hon påpekade att 
denna fas får en snabb genomgång i metodböckerna, och blir ibland till och med 
ignorerad. Fokus i metodböckerna läggs istället på fortsättningen, medan den 
initierande fasen när roller och relationer skapas är bärande för kommunikation och 
kontakt in i den fortsatta studien. För egen del skulle jag vilja koppla detta 
informella tillträde, eller relationsskapande till att tacka ja på frågan om man vill ha 
kaffe. Redan efter de första intervjuerna förstod jag att det fungerade som en form 
av öppnare att gå och hämta varsin kopp kaffe. Småprat på väg till automaten, liten 
utläggning kring hur deras koppsystem fungerar, ytterligare prat vid automaten om 
vad man skall välja och eventuellt även kring kaffekvaliteten verkade förenande. 
Någon gång har det varit det stora välkomnandet med förberedd fika på bordet och 
kaffe serverat av sekreteraren; dessa tillfällen har dock hört till undantagen. Vid 
några tillfällen har den intervjuade chefen velat att vi ätit gemensam lunch innan 
intervjun. Gemensam mat och dryck har därmed varit en bra, relationsskapande start 
på en intervju. 

Om det formella tillträdet har varit lätt har det praktiska varit något svårare. De che-
fer jag velat samtala med kring reformen har ofta varit mycket upptagna, haft hård 
arbetsbelastning och fulltecknade kalendrar. Det har därför varit svårt i en del fall 
att hitta intervjutid. I några fall har tiderna kommit att avbokas med kort varsel. 

Sverige är ju dessutom ett avlångt land, och även om det antal förband som finns 
idag bara motsvarar en bråkdel av den mängd förband som fanns för ett antal år 
sedan, så är de väl geografiskt utspridda över riket. I min naivitet trodde jag att jag 
skulle kunna effektivisera den inledande intervjuperioden genom en välplanerad 
logistik. Så blev det inte, utan jag fick möta fältet på fältets villkor, det vill säga åka 
två eller flera turer även till regioner i landet där flera förband är belägna. Intervjuer 
med förbandschefer gjordes under sexton tillfällen, där det vid ett par av dessa 
tillfällen var mellanliggande övernattningar för att kunna samordna i tid. 

Inbokningen av intervjuerna har gått tillväga på olika sätt, vilket jag finner intres-
sant. Vid vissa förband ringde jag direkt till förbandschefen och kom överens om en 
tid. Det kunde till och med vara så att den fasta telefonanknytningen hade vidare-
kopplats till mobilen, så att bokningen skedde när förbandschefen var på resande 
fot. På andra förband var rutinerna annorlunda, då vissa förbandschefer hade en 
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sekreterare eller på NATO-vis en MA, eller Military Advisor, som var den som 
skötte förbandschefens kalender. I vissa av dessa fall bokade jag då tiden med 
sekreteraren och pratade aldrig med förbandschefen innan det var dags för 
intervjun. I några av dessa fall ville de då ha någon information kring min forskning 
som de kunde ge till chefen för att förbereda denne inför intervjun. I andra fall 
fungerade sekreteraren mer som en sluss och jag dirigerades vidare till 
förbandschefen för en direkt bokning, alternativt att sekreteraren kollade tider med 
sin chef och själv återkom med lämplig tid för intervju. 

Under fältarbetet blev samtliga intervjuade tillfrågade om att delta och informerade 
om avhandlingens övergripande syfte. De personer som jag intervjuat och 
observerat på förband runt om i landet har jag lovat anonymitet. Det är också så att i 
Försvarsmakten finns det vissa roller som är av "singelkaraktär". Vid intervjuer med 
dessa personer har jag tagit upp frågeställningen kring svårigheten att eventuellt 
kunna ge full anonymitet. Svaren har då varit att någon av dem gärna läser respek-
tive att de står för vad de säger så det är inga problem.  

Att skydda anonymiteten hos praktikerna på fältet i allra möjligast mån, har ibland 
betytt att jag har behövt vara vag i de kapitel där jag presenterar mitt fältmaterial. 
Detta kan bestå i att göra omskrivningar eller att undvika att nämna specifik 
materiel, vapensystem eller byggnader, då en läsare annars hade kunnat härleda 
utsagor. Jag har även fått omformulera vissa titlar, till sådana som inte finns i or-
ganisationen, för att kunna behålla anonymitet, liksom jag har döpt om vissa 
förband och delar av förband. Sådana omskrivningar som jag givit exempel på 
förekommer genomgående i avhandlingen, och jag kommer därför inte skriva ut 
varje gång jag anonymiserat. 

Vid ett fåtal intervjutillfällen bad den intervjuade mig att behålla viss information 
för mig själv, respektive att det inte var för spridning utanför rummet. Detta har jag 
respekterat och inget av det vi samtalade kring i dessa sammanhang presenteras 
inom ramen för avhandlingen. 

4.3.2.2 Att intervjua 
Intervjuerna har, när det givits möjlighet, spelats in med hjälp av diktafon. De jag 
intervjuat har i dessa fall oftast inte haft något emot att låta sig spelas in. Endast i ett 
fall ville respondenten inte låta sig spelas in; för denne respondent var det en 
principfråga att aldrig låta sig spelas in, och det hade inte något med min forskning 
att göra, fick jag veta. När jag skrev så snabbt som jag kunde insåg jag värdet av att 
ha möjlighet att spela in. 

I vissa fall har inte miljön medgivit inspelning, på grund av restriktioner emot ljud-
upptagning eller att det varit pågående aktiviteter, maskinljud eller omgivande sorl 
som hindrat. Detta gällde endast för någon av intervjuerna med förbandschefer, 
medan det var mer vanligt förekommande vid de intervjuer som gjordes i samband 
med observationer och skuggningar ute på förband. Bland dessa ägde knappt hälften 
rum på ett tjänsterum, medan övriga skedde medan verksamhet pågick. I något fall 
när var intervjun inspelad, var det på grund av motorljud det var svårt att höra det 
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som sades. Vid de intervjuer som inte spelats in har jag tagit fältanteckningar, och 
sedan renskrivit det som sagts i så nära anslutning till samtalet som möjligt. 

Intervjuernas omfattning var mellan 59 och 122 minuter, men majoriteten av inter-
vjuerna var drygt 90 minuter långa. De intervjuer som spelats in har transkriberats 
ordagrant, eftersom jag har lärt mig från Charmaz (2006) att de fullständiga 
utskrifterna, med hela sekvenser av prat, senare kan ge upphov till nya idéer och en 
förståelse som kanske hade uteblivit om endast vissa yttranden hade valts att skrivas 
ut (s. 70). Något som jag själv fann värdefullt var att ha en otolkad utskrift att utgå 
ifrån, både när det gällde att kunna gå tillbaka och (om)pröva tolkningar, eller för 
att lyssna på intervjun, försöka återkalla sammanhanget, och kanske göra 
marginalanteckningar på utskriften. Vid den första genomläsningen hade jag för 
övrigt ljudupptagning från intervjun i öronen och den utskrivna texten framför mig, 
och på så vis kunde jag genom denna repetition av rösten, nästan höra den 
intervjuades röst när jag sedan endast utgick från utskriften. 

Trots att jag har spelat in intervjuerna har jag ändå antecknat lite under intervjun – 
när jag kommit på en följdfråga att ställa när det passar, eller för att inte missa att 
plocka upp intressanta trådar de lagt ut under tiden de utvecklat ett resonemang. Jag 
har också försökt anteckna sådant som hänt, eller inte hänt, i rummet, så som 
kroppsspråk, samtidiga aktiviteter i rummet, samt möblering och artefakter i 
rummet, vilket vid vissa tillfällen varit till hjälp i återkallandet av situationen när jag 
lyssnat på eller läst utskrift av intervjun i efterhand. 

De chefer jag har intervjuat har under hela sin karriär tränats i att prata inför männi-
skor, och framföra sitt budskap på ett tydligt sätt. De är troligen mindre vana vid att 
få frågor som de jag kom med, samt att få möjligheten att reflektera högt kring sin 
yrkesmässiga vardag och sin praktik. Att få en stunds (påtvingad) reflektionstid, och 
att få sätta ord på sina tankar och erfarenheter kring reformeringen av 
personalförsörjningen som de var mitt inne i upplevdes tydligt som positivt av flera 
av cheferna. Jag upplevde denna aspekt av studien mycket glädjande. 

4.3.2.3 Ett försök till dagboksintervjuer  
För att försöka kompensera det faktum att jag inte kunde vara på olika tid och plats 
samtidigt, försökte jag använda dagboksintervjuer (Czarniawska, 2007) vid de 
förband som jag följt över tid. Min tanke var att ett fåtal personer kunde föra en 
anteckningsbok där de kunde beskriva en handling eller händelse som ägt rum 
kopplat till reformeringen, och om vilken kunde vi tala om under intervjun när vi 
sedan sågs. Jag hade föreslagit ett visst format för detta, med tre kolumner för tid, 
plats respektive handling/händelse. 

Resultatet blev blandat. Två av cheferna använde den som kom-ihåg-bok helt fritt 
utan kolumnerna och skrev upp lite saker då och då som de kom att tänka på, och 
som vi sedan samtalade kring när jag kom till dem nästa gång. Min uppfattning är 
att det fungerade mycket bra, som en kom-ihåg-lista, av uttrycket när personen 
b rjade läsa; "ja, ja just det…", oc  sedan b rjade denne berätta om vad som  änt 
sedan vi sågs sist. 
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Två andra dagboksinnehavare sade sig inte klara av det – de kände sig osäkra. Nå-
gon dagbok hade delegerats till de underställda vilka skrivit fritt från hjärtat om vad 
de tyckte kunde förbättras för den egna yrkeskategorin. Ytterligare en dagbok för-
svann. Jag har efteråt fått höra av forskare från Försvarshögskolan som själva prövat 
metoden i dylik miljö att ordet "dagbok" klassats som lite löjligt (p.g.a. associat-
ioner med en rosa bok med en ponny på omslaget) och jag gavs rådet att kalla den 
för loggbok istället. Detta stämmer till lite eftertanke inför kommande användning 
av dagbok/ loggbok som teknik. 

4.3.3 Observationer 
De observationer som gjorts inom ramen för denna studie är av olika karaktär; 
observationer vid formella möten och observationer av verksamhet, det vill säga 
daglig praktik på lokala förband. De flesta möten jag har observerat har ägt rum 
centralt, vid Högkvarteret, men det har även varit möten på lokala förband. 

4.3.3.1 Mötesobservationer 
Eftersom förbanden är geografiskt utspridda och Försvarsmakten centrala ledning 
placerad i Stockholm, verkade förbandschefer och den högre ledningen långt ifrån 
varandra till vardags. Det var inte så ofta som hela den högre ledningen för myndig-
heten kunde samlas i samma tid och rum som samtliga förbandschefer. Ledningen 
kallade därför regelbundet förbandscheferna till gemensamt möte. 

Chefsmötena blev då till den faktiska gränsytan för möten mellan ledare och ledda 
och, enligt mig, unika tillfällen att observera mötet mellan dessa. Vid intervjuerna 
med förbandscheferna berättades för mig att chefsmötena var ett möte som kunde 
ha betydelse på flera olika sätt – att få direktinformation, att kunna föra fram sin 
mening, att få möjlighet att ge råd till ledningen, samt att få möjlighet att samverka 
med andra förbandschefer. 

Mötesobservationerna har syftat till att observera såväl form som innehåll vid mötet 
mellan förbandscheferna och den högre ledningen. Dessa möten ägde, i regel, rum 
en gång per kvartal, och varje sådant tillfälle bestod, i regel, av två sammanhäng-
ande heldagar. 

Karaktär och personsammansättning under dag ett respektive dag två var emellertid 
något olika. I regel var det under dag ett som hela högre ledningen mötte samtliga 
förbandschefer, och ytterligare chefer på motsvarande nivå från olika centrala sta-
ber. Dag två var det i regel en viss del av ledningen, produktionsledningen, som 
mötte samtliga förbandschefer. Förbandscheferna deltog således under båda da-
garna. 

I maj 2010, strax innan riksdagen antog regeringens proposition om att den all-
männa värnplikten i fredstid skulle läggas vilande, började jag delta som observatör 
vid dessa möten och fortsatte fram till slutet av februari 2013. Det blev tre chefs-
mötesdagar under 2010, sju chefsmötesdagar under 2011, sex chefsmötesdagar un-
der 2012 samt en mötesdag under 2013. Detta är nästan samtliga mötesdagar under 
perioden, med några undantag: vid ett extrainsatt möte under sommaren, vid en 
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har också försökt anteckna sådant som hänt, eller inte hänt, i rummet, så som 
kroppsspråk, samtidiga aktiviteter i rummet, samt möblering och artefakter i 
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av cheferna. Jag upplevde denna aspekt av studien mycket glädjande. 

4.3.2.3 Ett försök till dagboksintervjuer  
För att försöka kompensera det faktum att jag inte kunde vara på olika tid och plats 
samtidigt, försökte jag använda dagboksintervjuer (Czarniawska, 2007) vid de 
förband som jag följt över tid. Min tanke var att ett fåtal personer kunde föra en 
anteckningsbok där de kunde beskriva en handling eller händelse som ägt rum 
kopplat till reformeringen, och om vilken kunde vi tala om under intervjun när vi 
sedan sågs. Jag hade föreslagit ett visst format för detta, med tre kolumner för tid, 
plats respektive handling/händelse. 

Resultatet blev blandat. Två av cheferna använde den som kom-ihåg-bok helt fritt 
utan kolumnerna och skrev upp lite saker då och då som de kom att tänka på, och 
som vi sedan samtalade kring när jag kom till dem nästa gång. Min uppfattning är 
att det fungerade mycket bra, som en kom-ihåg-lista, av uttrycket när personen 
b rjade läsa; "ja, ja just det…", oc  sedan b rjade denne berätta om vad som  änt 
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Två andra dagboksinnehavare sade sig inte klara av det – de kände sig osäkra. Nå-
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de tyckte kunde förbättras för den egna yrkeskategorin. Ytterligare en dagbok för-
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metoden i dylik miljö att ordet "dagbok" klassats som lite löjligt (p.g.a. associat-
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placerad i Stockholm, verkade förbandschefer och den högre ledningen långt ifrån 
varandra till vardags. Det var inte så ofta som hela den högre ledningen för myndig-
heten kunde samlas i samma tid och rum som samtliga förbandschefer. Ledningen 
kallade därför regelbundet förbandscheferna till gemensamt möte. 

Chefsmötena blev då till den faktiska gränsytan för möten mellan ledare och ledda 
och, enligt mig, unika tillfällen att observera mötet mellan dessa. Vid intervjuerna 
med förbandscheferna berättades för mig att chefsmötena var ett möte som kunde 
ha betydelse på flera olika sätt – att få direktinformation, att kunna föra fram sin 
mening, att få möjlighet att ge råd till ledningen, samt att få möjlighet att samverka 
med andra förbandschefer. 

Mötesobservationerna har syftat till att observera såväl form som innehåll vid mötet 
mellan förbandscheferna och den högre ledningen. Dessa möten ägde, i regel, rum 
en gång per kvartal, och varje sådant tillfälle bestod, i regel, av två sammanhäng-
ande heldagar. 
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männa värnplikten i fredstid skulle läggas vilande, började jag delta som observatör 
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mötesdag hade jag själv förhinder på grund av deltagande i en doktorandkurs och 
deltog då endast under den första dagen, och vid ett tillfälle fick jag inte access på 
grund av att den högre ledningen ville prova något nytt, och endast ville ha för-
bandscheferna och inga andra närvarande. 

Utöver dessa chefsmöten har jag även observerat ett antal ledningsgruppsmöten vid 
två olika förband, bataljonsrapport, kompanirapport, samt centralt möte med För-
svarsmaktens samtliga HR-chefer. Dessutom har jag deltagit under ett antal perso-
nalorienteringar, det vill säga möten där förbandschef samlar personal för genom-
gång. Detta sistnämnda material var av stort värde för förståelsen för vad som på-
gick. 

Jag har inte haft möjlighet att göra inspelningar inifrån chefsmötena, och det råder 
fotoförbud på hela Högkvarterets område liksom det gör på samtliga av Försvars-
maktens förband. Min önskan var dock att försöka förflytta läsaren till mötet, om än 
bara bildligt, och har därför sökt memorera rummet för att kunna ge en mer målande 
bild över salen när jag skriver om mötet, då läsaren inte varit där och kan föreställa 
sig sammanhanget, samt att det kan vara så att form tillsammans med innehåll sam-
verkar i hur en reformidé har möjlighet att spridas. 

På ett sätt var det ganska lätt att observera dessa möten, då de är mycket strukture-
rade i sitt upplägg och deltagarna talade i tur och ordning. Vid de tillfällen som 
många bad om ordet samtidigt var det någon (den ansvarige för den programpunk-
ten alternativt någon chef i högsta ledningen sittandes på främsta bänkraden) som 
höll koll på turordningen och namn alternativt förbandstillhörighet ropades oftast 
upp när det var dennes tur att tala. Den fasta ordning som mötena hade avseende 
struktur och tydlig turtagning, underlättade då jag under samtliga möten antecknade 
allt som jag hann med kopplat till reformeringen och till den angränsande frågor. 

Efter ett tag började jag se ett mönster i mötena: hur de var upplagda, vilka som bru-
kade prata och vilka som aldrig sade något. Att lyssna och skriva samtidigt blev en 
övning som jag blev bättre och bättre på. I de fall det var viktiga frågor relativt 
reformeringen som avhandlades gjorde jag allt för att hinna skriva ner fullständiga 
citat; i annat fall blev det detaljerade referat. Jag försökte sedan att skriva rent mina 
fältanteckningar så snart som möjligt efter mötet. 

Pauser har jag försökt använda till att ställa frågor till cheferna kring sådant jag fun-
derat kring i föregående mötespass, och under de längre lunchrasterna har jag utöver 
detta även tagit en stund i ensamhet för att försöka samla ihop mina intryck och 
sätta ner dessa på pränt. 

4.3.3.2 Skuggning 
Under perioden slutet av februari till oktober 2011 följde jag ett par förband mer 
intensivt än övriga. Som jag skrev avseende urval valde jag förband med olika ka-
raktär på verksamheten. Jag tog då möjligheten att utöver chefsmötesobservationer 
och intervjuer, även på nära håll följa den förbandsverksamheten. Att följa chefer 
gjorde redan Mintzberg (1973) när han sökte svaret på vad chefer faktiskt gör. Se-
dan dess har tekniken använts för att följa såväl mänskliga (Noordegraaf och Ste-
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wart, 2000; Mc Donald, 2005; Czarniawska, 2007) som icke-mänskliga aktörer 
(Adolfsson, 2003). "Skuggning" har använts inom en rad forskningsdiscipliner och 
har fördelen att forskaren har chans att få värdefulla lärdomar om den vardagliga 
praktiken då man studerar aktiviteter i deras kontext (Mc Donald, 2005), och inte 
som vid intervjuer att någon berättar om vad de gör. 

Vid de utvalda förbanden möttes jag av en stor öppenhet och ett välkomnande som 
gjorde att jag fick möjlighet att följa den verksamhet och de personer jag ville. Un-
der de dagar jag var där för att delta som observatör vid möten eller hade intervjuer 
inbokade brukade jag ta chansen att även följa dagens övriga verksamhet, delta i 
fikaraster eller äta lunch med någon eller några bland personalen. Utöver dessa da-
gar har jag skuggat en kompaniledning43 och en plutonsledning44 under en och en 
halv dag. 

Jag har även skuggat besättning på ett fartyg. Första besöket på fartyget varade i tre 
dagar och nätter, och jag kunde observera verksamheten som pågick dygnet runt, 
med två skift som gick om varandra enligt principen sex timmars arbete, sex tim-
mars vila, sex timmars arbete, och så vidare. Detta upplägg gjorde att jag upplevde 
mig som nära verksamheten. Fyra månader efter denna observation gjorde jag ett 
nytt besök med observationer och intervjuer under två dagar. På båda ställena – på 
land och till sjöss – kompletterades skuggningarna av intervjuer, mötesobservation 
och samtal. Med skuggningens hjälp, i samverkan med observationer, samtal och 
intervjuer, har jag kunnat följa reformeringen i praktiken. 

Observationer kan betraktas som "naturligt förekommande", till skillnad från inter-
vjuer vars intervjusvar är forskarframkallade, hävdade David Silverman 
(1993/2006, s. 201). Han problematiserade dock denna ståndpunkt genom att fram-
hålla att det är en förenkling att dela upp olika tekniker i forskarframkallade respek-
tive naturligt förekommande. Vem skulle vilja intervjuas om det var så onaturligt? 
Och är något socialt sammanhang av naturen givet? Trots det kan det finnas en po-
äng att skilja på de båda teknikerna, då händelser som kan observeras, kunde ägt 
rum oberoende av om forskaren varit där eller ej (1993/2006, kap. 3, s. 201 f). Bar-
bara Czarniawska instämde med Silverman rörande denna distinktion, men ansåg att 
"spontant förekommande handlingar eller händelser" var en bättre beteckning på det 
vi observerar (2014, s. 46). 

4.3.4 Dokumentstudier 
Jag har inom ramen för min studie läst en stor mängd skriftliga källor, inledningsvis 
för att läsa in mig på området. Då var det framför allt tryck kring Försvarsmaktens 
personalförsörjning från riksdag och regering, samt den utskrivna riksdagsdebatt 
                                              
43 Ett kompani består av plutoner och troppar. Kompaniet är ingående i den större enheten bataljon 
44 Pluton kommer, enligt SAOL, från franskans peloton, som betyder nystan eller boll, och har sitt 
ursprung i tidigt 1700-tal. Storleken på en pluton är vanligen 25-45 personer som är indelade i tre 
till fyra grupper. Plutonerna är ingående i den större enheten kompani. 

 



Jönköping International Business School 

52 
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struktur och tydlig turtagning, underlättade då jag under samtliga möten antecknade 
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citat; i annat fall blev det detaljerade referat. Jag försökte sedan att skriva rent mina 
fältanteckningar så snart som möjligt efter mötet. 

Pauser har jag försökt använda till att ställa frågor till cheferna kring sådant jag fun-
derat kring i föregående mötespass, och under de längre lunchrasterna har jag utöver 
detta även tagit en stund i ensamhet för att försöka samla ihop mina intryck och 
sätta ner dessa på pränt. 

4.3.3.2 Skuggning 
Under perioden slutet av februari till oktober 2011 följde jag ett par förband mer 
intensivt än övriga. Som jag skrev avseende urval valde jag förband med olika ka-
raktär på verksamheten. Jag tog då möjligheten att utöver chefsmötesobservationer 
och intervjuer, även på nära håll följa den förbandsverksamheten. Att följa chefer 
gjorde redan Mintzberg (1973) när han sökte svaret på vad chefer faktiskt gör. Se-
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wart, 2000; Mc Donald, 2005; Czarniawska, 2007) som icke-mänskliga aktörer 
(Adolfsson, 2003). "Skuggning" har använts inom en rad forskningsdiscipliner och 
har fördelen att forskaren har chans att få värdefulla lärdomar om den vardagliga 
praktiken då man studerar aktiviteter i deras kontext (Mc Donald, 2005), och inte 
som vid intervjuer att någon berättar om vad de gör. 

Vid de utvalda förbanden möttes jag av en stor öppenhet och ett välkomnande som 
gjorde att jag fick möjlighet att följa den verksamhet och de personer jag ville. Un-
der de dagar jag var där för att delta som observatör vid möten eller hade intervjuer 
inbokade brukade jag ta chansen att även följa dagens övriga verksamhet, delta i 
fikaraster eller äta lunch med någon eller några bland personalen. Utöver dessa da-
gar har jag skuggat en kompaniledning43 och en plutonsledning44 under en och en 
halv dag. 

Jag har även skuggat besättning på ett fartyg. Första besöket på fartyget varade i tre 
dagar och nätter, och jag kunde observera verksamheten som pågick dygnet runt, 
med två skift som gick om varandra enligt principen sex timmars arbete, sex tim-
mars vila, sex timmars arbete, och så vidare. Detta upplägg gjorde att jag upplevde 
mig som nära verksamheten. Fyra månader efter denna observation gjorde jag ett 
nytt besök med observationer och intervjuer under två dagar. På båda ställena – på 
land och till sjöss – kompletterades skuggningarna av intervjuer, mötesobservation 
och samtal. Med skuggningens hjälp, i samverkan med observationer, samtal och 
intervjuer, har jag kunnat följa reformeringen i praktiken. 

Observationer kan betraktas som "naturligt förekommande", till skillnad från inter-
vjuer vars intervjusvar är forskarframkallade, hävdade David Silverman 
(1993/2006, s. 201). Han problematiserade dock denna ståndpunkt genom att fram-
hålla att det är en förenkling att dela upp olika tekniker i forskarframkallade respek-
tive naturligt förekommande. Vem skulle vilja intervjuas om det var så onaturligt? 
Och är något socialt sammanhang av naturen givet? Trots det kan det finnas en po-
äng att skilja på de båda teknikerna, då händelser som kan observeras, kunde ägt 
rum oberoende av om forskaren varit där eller ej (1993/2006, kap. 3, s. 201 f). Bar-
bara Czarniawska instämde med Silverman rörande denna distinktion, men ansåg att 
"spontant förekommande handlingar eller händelser" var en bättre beteckning på det 
vi observerar (2014, s. 46). 

4.3.4 Dokumentstudier 
Jag har inom ramen för min studie läst en stor mängd skriftliga källor, inledningsvis 
för att läsa in mig på området. Då var det framför allt tryck kring Försvarsmaktens 
personalförsörjning från riksdag och regering, samt den utskrivna riksdagsdebatt 
                                              
43 Ett kompani består av plutoner och troppar. Kompaniet är ingående i den större enheten bataljon 
44 Pluton kommer, enligt SAOL, från franskans peloton, som betyder nystan eller boll, och har sitt 
ursprung i tidigt 1700-tal. Storleken på en pluton är vanligen 25-45 personer som är indelade i tre 
till fyra grupper. Plutonerna är ingående i den större enheten kompani. 
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kring de politiska besluten som finns på riksdagens hemsida. Även Försvarsmaktens 
regleringsbrev, utvecklingsplaner, strategiska förändringsmål, doktriner samt årsre-
dovisningar har jag läst för att få en ökad kunskap kring reformen på personalför-
sörjningsområdet. Vid dokumentanalys har endast öppna dokument använts. 

Över tid har jag följt dagstidningarnas artiklar kring Försvarsmaktens personalför-
sörjning, samt följt personaltidningen Försvarets Forum, de olika tidningar som ges 
ut av fackföreningar och inom försvarsgrenarna, samt det som läggs ut på intranät 
och Försvarsmaktens egen webbplats. En viss del av debatten har förts på försvars-
bloggar varför jag följt inlägg och de efterföljande diskussioner som ägt rum på 
dessa; såväl Försvarsmaktens egen bloggportal som de större fristående försvars-
bloggarna. Däribland några bloggande försvarspolitiker. 

En stor del av det skriftliga material som jag använt i min studie består av material 
som är kopplat till de möten jag observerat. Detta mötesrelaterade skriftliga material 
är det material som åhörarna fått till sig, det vill säga kallelser till möten, mötesa-
gendor, åhörarkopior för mötena samt de underlag i form av PowerPoint-bilder som 
visats vid dessa möten. 

Dokumenturval har under processen i allt större utsträckning styrts av tolkningarna 
av fältmaterialet: jag har sökt bakgrundsmaterial för att komplettera analyser av 
annat fältmaterial, såsom intervjuer, samtal och olika typer av observationer. 

4.4 Att vara en del av det man studerar 

Att vara en del av den organisation man själv studerar, är en förutsättning som jag 
tror har haft betydelse på olika sätt under arbetsprocessen. Inom metodlitteraturen 
beskrivs den dubbla rollen att studera det man är en del av oftast som "insider", men 
även begreppet "at-home ethnography" (Alvesson, 2009) förekommer. 

Metodlitteratur har lyft fram det eftersträvansvärda i att komma praktiker med de 
erfarenheter och det kunnande man vill beskriva så nära som möjligt, och samtidigt 
kunna berätta om det på ett annat sätt än vad praktikerna själva kan göra. För att 
kunna klara det behöver forskaren balansera mellan att vara inom- och utomstående 
(O’Do ert  oc  Ne land, 20 9). 

För en utomstående person kan en utmaning ligga i att det är svårt att förstå ett helt 
nytt sammanhang. Antroplogen Rosalie Wax ägnade i sin bok om fältarbete, 
mycket uppmärksamhet åt frågor kring att vara en utomstående som försöker närma 
sig och se in, och tvärtom. För en utomstående, hävdade Wax, innebär fältarbete att 
försöka förstå det som först framstår som rena "mumbo-jumbo", men som denne 
sedan kan börja skönja mönster i, för att så småningom även kunna prata praktiker-
nas språk (möjligtvis med grammatiska fel) (1971/1985, s. 13). 

Det tar tid att komma nära och lära sig praktikernas språk, men när språket, bildli-
gen talat, är erövrat, är risken mindre att en studie av en organisation blir, som 
organisationsforskaren Mats Alvesson uttryckte det, "remote, artificial and 
clumpsy" (2009, s. 163). För en insider är det som Alvesson kallat för "naturligt 
tillträde" (op. cit., s. 159) en fördel som innebär tillgång till en rad olika platser och 
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händelser att studera i organisationen, och därmed även möjlighet att kombinera 
olika typer av fältmaterial. Utifrån mitt perspektiv handlar det emellertid inte endast 
om själva tillgången, eller tillträdet. Om jag vore utomstående, hur skulle jag då 
veta vilka platser och händelser som hade kunnat vara intressanta för att lära mig 
mer om det fenomen som jag studerar?  

Studier som har gjorts i egna organisationen är exempelvis den som Melville Dal-
ton, i rollen som chef inom en kemisk industri, genomförde och sedan skrev 
avhandlingen Men Who Manage (1959/2013). En annan som genomfört en studie i 
egna organisationen är Robin Leidner som blev McDonaldsanställd och sedan skrev 
boken Fast Food, Fast Talk (1993) utifrån hennes erfarenheter. Min situation är 
emellertid annorlunda, då jag inte gjort några så kallade deltagande observationer. 
Under fältarbetet var jag en passiv observatör, det vill säga att jag inte deltog i den 
verksamhet som på gick, utan observerade den. 

En annan aspekt att ta i beaktan för den forskare som studerar det de själva är en del 
av, handlar om avstånd. Det kan vara en utmaning för en insider att distansera sig 
från den "naturliga" bilden av den studerade verksamheten och, vidare, att beskriva 
den i språk som är begripligt även för de utomstående (Wax, 1971/1985, s. 13). 
Avståndet är emellertid nödvändigt, men kan ha olika former: i tid, i rum eller 
kultur (Czarniawska, 2007). 

Jag kände mig dock halvt främmande i många sammanhang även i min egen organi-
sation. Som civil, akademiker och icke-chef var jag ofta en utomstående besökare i 
de sammanhang jag besökte, då kontrasterna mellan min vardag vid en ledarskaps- 
och pedagogikutvecklingsenhet, och den militära praktik jag studerat, var tillräcklig 
stora för att jag skulle upptäcka även de till synes vardagliga episoderna (Silverman, 
1993/2006, s. 68). Å andra sidan påpekade Silverman att utan tillräcklig kännedom 
om praktiken som studeras, när allt framstår som nytt, blir det svårt att se det 
speciella och avvikande i de vardagliga. För att knyta åter till Rosalie Wax 
språkmetafor avseende skillnader mellan infödingar och utomstående, kan jag säga 
att jag kunde samma språk som praktikerna på fältet, men att vi pratade olika 
dialekter. 

Det fanns även olika dialekter på fältet; variationen var stor. Jag kunde dock tack 
vare det gemensamma språket skapa mig tillräcklig förståelse för praktikens 
dialekter. Ett formellt tillträde och inpassering via min tjänstelegitimation hjälpte 
således till, men förförståelsen av hur organisationen är uppbyggd, dess historik, 
vad praktikerna pratar om, att veta vad och vem de refererade till i olika 
sammanhang, samt att kunna se mönster och strukturer, reagera på det avvikande, 
och kunna läsa mellan raderna, var kanske den största fördelen. 

Det fanns även utmaningar. Jag kan instämma med Gottwald et al. (2018) att det i 
vissa faser av arbetsprocessen varit som att gå på en tunn linje. Emellertid hoppas 
jag att jag har haft ett tillräckligt avstånd för att kunna berätta om praktiken på ett 
sätt som är begripligt för de utanför organisationen. Jag hoppas också att jag inte 
omedvetet förbisett eller förskönat något, utan skrivit en vetenskaplig text, som 
förhoppningsvis kan vara nyttig även inom organisationen. 
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beskrivs den dubbla rollen att studera det man är en del av oftast som "insider", men 
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kunna berätta om det på ett annat sätt än vad praktikerna själva kan göra. För att 
kunna klara det behöver forskaren balansera mellan att vara inom- och utomstående 
(O’Do ert  oc  Ne land, 20 9). 

För en utomstående person kan en utmaning ligga i att det är svårt att förstå ett helt 
nytt sammanhang. Antroplogen Rosalie Wax ägnade i sin bok om fältarbete, 
mycket uppmärksamhet åt frågor kring att vara en utomstående som försöker närma 
sig och se in, och tvärtom. För en utomstående, hävdade Wax, innebär fältarbete att 
försöka förstå det som först framstår som rena "mumbo-jumbo", men som denne 
sedan kan börja skönja mönster i, för att så småningom även kunna prata praktiker-
nas språk (möjligtvis med grammatiska fel) (1971/1985, s. 13). 

Det tar tid att komma nära och lära sig praktikernas språk, men när språket, bildli-
gen talat, är erövrat, är risken mindre att en studie av en organisation blir, som 
organisationsforskaren Mats Alvesson uttryckte det, "remote, artificial and 
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veta vilka platser och händelser som hade kunnat vara intressanta för att lära mig 
mer om det fenomen som jag studerar?  

Studier som har gjorts i egna organisationen är exempelvis den som Melville Dal-
ton, i rollen som chef inom en kemisk industri, genomförde och sedan skrev 
avhandlingen Men Who Manage (1959/2013). En annan som genomfört en studie i 
egna organisationen är Robin Leidner som blev McDonaldsanställd och sedan skrev 
boken Fast Food, Fast Talk (1993) utifrån hennes erfarenheter. Min situation är 
emellertid annorlunda, då jag inte gjort några så kallade deltagande observationer. 
Under fältarbetet var jag en passiv observatör, det vill säga att jag inte deltog i den 
verksamhet som på gick, utan observerade den. 

En annan aspekt att ta i beaktan för den forskare som studerar det de själva är en del 
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den i språk som är begripligt även för de utomstående (Wax, 1971/1985, s. 13). 
Avståndet är emellertid nödvändigt, men kan ha olika former: i tid, i rum eller 
kultur (Czarniawska, 2007). 

Jag kände mig dock halvt främmande i många sammanhang även i min egen organi-
sation. Som civil, akademiker och icke-chef var jag ofta en utomstående besökare i 
de sammanhang jag besökte, då kontrasterna mellan min vardag vid en ledarskaps- 
och pedagogikutvecklingsenhet, och den militära praktik jag studerat, var tillräcklig 
stora för att jag skulle upptäcka även de till synes vardagliga episoderna (Silverman, 
1993/2006, s. 68). Å andra sidan påpekade Silverman att utan tillräcklig kännedom 
om praktiken som studeras, när allt framstår som nytt, blir det svårt att se det 
speciella och avvikande i de vardagliga. För att knyta åter till Rosalie Wax 
språkmetafor avseende skillnader mellan infödingar och utomstående, kan jag säga 
att jag kunde samma språk som praktikerna på fältet, men att vi pratade olika 
dialekter. 

Det fanns även olika dialekter på fältet; variationen var stor. Jag kunde dock tack 
vare det gemensamma språket skapa mig tillräcklig förståelse för praktikens 
dialekter. Ett formellt tillträde och inpassering via min tjänstelegitimation hjälpte 
således till, men förförståelsen av hur organisationen är uppbyggd, dess historik, 
vad praktikerna pratar om, att veta vad och vem de refererade till i olika 
sammanhang, samt att kunna se mönster och strukturer, reagera på det avvikande, 
och kunna läsa mellan raderna, var kanske den största fördelen. 

Det fanns även utmaningar. Jag kan instämma med Gottwald et al. (2018) att det i 
vissa faser av arbetsprocessen varit som att gå på en tunn linje. Emellertid hoppas 
jag att jag har haft ett tillräckligt avstånd för att kunna berätta om praktiken på ett 
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förhoppningsvis kan vara nyttig även inom organisationen. 
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5 Reform i backspegel och vindruta 

Det parlamentariska beslutet om att låta värnplikten vara vilande i fredstid, och 
istället personalförsörja Försvarsmakten på frivillig grund fattades i juni 2009. 
Vägen fram till politiskt beslut, som kan ses som en del av reformprocessen, men 
som jag inte studerat, beskrevs i kapitel två. Även om det var ett politiskt beslut så 
hade Försvarsmakten lämnat underlag och bistått med expertis utifrån sitt 
perspektiv i det utredningsarbete som föregick det politiska beslutet. Det var dock 
endast en liten del av alla medarbetare i Försvarsmakten som medverkat i den delen 
av reformprocessen. Inom kort skulle övergången från värnplikt till ett anställt 
förvar baserat på frivillighet emellertid inledas, och då skulle samtliga medarbetare i 
organisationen, på ett eller annat sätt, bli en del av denna process. 

5.1 Från debatt till introducering av reformen 

Även om mitt främsta intresse rör reformeringen i Försvarsmakten anser jag att det 
är relevant att beskriva den debatt som föregick beslutet om att reformera. Jag 
använder ett längre historiskt perspektiv: hur såg debatten ut inför reformeringen till 
värnplikt 1901, respektive från värnplikt 2010? 

5.1.1 Samhällsdebatt då och nu 
Personalförsörjningsreformen som ägde rum 1901 provocerade en livlig samhälls-
debatt som hade olika infallsvinklar. Emot allmän värnplikt var framför allt 
pacifister, som ville lägga ner Sveriges försvar helt och hållet; samt unga socialister 
som hävdade att mönstringsförfarandet var en "slaktarbyråns expedition" och därför 
uppmanade de som stod inför mönstring till att vägra klä sig i "blodig skjorta"45. 
Förutom dessa fanns även en större rösträttsrörelse som verkade för allmän rösträtt 
under parollen: "En man – en röst – ett gevär!" Ett argument för rösträttsrörelsen 
var att de som försvarar landet också skall få vara med och påverka och ta beslut.46  

Rösträttsrörelsen var mycket aktiv och använde värnplikten som ett av dess främsta 
argument. Rörelsen kopplade tillkomsten av allmän värnplikt till demokratin, och 
man kan därför säga att värnpliktsreformen verkade pådrivande för den kommande 
allmänna rösträtten. Här visas ett exempel på hur värnpliktsreformen användes som 

                                              
45 Svenska Freds, "Värnpliktens historia": http://www.svenskafreds.se/varnpliktens-historia-1901-
2017 (besökt 170811) 
46 Nationalencyklopedin, "Demokratins genombrott": https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/ 
l%C3%A5ng/sverige/historia/demokratins-genombrott (besökt 191120) samt Riksdagen, 
"Demokratin 100 år": https://firademokratin.riksdagen.se/tema/demokratins-genombrott/ 
argumentationen-om-rostratten/#R%C3%B6str%C3%A4tt---ett-st%C3%A5ende-inslag-i-
riksdagen (besökt 191121) 
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argument i skalden Verner von Heidenstams (1859-1940) dikt "Medborgarsång47" ur 
diktsviten "Ett folk". 48 

Så sant vi äga ett fädernesland,  
vi ärvde det alla lika,  
med samma rätt och med samma band  
för både arma och rika;  
och därför vilja vi rösta fritt  
som förr bland sköldar och bågar,  
och icke vägas i köpmans mitt  
likt penningepåsar på vågar.  
 
Vi stridde gemensamt för hem och härd,  
då våra kuster förbrändes.  
Ej herrarna ensamt grepo sitt svärd,  
när varnande vårdkase tändes.  
Ej herrarna ensamt segnade ner,  
men också herrarnas drängar.  
Det är skam, det är fläck på Sveriges baner, 
att medborgarrätt heter pengar. 

 

Från och med andrakammarvalet 1911 fick samtliga män som fullgjort värnplikt 
rösta49. De män som uppnått rösträttsåldern, men som inte fullgjort värnplikten, fick 
däremot inte rösta förrän 192450, då fullgjord värnplikt frånkopplades rätten att 
rösta. Denna händelse ägde således rum efter 192151, vilket är året som historiker 
brukar beteckna som året då allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. 

När Sverige mer än ett sekel senare ville reformera personalförsörjningen igen, var 
inte frågan om pliktens vara eller inte vara lika hett debatterad som förra gången. 
Frågor kring försvaret var inte högt prioriterat bland befolkningen i stort. Endast två 
procent av svenska folket hade inför riksdagsvalet 2010 angivit området "fred, 
internationellt, och försvar" som svar på spörsmål vilka de viktigaste frågorna för 
ens partival var52. 

Diskussionen om värnplikt kontra ett anställt försvar hade förvisso pågått till och 
från under många år, men denna debatt hade framför allt ägt rum bland politiker 

                                              
47 Endast vers ett och två återges här. 
48 Kungliga biblioteket, "Demokrati 100 år": https://demokrati100.se/medborgarratt-heter-pengar/ 
49 Grundlagsändringen skedde år 1909 och kunde då tillämpas två år senare. 
50 Beslutet togs år 1922, så valet år 1924 var det första då röstningen kunde tillämpas. 
51 Beslutet togs år 1919, så valet år 1921 var det första då röstningen kunde tillämpas. 
52 SCB, Viktiga frågor för partivalet: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valundersokningen/pong/tabell-och-diagram/viktiga-
fragor-for-partivalet-19792014.-procent/ (besökt 191119) 
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5 Reform i backspegel och vindruta 
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var att de som försvarar landet också skall få vara med och påverka och ta beslut.46  
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45 Svenska Freds, "Värnpliktens historia": http://www.svenskafreds.se/varnpliktens-historia-1901-
2017 (besökt 170811) 
46 Nationalencyklopedin, "Demokratins genombrott": https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/ 
l%C3%A5ng/sverige/historia/demokratins-genombrott (besökt 191120) samt Riksdagen, 
"Demokratin 100 år": https://firademokratin.riksdagen.se/tema/demokratins-genombrott/ 
argumentationen-om-rostratten/#R%C3%B6str%C3%A4tt---ett-st%C3%A5ende-inslag-i-
riksdagen (besökt 191121) 
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argument i skalden Verner von Heidenstams (1859-1940) dikt "Medborgarsång47" ur 
diktsviten "Ett folk". 48 

Så sant vi äga ett fädernesland,  
vi ärvde det alla lika,  
med samma rätt och med samma band  
för både arma och rika;  
och därför vilja vi rösta fritt  
som förr bland sköldar och bågar,  
och icke vägas i köpmans mitt  
likt penningepåsar på vågar.  
 
Vi stridde gemensamt för hem och härd,  
då våra kuster förbrändes.  
Ej herrarna ensamt grepo sitt svärd,  
när varnande vårdkase tändes.  
Ej herrarna ensamt segnade ner,  
men också herrarnas drängar.  
Det är skam, det är fläck på Sveriges baner, 
att medborgarrätt heter pengar. 

 

Från och med andrakammarvalet 1911 fick samtliga män som fullgjort värnplikt 
rösta49. De män som uppnått rösträttsåldern, men som inte fullgjort värnplikten, fick 
däremot inte rösta förrän 192450, då fullgjord värnplikt frånkopplades rätten att 
rösta. Denna händelse ägde således rum efter 192151, vilket är året som historiker 
brukar beteckna som året då allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. 

När Sverige mer än ett sekel senare ville reformera personalförsörjningen igen, var 
inte frågan om pliktens vara eller inte vara lika hett debatterad som förra gången. 
Frågor kring försvaret var inte högt prioriterat bland befolkningen i stort. Endast två 
procent av svenska folket hade inför riksdagsvalet 2010 angivit området "fred, 
internationellt, och försvar" som svar på spörsmål vilka de viktigaste frågorna för 
ens partival var52. 

Diskussionen om värnplikt kontra ett anställt försvar hade förvisso pågått till och 
från under många år, men denna debatt hade framför allt ägt rum bland politiker 

                                              
47 Endast vers ett och två återges här. 
48 Kungliga biblioteket, "Demokrati 100 år": https://demokrati100.se/medborgarratt-heter-pengar/ 
49 Grundlagsändringen skedde år 1909 och kunde då tillämpas två år senare. 
50 Beslutet togs år 1922, så valet år 1924 var det första då röstningen kunde tillämpas. 
51 Beslutet togs år 1919, så valet år 1921 var det första då röstningen kunde tillämpas. 
52 SCB, Viktiga frågor för partivalet: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valundersokningen/pong/tabell-och-diagram/viktiga-
fragor-for-partivalet-19792014.-procent/ (besökt 191119) 
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samt på militärstrategisk nivå. Vid tiden för det parlamentariska beslutet att 
reformera ledde vare sig plikten som ideologi och princip eller som lösning på 
personalförsörjningen till någon bredare debatt ute i samhället53. Trots att vissa av 
riksdagspartierna – socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister – hade 
invändningar emot beslutet som sådant och/eller emot dess slutliga utformning, så 
verkade det inte heller i riksdagen vara ett tema som skapade stor uppslutning bland 
ledamöterna. Dåvarande försvarsministern skrev då följande i sin blogg om 
riksdagsdebatten inför omröstningen av inriktningspropositionen (090612): 

Förvånansvärt få talare deltog i debatten. Endast en vardera från 
socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern. Moderaterna hade fyra före-
trädare med i debatten. Det känns dessvärre symptomatiskt att när landets 
försvarsförmåga och försvarets inriktning diskuteras, så känner sig ganska 
få ledmöter [sic] kallade att delta. När lokala förband eller industrifrågor 
diskuteras kan intresset bli större. 

Om det inte fanns något större folkligt eller medialt engagemang i värnpliktsfrågan 
inför beslutet att reformera, hur såg det då ut internt i Försvarsmakten?  

5.1.2 Debatt inom organisationen 
Officersförbundet organiserar mer än nittio procent av samtliga officerare54. 
Officerstidningen är den medlemstidning som förbundet skickar hem till var och en 
av sina medlemmar åtta gånger per år. Enligt tidningens egen uppgift lästes 
tidningen av 25000 personer vid tiden för reformbeslutet. Officerstidningen rymmer 
– förutom fackliga nyheter och ledare från ordföranden eller annan styrelsemedlem 
– även nyheter kring försvarsmaktens verksamhet och reportage från besök vid 
olika förband runt om i landet, och ibland även reportage från andra länders 
försvarsmakter. Tidningen brukar inte sällan ligga på bordet i fikarummet runt om 
på förband och är – på grund av sin spridning och sin dominerande ställning – något 
av en intern opinionsledare. 

I nr 3 200955 publicerades en artikel som beskrev officerskåren som delad när det 
kom till frågan om värnplikt kontra frivillighet. Därför har skribenterna vid 
tidningen bett två generaler, en som vill behålla plikten och en som anser den vara 

                                              
53 "Inte ett pip" hävdade Göran Rosenberg i texten "Efter värnplikten: Ett tomrum i det politiska 
landskapet" i Dagens Nyheter 101024, https://www.dn.se/ledare/kolumner/efter-varnplikten/ 
(besökt 150716) samt referens till denna i ESO-rapport 2011:2, s. 233; Niklas Ekdal hävdade att 
"stora f rändringar sker nästa alltid i det t sta…" i Tidningen Affärsvärlden, "Värnplikten in 
Memoriam", 100330, publicerad online 100401: https://www.affarsvarlden.se/artikel/varnplikten-
in-memoriam-6724636 (besökt 150716)  
54 Inför introduceringen av reformen, per 100630, hade Officersförbundet 15535 tusen medlemmar, 
varav 8819 officerare. 93-95% av yrkesofficerare uppges vara medlemmar i Officersförbundet. 
Källa: Officersförbundet. 
55 Utgiven strax innan det politiska beslutet, men efter det att FM lämnat över sitt underlag till 
försvarsministern 30 januari. 
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förlegad, att ge sina argument till läsarna av tidningen under rubriken "Debatt – 
Pliktkampen". 

 
Bild 5.1 Källa: Officerstidningen, 2009:3 

Generalmajoren (GM), tillika Försvarsmaktens Utvecklingschef, listade under rubri-
ken "Värnplikt – NEJ tack" sina tre huvudargument för att det inte går att behålla 
värnpliktssystemet. Han påtalade att det viktigaste skälet till en reformerad 
personalförsörjning var "en helt förändrad svensk säkerhetspolitik"; en säkerhets-
politik som har gått "från utanförskap till integration, samverkan och samarbete". 
Eftersom utlandsstyrkan är separerad från den nationella insatsorganisationen, 
satsas det miljarder på en organisation som inte används vid insatser internationellt, 
enligt GM. Hans andra skäl var att dagens soldatroll är mer komplex än förut vilket 
kräver bättre träning. Detta uppnås inte med värnpliktssystemets korta utbildnings-
tid som i huvudsak producerar "rookies". 

Hans tredje argument hade med legitimitet att göra: dagens värnplikt fungerade mer 
som en rekryteringspool till internationella insatser än som del av ett förband i in-
satsorganisationen. Han hade gärna sett att en mönstringsplikt funnits kvar, men att 
den breddats till att gälla såväl kvinnor som män. Detta hade, enligt GM, givit För-
svarsmakten en unik möjlighet att knyta kontakt med mer än 100 000 potentiellt 
frivilliga i varje årskull unga människor. Han kunde även se fördelar med en kortare 
grundutbildning under plikt. Oavsett vad pliktutredningen kommer fram till och vad 
politikerna beslutar, hävdade GM att försvarets största utmaning blir "att ha en 
attraktionskraft, m a o en utmanande och trovärdig verksamhet."  
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53 "Inte ett pip" hävdade Göran Rosenberg i texten "Efter värnplikten: Ett tomrum i det politiska 
landskapet" i Dagens Nyheter 101024, https://www.dn.se/ledare/kolumner/efter-varnplikten/ 
(besökt 150716) samt referens till denna i ESO-rapport 2011:2, s. 233; Niklas Ekdal hävdade att 
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varav 8819 officerare. 93-95% av yrkesofficerare uppges vara medlemmar i Officersförbundet. 
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Brigadgeneralen (BG), tillika vice rektor på Försvarshögskolan och även före detta 
ställföreträdande personaldirektör inom Försvarsmakten, å sin sida, skrev under 
rubriken "Värnplikt – JA tack" att värnplikt "garanterar både kvalitet och kvantitet" i 
personalens struktur. Han hävdade dessutom att värnplikten är billigare än "anställd 
frivillighet" och att den "platsar i ett modernt försvar både idag och imorgon". Han 
var förespråkare för en grundutbildning som bygger på värnplikt. Vidare, med en 
könsneutral plikt att mönstra, får man en bredare bas att rekrytera ifrån, vilket gör 
att principen "bäst lämpad och mest motiverad" kan gälla. Detta, enligt BG, skall 
förhoppningsvis leda till att inte någon tas ut emot sin egen vilja. Han var även 
positiv till kaderprincipen, som betyder att man skall inneha samma roll hemma 
som i insats. BG skrev vidare att han hade granskat det underlag som FM lämnat till 
regeringen inför dess inriktningsproposition och att det föreslagna systemet inte 
kommer att fungera kopplat till rekrytering, sökande och volymer. 

I det följande numret av tidningen, nr 4 2009, skrev GM replik till såväl 
rubriksättare som till BG. I hans åsikt var rubriken "Värnplikt – NEJ tack" inte 
riktigt rättvisande eftersom han argumenterade för ett blandsystem, där könsneutral 
mönstring skall vara pliktig och möjligen även en kortare tjänstgöring under plikt. 
Hans "nej" avsåg det att värnpliktiga deltar i internationella insatser, och enligt 
honom måste alla svenska förband kunna användas överallt − både  emma oc  
borta. 

Denna förtydligande replik från GM kunde tolkas som att de båda debattörerna var 
eniga i två frågor: att värnpliktssystemet behöver förändras, och att det i det 
förändrade systemet skulle ingå en könsneutral plikt att mönstra. De var även eniga 
om en kortare inledande utbildning under plikt. Ingen av dem verkade emellertid 
vara för ett renodlat anställt försvar likt det som det politiskt beslutades om några 
månader senare. 

Försvarsmaktens personaltidning Försvarets forum ges ut till samtliga som är an-
ställda i någon form: från heltidsanställda till reservister, och såväl officerare som 
civilanställda. Försvarets forum har därför en mycket bred intern täckning. 
Tidningen ges ut med sex nummer per år, skickas hem till samtliga anställda, och 
syftar enligt egen beskrivning till att rapportera vad som händer i olika delar av 
Försvarsmakten och att "spegla livet"56 som anställd. 

Vid tiden inför reformbeslutet fanns det flera artiklar om värnplikten och om ett an-
ställt försvar. Artiklarna inkluderade både internationella utblickar – vad andra nat-
ioner gjort – och rapportering av den nationella politiska beslutsprocessen. Det 
fanns i de tidningar som kom inför beslutet inte några arrangerade debatter eller 
presenterade meningsskiljaktigheter kring för och emot en reformering i det 
redaktionella materialet. 

Under rubriken "Åsikten" i slutet av varje nummer fanns emellertid utrymme för 
medarbetare att sända in frågor och synpunkter; där förekommer därför insändare ur 
                                              
56 Försvarsmakten, Försvarets forum: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/tidningar/forsvarets-forum/ (besökt 190911) 
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ett brett spektra av ämnen. Det kan handla om allt 
från önskan om mer puts och ordning till aspekter på 
visst materielsystem, egna upplevelser av administ-
ration eller synpunkter på tidningen Försvarets forum 
i sig. Till Åsikten har enskilda medarbetare även 
skickat in sin syn på värnpliktsförsvar kontra ett an-
ställt försvar samt presenterat undringar och fråge-
ställningar som är kopplade till personalförsörjnings-
reformen. 

Nummer 1 2009 gavs ut strax efter det att överbe-
fälhavaren överlämnat underlaget till försvars-
ministern inför inriktningspropositionen. På omslaget 
fanns dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt prov-
andes bombdräkt när han i januari 2009 besökte de 
svenska trupperna som verkade i Afghanistan. I detta 
nummer fanns även följande insändare kring den 
framtida inriktningen.57 

 
Det blir dyrare 
Att ha kontraktsanställda inne hela tiden istället för värnpliktiga tror jag 
kommer att bli dyrare. Men vi slipper höra ord som grå arbetskraft då 
kontraktsanställda får pengar för jobbet de gör  

Insänt av en medarbetare vid en av Försvarsmaktens skolor 
 
Mer ekonomiskt?  
Det är bra om vi får en större tillgänglighet och användbarhet i form av 
högre nivå på soldaten. Om det blir mer ekonomiskt får framtiden 
utvisa - generellt så kostar kvalitet pengar. Många vill ha utveckling 
men inte förändringar. Det blir en intressant tid framöver. 

Insänt av en medarbetare vid ett av arméns förband 
 
Vänd på pyramiden  
Ekonomi används som slagträ av både förespråkare och motståndare 
till reformeringsförslagen. Ur ett underifrånperspektiv sett borde man 
kunna rädda verksamheten på förbandsnivå genom kraftfull 
omorganisation av Försvarsmaktens ledningsstruktur. Det är hög tid att 
vända pyramiden på rätt håll igen så att den står på basen och inte 
tvärtom som i nuläget. I en sådan omorganisation torde det kunna 
frigöras medel till både ett värnpliktssystem och stående anställda 
styrkor. 

Insänt av en medarbetare vid ett marint förband 
                                              
57 Undertecknade av insändare kring reformen har anonymiserats. 

Bild 5.2 Statsministern 
besöker svenska trupper. 
Källa: Försvarets forum, 
2009:1 
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56 Försvarsmakten, Försvarets forum: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/tidningar/forsvarets-forum/ (besökt 190911) 
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ett brett spektra av ämnen. Det kan handla om allt 
från önskan om mer puts och ordning till aspekter på 
visst materielsystem, egna upplevelser av administ-
ration eller synpunkter på tidningen Försvarets forum 
i sig. Till Åsikten har enskilda medarbetare även 
skickat in sin syn på värnpliktsförsvar kontra ett an-
ställt försvar samt presenterat undringar och fråge-
ställningar som är kopplade till personalförsörjnings-
reformen. 

Nummer 1 2009 gavs ut strax efter det att överbe-
fälhavaren överlämnat underlaget till försvars-
ministern inför inriktningspropositionen. På omslaget 
fanns dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt prov-
andes bombdräkt när han i januari 2009 besökte de 
svenska trupperna som verkade i Afghanistan. I detta 
nummer fanns även följande insändare kring den 
framtida inriktningen.57 

 
Det blir dyrare 
Att ha kontraktsanställda inne hela tiden istället för värnpliktiga tror jag 
kommer att bli dyrare. Men vi slipper höra ord som grå arbetskraft då 
kontraktsanställda får pengar för jobbet de gör  

Insänt av en medarbetare vid en av Försvarsmaktens skolor 
 
Mer ekonomiskt?  
Det är bra om vi får en större tillgänglighet och användbarhet i form av 
högre nivå på soldaten. Om det blir mer ekonomiskt får framtiden 
utvisa - generellt så kostar kvalitet pengar. Många vill ha utveckling 
men inte förändringar. Det blir en intressant tid framöver. 

Insänt av en medarbetare vid ett av arméns förband 
 
Vänd på pyramiden  
Ekonomi används som slagträ av både förespråkare och motståndare 
till reformeringsförslagen. Ur ett underifrånperspektiv sett borde man 
kunna rädda verksamheten på förbandsnivå genom kraftfull 
omorganisation av Försvarsmaktens ledningsstruktur. Det är hög tid att 
vända pyramiden på rätt håll igen så att den står på basen och inte 
tvärtom som i nuläget. I en sådan omorganisation torde det kunna 
frigöras medel till både ett värnpliktssystem och stående anställda 
styrkor. 

Insänt av en medarbetare vid ett marint förband 
                                              
57 Undertecknade av insändare kring reformen har anonymiserats. 

Bild 5.2 Statsministern 
besöker svenska trupper. 
Källa: Försvarets forum, 
2009:1 
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Samtliga insändare var införda efter att FM lämnat sitt underlag, men före beslutet 
om reformen, och de behandlar på ett eller annat sätt den ekonomiska aspekten av 
reformen. Skribenterna var tveksamma till om reformen kommer att vara bättre ur 
ett ekonomiskt perspektiv, såsom det hävdats från politiskt håll. Ingen av de tre 
insändarskribenterna var direkt negativa till genomförandet av reformen som sådan, 
men samtliga ifrågasatte på ett eller annat sätt förankringen, frånvaron av alternativ, 
samt den ekonomiska analysen bakom den. Ingen av insändarna följdes upp med 
någon respons, vare sig från andra medarbetare eller från ledning i de kommande 
numren av Försvarets forum. 

På Försvarsmaktens intranät, kallat emil58, fanns också möjligheten att föra diskuss-
ion i forum, men denna möjlighet verkar ha utnyttjats i låg grad för att diskutera re-
formen. Detta var inget anmärkningsvärt, då det inte var mycket diskussioner i 
forum på emil över huvud taget. Anledningarna kan vara skilda, men ett skäl kan 
vara att inte all personal har tillgång till dator och/eller intranät. Detta sades också 
av informatör vara en av anledningarna till att distribuera Försvarets forum som 
fysisk tidning till de anställdas hemadresser. 

Om rapportering och debatt kring reformen inte var så omfattande i traditionella 
media och i etablerade forum, så kan inte det samma sägas om de diskussioner som 
fördes på de så kallade försvarsbloggarna. Förekomsten av försvarsbloggar var vid 
tiden för reformeringen en relativt ny företeelse, och dessa var ofta initierade av en-
skilda medarbetare inom Försvarsmakten eller andra personer med ett intresse för 
frågor inom försvars- och/eller säkerhetspolitik – som ett sätt att nå ut och skapa en 
debatt. 

Själva bloggarna hade ingen formell koppling till Försvarsmakten, och samtliga av 
de mer inflytelserika bloggarna skrev dessutom under pseudonym. 

Trots den utom-organisatoriska karaktären på bloggarna, är min tolkning att de varit 
bidragande som debattforum i reformeringen. Detta då de inlägg som bloggare 
gjorde skapade livlig debatt i kommentarsfälten på nätet och de har även, speciellt 
när det handlat om mer brännande frågor, präglat en del av de vardagliga samtal 
som förts mellan medarbetare på mässar och vid lunchbord på förband runt om i 
landet.59 I något fall deltog även överbefälhavaren i debatten genom ett öppet brev 
på den kanske mest kända bloggen, Wiseman’s Wisdoms60. 

                                              
58 Intranätet emil vidareutvecklades och bytte med hjälp av en namntävling namn till emilia under 
våren 2013. 
59 Någon fristående blogg inkluderades sedan i den bloggportal som Försvarsmakten etablerade. 
Vissa av de anonyma bloggarna valde även i ett senare skede att gå ut offentligt med sin verkliga 
identitet, alternativt blev "avslöjade" SvD, "Försvarsbloggaren Wiseman talar ut", 131218: 
https://www.svd.se/forsvarsbloggaren-wiseman-talar-ut (besökt 131220)  
60 Wiseman’s Wisdoms, Gästinlägg: http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2012/09/gastinlagg-
oppet-brev-till-ob.html (besökt 191117) 
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På så vis, beredde f rsvarsbloggarna ett  tterligare forum f r debatt − som inte fun-
nits under tidigare stora försvarsreformer. Att såväl bloggare som de debattörer som 
skrev i kommentarsfälten, med ett fåtal undantag, debatterade anonymt är något att 
reflektera över om det kan ha gynnat debatten, då den anonymitet som forumet 
erbjöd kanske gjorde att personer som annars inte deltagit i debatten tog chansen. 

Men varken debatten mellan generalerna i Officerstidningen, eller de insändare som 
publicerats i personaltidningen Försvarets forum, eller blogginlägg med 
efterföljande kommentarer, verkar ha givit upphov till några samhällsdebatter inför 
riksdagsbeslutet. Man kan då dra slutsatsen att denna omfattande reformering var 
kantad av ett ljummet folkligt intresse, samtidigt som de offentliga debatterna inom 
Försvarsmakten inte förde med sig någon stor intern debatt. 

I det följande skall jag beskriva hur reformen motiverades av politiken, delar av 
myndighetsledningen samt chefer och medarbetare inom Försvarsmakten samt hur 
de chefer som skulle genomföra reformeringen såg på förverkligandet av den. 

5.2 Reformen presenteras 

När de politiska besluten var tagna, presenterades reformen av företrädare för rege-
ringen för försvarsmaktsledning och förbandschefer. Hur beskrev då försvars-
ministern den annalkande reformen för de chefer som skulle leda reformeringen på 
förbanden runt om i landet, och hur förstod dessa reformen? 

5.2.1 Ministern och den moderna personalförsörjningen 
I slutet av maj, en vecka efter det att riksdagen antagit regeringens proposition, var 
det ett chefsmöte, i vilket både Försvarsmaktens ledning och förbandschefer deltog, 
det vill säga de som inom kort skulle genomföra reformeringen på sina respektive 
förband. Med endast en dryg månad kvar tills värnplikten skulle läggas vilande, 
skulle ministern ha en föredragning inför de församlade cheferna. Här är mina 
fältnoteringar från tillfället. 

Klockan är 09:10 och vi befinner oss i en stor sal på Lidingövägen i Stock-
holm. Vanligtvis brukar överbefälhavaren inleda och avsluta mötet, men av 
schematekniska skäl skulle nu försvarsministern hålla sitt anförande som 
andra punkt på agendan efter ett kort välkomnande och en föredragning om 
införandet av PRIO61. 

På agendan står kort och gott "Försvarsministern". Av agendan kan också 
utläsas att föredraget kommer att vara i en timme. Ministern tar plats i talar-
stolen och har ett antal PowerPoint-bilder till sin hjälp att illustrera sitt an-
förande med. 

                                              
61 PRIO var affärssystemet som var under införande. Mer om PRIO i följande kapitel. 
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61 PRIO var affärssystemet som var under införande. Mer om PRIO i följande kapitel. 
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Efter en introduktion kommer en PowerPoint-bild med överskriften "Pro-
blem innan inriktningspropositionen". Ministern säger att det var ett bris-
tande fokus på försvarets kärnuppgift – försvarsförmågan och att organi-
sationen inte var inriktad på att verka här och nu. Försvarsmakten kunde 
bara till liten del nyttjas med kort varsel i internationella insatser, hävdar 
han, och säger att en stor del av medarbetarna utbildade en liten del. Han 
säger sedan med eftertr ck att: ”vi lade l pande ner våra bästa f rband som 
just kommit hem från skarp insats”. 

Ministern beskriver sedan det hittillsvarande sättet att personalförsörja För-
svarsmakten med hjälp av en metafor, i vilken han liknade det vid tillagning 
av en Châteaubriand, en exklusiv tillagningsmetod62, där endast mittendelen 
var ändamålsenlig. 

Sedan presenterar han bakgrunden till inriktningspropositionen och till den 
nya personalförsörjningen. Mot slutet av föredragningen visas två Power-
Point-bilder efter varandra där den första beskriver personalförsörjning un-
der plikten och den andra den nya reformidén. Den första bilden har rubri-
ken "Plikten idag" och den andra har rubriken "Modern personalförsörj-
ning". 

 I den första bilden listas ett antal upplevda brister med pliktsystemet: det är 
"begränsade kvalitetskrav", "plikt för utbildning – ej för insats", "långa led-
tider" och "för få kvinnor". Som näst sista punkt kopplat till bilden beskrivs 
att det i pliktsystemet är "70 procent felutbildning". Med detta syftar mi-
nistern inte på att man vid förband utbildat på fel sätt, utan istället att det är 
sju av tio värnpliktsutbildade "soldater som inte vill vara del av försvarets 
framtid” direkt efter det att de avslutat värnplikten, varf r det enligt mi-
nisterns definition är att betrakta som felutbildning. 

Ministern avslutar med att säga att utifrån dessa brister i pliktsystemet be-
hövs istället en modern personalförsörjning, vilket reformen som snart skall 
införas står för. När timmen och föredraget är slut lämnar ministern lokalen 
och de övriga mötesdeltagarna tar "tio minuters bensträckare" för att sedan 
återvända och ta del av överbefälhavarens inledning. 

Försvarsministerns anförande för försvarsmaktsledning och förbandschefer hade tre 
delar: beskrivning av det nu rådande systemet, utgångspunkter för det nya systemet, 
och hur det nya, moderna personalförsörjningssystemet var tänkt att se ut. Den 
rådande personalförsörjningen beskrevs som problematisk och med brister, medan 
reformen beskrevs som ändamålsenlig kopplat till myndighetens nya uppgifter, 
                                              
62 En Châteaubriand är mittdelen av oxfilé, som man låter uppnå stekgraden medium rare genom 
att den vid tillagningen skyddas med hjälp av de oxfilébitar som sitter vid var sida om mittdelen. 
De båda skyddande köttbitarna vid sidorna av oxfiléns mittbit blir brända och kan inte ätas, till 
förmån för mittbitens perfektion. På senare år har benämningen Châteaubriand mer kommit att 
syfta på en maträtt som är gjord av mittdel av oxfilé, snarare än tillagningsmetoden med två 
skyddande filébitar. 
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bättre samt billigare − en modern personalförsörjning. Hur tolkade då ministerns 
publik att gå från värnplikt till en personalförsörjning på frivillig grund? 

5.2.2 En "naturlig" reform 
I intervjuer och samtal med förbandschefer beskrevs övergången från värnplikt till 
ett anställt försvar av många som självklar. "Jag tror inte vi har haft någon annan 
möjlighet än att gå emot ett anställt försvar egentligen", var en typ av utsaga som 
var vanligt förekommande när cheferna beskrev deras bild av reformen. 

En annan av förbandscheferna sade att "… det n a är väl anpassat för den verksam-
heten som Försvarsmakten har fått i uppgift att genomföra, med insatta förband, 
både nationellt och internationellt – tyvärr kan man säga …för jag tyckte om 
värnpliktssystemet, det var duktiga människor vi hade i den organisationen. Men, 
det passar inte…" 

Både behovet av reformering och att det blev just denna reformidé, beskrevs av 
många som oproblematiskt. Den vanligaste beskrivningen av skälet till reformen 
var att det var en följd av de tidigare fattade politiska besluten kring insatsförsvaret. 
Det anställda försvaret verkade av många chefer uppfattas som den sista pusselbiten 
i övergången till insatsförsvaret, snarare än att det hade funnits andra konkurrerande 
sätt att utforma personalförsörjningen på. En av cheferna uttryckte denna utbredda 
uppfattning om reformeringen på följande vis: "…alltså f r min del, så  ar den  är 
omställningen varit fullt naturlig…". 

Utöver att reformen av många beskrevs som "naturlig"; hörde jag inte heller i de 
samtal och intervjuer jag hade med cheferna vid tiden för introduktionen av 
reformen att den kunde vara en dålig idé. 

Ja, detta är ju då, jag tror det är fjärde gången vi skiftar på regementet. Vi 
började alltså 154463 (…) och sen så är det indelningsverket 1680, sen så är 
det värnplikten 1901, så det här är fjärde gången regementet byter personal-
försörjningssystem, så vi har ju klarat det de tre föregående gångerna...så vi 
ska nog klara detta också... 

Cheferna var över lag positiva till idén om det anställda försvaret, som bland flera 
av dem sågs som svaret på ganska många problem. Frånvaron av kritik och 
motstånd emot idén om ett anställt försvar kan man tolka på olika sätt. Man kan se 
den utifrån den sedan mycket lång tid tillbaka etablerade principen om att vara lojal 
med ett fattat beslut: fram till dess att en högre chef tagit beslut kan diskussionen 
vara både tuff och konstruktiv, men då chefen fattat beslut skall medarbetarna vara 
lojala med det. Vissa benämnde denna princip en del av stabsetik. "Ja, så länge det 
inte är beslut fattade så tycker jag det är var och ens skyldighet; har man något som 
kan förbättra förslaget, eller om något är felaktigt, så får man säga det" sa en av de 

                                              
63 Syftar på Gustav Vasas äldre indelningsverk. Detta beslutades av riksdagen 1544 då det ansågs 
både billigare och bättre än värvade så kallade legosoldater från andra länder. Källa: Centrala 
Soldatregistret. 
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svarsmakten med hjälp av en metafor, i vilken han liknade det vid tillagning 
av en Châteaubriand, en exklusiv tillagningsmetod62, där endast mittendelen 
var ändamålsenlig. 

Sedan presenterar han bakgrunden till inriktningspropositionen och till den 
nya personalförsörjningen. Mot slutet av föredragningen visas två Power-
Point-bilder efter varandra där den första beskriver personalförsörjning un-
der plikten och den andra den nya reformidén. Den första bilden har rubri-
ken "Plikten idag" och den andra har rubriken "Modern personalförsörj-
ning". 

 I den första bilden listas ett antal upplevda brister med pliktsystemet: det är 
"begränsade kvalitetskrav", "plikt för utbildning – ej för insats", "långa led-
tider" och "för få kvinnor". Som näst sista punkt kopplat till bilden beskrivs 
att det i pliktsystemet är "70 procent felutbildning". Med detta syftar mi-
nistern inte på att man vid förband utbildat på fel sätt, utan istället att det är 
sju av tio värnpliktsutbildade "soldater som inte vill vara del av försvarets 
framtid” direkt efter det att de avslutat värnplikten, varf r det enligt mi-
nisterns definition är att betrakta som felutbildning. 

Ministern avslutar med att säga att utifrån dessa brister i pliktsystemet be-
hövs istället en modern personalförsörjning, vilket reformen som snart skall 
införas står för. När timmen och föredraget är slut lämnar ministern lokalen 
och de övriga mötesdeltagarna tar "tio minuters bensträckare" för att sedan 
återvända och ta del av överbefälhavarens inledning. 

Försvarsministerns anförande för försvarsmaktsledning och förbandschefer hade tre 
delar: beskrivning av det nu rådande systemet, utgångspunkter för det nya systemet, 
och hur det nya, moderna personalförsörjningssystemet var tänkt att se ut. Den 
rådande personalförsörjningen beskrevs som problematisk och med brister, medan 
reformen beskrevs som ändamålsenlig kopplat till myndighetens nya uppgifter, 
                                              
62 En Châteaubriand är mittdelen av oxfilé, som man låter uppnå stekgraden medium rare genom 
att den vid tillagningen skyddas med hjälp av de oxfilébitar som sitter vid var sida om mittdelen. 
De båda skyddande köttbitarna vid sidorna av oxfiléns mittbit blir brända och kan inte ätas, till 
förmån för mittbitens perfektion. På senare år har benämningen Châteaubriand mer kommit att 
syfta på en maträtt som är gjord av mittdel av oxfilé, snarare än tillagningsmetoden med två 
skyddande filébitar. 
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bättre samt billigare − en modern personalförsörjning. Hur tolkade då ministerns 
publik att gå från värnplikt till en personalförsörjning på frivillig grund? 

5.2.2 En "naturlig" reform 
I intervjuer och samtal med förbandschefer beskrevs övergången från värnplikt till 
ett anställt försvar av många som självklar. "Jag tror inte vi har haft någon annan 
möjlighet än att gå emot ett anställt försvar egentligen", var en typ av utsaga som 
var vanligt förekommande när cheferna beskrev deras bild av reformen. 

En annan av förbandscheferna sade att "… det n a är väl anpassat för den verksam-
heten som Försvarsmakten har fått i uppgift att genomföra, med insatta förband, 
både nationellt och internationellt – tyvärr kan man säga …för jag tyckte om 
värnpliktssystemet, det var duktiga människor vi hade i den organisationen. Men, 
det passar inte…" 

Både behovet av reformering och att det blev just denna reformidé, beskrevs av 
många som oproblematiskt. Den vanligaste beskrivningen av skälet till reformen 
var att det var en följd av de tidigare fattade politiska besluten kring insatsförsvaret. 
Det anställda försvaret verkade av många chefer uppfattas som den sista pusselbiten 
i övergången till insatsförsvaret, snarare än att det hade funnits andra konkurrerande 
sätt att utforma personalförsörjningen på. En av cheferna uttryckte denna utbredda 
uppfattning om reformeringen på följande vis: "…alltså f r min del, så  ar den  är 
omställningen varit fullt naturlig…". 

Utöver att reformen av många beskrevs som "naturlig"; hörde jag inte heller i de 
samtal och intervjuer jag hade med cheferna vid tiden för introduktionen av 
reformen att den kunde vara en dålig idé. 

Ja, detta är ju då, jag tror det är fjärde gången vi skiftar på regementet. Vi 
började alltså 154463 (…) och sen så är det indelningsverket 1680, sen så är 
det värnplikten 1901, så det här är fjärde gången regementet byter personal-
försörjningssystem, så vi har ju klarat det de tre föregående gångerna...så vi 
ska nog klara detta också... 

Cheferna var över lag positiva till idén om det anställda försvaret, som bland flera 
av dem sågs som svaret på ganska många problem. Frånvaron av kritik och 
motstånd emot idén om ett anställt försvar kan man tolka på olika sätt. Man kan se 
den utifrån den sedan mycket lång tid tillbaka etablerade principen om att vara lojal 
med ett fattat beslut: fram till dess att en högre chef tagit beslut kan diskussionen 
vara både tuff och konstruktiv, men då chefen fattat beslut skall medarbetarna vara 
lojala med det. Vissa benämnde denna princip en del av stabsetik. "Ja, så länge det 
inte är beslut fattade så tycker jag det är var och ens skyldighet; har man något som 
kan förbättra förslaget, eller om något är felaktigt, så får man säga det" sa en av de 

                                              
63 Syftar på Gustav Vasas äldre indelningsverk. Detta beslutades av riksdagen 1544 då det ansågs 
både billigare och bättre än värvade så kallade legosoldater från andra länder. Källa: Centrala 
Soldatregistret. 
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intervjuade cheferna. En annan av förbandscheferna spetsade till resonemanget, och 
sade att: "… när beslut väl har fattats så tycker jag att antingen får jag foga mig i det 
beslutet, eller så får jag ställa min plats till förfogande." 

Principen har även beskrivits i Erna Danielssons avhandling (2002). Hon studerade 
möjligheten till delaktighet i beslutsprocessen inför 1996 års försvarsbeslut och häv-
dade att lojalitet ligger som en etisk grund i professionen, och att denna lojalitet 
riktar sig gentemot riksdag och regering såväl som gentemot kollegor; det är "den 
militära andan". Lojaliteten innebär inte någon inskränkning i tryckfrihetsför-
ordning och yttrandefrihet (Danielsson, 2002, s. 112), utan handlar snarare om att 
synpunkter och argument skall komma fram innan beslutet fattas så att man kan 
agera som en enhet när beslutet finns. Danielsson drog paralleller till krigets krav 
där man inte har tid att resonera kring vad som är rätt respektive fel, eftersom det 
gäller att "agera samstämmigt, som en enhet" (op. cit., s. 59). Det har vid några 
tidigare tillfällen i samband med omstruktureringar och ominriktningar hänt att 
högre militära chefer initierat en offentlig debatt eller deltagit i den och efteråt blivit 
ifrågasatta för sitt agerande (Haldén, 2007) 64. De debatterande cheferna har då 
ifrågasatts utifrån om de kan vara trovärdiga i sin roll som chefer, om de kritiserar 
något de själva är satta att förverkliga. 

I Försvarsmaktens värdegrund formuleras denna princip på följande vis (2017)65; 

Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kunskaper. När ett beslut är 
fattat hjälps vi åt att förverkliga det (…) Vi tar ansvar genom att vara lojala, 
både mot varandra och uppdraget. Var och en som är del i lösandet av en 
uppgift måste ta ansvar för resultatet. När ett beslut är fattat bidrar var och 
en efter bästa förmåga för att förverkliga det. Att beslut, order och regler 
respekteras och följs är en förutsättning för att nå resultat. 

En annan tolkning man kan göra är att det anställda försvaret faktiskt sågs som na-
turligt och självklart. Det hade tagits steg ett i och med en övergång till ett insatsför-
svar; därför behövdes steg två, som innebar en övergång till ett anställt försvar. Att 
detta var något man från militärt håll önskat och som alliansregeringen fått stöd för i 
riksdagen. 

En medlem av försvarsmaktsledningen berättade att han ansåg försvarsbeslutet som 
togs 2009 var baserat på "Försvarsmaktens egen vilja och önskan" om, bland annat, 
en övergång från värnplikt till ett anställt försvar, "så att, egentligen är det ju väldigt 
få saker i försvarsbeslutet som inte Försvarsmakten önskade." Detta bekräftades 
även av andra tjänstemän vid Högkvarteret som varit med i det tidiga skedet av 
förberedelser och framtagande av underlag inför beslutet, att "vi [FM] har själva 
önskat detta". 
                                              
64 Se även DN Debatt, "Tio höga militärer varnar för förtroendeklyfta mellan ÖB och personalen", 
020205: http://www.dn.se/arkiv/debatt/tio-hoga-militarer-varnar-for-fortroendeklyfta-mellan-ob-
och-personalen-forsvarsreformen-har/ (besökt 170815), samt Sydsvenskan, 020313: 
https://www.sydsvenskan.se/2002-03-13/ilska-efter-militar-debattartikel (besökt 170815) 
65 Här en formulering från 2017, men principen är inte ny. 
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Det finns därför ytterligare ett sätt att tolka frånvaron av motstånd: genom att förena 
de två tidigare beskrivna. Cheferna följer stabsetiska principer och är lojala, men att 
de principerna aldrig behövde aktualiseras, då reformidén upplevdes som både 
naturlig och rätt väg att gå. 

Men hur skulle det då gå när det politiskt beslutet att reformera övergick till för-
verkligande? 

5.3 Reformeringen  

Om beslutet att reformera av många beskrevs som naturligt, och som lösningen på 
flera frågor, så beskrevs f rverkligandet − reformeringen − som mindre självklart. I 
följande avsnitt kommer jag att beskriva hur reformeringen, när den just inletts, 
uppfattades av såväl ledning som på lokala förband. 

5.3.1 Hos ledningen 
Försvarsmakten hade markerat osäkerheter redan i det underlag (skrivelse 
23383:51503) som de överlämnade till regeringen inför den försvarspolitiska 
propositionen 2009 (prop. 2008/09:140), i vilken beslutet att övergå från värnplikt 
till ett anställt försvar ingick. I underlaget underströks att det baserades på 
antaganden, som i sin tur byggde på så kallade erfarenhetsvärden framtagna genom 
internationell benchmarking i andra försvarsmakter. Från dessa kunde det sedan 
skapas en svensk modell. Att underlaget utgick från antaganden gjorde därför att det 
bedömdes "…att den planerade uppbyggnaden av systemet är behäftad med 
osäkerheter" (skrivelse 23383:51503, s. 5). 

I detta underlag underströks att reformen "innebär ett omfattande systemskifte" 
(ibid.) vilket betydde att innebörden och konsekvenserna av reformeringen även 
skulle komma att påverka andra sektorer i samhället. Reformen var därför, enligt 
Försvarsmakten, att betrakta som en samhällsreform, och det krävdes följaktligen 
att även ansvaret för reformen blev till en samhällsangelägenhet. Andra aktörer som 
Försvarsmakten ansåg behövde ta ansvar för samhällsreformen för att den skulle 
lyckas var regeringskansliet, flera andra myndigheter samt arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer. Beroendet av stöd och beslut från regeringen avsåg både 
"införandet av och takten i implementeringen" skrev Försvarsmakten i sitt underlag 
(skrivelse 23383:51503, s.5). 

De osäkerheter som det i underlaget särskilt pekades på var det ännu ej befintliga 
lagstödet och förordningar kopplade till tjänstgöring som soldat eller sjöman i För-
svarsmakten. Att inte dessa lagar och förordningar fanns påverkade i sin tur möjlig-
heten att rekrytera och kostnaderna för personal. 

I Försvarsmaktens underlag poängterades även att systemet var oprövat när det 
gällde "uppbyggnad, nyttjande av och personalekonomi för kontrakterade förband", 
varför det framhölls att det kring denna aspekt fanns det "få eller inga" jämförbara 
internationella erfarenhetsvärden (23383:51503, s. 5). 
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intervjuade cheferna. En annan av förbandscheferna spetsade till resonemanget, och 
sade att: "… när beslut väl har fattats så tycker jag att antingen får jag foga mig i det 
beslutet, eller så får jag ställa min plats till förfogande." 

Principen har även beskrivits i Erna Danielssons avhandling (2002). Hon studerade 
möjligheten till delaktighet i beslutsprocessen inför 1996 års försvarsbeslut och häv-
dade att lojalitet ligger som en etisk grund i professionen, och att denna lojalitet 
riktar sig gentemot riksdag och regering såväl som gentemot kollegor; det är "den 
militära andan". Lojaliteten innebär inte någon inskränkning i tryckfrihetsför-
ordning och yttrandefrihet (Danielsson, 2002, s. 112), utan handlar snarare om att 
synpunkter och argument skall komma fram innan beslutet fattas så att man kan 
agera som en enhet när beslutet finns. Danielsson drog paralleller till krigets krav 
där man inte har tid att resonera kring vad som är rätt respektive fel, eftersom det 
gäller att "agera samstämmigt, som en enhet" (op. cit., s. 59). Det har vid några 
tidigare tillfällen i samband med omstruktureringar och ominriktningar hänt att 
högre militära chefer initierat en offentlig debatt eller deltagit i den och efteråt blivit 
ifrågasatta för sitt agerande (Haldén, 2007) 64. De debatterande cheferna har då 
ifrågasatts utifrån om de kan vara trovärdiga i sin roll som chefer, om de kritiserar 
något de själva är satta att förverkliga. 

I Försvarsmaktens värdegrund formuleras denna princip på följande vis (2017)65; 

Inför ett beslut bidrar vi alla med våra olika kunskaper. När ett beslut är 
fattat hjälps vi åt att förverkliga det (…) Vi tar ansvar genom att vara lojala, 
både mot varandra och uppdraget. Var och en som är del i lösandet av en 
uppgift måste ta ansvar för resultatet. När ett beslut är fattat bidrar var och 
en efter bästa förmåga för att förverkliga det. Att beslut, order och regler 
respekteras och följs är en förutsättning för att nå resultat. 

En annan tolkning man kan göra är att det anställda försvaret faktiskt sågs som na-
turligt och självklart. Det hade tagits steg ett i och med en övergång till ett insatsför-
svar; därför behövdes steg två, som innebar en övergång till ett anställt försvar. Att 
detta var något man från militärt håll önskat och som alliansregeringen fått stöd för i 
riksdagen. 

En medlem av försvarsmaktsledningen berättade att han ansåg försvarsbeslutet som 
togs 2009 var baserat på "Försvarsmaktens egen vilja och önskan" om, bland annat, 
en övergång från värnplikt till ett anställt försvar, "så att, egentligen är det ju väldigt 
få saker i försvarsbeslutet som inte Försvarsmakten önskade." Detta bekräftades 
även av andra tjänstemän vid Högkvarteret som varit med i det tidiga skedet av 
förberedelser och framtagande av underlag inför beslutet, att "vi [FM] har själva 
önskat detta". 
                                              
64 Se även DN Debatt, "Tio höga militärer varnar för förtroendeklyfta mellan ÖB och personalen", 
020205: http://www.dn.se/arkiv/debatt/tio-hoga-militarer-varnar-for-fortroendeklyfta-mellan-ob-
och-personalen-forsvarsreformen-har/ (besökt 170815), samt Sydsvenskan, 020313: 
https://www.sydsvenskan.se/2002-03-13/ilska-efter-militar-debattartikel (besökt 170815) 
65 Här en formulering från 2017, men principen är inte ny. 

Reform i backspegel och vindruta 

67 

Det finns därför ytterligare ett sätt att tolka frånvaron av motstånd: genom att förena 
de två tidigare beskrivna. Cheferna följer stabsetiska principer och är lojala, men att 
de principerna aldrig behövde aktualiseras, då reformidén upplevdes som både 
naturlig och rätt väg att gå. 

Men hur skulle det då gå när det politiskt beslutet att reformera övergick till för-
verkligande? 

5.3 Reformeringen  

Om beslutet att reformera av många beskrevs som naturligt, och som lösningen på 
flera frågor, så beskrevs f rverkligandet − reformeringen − som mindre självklart. I 
följande avsnitt kommer jag att beskriva hur reformeringen, när den just inletts, 
uppfattades av såväl ledning som på lokala förband. 

5.3.1 Hos ledningen 
Försvarsmakten hade markerat osäkerheter redan i det underlag (skrivelse 
23383:51503) som de överlämnade till regeringen inför den försvarspolitiska 
propositionen 2009 (prop. 2008/09:140), i vilken beslutet att övergå från värnplikt 
till ett anställt försvar ingick. I underlaget underströks att det baserades på 
antaganden, som i sin tur byggde på så kallade erfarenhetsvärden framtagna genom 
internationell benchmarking i andra försvarsmakter. Från dessa kunde det sedan 
skapas en svensk modell. Att underlaget utgick från antaganden gjorde därför att det 
bedömdes "…att den planerade uppbyggnaden av systemet är behäftad med 
osäkerheter" (skrivelse 23383:51503, s. 5). 

I detta underlag underströks att reformen "innebär ett omfattande systemskifte" 
(ibid.) vilket betydde att innebörden och konsekvenserna av reformeringen även 
skulle komma att påverka andra sektorer i samhället. Reformen var därför, enligt 
Försvarsmakten, att betrakta som en samhällsreform, och det krävdes följaktligen 
att även ansvaret för reformen blev till en samhällsangelägenhet. Andra aktörer som 
Försvarsmakten ansåg behövde ta ansvar för samhällsreformen för att den skulle 
lyckas var regeringskansliet, flera andra myndigheter samt arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer. Beroendet av stöd och beslut från regeringen avsåg både 
"införandet av och takten i implementeringen" skrev Försvarsmakten i sitt underlag 
(skrivelse 23383:51503, s.5). 

De osäkerheter som det i underlaget särskilt pekades på var det ännu ej befintliga 
lagstödet och förordningar kopplade till tjänstgöring som soldat eller sjöman i För-
svarsmakten. Att inte dessa lagar och förordningar fanns påverkade i sin tur möjlig-
heten att rekrytera och kostnaderna för personal. 

I Försvarsmaktens underlag poängterades även att systemet var oprövat när det 
gällde "uppbyggnad, nyttjande av och personalekonomi för kontrakterade förband", 
varför det framhölls att det kring denna aspekt fanns det "få eller inga" jämförbara 
internationella erfarenhetsvärden (23383:51503, s. 5). 
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Det var således omfattande osäkerheter som Försvarsmakten poängterade i det un-
derlag som lämnades över till regeringen inför propositionen innehållande beslutet 
att reformera. Osäkerheterna som även ledningen gav uttryck för illustrerades även i 
en av de bilder som vid tiden innan och runt introduktionen av reformen användes i 
PowerPoint-bildspel vid olika presentationer för chefer och medarbetare. 

 

 
Bild 5.3 PowerPoint-bild från ledningens presentation av 
personalförsörjningen vid introduceringen av reformen. 

Bilden visar flera vägval. De tre soldaterna på illustrationen har vikt av från plikt-
vägen, som dessutom har ett rött kryss över sig, vilket signalerar att denna väg inte 
längre existerar. Istället går nu soldaterna på frivillighetens väg. Långt i fjärran vid 
horisonten syns ett utropstecken som betecknar målet. Från den plats de befinner sig 
fram till målet är det dock ett flertal ytterligare vägskäl och några frågetecken. 
Vägvalen är flera, osäkerheterna likaså och målet är skymt i fjärran. 

Denna osäkerhet kring reformeringen har också bekräftats av tjänstemän vid Hög-
kvarteret som själva gav uttryck för att de kände en osäkerhet, och även flertalet 
gånger på chefsmöten uttalade att det rådde osäkerhet och att de inte hade alla in-
gångsvärden, men att de ändå behöver fortsätta att jobba på framåt. 

Nu lämnar jag Försvarsmaktens ledning, för att i nästa avsnitt beskriva den bild som 
förbandschefer och andra genomförare vid förbanden gav av reformeringen. 

5.3.2 Vid förbanden 
En av förbandscheferna, som varit förbandschef en längre tid innan det politiska be-
slutet togs, och som fortfarande var förbandschef, sade att det lät så bra när de 
ansvariga för införandet av den nya personalförsörjningen under processens gång 
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vid olika möten presenterat arbetsläget. Han berättade att personer från 
Försvarsmakten haft kontinuerlig kontakt med departementet, att de haft med en 
officer i beredningen, och att de har gjort ett jättebra jobb. Förbandscheferna skulle 
sedan få presenterat på chefsmötet hur det var tänkt: "Det var PowerPoint och de 
var jättefina". Han berättade vidare att han satt på mötet och lyssnade på 
presentationen och väntade på att "täckelsen skulle falla, och att hela systemet 
skulle stå där i all sin glans". Men så blev det inte: 

Väldigt mycket PowerPoint som beskriver vart vi ska gå. Och som kanske 
inte beskriver; hur kom vi hit? Som jag sade tidigare; förklara för oss eller 
beskriv, vi har gjort följande analys med följande alternativgenerering. Så 
 är är det tänkt att fungera (…) Men det blir mer PowerPoint med färgglada 
pilar och bubblor. 

Men eftersom han mest fått se dessa presentationer och inte något underlag som 
skulle visa på olika möjliga vägar som fanns och argumenten för de val som 
gjordes, bidrog till att det blev svårt för honom att komma tillbaka från chefsmötet 
till medarbetarna på sitt "hemmaförband" och inte kunna svara på deras följdfrågor. 
"Det är begåvade människor som jobbar hos mig, så när den anställde frågar: 
'Varför blev det så här?' och jag inte kan svara på det, är det ingen särskilt lustig 
situation." 

Flera av cheferna berörde i samtal den stora användningen av PowerPoint-bilder vid 
möten. Många upplevde dem som en ersättning för mer utvecklade underlag, inte 
som ett komplement. Fenomenet att bereda ärenden genom PowerPoint, kunde 
även, som någon berättade, resultera i att en ändring av ett beslut som tagits enbart 
kunde spåras till en ändring i en PowerPoint-bild, vilken gjorts i samband med 
presentationen under sittande möte. Vid ett annat tillfälle hörde jag på ett av 
förbanden hur en medarbetare skämtsamt parafraserade en ruta från spelplanen i 
Monopol genom att säga till en annan medarbetare: "Det är rätt – gå till PowerPoint. 
Gå direkt till PowerPoint, utan att passera Word!" 

En av de seniora förbandscheferna sade att han valde att använda ett uttryck av en 
före detta ÖB, att "vi nu skall gå från snack till verkstad", eftersom det under något 
år mest pratats om reformen. Han tillade "…men nu − konsekvenserna slår en i 
ansiktet på ett mycket, mycket påtagligt sätt", och beskrev svårigheten med att 
förverkliga det som det tidigare bara hade pratats om. 

En annan förbandschef beskrev situationen vid sitt förband som otillfredsställande, 
då han fick så många frågor av medarbetare kring arbetsvillkor och framtid som han 
inte klarade av att ge dem svaren på: 

För närvarande är det sörjigt, för jag äger inte de här frågorna själv. Jag kan 
inte förklara, eftersom jag inte vet. Jag har ingen aning just nu. Jag får hålla 
dem [medarbetarna på förbandet] lugna, och säga åt dem att vänta tills jag 
får svaren. 

Eftersom reformen av många genomförare upplevdes som otydlig, sade de ibland 
att de kände oro eller farhågor kopplat till dess genomförbarhet och hållbarhet: 
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Det var således omfattande osäkerheter som Försvarsmakten poängterade i det un-
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personalförsörjningen vid introduceringen av reformen. 

Bilden visar flera vägval. De tre soldaterna på illustrationen har vikt av från plikt-
vägen, som dessutom har ett rött kryss över sig, vilket signalerar att denna väg inte 
längre existerar. Istället går nu soldaterna på frivillighetens väg. Långt i fjärran vid 
horisonten syns ett utropstecken som betecknar målet. Från den plats de befinner sig 
fram till målet är det dock ett flertal ytterligare vägskäl och några frågetecken. 
Vägvalen är flera, osäkerheterna likaså och målet är skymt i fjärran. 

Denna osäkerhet kring reformeringen har också bekräftats av tjänstemän vid Hög-
kvarteret som själva gav uttryck för att de kände en osäkerhet, och även flertalet 
gånger på chefsmöten uttalade att det rådde osäkerhet och att de inte hade alla in-
gångsvärden, men att de ändå behöver fortsätta att jobba på framåt. 

Nu lämnar jag Försvarsmaktens ledning, för att i nästa avsnitt beskriva den bild som 
förbandschefer och andra genomförare vid förbanden gav av reformeringen. 

5.3.2 Vid förbanden 
En av förbandscheferna, som varit förbandschef en längre tid innan det politiska be-
slutet togs, och som fortfarande var förbandschef, sade att det lät så bra när de 
ansvariga för införandet av den nya personalförsörjningen under processens gång 

Reform i backspegel och vindruta 

69 

vid olika möten presenterat arbetsläget. Han berättade att personer från 
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…jag tror nog att de  ar f r   ga ambitioner.... på mitt f rra jobb  ar jag 
jobbat väldigt mycket tillsammans med [X-land] och andra länder, många 
internationella kontakter då... och de har ju enorma svårigheter och därför 
tycker jag att vi har lite... Ja, det är en stor utmaning. 

Det fanns på flera håll en indirekt önskan om att förändringen skulle vara planlagd 
och att svaren på frågorna skulle finnas. 

Jag är i grunden väldigt positiv till det system vi är på väg in i. Samtidigt är 
jag oerhört negativ till hur man gjort. Vi är på väg in i ett system som inte 
är färdigt, och... till och med väldigt negativ. 

Utöver att ett flertal av cheferna sade att de gärna hade sett att de olika delarna av 
reformen var mer färdiga innan den introducerades, så upplevde vissa av dem 
problem med att uppfylla de befintliga medarbetarnas förväntningar av en 
fullständig information om hur reformeringen skulle komma att se ut. En del av 
cheferna sade öppet att det var lite jobbigt att inte själv ha svaren. 

Vad som jag tycker är lite, framförallt svårt att kommunicera inom 
förbandet, det är bristen på långsiktighet. Som ÖB själv sade, "vi lägger 
spången successivt". Det blir väldigt svårt för mig som förbandschef att 
kommunicera, när det inte finns…   r folk vill alltid ha den färdiga 
lösningen. Det finns ingen färdig lösning på personalförsörjningssystemet, 
det nya .... 

Ett flertal gånger på chefsmöten sade den militära ledningen att: "Vi har inte alla 
svar, men att vi skapar ett system efter hand". I dessa uttalanden från ledningen, lik-
som från förbandscheferna, kan en norm att ha alla svar från början anas, som 
betydde att även dessa chefer visste att det fanns en förväntan och/eller ett tryck 
underifrån att ha svaren. 

Hur hanterade då förbandscheferna de många osäkerheterna kring hur reforme-
ringen skulle gå till när de kommunicerade med sina medarbetare? Några av 
cheferna sade att de berättade allt de visste, och sedan var de även öppna med att det 
fanns mycket som de fortfarande inte visste. 

Andra var av en åsikt att medarbetarna inte behövde veta allt om reformeringen. Ett 
par av dem förklarade att var och en har sina arbetsuppgifter, och att det kan bli för 
mycket information som inte är relevant om chefer skulle informera om allt. En 
chef sade att han aldrig säger mer än de anställda behöver veta för att kunna sköta 
sin tjänst ("need to know"-principen)66:  

En annan chef sade istället att han undvek att säga allt eftersom personalen är lite 
skadad av tidigare organisationsförändringar. Av denna anledning ger han inte 
annan information än precis det som är helt säkert: 
                                              
66 Det finns ett äldre militärt uttryck som låter: "Behöver du veta detta för din tjänst?" vilket 
innebär att man av olika orsaker inte förväntas veta mer än det som ligger inom ens specifika 
uppdrag.  
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Det har varit för mycket ändringar i saker och ting tidigare så jag säger inte 
så mycket, jag är ganska restriktiv. Jag väntar tills det är helt säkert, då det 
varit omstarter förut. 

Cheferna agerade således olika när det kom till att kommunicera de osäkerheter som 
fanns avseende hur reformeringen skulle gå till, men gemensamt för ett flertal var 
att chefen skulle ha svaren, och när svaren inte fanns uppstod en situation de fick 
hantera, vilken enligt en del av dem var otillfredsställande. Detta behövde 
"ursäktas". 

De många osäkerheterna kring reformeringen och den inneboende vaghet som 
många vid förbanden upplevde, skiljde sig från den tydliga uppdelning på tre 
processer för personalförsörjning som ibland förekom på chefsmöten och i 
dokument: attrahera, rekrytera och behålla. På förbanden saknades denna tydliga 
uppdelning eftersom reformering upplevdes som "en ganska komplex situation" 
som genomförarna försökte förstå och få ihop till en så bra verksamhet som möjligt. 
Möjligen kan användningen av ordet "komplex" ha varit en finare omskrivning av 
det som många av dem beskrev som en röra som de sällan eller aldrig upplevt 
tidigare. Någon av förbandscheferna sade halvt på skämt att "nu när du varit här har 
du liksom sett infernot, sedan kan allt bara bli bättre". En stund senare sade samme 
chef att "vi brukar säga att vi får köra på nödluft67 här. Det ordinarie systemet är 
avstängt f r det är en så’n oreda  ver oss". 

Ibland när jag i samtal bad chefer beskriva deras tolkning av reformen blev reakt-
ionen ett skratt som följdes av en beskrivning av det som de tyckte var rörigt och 
otydligt, av hur mycket som skulle fås ihop, och med en kommentar att de inte 
riktigt hade förstått hur det skall gå till. Några chefer nästan ursäktade sig för att de 
givit uttryck för sina upplevelser av osäkerhet genom att addera, "nu låter jag väl 
som världens gnällspik, men…" eller "jag låter negativ nu, men i grunden är jag 
positiv". 

Många förbandschefer gav uttryck för att de gjorde allt vad de kunde för att redu-
cera komplexiteten som de uppfattade kom med reformeringen, så att medarbetarna 
skulle drabbas i så liten utsträckning som möjligt. Detta "beskyddande ledarskap" är 
troligen inte specifikt för denna reform, då det även i tidigare studier av militär 
praktik visat sig att chefer vill skydda sin personal från störningar och brus så att de 
kan fokusera på sin huvuduppgift (Thilander, 2013). 

Trots att de sade att det var mycket höga krav på Försvarsmakten, beskrev förbands-
cheferna sin uppgift som en utmaning. När blev då en utmaning till ett problem? 
frågade jag ibland någon av dem. Enligt en av cheferna hade det inte med den 
frågans praktiska svårighet att göra, utan ens egen inställning till den: "En fråga 

                                              
67 Uttrycket "att gå på nödluft" kommer från att en besättning kan ha nödluft i reserv för att kunna 
beredas lite extra tid för att hinna ta sig ut ur en vattenfylld farkost, som till exempel en helikopter 
eller annat fordon som hamnat i vatten alternativt för att kunna evakuera från ett syrefattigt 
vattenfyllt utrymme ombord på fartyg. Nödluften kan vara i form av en liten dyktub eller integrerad 
i en väst. Enligt uppgift räcker nödluften till cirka 40 extra andetag. 
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övergår inte från utmaning till att bli ett problem förrän du själv ger upp." I samma 
stund du benämner någonting ett problem, så har du kapitulerat, förklarade han. 

* 

När Försvarsmakten påbörjade reformeringen var det en särskild aspekt som många 
av genomförarna gav uttryck för att de behövde förhålla sig till – tiden. Om detta 
skriver jag i nästa kapitel. 
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6 I takt med tiden 

Under fältarbetet förekom det handlingar och händelser på fältet som hade flera 
tidsmässiga aspekter gemensamt, och som upplevdes som en förutsättning under 
vilka reformeringen ägde rum: hastighet, tidshållning, synkronisering, reflektions-
tid, samtidighet, tajming, ledtider, värnpliktstempo och kvarstannandetider. Tid 
löpte som en röd tråd, kors och tvärs, från plats till plats. Ibland har tid pratats om 
som dominerande, ibland har den varit i bakgrunden och inte sällan gick de olika 
aspekterna av tid in i varandra. 

Den upplevda tiden, kopplat till hastigheten i reformprocessen, till samtidigheten 
(flera andra förändringsförsök ägde rum samtidigt som reformeringen), samt till 
synkroniseringen (mellan olika delar av reformeringen och mellan reformeringen 
och andra aktiviteter) spelade en viktig roll i reformeringen. Jag kommer därför att 
utveckla några av just de mest framträdande aspekterna av den upplevda tiden 
utifrån den betydelse som genomförare av reformeringen gav dem. 

6.1 Hastighet 

För att visa läsaren kronologin av reformprocessen inleder jag med att kort beskriva 
händelseförloppet från riksdagsbeslut till det att reformeringen inleddes vid förban-
den. Försvarsmakten lämnade sitt planeringsunderlag inför regeringens inriktnings-
proposition den 30 januari 2009. Regeringen lade sedan fram sin inriktningspropo-
sition Ett användbart försvar, innehållande förslaget om att lägga värnplikten vi-
lande, till riksdagen (prop. 2008/09:140) för omröstning 16 juni 2009. Om den 
röstades igenom betydde det, att det drygt ett år senare, 1 juli 2010, inte längre 
skulle finnas någon värnpliktig i Försvarsmakten, utan endast anställd personal. 

Samtidigt med att planeringsunderlaget och propositionen lades fram pågick Utred-
ningen om totalförsvarsplikten. Utredningen presenterade sitt slutbetänkande 
Totalförsvar och frivillighet (SOU 2009:63) den 24 juni 2009 – en vecka efter det 
att omröstningen i riksdagen ägt rum. 

En ny utredning initierades direkt efter inriktningspropositionen hade röstats ige-
nom i riksdagen. Denna skulle utreda frågor kring formerna för ett anställt försvar 
såsom rekrytering och militär grundutbildning. Resultaten presenterades i april 
2010. 

Regeringens proposition Modern personalförsörjning för ett användbart försvar – 
vissa frågor om Försvarsmaktens personal (2009/10:160) lades fram månaden dess-
förinnan, i mars 2010, varpå omröstning om denna skedde den 19 maj 2010. 

20 maj 2010, dagen efter det att riksdagen röstade om formerna för reformen, kom 
arbetsmarknadens parter överens om ett avtal för soldater och sjömän som gjorde att 
avsteg från arbetsrätten – Lagen om anställningsskydd (LAS). Avtalet betydde att 
soldater och sjömän kunde bli tidsbegränsat anställda upp till i åtta plus fyra år. 
Detta innebar att LAS inte längre trädde in, utan soldater och sjömän kunde vara 
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tidsbegränsat anställda vid flera tillfällen så länge den sammanlagda anställnings-
tiden inte översteg tolv år under en tidsram av arton år. Dock som längst under åtta 
år i en följd. Fem veckor senare påbörjades reformeringen av försvaret i Sverige. 

1 juli 2010 skedde den formella övergången från ett värnpliktsförsvar till att anställt 
försvar. Samma månad som reformeringen påbörjades tillsattes ytterligare en utred-
ning, vilken skulle utreda de personalfrågor som inte utretts tidigare. Dessa var ar-
betsrättsliga frågor, som återhämtningstid efter en internationell insats, anställ-
ningstider samt rätt till tjänstledighet från civilt arbete för den kvantitativt största av 
de nya personalkategorierna − GSS/T68. Betänkandet presenterades i maj 2012, och 
beslut kring och lagstöd för delar av reformen kom därför att saknas fram till 1 juli 
2012 då den nya lagstiftningen som reglerade formerna för många av soldatanställ-
ningarna kunde träda i kraft69. 

Detta är det kronologiska förloppet mellan överlämnande av planeringsunderlag 
från Försvarsmakten till dess att det fanns beslut och lagstöd i samtliga av de frågor 
som omfattades av reformeringen. Hur har då kopplingen mellan reformprocessen 
och den kronologiska tiden upplevts på olika platser på fältet? I det följande skall 
jag beskriva hur praktiker på olika platser beskrivit reformeringen utifrån ett per-
spektiv om hastighet. 

6.1.1 Försvarspolitikern 
I regeringens inriktningsproposition som riksdagen röstade om våren 2009 framgick 
hur regeringen i stort tänkt sig övergången från värnplikt till ett anställt försvar tids-
mässigt. Dåvarande försvarsministern utvecklade senare detta på SvDs Bränn-
punkt70 under rubriken "Värnplikten fasas ut i tre steg". 

 Steg ett: Värnpliktiga som påbörjat sin grundutbildning före 1 juli 2010 kom-
mer att få erbjudande om att fullgöra den på frivillig grund. 

 Steg två: De personer som sedan tidigare skrivits in för värnpliktsutbildning 
men ännu inte påbörjat utbildningen den 1 juli 2010 kommer att erbjudas att 
genomföra utbildning på frivillig grund. 

 Steg tre: Den som tidigare skrivits in för värnpliktsutbildning, men ännu inte 
påbörjat utbildningen den 1 januari 2011, erbjuds att gå den tre månaders 
långa frivilliga grundläggande militära utbildningen. Efter att den fullgjorts 

                                              
68  GSS/T: GSS står för Gruppbefäl, Soldater och Sjömän. T:et betyder att de är 
deltidstjänstgörande, dvs. har en civil anställning, samt ett kontrakt med Försvarsmakten som avser 
att de deltar vid övning och insats vid ett bestämt antal tillfällen under en viss bestämd tid. Initialt 
stod T för tidvis, även tillfälligt har använts i vissa sammanhang. Numera sägs det betyda 
deltidstjänstgörande. Försvarsmakten information om GSS/T: 
https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/jobba-i-forsvarsmakten/tre-inriktningar/soldat-
sjoman/gsst/villkor-gsst/ (besökt 200525) 
69 2011/12:FöU5 samt proposition 2011/12:115. 
70  SvD, Brännpunkt, "Värnplikten fasas ut i tre steg", 090815: https://www.svd.se/varnplikten-
fasas-ut-i-tre-steg (besökt 170413) 
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med godkänt resultat kommer soldaten att erbjudas befattningsutbildning 
med inriktning emot stående eller kontrakterade förband71. 

Efter att de tre stegen är genomförda, blir "(...) övergången till rekrytering på 
frivillig grund fullgjord." 

Ett par månader innan reformeringen i Försvarsmakten inleddes intervjuades mi-
nistern av en journalist på en dagstidning som frågade: "Oppositionen och fackför-
bunden klagar på att frivilligförsvaret sjösätts så fort. Varför är det så bråttom?" 
Ministern svarade: "Det  är borde  a gjorts f r länge sedan. (…)  juttio procent av 
de värnpliktiga har inte velat göra internationella insatser och det är dyrt att utbilda 
så fel." 72 

Vidare skrev journalisten: "Enligt försvarsministern är allt på plats för den frivilliga 
utbildningen, trots att det saknas lagar och avtal." Ministern besvarade detta påstå-
ende med: "Det där är två skilda saker. (…) Den frivilliga grundutbildningen är en 
sak och att anställa soldater är en annan. Kommer parterna inte överens om anställ-
ningsvillkoren, är vi beredda att komma till stöd med lagstiftning."  

På sin blogg den 1 juli 2010 – dagen för övergången – skrev ministern att "… allt 
tyder idag på att skiftet går bra. Men varje stor och riktig förändring kan, även om 
ingenting tyder på det idag, komma att kräva finjustering."  

Min tolkning är att hastigheten inte uppfattades som en kritisk fråga: det gamla fa-
sades ut och det nya fasades in, och så efter steg tre var övergången fullgjord, för-
utom att något kan behöva finjustering. Det var en lugnande bild av reformeringen 
som gavs av ministern. 

6.1.2 Myndighetsledningen (delar av)  
Frågan om en övergång till ett anställt försvar hade på militärstrategisk nivå levat 
under en längre tid, så det politiska beslutet kom inte som en överraskning hos för-
svarsmaktsledningen. Enligt försvarsministern skulle Försvarsmakten ha "eftersträ-
vat och föreslagit" rekrytering på frivillig grund under tio år73. Försvarsmakten hade 
även, som brukligt, varit med i beredning samt lämnat underlag i beredningsproces-
sen, och där lämnat förslag på en för myndigheten rimlig tidsplan för införande. 

                                              
71 Avseende steg tre så kom befattningsutbildningssystemet senare att förändras. Enligt utbildnings-
ledningen, delvis p.g.a att de ibland hade få rekryter och då inte kunde genomföra utbildningen. 
Detta gjorde att vissa soldater innehade befattning som de ännu inte hade befattningsutbildats för. 
72 Sydsvenska Dagbladet, "Värnplikten Special", A16, 100502 
73 Helsingborgs Dagblad, "Sveriges svåraste uppgifter", 100119: https://www.hd.se/2010-01-
18/sveriges-svaraste-uppgifter (besökt 150923) 
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Bild 6.1 Försvarsmakten överlämna svar till regeringen. Källa: Försvarets 
forum, 2009:1 

Den tidsplan som Försvarsmakten lämnade i sitt planeringsunderlag, det så kallade 
30 januari underlaget (FM skrivelse 23383:51503), innehöll ett hopp om ytterligare 
ett år att förbereda inför reformen: 

Införandet av ny personalförsörjningsmodell planeras att starta under 2010. 
Grundutbildning baserat på plikt förutsätts kunna vidmakthållas till och 
med år 2011 och helt baseras på frivillighet från år 2012. (s. 6) 

I underlaget står det också att reformen är beroende av stöd och beslut av regeringen 
både för själva genomförandet av reformen, men också den takt i vilken reformen 
kan genomföras (s. 5) som beskrevs i förra kapitlet. 

I intervjuer med chefer inom Försvarsmakten, som verkat i, eller nära, den mili-
tärstrategiska nivån, fick jag veta att Försvarsmakten hade fått indikationer på att 
man från politiskt håll skulle gå vidare med den av Försvarsmakten föreslagna tids-
planen, men att detta kom att ändras i ett senare skede. 

De tjänstemän i försvarsmaktsledningen som jag har intervjuat gav lite olika be-
skrivningar av hastigheten.74 En av dessa chefer sade att han inte upplevde hastig-
heten som en så dramatisk fråga. Hans uppfattning var att Försvarsmaktens ledning 
prioriterade andra frågor än tidsplanen vid tiden för införandet. Han berättade att 
själva 30 januari-underlaget togs fram under "väldigt stor tidspress", och att det i 
detta arbete var balanseringen av ekonomin som var huvudfrågan. Hur skulle man 
få allt att gå ihop, givet den ekonomiska ramen? Det var vissa vapensystem och 
förmågor75 som Försvarsmakten av ekonomiska skäl inte var säkra på att kunna få 

                                              
74 Intervjuerna med försvarsmaktsledningen är, som beskrevs i metodkapitlet, gjorda retrospektivt i 
september 2015, till skillnad från insamlingen av övrigt fältmaterial. 
75 "Förmåga" är ett militärt begrepp för att beskriva en potential eller kapacitet. Denna kan t.ex. 
finnas hos en individ, en grupp eller ett krigsförband, och är alltid kopplad till en viss uppgift. 

I takt med tiden 

77 

behålla, och det var dessa som det mesta handlade om när underlaget togs fram. 
Samma dag som underlaget lämnades in, minskades det på antal soldater man pla-
nerat att rekrytera och på så sätt skapades ett ekonomiskt utrymme för att kunna 
behålla de önskade förmågorna. 

Forceringen är ju en sådan sak som Försvarsmakten inte hade med i sin 
egen planering … Jag  ar heller inget minne av att vi väckte någon större 
opposition, att vi ställde kabinettsfrågor eller obstruerade. 

[J]ag tror att de flesta var väldigt besjälade av att det  är var rätt (…) [De 
var] väl medvetna om att det var ett svårt genomförande... men vissa frågor 
har vi varit väldigt... negativa till, framför allt vad det gäller ekonomiska 
förutsättningar med reservationer och särskilda inlagor, och det var inte så 
att tidigareläggningen föranledde någon sådan åtgärd. 

Hastigheten i införandet var enligt denne chef en "bifråga (…) om den ens var uppe 
till diskussion". Det fanns andra frågor, till exempel ekonomin, som man reserverat 
sig emot från myndighetsledningen, men hastigheten var inte en av dem, enligt 
denne chef. 

En annan av cheferna tillträdde sin tjänst efter det att Försvarsmakten lämnat sitt un-
derlag, men före det att reformen börjat genomföras. Han berättade i vårt samtal att 
när han var i urvalsprocess för tjänsten såg tidsramarna för reformen ut på ett sätt, 
men under tiden som rekryteringsprocessen gick, förändrades tidsplanen. 

När jag var i intervjuprocess låg det här ju i pipeline. Men då var ju faktiskt 
igångsättandet 1 juli 2011. Det var det som var planen. Sen tyckte väl poli-
tikerna att det var ett val hösten 2010 och vad händer om vi förlorar [skratt] 
…  å jag tror att matematiken fick välja enkelt. Då k r vi igång   juli 20 0 
istället. 

När denne chef tillträdde sin befattning hade Försvarsmakten endast ett halvår på 
sig fram tills dess att reformen skulle introduceras:  

…det gav ju oss ett risigt utgångsläge i och med att vi hade ju våran start-
sträcka som var 18 månader. Den blev ju plötsligt knappt sex månader med 
regelstöd och diskussioner med fackliga parter och skapa rätt förutsätt-
ningar f r våra (…) soldater. 

Han sade vidare att det är svårt att säga hur det hade varit om de givits mer tid, men 
med "kortare startsträcka" blev den interna och externa kommunikationen lidande. 
Denne chef förklarade även att de i hans position hade svårt att kommunicera vad 
reformen innebar eftersom han inte ens själv visste det. 

Även myndighetens högste chef sade att man från Försvarsmaktens sida inte var 
fullt förberedda på den ändrade tidsplanen. När beslutet fattades så trodde vi att vi 
skulle få ett år till på oss att förbereda oss för detta, sade han. Han berättade vidare 
att det har funnits olika faktorer som påverkat genomförandet av reformeringen, och 
att tidigareläggningen i förhållande till de indikationer man fått innan, var en av 
dessa. Hans uppfattning var att Försvarsmakten inte riktigt fick förutsättningar att 
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Hastigheten i införandet var enligt denne chef en "bifråga (…) om den ens var uppe 
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sig emot från myndighetsledningen, men hastigheten var inte en av dem, enligt 
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…  å jag tror att matematiken fick välja enkelt. Då k r vi igång   juli 20 0 
istället. 

När denne chef tillträdde sin befattning hade Försvarsmakten endast ett halvår på 
sig fram tills dess att reformen skulle introduceras:  

…det gav ju oss ett risigt utgångsläge i och med att vi hade ju våran start-
sträcka som var 18 månader. Den blev ju plötsligt knappt sex månader med 
regelstöd och diskussioner med fackliga parter och skapa rätt förutsätt-
ningar f r våra (…) soldater. 

Han sade vidare att det är svårt att säga hur det hade varit om de givits mer tid, men 
med "kortare startsträcka" blev den interna och externa kommunikationen lidande. 
Denne chef förklarade även att de i hans position hade svårt att kommunicera vad 
reformen innebar eftersom han inte ens själv visste det. 

Även myndighetens högste chef sade att man från Försvarsmaktens sida inte var 
fullt förberedda på den ändrade tidsplanen. När beslutet fattades så trodde vi att vi 
skulle få ett år till på oss att förbereda oss för detta, sade han. Han berättade vidare 
att det har funnits olika faktorer som påverkat genomförandet av reformeringen, och 
att tidigareläggningen i förhållande till de indikationer man fått innan, var en av 
dessa. Hans uppfattning var att Försvarsmakten inte riktigt fick förutsättningar att 
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på ett bra sätt kunna genomföra reformen till ett frivilligt försvar, varav tiden är en 
faktor i detta.  

Ledningens uppfattning kring hastigheten i införandet var därför att det gått fort och 
att de fått mindre tid än vad de från början trodde. Även om uppfattningarna i led-
ningen skilde sig något åt, beskrevs reformeringens inledning – även av den chef 
som sade att de prioriterat ekonomifrågor – som en "forcering". Deras något skilda 
uppfattningar om hastigheten kunde bero på den roll som var och en hade relativt 
reformeringen. Jag skall nu beskriva hur ledningen på de olika förbanden runt om i 
landet uppfattade hastigheten i reformeringen. 

6.1.3 Förbandsledningen 
De tre olika stegen med vilka värnplikten skulle fasas ut som försvarsministern be-
skrev, hörde jag aldrig nämnas av förbandscheferna. Enligt förbandscheferna hade 
beslutet om att reformera skett med ett snabbt införande. Flera av dem sade även att 
tiden från beslut till genomförande var mycket kortare än vad de hade kunnat förut-
spå. En del uttryckte förvåning över brådskan mellan beslut och genomförande, 
medan andra inte var så överraskade, utan såg det som kopplat till en politisk stra-
tegi. Historiskt sett har denna typ av viktiga politiska beslut fattats utifrån en bred 
majoritet i riksdagen, medan i detta fall var det med en liten marginal med 153 rös-
ter emot 150. Vissa av cheferna sade att de trodde att alliansregeringen ville intro-
ducera reformen innan valet år 2010 eftersom regeringen kanske inte var så säker på 
att bli omvald. Flera chefers uppfattning var att frågan om övergången från plikt till 
frivillighet var så viktig för alliansregeringen att de inte ville riskera att valet skulle 
förändra möjligheterna för dess genomförande. Att tidsplanen för övergången från 
plikt till frivillighet "snabbades upp", har i vissa intervjuer kallats för "det förlorade 
året" och dylika benämningar. 

En av förbandscheferna uttryckte det på följande vis: 

…alla visste att det pågick ett arbete, men det var länge väldigt ot dligt  ur 
vi skulle g ra. Man tog exempel från Holland, Kanada oc  andra länder… 
Jag tycker att NN [FMs representant i utredningen] gjorde ett bra jobb att 
försöka förtydliga och tydliggöra vad om det handlade, men man hade nog 
för bråttom att införa det hela. 

Politikernas sätt att införa det var lite forcerat. Jag tror vi kommer att lida av 
det, inte minst förtroendemässigt, och att vi kanske under lång tid kommer 
att lida av det rekryteringsmässigt, att vi inte var tillräckligt tydliga med hur 
vi vill ha det. Alltså, systemet är inte uppbyggt, utan vi bygger systemet 
samtidigt som vi f ller på det. (…)  Oc  precisionen  ar blivit lidande, ef-
tersom det är för få detaljer som är utredda. 

En av de seniora förbandscheferna kommenterade hastigheten i förändringen så här: 
"Under mina trettio år i organisationen har jag inte ens varit nära det som vi upple-
ver just nu." En bärande del var att lagstiftning avseende avsteg från lagen om an-
ställningsskydd (LAS) saknades. Men även frågor som var väsentliga för varje an-

I takt med tiden 

79 

ställd, som löner, förmåner, arbetsvillkor och boende, hade fått en "snabblösning". 
Dessa hade beslutats just innan introduceringen, eller saknade lösning även när re-
formeringen inletts. En vanlig uppfattning var att för få saker var färdiga innan infö-
randet, och ett flertal chefer berättade att de i många fall fick agera utifrån antagan-
den och att laga efter läge utifrån egna initiativ. 

I samtalet med en av cheferna i myndighetsledningen, som jag beskrev tidigare, tog 
jag upp förbandschefers upplevelse av hastigheten i introduceringen av reformen. 
Han svarade att han kunde förstå att man "på förbandsnivå" uppfattade det så, men 
"ur ett Högkvartersperspektiv var det inte en fråga." Enligt honom hade förbands-
chefers upplevelse av hastigheten att göra med de höga krav som departementet 
hade ställt på leverans av soldater. Hans uppfattning var att det över tid ställts olika 
krav på Försvarsmakten beroende på sittande statsråd, och i samband med re-
formeringen: 

…så var det ju ett väldigt tr ck från den politiska ledningen att leverera re-
sultat (…) vilket präglade ju  ela genomf randet. Där [var] ÖB m cket 
tydlig att han förväntade sig resultat av förbandscheferna. Och det är klart 
att då kan man ju som förbandschef känna att man har... förlorat ett år, men 
det förlorade året uppkommer ju därför att man ställer krav på tidigare leve-
ranser... 

Han vidhöll att det inte var hastigheten i sig som utgjorde något hinder, utan att det 
var den ökade pressen på "tidigare leveranser". Med leveranser avsåg han antalet 
anställda soldater och sjömän vid olika tidpunkter, vilket noga följdes upp av rege-
ringen under de första åren av reformeringen. 

Om övergången till det anställda försvaret beskrevs som hastig av några i försvars-
maktsledningen och som forcerad i flera förbandsledningar, så upplevdes den på 
ytterligare ett sätt på andra platser, ännu längre bort från politiska beslut. 

6.1.4 Medarbetare vid förband 
På ett av förbanden mötte jag en av förbandets högre chefer, chefen för Delta, som 
berättade om sin upplevelse av att utbilda de allra sista värnpliktiga just innan re-
formeringen inleddes vid förbandet. 

Han var dryga fyrtio år och hade lång erfarenhet av olika typer av militär verksam-
het. Att han var chef över Delta, betydde att han var chef över andra chefer som i 
sin tur var chefer. Som chef över Delta var han även en del av förbandets lednings-
grupp. Veckan innan vi skulle ses för intervjun ringde han mig, och bad om att få 
flytta fram intervjun någon timme, till efter lunch, eftersom han gärna ville delta i 
en skyttetävling som hade anordnats på förbandet. Så här lät mina fältanteckningar: 

När vi nu träffas kommer han direkt från skjutbanan och han berättar glatt 
att det var bra att vi kunde flytta intervjun så att han kunde delta i skytte-
tävlingen. Han förklarar att han ser det som en god signal gentemot de un-
derställda att även chefen deltar i skyttetävlingen. Förutom signaleffekten, 
säger han att han är också glad att han inte kom sist. "Det skulle ju vara ett 
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samtidigt som vi f ller på det. (…)  Oc  precisionen  ar blivit lidande, ef-
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ställd, som löner, förmåner, arbetsvillkor och boende, hade fått en "snabblösning". 
Dessa hade beslutats just innan introduceringen, eller saknade lösning även när re-
formeringen inletts. En vanlig uppfattning var att för få saker var färdiga innan infö-
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dåligt föregångsmannaskap", säger han. "Men jag kom inte först heller, vil-
ket också är bra. För det är ju de som är specialister på skytte, de som har 
det som jobb, som skall vinna."  

I kanslihuset under ledningsgruppsmöten hade jag upplevt honom som all-
varlig och eftertänksam. Nu när han sitter i en barackbyggnad på Delta och 
berättar om sin upplevelse av övergången mellan den gamla värnplikten och 
det anställda försvaret, låter han glatt: "Vi hade en rätt så rolig grej här för 
ett år sedan!", och fortsätter: 

"Vi var mitt uppe i genomförandet med den sista värnpliktskullen. Vi hade 
jättemycket och låg i fält i stort sett från mars till juni. Och min ställföreträ-
dare, – vi känner varandra väl, vi har känt varandra jättelänge – han utbris-
ter  är ute i korridoren: 'Va’ inga värnpliktiga mer?! Hur skall det här gå 
till?!' Han hade då varit så fokuserad på genomförande av verksamheten att 
han helt skärmat av det här. Det var här och nu, så, 'Vad skall vi nu göra för 
nå’nting?!!'  

"Det var som att stänga av en lampa ungefär", säger chefen för Delta och 
visar med handen att han trycker av-på-av-på. Han ser road ut. 

"Vissa har ju levt med processen betydligt längre, som de på central nivå, 
som har levt med det längre. Men för oss som var mitt i genomförandet av 
sista värnpliktsåret … nu är det slut. Nästa gång är det anställda bara. Så det 
var komiskt, vi brukar återkomma till det att vi var så inne i verksamheten, 
och så pang bom så kom det bara ett beslut: 'Värnplikten blir vilande!' Men 
vad skall vi då göra, liksom? Det var ju ingenting som var klart av det nya, 
egentligen." 

Det chefen för Delta berättade är en bra illustration av vad ett flertal chefer och 
medarbetare på olika nivåer upplevde vid tiden för när reformeringen inleddes: att 
gå från jobbet med värnpliktiga ena dagen och komma tillbaka till jobbet och ha 
anställda soldater nästa dag. 

Även personer som arbetade med personalfrågor upplevde en tämligen dramatisk 
övergång från plikt till frivillighet. En av HR-cheferna76 vid ett av förbanden, en 
äldre, rutinerad man som varit anställd i Försvarsmakten länge och som satt i för-
bandets ledningsgrupp, uttryckte det på följande vis: 

... det var ett åskregn... Det var solsken, solsken och så helt plötsligt bara 
såg man molnet och sedan började det regna. 

Jag har nu beskrivit hur hastigheten upplevdes på olika platser; nu går jag över till 
hur samtidigheten uppfattades. 

                                              
76 Förut var han personalchef, men sedan HR-transformationen kallas han HR-chef, och skulle 
jobba mer övergripande och inte längre ha konkret personalansvar. Det var cheferna i linjen som 
övertagit det största personalansvaret för deras underställda personal. 
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6.2 Samtidighet 

Vissa samtidiga förändringsförsök som ägde rum hade pågått under längre tid, 
andra var nya. Några var politiskt beslutade, andra hade Försvarsmakten självt initi-
erat. Vissa rörde konkret personalområdet, andra hade en mer indirekt påverkan på 
reformeringen. Alla beskrevs de av chefer vid förbanden som om de på olika sätt 
bidrog i reformeringen från värnplikt till ett anställt försvar. 

6.2.1 Förändringar på personalområdet 
Omlokaliseringar, omstruktureringar och nedläggningar hade pågått sedan början av 
1990-talet, och Försvarsmakten hade under senare år även varit föremål för en rad 
förändringsförsök. Däremot hade personalområdet länge varit relativt fritt från 
större försök att förändra (ESO-rapport 2011:2, s. 232)77. Tidigare förändringsför-
sök som gjorts inom Försvarsmaktens personalområde hade rört vissa delar, men i 
och med försvarsbeslutet, som togs år 2009, antogs en så kallad systemsyn på per-
sonalområdet78. I denna systemsyn ingick övergången från värnplikt till ett anställt 
försvar som en del av ett större system – ett personalförsörjningssystem. 

Personalförsörjningssystemet består av ett antal komponenter, men dess olika delar 
skulle vara utformade så att de stödjer varandra och "… på ett kostnadseffektivt sätt 
gagnar insatsorganisationens tillgänglighet, användbarhet och förmåga att möta nya 
uppgifter och förändringar i det säkerhetspolitiska läget" (prop. 2008/09:140, s. 72). 
De olika förändringarna på personalområdet presenterades som ett steg mot målet 
IO 14 – InsatsOrganisation 1479. 

6.2.2 Tvåbefälssystem  
2009 övergick Försvarsmakten till en ny befälsordning; från ett enbefälssystem till 
ett tvåbefälssystem, bestående av officerare och specialistofficerare80. I korthet kan 
detta förklaras som att officerare skulle vara akademiskt utbildade, taktiskt inriktade 
och skulle ha prognos för att göra en linjär karriär som framtidens högre chefer. 

                                              
77 ESO-rapporten reserverar sig för de förändringar som gjorts genom rationaliseringar och av-
vecklingar avseende civil personal inom logistik samt att regeringen upphörde med 
fullmaktsanställningar av officerare 1992. 
78 Fanns från 2005 (BU06 Högkvartersskrivelse, 23383:67555) ansats enligt NATOs Best Practice 
att hålla samman ett personalförsörjningssystem avseende "rätt volymer, ålder-
/erfarenhetsfördelning, fördelning mellan personalkategorier samt rätt kompetens på personalen" i 
en "sammanhållen stödprocess för personalförsörjning", men inte system i den djupgående mening 
som togs beslut om 2009 kopplat till att all personal är anställd. 
79 Den politiskt beslutade (2008/09:140) organisation som Försvarsmakten skulle arbeta för att 
förverkliga; strukturellt och förmågemässigt med hjälp av personal, materiel med mera.  
80 Senare kom detta att benämnas flerbefälssystem i och med anställda gruppbefäl, soldater och 
sjömän. 
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var komiskt, vi brukar återkomma till det att vi var så inne i verksamheten, 
och så pang bom så kom det bara ett beslut: 'Värnplikten blir vilande!' Men 
vad skall vi då göra, liksom? Det var ju ingenting som var klart av det nya, 
egentligen." 

Det chefen för Delta berättade är en bra illustration av vad ett flertal chefer och 
medarbetare på olika nivåer upplevde vid tiden för när reformeringen inleddes: att 
gå från jobbet med värnpliktiga ena dagen och komma tillbaka till jobbet och ha 
anställda soldater nästa dag. 

Även personer som arbetade med personalfrågor upplevde en tämligen dramatisk 
övergång från plikt till frivillighet. En av HR-cheferna76 vid ett av förbanden, en 
äldre, rutinerad man som varit anställd i Försvarsmakten länge och som satt i för-
bandets ledningsgrupp, uttryckte det på följande vis: 

... det var ett åskregn... Det var solsken, solsken och så helt plötsligt bara 
såg man molnet och sedan började det regna. 

Jag har nu beskrivit hur hastigheten upplevdes på olika platser; nu går jag över till 
hur samtidigheten uppfattades. 

                                              
76 Förut var han personalchef, men sedan HR-transformationen kallas han HR-chef, och skulle 
jobba mer övergripande och inte längre ha konkret personalansvar. Det var cheferna i linjen som 
övertagit det största personalansvaret för deras underställda personal. 
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6.2 Samtidighet 

Vissa samtidiga förändringsförsök som ägde rum hade pågått under längre tid, 
andra var nya. Några var politiskt beslutade, andra hade Försvarsmakten självt initi-
erat. Vissa rörde konkret personalområdet, andra hade en mer indirekt påverkan på 
reformeringen. Alla beskrevs de av chefer vid förbanden som om de på olika sätt 
bidrog i reformeringen från värnplikt till ett anställt försvar. 

6.2.1 Förändringar på personalområdet 
Omlokaliseringar, omstruktureringar och nedläggningar hade pågått sedan början av 
1990-talet, och Försvarsmakten hade under senare år även varit föremål för en rad 
förändringsförsök. Däremot hade personalområdet länge varit relativt fritt från 
större försök att förändra (ESO-rapport 2011:2, s. 232)77. Tidigare förändringsför-
sök som gjorts inom Försvarsmaktens personalområde hade rört vissa delar, men i 
och med försvarsbeslutet, som togs år 2009, antogs en så kallad systemsyn på per-
sonalområdet78. I denna systemsyn ingick övergången från värnplikt till ett anställt 
försvar som en del av ett större system – ett personalförsörjningssystem. 

Personalförsörjningssystemet består av ett antal komponenter, men dess olika delar 
skulle vara utformade så att de stödjer varandra och "… på ett kostnadseffektivt sätt 
gagnar insatsorganisationens tillgänglighet, användbarhet och förmåga att möta nya 
uppgifter och förändringar i det säkerhetspolitiska läget" (prop. 2008/09:140, s. 72). 
De olika förändringarna på personalområdet presenterades som ett steg mot målet 
IO 14 – InsatsOrganisation 1479. 

6.2.2 Tvåbefälssystem  
2009 övergick Försvarsmakten till en ny befälsordning; från ett enbefälssystem till 
ett tvåbefälssystem, bestående av officerare och specialistofficerare80. I korthet kan 
detta förklaras som att officerare skulle vara akademiskt utbildade, taktiskt inriktade 
och skulle ha prognos för att göra en linjär karriär som framtidens högre chefer. 

                                              
77 ESO-rapporten reserverar sig för de förändringar som gjorts genom rationaliseringar och av-
vecklingar avseende civil personal inom logistik samt att regeringen upphörde med 
fullmaktsanställningar av officerare 1992. 
78 Fanns från 2005 (BU06 Högkvartersskrivelse, 23383:67555) ansats enligt NATOs Best Practice 
att hålla samman ett personalförsörjningssystem avseende "rätt volymer, ålder-
/erfarenhetsfördelning, fördelning mellan personalkategorier samt rätt kompetens på personalen" i 
en "sammanhållen stödprocess för personalförsörjning", men inte system i den djupgående mening 
som togs beslut om 2009 kopplat till att all personal är anställd. 
79 Den politiskt beslutade (2008/09:140) organisation som Försvarsmakten skulle arbeta för att 
förverkliga; strukturellt och förmågemässigt med hjälp av personal, materiel med mera.  
80 Senare kom detta att benämnas flerbefälssystem i och med anställda gruppbefäl, soldater och 
sjömän. 
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Specialistofficerare skulle däremot utgöra den stora majoriteten av alla officerare, 
och vara fackmän med fördjupad kompetens inom ett visst område. 

Förändringen från att alla var officerare till att skilja på officerare och specialistoffi-
cerare var för många en omfattande och känslig fråga. Många undrade vad det fak-
tiskt skulle betyda. Många farhågor som beskrevs handlade om de som redan var 
officerare som skulle gå över till att bli specialistofficerare; skulle en sådan över-
gång bli tvingande och hur skulle löneutveckling och karriärmöjligheter se ut om 
man blev specialistofficer istället för taktisk officer. En annan fråga som diskutera-
des var frågan om de som skulle övergå till att bli specialistofficerare skulle omga-
loneras81. Officerare och specialistofficerare skulle ha olika typer av gradbeteck-
ningar, varför att skifta gradbeteckningar från en officerskategori till en annan kal-
lades omgalonering. Galonerna var således de yttre, synliga, symbolerna för om 
man var officer eller specialistofficer, samt vilken grad man tillhörde. 

Överbefälhavaren fattade beslut att ingen som skulle övergå från officer till speci-
alistofficer skulle tvingas till omgalonering82, men det nya befälssystemet innebar 
ändå att ett stort antal officerare skulle in på så kallade "personalrader"83 ämnade för 
specialistofficerare, så på pappret skedde en övergång till specialistofficer, även om 
det inte syntes på axelklaffar, krage eller ärmslut. 

Flera har berättat om att det fanns skillnader inom den stora gruppen officerare som 
skulle övergå till att bli specialistofficerare. Att lite äldre officerare på lägre nivå 
blev specialistofficerare var i många fall självklart: en mycket yrkesskicklig tekni-
ker tillika kapten i femtioårsåldern kunde identifiera sig med personalkategorin spe-
cialist. En del av dessa kände även att de i samband med övergången till specialist-
officer blev bekräftade i sin expertis. 

I andra fall, enligt flera förbandschefer, tog förändringen mycket kraft och skapade 
spänningar hos personalen. Särskilt missnöjda blev de redan anställda officerare 
som inte upplevde att ändrad benämning stämde ihop med deras identitet. En del av 
dem upplevde, enligt chefer, att de blev degraderade. 

En av cheferna som hade många underställda personer med hög teknisk kompetens 
uttryckte det så här:  

Hur ska vi omsätta tidigare officerare till att bli specialistofficerare? Det är 
en tidsinställd bomb för hela Försvarsmakten, därför att man inte har insett 
problematiken. Här finns det otroligt m cket kompetent personal (…) som 

                                              
81 Galon är ett band med guldtråd eller i vissa fall silvertråd, som sitter på axelklaffarna och 
markerar militär grad och tillhörighet. För en beskrivning av de olika militära gradbeteckningarna, 
se bilaga 2. 
82 Försvarsmakten, "Omgalonering på frivillig basis", 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/ 02/omgalonering-pa-frivillig-basis/ (190913) 
83 Varje tjänst, eller befattning som det oftast benämns i Försvarsmakten, pratas om som "en rad". 
Därav att praktiker i Försvarsmakten ofta pratar i termer av att: utöka antalet rader, lämna rader 
ifrån sig, döpa om en rad eller att flytta en rad. 
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har jobbat länge med detta och plötsligt, i deras egen värld i alla fall, skall 
de degraderas. 

En annan chef berättade att den orten där hans förband låg var helt upphängd på den 
militära verksamheten som fanns där. Detta gjorde att nästan alla som bodde där 
kände någon officer. På vissa gator bodde flera officerare i samma rad av villor; det 
är också en stark gemenskap mellan officersfamiljerna. Han beskrev då ett fiktivt, 
men för honom tänkbart scenario, om två personer som stod ute på villagatan och 
tvättade sina bilar. Tidigare har de varit officerskollegor; "men så har den ene blivit 
degraderad till specialistofficer". Enligt honom skulle detta upplevas jobbigt, då 
officersrollen är viktig för identitet och den sociala gemenskapen. Den nya befäls-
ordningen, med tvåbefälssystemet, skulle på en liten ort därför kunna innebära långt 
mer än vad han trodde att beslutsfattarna kunde ana. Degradering användes således 
ibland som ett begrepp i samband med denna förändring, och det förekom även vid 
ett chefsmöte. 

Att inrätta ett tvåbefälssystem innebar också ett behov att utforma en ny utbildning 
till specialistofficer. Redan samma år som det politiska beslutet togs, 2007, startade 
Försvarsmakten sin specialistofficersutbildning vid sidan om det mer akademiskt 
inriktade officersprogrammet, men det dröjde fram till 2009 innan Försvarsmakten 
skulle införa gradsystemet. År 2008 examinerades de första specialistofficerarna vid 
grundutbildningen. Flera chefer trodde att dessa snart skulle komma att ha förvänt-
ningar på en ytterligare utveckling i sin karriär, avseende lönestruktur, vidareutbild-
ning – likt de taktiska officerarna. 

Övergången till ett tvåbefälssystem hade flera betydelser för övergången från plikt 
till frivillighet. Både förbandschefer och specialistofficerare själva upplevde att led-
ningens fokus hade flyttats från att fullfölja förändringen med tvåbefälssystemet till 
att lägga all kraft på att införa ett frivilligt anställt försvar. Unga specialistofficerare 
som var utbildade inom det nya systemet sade under observationer av förbandsverk-
samhet att de fick leva i en ovisshet, medan stora ansträngningar gjordes för att re-
krytera soldater. Även en av de dagböcker (se metodkapitel) som jag hämtat vid 
förbandet innehöll flera berättelser på detta tema skrivna av några nyss utbildade 
specialistofficerare. 

K var specialistofficer, och en av dem som tog upp just detta vid ett samtal under en 
av mina observationer av förbandsverksamhet. K var även bland de första att exa-
mineras från den nya specialistofficersutbildningen, och hade trivts bra, men nu 
hade K jobbat i tre år sedan examen och började vänta på någon form av yrkes-
mässig utveckling. K såg att det kom nyutbildade taktiska officerare som redan hade 
tagit visa karriärskliv och att det fanns andra som hade tydliga planer på att göra 
det. Det kändes lite tufft att inte veta något om sin framtid, sade K, att gå och vänta 
på att Försvarsmakten skulle säga hur de tänkt när det gäller befordran, karriärvä-
gar, löner och sådant, och samtidigt se unga officerare runt omkring sig stiga i gra-
derna. 

I och med reformeringen upplevde K att saker och ting hade tagit sig en ny vänd-
ning. Det K uttryckte var besvikelse över hur Försvarsmakten nu "bara intresserar 
sig för att rekrytera soldater". K berättade att det som fick droppen att rinna över var 
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Specialistofficerare skulle däremot utgöra den stora majoriteten av alla officerare, 
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En annan chef berättade att den orten där hans förband låg var helt upphängd på den 
militära verksamheten som fanns där. Detta gjorde att nästan alla som bodde där 
kände någon officer. På vissa gator bodde flera officerare i samma rad av villor; det 
är också en stark gemenskap mellan officersfamiljerna. Han beskrev då ett fiktivt, 
men för honom tänkbart scenario, om två personer som stod ute på villagatan och 
tvättade sina bilar. Tidigare har de varit officerskollegor; "men så har den ene blivit 
degraderad till specialistofficer". Enligt honom skulle detta upplevas jobbigt, då 
officersrollen är viktig för identitet och den sociala gemenskapen. Den nya befäls-
ordningen, med tvåbefälssystemet, skulle på en liten ort därför kunna innebära långt 
mer än vad han trodde att beslutsfattarna kunde ana. Degradering användes således 
ibland som ett begrepp i samband med denna förändring, och det förekom även vid 
ett chefsmöte. 

Att inrätta ett tvåbefälssystem innebar också ett behov att utforma en ny utbildning 
till specialistofficer. Redan samma år som det politiska beslutet togs, 2007, startade 
Försvarsmakten sin specialistofficersutbildning vid sidan om det mer akademiskt 
inriktade officersprogrammet, men det dröjde fram till 2009 innan Försvarsmakten 
skulle införa gradsystemet. År 2008 examinerades de första specialistofficerarna vid 
grundutbildningen. Flera chefer trodde att dessa snart skulle komma att ha förvänt-
ningar på en ytterligare utveckling i sin karriär, avseende lönestruktur, vidareutbild-
ning – likt de taktiska officerarna. 

Övergången till ett tvåbefälssystem hade flera betydelser för övergången från plikt 
till frivillighet. Både förbandschefer och specialistofficerare själva upplevde att led-
ningens fokus hade flyttats från att fullfölja förändringen med tvåbefälssystemet till 
att lägga all kraft på att införa ett frivilligt anställt försvar. Unga specialistofficerare 
som var utbildade inom det nya systemet sade under observationer av förbandsverk-
samhet att de fick leva i en ovisshet, medan stora ansträngningar gjordes för att re-
krytera soldater. Även en av de dagböcker (se metodkapitel) som jag hämtat vid 
förbandet innehöll flera berättelser på detta tema skrivna av några nyss utbildade 
specialistofficerare. 

K var specialistofficer, och en av dem som tog upp just detta vid ett samtal under en 
av mina observationer av förbandsverksamhet. K var även bland de första att exa-
mineras från den nya specialistofficersutbildningen, och hade trivts bra, men nu 
hade K jobbat i tre år sedan examen och började vänta på någon form av yrkes-
mässig utveckling. K såg att det kom nyutbildade taktiska officerare som redan hade 
tagit visa karriärskliv och att det fanns andra som hade tydliga planer på att göra 
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på att Försvarsmakten skulle säga hur de tänkt när det gäller befordran, karriärvä-
gar, löner och sådant, och samtidigt se unga officerare runt omkring sig stiga i gra-
derna. 
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när K fick ett direktadresserat brev från Försvarsmakten i sin brevlåda. Brevet inne-
höll kampanjmaterial, med vilket Försvarsmakten ville få K intresserad av att söka 
utbildning till soldat eller sjöman. Detta gjorde K både ledsen och arg. Att först inte 
bli uppmärksammad som den nya gruppen specialistofficer, utan uppleva att rekry-
tering av soldater fick allt fokus, och sedan få brev från sin arbetsgivare som för-
sökte rekrytera en som soldat. 

Det faktum att de båda förändringarna pågick samtidigt upplevdes som krävande av 
många – både medarbetare och chefer. Vissa förbandschefer upplevde sig hårt prö-
vade i sitt ledarskap eftersom de inte hade svaren på hur utvecklingen för specialist-
officerare skulle se ut framöver och därför var rädda att förlora unga duktiga speci-
alistofficerare, som inte orkade eller ville vänta på att svaren skulle komma. 

Tvåbefälssystemet var emellertid inte det enda större förändringsarbetet på perso-
nalområdet. Tidigare hade det varit frivilligt att söka en tjänst i utlandsstyrkan, men 
med insatsförsvaret och dess huvudfokus på internationella uppdrag, skulle det bli 
en arbetsskyldighet till internationell tjänstgöring för all anställd personal, officerare 
som civilt anställda. 

6.2.3 Arbetsskyldighet i samtliga uppgifter 
Beslutet om en arbetsskyldighet i samtliga uppgifter, även internationell tjänst, 
skedde under sommaren 2010, och de anställda fick ta ställning och lämna besked, 
då det skulle träda i kraft 201184. 

Under sommaren 2010 fick medarbetarna ett brev där de ombads svara ja eller nej 
till att ställa upp på den internationella tjänstgöringen. Svarade de nej, innebar detta 
att det, om inte synnerliga skäl fanns, inte längre fanns en plats för dem i Försvars-
makten, eftersom de inte ville utföra samtliga uppgifter som organisationen hade 
inom det politiska uppdraget. 

För många medarbetare var detta ett helt naturligt och logiskt steg att ta, precis i 
linje med den säkerhetspolitiska utvecklingen. Bland andra medarbetare resulterade 
brevet i missnöje. I vissa fall var de inte positivt inställda till internationell tjänstgö-
ring, och i andra fall uppskattade de inte förfaringssättet. Vissa medarbetare valde 
att svara nej, vilket betydde att de också valde att sluta inom Försvarsmakten. Flera 
av dessa var personer med för organisationen värdefulla kompetenser som lätt 
kunde få jobb hos annan arbetsgivare. 

En av förbandscheferna kommenterade beslutet: "Jag tycker att beslutet är helt för-
ståeligt, men det kunde gjorts på ett lite mer smidigt sätt. Vi har tappat mycket för-
troende bland våra medarbetare på grund av detta." En annan chef berättade att det 
inte var roligt att vara den som skulle fronta personalen vid förbandet i denna fråga: 

                                              
84 Försvarsmakten, "Internationell arbetsskyldighet": 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/06/ internationell-arbetsskyldighet-sa-kan-du-fa-
jobb-utomlands/ (besökt 190915) 
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"Det där med obligatoriet var nästan kulmen. Där tycker jag att förbandscheferna 
fick i knäet att kommunicera ett dåligt förberett underlag". 

Anställningsavtalen för Försvarsmaktens samtliga medarbetare skulle därmed skri-
vas om för att gälla gentemot samtliga Försvarsmaktens uppgifter, samtidigt som re-
formeringen var i sitt inledningsskede. Förbandschefer hade uppgiften att säga upp 
de medarbetare som hade tackat nej till internationell tjänstgöring. Ett par av dem 
beskrev den delvis ganska tryckta stämning som uppstod på förbandet i och med 
uppsägningsbeskeden. En av dem beskrev det som en känslomässigt och ledar-
skapsmässigt svår uppgift – att säga upp medarbetare skapade en arbetsmiljö som 
han inte ville skulle vara den första som de nya soldaterna skulle komma att möta. 

Utöver tvåbefälssystemet och den internationella arbetsskyldigheten fanns även ett 
annat stort förändringsförsök på personalområdet, nämligen HR-transformationen. 

6.2.4 HR-transformation 
HR-transformationen innebar att antalet lokala personalhandläggare kraftigt reduce-
rades, samtidigt som viss del av det personalarbete som tidigare genomförts lokalt 
nu skulle centraliseras. Den del som inte centraliserades lades ut på militära chefer i 
linjen att genomföra; den som centraliserades skulle utföras på ett nyinrättat för-
band85 kallat Försvarsmaktens HR-Centrum (FM HRC). Såväl centraliseringen som 
det faktum att officerare som tidigare inte behövt utföra personaladministration nu 
skulle göra det, skapade många känslor och prövade gamla etablerade relationer 
mellan militära chefer och före detta personalhandläggare på olika platser i organi-
sationen (Thilander, 2013). 

Att HR-transformationen pågick samtidigt som reformeringen ledde till vissa oöns-
kade konsekvenser, som till exempel problem med löneutbetalningar till nyanställda 
soldater. Flera av förbandscheferna var kritiska till beslutet att lämna ett fungerande 
system samtidigt som det infördes ett anställt försvar. De uttryckte också en farhåga 
över den bild som de nyanställda kunde få av Försvarsmakten om organisationen 
inte klarade av att betala ut lön till soldaterna. En förbandschef sammanfattade detta 
på följande sätt: "Vi gick från någonting som fungerade till något som inte fungerar. 
Det ger ingen trovärdighet åt Försvarsmakten". 

Många medarbetare uppfattade HR-transformationen och PRIO som en och samma 
samtidiga förändring, men det var egentligen två separata förändringar. Man kan ge-
nomgå HR-transformation både med och utan PRIO86. I det följande kommer jag att 
beskriva hur införandet av PRIO bidrog i reformeringen. 

                                              
85 Det är högst unikt att ett nytt förband grundas. I stället har cirka 70 procent av antalet förband 
försvunnit sedan början av 1990-talet (Hedin, 2011). 
86 Mer om HR-transformationen och något om PRIO i Per Thilanders avhandling (2013). 
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84 Försvarsmakten, "Internationell arbetsskyldighet": 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/06/ internationell-arbetsskyldighet-sa-kan-du-fa-
jobb-utomlands/ (besökt 190915) 
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"Det där med obligatoriet var nästan kulmen. Där tycker jag att förbandscheferna 
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85 Det är högst unikt att ett nytt förband grundas. I stället har cirka 70 procent av antalet förband 
försvunnit sedan början av 1990-talet (Hedin, 2011). 
86 Mer om HR-transformationen och något om PRIO i Per Thilanders avhandling (2013). 
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6.2.5 Införandet av PRIO 
PRIO är Försvarsmaktens logistik- och affärssystem, vilket bygger på affärssyste-
met SAP, Systems Applications Products, levererat av IBM87. Systemet krävde en 
mycket stor ekonomisk satsning och togs i bruk i en första version i januari 2009. 
Syftet med införandet av PRIO var att utgöra lednings- och beslutsstöd, samt att på 
ett bättre sätt följa upp och redovisa utifrån regeringens krav på ekonomi och andra 
resurser. PRIO infördes som en plattform för att hantera materiel, inköp, arbetstid, 
ledigheter, budgetering, och resebeställningar. 

 
Bild 6.2 PRIO – ett standardsystem för Försvarsmakten. Källa: Försvarsmakten. 

Administrationen i PRIO byggde på att chefer "hade hatt", som det kallades. Med 
hatt avsågs det relativa fåtalet tjänstemän som var tilldelade mandatet att admini-
strera och attestera i PRIO. Denna roll innehades i och med HR-transformationen 
inte bara av högre chefer, utan även av första linjens chefer, det vill säga plutonche-
ferna. 

Plutonchefer fick med HR-transformationen en arbetsgivarroll på ett helt annat sätt 
än tidigare: de blev inte bara ledare för sin pluton, utan skulle även ha den formella 
arbetsgivarrollen med personalansvar gentemot de soldater de var plutonchefer 
över. Via PRIO skulle de nu sköta personaladministrationen som tidigare utförts av 
en gemensam resurs på förbandets personalavdelning (se även Gillberg et al., 2019) 
Detta upplevde många plutonchefer som ett hinder från att delta i plutonens "verk-
liga verksamhet". Verklig verksamhet var övning och träning, det vill säga verk-
samhet som låg närmre den väpnade striden, än vad kontorsarbete upplevdes göra. 
En av förbandscheferna uttryckte det så här: 
                                              
87 SAP är ett tyskt mjukvaruföretag som utvecklar programvara för företag: https://www.sap.com/ 
sweden/about.html (besökt 190626) 
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De här yngre officerarna är så viktiga för de nyanställda soldaterna. Deras 
ledarskap är viktigt för att soldaterna skall trivas med sitt jobb och stanna 
länge i Försvarsmakten. Då kan de inte sitta framför en dator och admini-
strera. De ska vara med sin pluton på skjutbanan. 

Berättelser gick runt bland plutonchefer och kompanichefer på förbanden om hur 
man på olika platser lyckats kringgå PRIO. Vid ett av ledningsgruppsmötena som 
jag under våren 2011 observerade var en av punkterna på agendan "chef 1 utbild-
ning". Punkten på agendan syftade på en utbildning om två veckor för första linjens 
chefer som gavs av en enhet i Försvarsmakten belägen i Stockholm. 

HR-chefen: "Men vad är det de vill? Det de vill är väl att lära sig knappa i 
datorn, alltså SAP? " 

"Jaa", säger den av de högre cheferna som lyft frågan, men låter inte helt 
övertygad. 

En annan av cheferna tipsar de andra i ledningsgruppen om att det finns di-
stansutbildningar på intranät som är två timmar lång, och avslutar med att 
säga: "Den var jättebra, jag fattade ingenting. Och om man vill kan man gå 
och ta en kopp kaffe under kursen". 

Deltagarna skrattar. Innan de går in på sista punkten på agendan – "För-
bandsc efens avslutning" − enas de om att två veckor i  tock olm är 
ingenting som de kan prioritera så som arbetsläget ser ut på förbandet just 
nu, med all pågående verksamhet, förändringsarbeten som är igång och den 
personalbrist de hade. 

Det var således påtagligt både i intervjuer, samtal och observationer av verksamhet 
att HR-transformation och användandet av PRIO hade påverkan på reformeringen. 
Dessa yngre plutonchefer gick ifrån att leda värnpliktiga till att bli chefer med ar-
betsgivaransvar för tjugo, trettio och ibland upp till fyrtio soldater på vissa platser i 
organisationen. I många fall hade de heller inte förberetts kunskapsmässigt för att 
kunna ta det arbetsgivaransvar som ålades första linjens chefer. Detta skapade fru-
stration hos många av plutoncheferna, vilken gavs uttryck för i olika sammanhang, 
såväl vid förbanden som vid det årliga plutonchefsseminariet. 

Det fanns även andra förändringsförsök som pågick, som till synes kanske hade 
mindre koppling till personalområdet, men som indirekt beskrevs bidra i reforme-
ringen. 

6.2.6 Omorganisering av Högkvarteret 
En utredning rörande den centrala ledningens organisation hade pågått samtidigt 
som förberedelserna för en övergång till ett anställt försvar. Utredningen skulle fo-
kusera på rationalitet, nytt personalförsörjningssystem samt tydligare kontroll och 
styrning. Ledorden som man från ledningen hade kommunicerat var: renodla, en-
kelt, tydligt och logiskt. Omorganiseringen ägde rum parallellt med reformeringens 
inledning och innebar både en omorganisation och reduktion av Högkvarteret. 
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Minskningen av antalet befattningar skulle, i ett första skede, vara från 1150 till 
95088. 

En av förbandscheferna kommenterade att "... detta är tredje omorganisationen av 
Högkvarteret på en relativt kort tid. Och fortfarande har vi inte sett utvärderingen av 
den första omorganisationen". 

På förbanden hävdade ett flertal förbandschefer att omorganiseringen bidrog till en 
rörighet, i en tid när samordning i den centrala ledningen som mest skulle behövas. 
De sade att de hade både svårigheter att hitta ansvariga för specifika frågor, och att 
det i andra fall var flera olika handläggare "på samma boll". Inte sällan, hävdade 
förbandschefer, tog det lång tid att få svar på olika ärenden och att de fick vänta på 
beslut som drog ut på tiden. 

Det fanns även andra fall av omorganisering, som inom området informationstjänst. 

6.2.7 Förnyelse av informationstjänsten 
En annan omorganisering som ägt rum var Försvarsmaktens förändrade 
förhållningssätt till kommunikation och kommunikatörernas roll. Det benämndes 
som förnyelse; ibland som professionalisering. Detta skulle innebära att arbete med 
kommunikation skulle vara mer strategiskt, och att kommunikatörer i Försvars-
makten behövde ha relevant kompetens inom området, och användas på rätt sätt. 
Tidigare hade, som någon av cheferna uttryckte det, "kommunikatörerna kommuni-
cerat och cheferna chefat". I och med det nya förhållningssättet skulle chefer i högre 
grad själva kommunicera och ett fåtal kommunikatörer stödja cheferna i deras 
kommunikation. 

Strukturellt ledde det förändrade förhållningssättet till att antalet "personalrader" 
som tidigare var avsedda för informatörer minskade på de lokala förbanden runt om 
i landet. Myndighetens kommunikationsfunktion centraliserades i hög utsträckning 
till Informationsstaben på Högkvarteret, vilken i sin tur ökade i omfattning såväl 
uppgiftsmässigt som personellt. 

På förbanden skulle cheferna själva kommunicera, med ett fåtal kommunikatörer till 
sin hjälp, vilket betydde att vissa förband hade en kommunikatör och andra inte 
hade någon, utan de delade kommunikatörens tjänster med ett annat förband eller 
med flera inom samma garnison89. Det fanns även de förband vars kommunikatör 
deltog i internationell insats i Afghanistan eller annat insatsområde. Förbandet fick 
då inte alltid någon ersättare för de medarbetare som var iväg på internationell 
tjänstgöring, vilket jag observerade under fältarbetet. 

                                              
88 Uppgifter om antal varierade lite från tidpunkt till tidpunkt eftersom det pågick flera arbeten. 
1000 fram till år 2012 var ett annat antal som förekom. 
89 En garnison är de förband som befinns på samma ort eller stad. Till exempel Halmstad Garnison 
där de tre förbanden LV 6 (Luftvärnsregementet), FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) och 
MHS H (Militärhögskolan Halmstad) ingår under ledning av garnisonschefen tillika chefen för Lv 
6. 
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Flera förbandschefer tyckte att centraliseringen av informationsresurser kom oläg-
ligt i ljuset av det ökade behovet av att kommunicera förändringar internt och ex-
ternt, samt för att få hjälp med information för att kunna rekrytera. 

Förutom de samtidiga förändringsarbeten som pågick, så fanns det även en samti-
dighet avseende ekonomisk knapphet och reduceringar vilka av många genomförare 
beskrevs bidra i reformeringen till ett anställt försvar. 

6.2.8 Ekonomiska förutsättningar 
Det fanns flera aspekter av de ekonomiska förutsättningar som var relevanta för 
reformeringen. Jag vill inleda med en liten historisk tillbakablick, som kommer att 
kasta ljus över ekonomin under reformeringen. 

Försvarsmakten, som en del av statsförvaltningen, hade varit föremål för en del av 
de besparingar och effektiviseringar som ägt rum sedan 1990-talet (Ydén och Has-
selbladh, 2010). Ett exempel på detta är enmyndighetsreformen som genomfördes år 
1994, där över 100 myndigheter blev en Försvarsmakt. Vidare har antalet revisioner 
och granskningar ökat, framför allt av ledning och styrning, vilket inneburit mer 
insyn i en myndighet som tidigare varit relativt sluten (Hedin, 2011). En annan form 
av förändring var införande av olika former av outsourcing, och etableringen av 
Försvarsmaktens Logistik90 . 

Utöver reformer som följde den mer generella modellen för New Public Manage-
ment (Hood, 1995, Lindberg et al., 2015) så har även sektorsspecifika besparingar 
ägt rum inom det svenska försvaret. En lång rad regementen och flottiljer lades ner 
till följd av politiska beslut från tidigt 1990-tal och fram till 2004. Dessa nedlägg-
ningar motsvarade uppskattningsvis 70 procent av antalet organisationsenheter, det 
vill säga förband, som fanns år 1989 (Hedin, 2011). 

Nyligen hade materielprojekt skjutits på framtiden och äldre materiel uppdaterats 
istället för att nyanskaffa, medan enheter fick instruktion av direktanskaffa "från 
hyllan", det vill säga köpa in, istället för att, som tidigare varit vanligt, utveckla 
egen materiel91. 

Efter dessa förändringar, fanns en politisk vilja att förändra den tredje produktions-
faktorn – personalområdet. Personalkostnaderna uppgick år 2010 till 11,8 miljarder, 
vilket utgjorde cirka 30 procent av den totala budgeten, och var därmed den enskilt 
största kostnadsposten i myndighetens anslag (FM Årsredovisning 2010, s. 71). De 

                                              
90 "När FMLOG bildades [år 2002] var syftet att samla all logistik, göra den 
försvarsmaktsgemensam, modernisera, centralisera, hitta nya beställningsformer, göra det 
kostnadseffektivt och outsourca det som inte oundvikligen skulle vara i Försvarsmakten: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ forsvarsmaktens-logistik-fmlog/fmlog-i-
backspegeln/ (besökt 190819) 
91 Exempel på reduceringar avseende materiel, SvD, "Försvaret allt närmre total kollaps": 120430: 
https://www.svd.se/forsvaret-allt-narmre-total-kollaps (besökt 190820) 
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Minskningen av antalet befattningar skulle, i ett första skede, vara från 1150 till 
95088. 
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88 Uppgifter om antal varierade lite från tidpunkt till tidpunkt eftersom det pågick flera arbeten. 
1000 fram till år 2012 var ett annat antal som förekom. 
89 En garnison är de förband som befinns på samma ort eller stad. Till exempel Halmstad Garnison 
där de tre förbanden LV 6 (Luftvärnsregementet), FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) och 
MHS H (Militärhögskolan Halmstad) ingår under ledning av garnisonschefen tillika chefen för Lv 
6. 
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Flera förbandschefer tyckte att centraliseringen av informationsresurser kom oläg-
ligt i ljuset av det ökade behovet av att kommunicera förändringar internt och ex-
ternt, samt för att få hjälp med information för att kunna rekrytera. 

Förutom de samtidiga förändringsarbeten som pågick, så fanns det även en samti-
dighet avseende ekonomisk knapphet och reduceringar vilka av många genomförare 
beskrevs bidra i reformeringen till ett anställt försvar. 

6.2.8 Ekonomiska förutsättningar 
Det fanns flera aspekter av de ekonomiska förutsättningar som var relevanta för 
reformeringen. Jag vill inleda med en liten historisk tillbakablick, som kommer att 
kasta ljus över ekonomin under reformeringen. 

Försvarsmakten, som en del av statsförvaltningen, hade varit föremål för en del av 
de besparingar och effektiviseringar som ägt rum sedan 1990-talet (Ydén och Has-
selbladh, 2010). Ett exempel på detta är enmyndighetsreformen som genomfördes år 
1994, där över 100 myndigheter blev en Försvarsmakt. Vidare har antalet revisioner 
och granskningar ökat, framför allt av ledning och styrning, vilket inneburit mer 
insyn i en myndighet som tidigare varit relativt sluten (Hedin, 2011). En annan form 
av förändring var införande av olika former av outsourcing, och etableringen av 
Försvarsmaktens Logistik90 . 

Utöver reformer som följde den mer generella modellen för New Public Manage-
ment (Hood, 1995, Lindberg et al., 2015) så har även sektorsspecifika besparingar 
ägt rum inom det svenska försvaret. En lång rad regementen och flottiljer lades ner 
till följd av politiska beslut från tidigt 1990-tal och fram till 2004. Dessa nedlägg-
ningar motsvarade uppskattningsvis 70 procent av antalet organisationsenheter, det 
vill säga förband, som fanns år 1989 (Hedin, 2011). 

Nyligen hade materielprojekt skjutits på framtiden och äldre materiel uppdaterats 
istället för att nyanskaffa, medan enheter fick instruktion av direktanskaffa "från 
hyllan", det vill säga köpa in, istället för att, som tidigare varit vanligt, utveckla 
egen materiel91. 

Efter dessa förändringar, fanns en politisk vilja att förändra den tredje produktions-
faktorn – personalområdet. Personalkostnaderna uppgick år 2010 till 11,8 miljarder, 
vilket utgjorde cirka 30 procent av den totala budgeten, och var därmed den enskilt 
största kostnadsposten i myndighetens anslag (FM Årsredovisning 2010, s. 71). De 

                                              
90 "När FMLOG bildades [år 2002] var syftet att samla all logistik, göra den 
försvarsmaktsgemensam, modernisera, centralisera, hitta nya beställningsformer, göra det 
kostnadseffektivt och outsourca det som inte oundvikligen skulle vara i Försvarsmakten: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ forsvarsmaktens-logistik-fmlog/fmlog-i-
backspegeln/ (besökt 190819) 
91 Exempel på reduceringar avseende materiel, SvD, "Försvaret allt närmre total kollaps": 120430: 
https://www.svd.se/forsvaret-allt-narmre-total-kollaps (besökt 190820) 
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förändringar på personalområdet som avsågs rörde såväl kvalitet som kompetens 
och effektivitet (Ydén och Hasselbladh, 2010; Thilander, 2013). 

I försvarsbeslutet över perioden 2010-2014 som föregick riksdagens beslut om att 
övergå från värnplikt till frivillighet, står det att: "[m]ed de nya kraven på insatsor-
ganisationen är dagens personalförsörjningssystem, som baseras på totalförsvars-
plikt, inte kostnadseffektivt." (prop. 2008/09:140, s. 78). Här är några citat från ett 
senare riksdagens beslutsunderlag inför reformen (prop. 2009/10:160): 

Försvarsmaktens personalförsörjning [bör] i alla delar vara utformad för att 
på ett kostnadseffektivt sätt gagna insatsorganisationens tillgänglighet och 
användbarhet (s. 72). 

 åsom utredningen  ar visat är det n a utbildningss stemet avsevärt mer 
kostnadseffektivt f r att utbilda insatsberedda soldater.  egeringen anser 
därf r att det framstår som uppenbart att det lämpligaste är att snarast 
 vergå till det mest funktionella personalf rs rjningss stemet (s.  30). 

Underlaget hänvisade till en beräkning som visat på att det gick 2,4 insatsberedda 
anställda soldater på en soldat utbildad inom ramen för värnpliktssystemet (SOU 
2009:63, Totalförsvarsplikt och frivillighet, s. 39), och vidare i propositionen stod 
det: "[r]edovisade osäker etsfaktorer till trots är skillnaderna mellan systemens 
effektivitet markant i oc  med att plikts stemet är cirka   0 procent d rare än frivil-
ligsystemet." (2009/10:160, s. 131 ff). 

Det fanns således tydlighet i vikten av att hålla budget, att genomföra reformeringen 
inom ordinarie ekonomisk ram, samt att ekonomin för reformen byggde på ett anta-
gande att det gamla – värnplikten − var 140 procent dyrare än det nya anställda för-
svar man höll på att reformera till. 

När det gäller de besparingar som ägde rum parallellt med reformeringen, så upp-
stod under 2011 något som på förband kom att kallas för "ledighetsskulden"92. 
Förutom ledighetsskuld, så bidrog ökade kostnader för pensionsbetalningar, ökade 
underhållskostnader samt lönekostnader på grund av tidigarelagda rekryteringar av 
soldater och sjömän. Detta ledde till att Försvarsmakten tvingades reducera vissa 
kostnader under året. Reduktionen drabbade bland annat övningsverksamhet. Inom 
armén ställdes en brigadstridsövning in, för flygvapnets del ställdes en övning in, 
och inom marinen ställdes övningen SWENEX III in och blev istället till en mindre 
momentövning. (FM kvartalsrapport 3, s. 2-7)  

Konsekvenserna av det ekonomiska läget och de reduktioner i form av inställda el-
ler förminskade övningar, som Försvarsmakten gjorde, upplevdes av många chefer 
och medarbetare på förband påverka reformeringen. 

Jag skall nu försöka summera samtidigheterna med hjälp av en beskrivning som 
gjordes på ett av de möten jag observerat. Det var chefsmöte i Stockholm i slutet av 
                                              
92 Icke uttagen semester och kompensationsledighet är att betrakta som en ledighetsskuld till 
personalen. 
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november 2012. Överbefälhavaren hade haft sin sedvanliga inledning och avslutade 
med att säga: 

"Jag vill nu sluta där jag började. En stor eloge! För stort engagemang och 
hög kvalitet. Jag vill också att var och en sedan [under kommande julen] 
passar på att njuta av ledighet. Det har hänt mycket i år, och det är gläd-
jande att det ser ut att hända mycket nästa år också. Det är bättre det än tvärt 
om." 

De församlade cheferna skrattade. Överbefälhavaren rundade sedan sin in-
ledning med: "Och så har vi nu GD [generaldirektören] på plats. Det är i 
alla fall sk nt f r en person att  an kan släppa  ver till GD.”  

Cheferna skrattade lite igen, och den nytillträdde generaldirektören tog plats 
vid podiet. Han sade att eftersom han var ny på sin befattning och ny i 
myndigheten ville han, efter knappt två månader, ge sina reflektioner kring 
hur han uppfattat Försvarsmakten och dess verksamhet. 

"Det är många variabler som vi skruvar på samtidigt. Ingen annan myndig-
het har gjort en sådan resa i modern tid. En nedläggning av en myndighet är 
lättare än en sådan omfattande transformation som Försvarsmakten gjort. Vi 
värderas utifrån hur det går med personalförsörjningen."  

Han beskrev sedan svårigheten med det som han kallade för "splitvision": 
att samtidigt som de måste vara långsiktiga, så behövde de även vara 
snabba med att ta in de nya erfarenheterna, och utifrån dessa besluta vad de 
skulle göra och UT [i organisationen] med det. "Vi behöver inte bara vara 
en lärande, utan en snabbt lärande organisation!" 

Han avslutade med att säga att hans reflektioner från förbandsbesök var att 
de förbandschefer han mött var stolta: "De är stolta över förbandet och över 
personalen, och de har en attityd av att 'Jag löser uppgiften'. De har ett en-
gagemang och en vilja att genomföra uppdragen man får. Det är viktigt in-
för framtiden!" 

Det var tydligt att det behövdes "att skruva på mycket samtidigt" som GD sade. 
Men eftersom det inte bara var på ett ställe det skruvades utan på många ställen, 
gavs det på olika sätt uttryck för att det behövdes en synkronisering. Om detta 
kommer jag att beskriva i det följande. 

6.3 Synkronisering 

Behovet av synkronisering gavs uttryck för på olika sätt. Här presenteras dessa först 
synkronisering vid ett chefsmöte och sedan utifrån upplevelser på förband. 
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6.3.1 Synkronisering på chefsmöte 
Ett år in i reformeringen var det dags för ett chefsmöte. Ett tema för mötet var "Syn-
kronisering emot målet". Det var juni 2011 och klockan var strax innan 10:00. 
Många av de deltagande förbandscheferna var tillresta från sina respektive förband 
runt om i landet, men de var nu på väg in i möteslokalen på Lidingövägen i Stock-
holm. På ett litet bord innanför entrédörren till lokalen låg agendan upptryckt, så att 
de deltagande cheferna kunde ta varsin när de passerade bordet på väg in till mötet. 

Detta var inget extra påkallat möte, som det någon gång kunde vara om det fanns 
uppkomna anledningar, utan det var istället ett i raden av de ordinarie chefsmöten 
som brukar äga rum ungefär en gång i kvartalet. Vid det här laget hade jag även 
observerat så pass många chefsmöten att jag kunde känna igen formen. Jag märkte 
därför att något var annorlunda med just detta möte – inramningen. Mötet var upp-
byggt kring synkronisering, och det framstod, i sig, som mer synkroniserat än de 
tidigare chefsmötena jag observerat. Jag noterade att i lokalen fanns kuber. Det 
fanns en kub på åhörarunderlaget, en Rubiks kub var placerad på sargen på talar-
stolen, och de olika delområdena på dagens möte var representerade av en färg från 
kuben i presentationen. 

Överbefälhavaren (ÖB) inleder som vanligt mötet och poängterar att år 
2014 är ett delmål för förändringen, 2019 är målet. Han vädjar sedan till 
cheferna att hjälpa till i diskussionen om vad Försvarsmakten har fått för 
uppgifter av politikerna, hur det ska byggas och när det skall vara färdigt. 
Det är viktigt att förbandscheferna tar tillfället och för denna information 
vidare i de sammanhang där de vistas, eftersom "kunskaperna varierar där 
ute [i samhället]". 

Efter några punkter på agendan, som internationella insatser och ekonomi, 
kommer han in på dagens huvudpunkt "Synkronisering emot målet". 

"Vi börjar få delarna på plats nu, fastän att lagstöd för GSS/T fortfarande 
saknas, så nu är det dags att synkronisera emot målet" säger han samtidigt 
som en PowerPoint-bild med en kub på trycks fram. 
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Bild 6.3 PowerPoint-bild från ledningens presentation "Synkronisering mot 
målet". 

"Detta blir inte färdigt för att man gör det en gång, utan man måste göra det 
[synkronisera] hela tiden. Med blicken emot målet", säger ÖB, och frågar: 

" kall vi  a stupr r eller  ängränna? Vi  ar  aft m cket sån’t [stupr r] men 
nu börjar vi synka. Fundera på varje pusselbit. Hur hänger den ihop med det 
stora? Lyssna, förklara och håll målet i blickpunkten, men ha samtidigt 
ekonomin i åtanke". 

Han rundar av och lämnar över till en chef i den centrala ledningen. Denne 
säger att när de [närvarande cheferna] pratar om de olika delarna i personal-
försörjningssystemet så ser de olika delar, varför "syftet med dagen är att vi 
tillsammans skall koordinera oss emot IO   (…) Vi  ar klart f r oss vilka 
kvadranter som finns. Det är inte någons ansvar, utan alla har vi vår del. Vi 
visar på helheten, utifrån regeringens inriktningsbeslut. Sedan kan det vi 
talar om bli förändrat utifrån det ekonomiska läget, så det vi talar om är uti-
från nu liggande beslut." 

Upplägget på dagen var sedan sådant att det inom ramen för agendan fanns olika 
"operationslinjer",93 och längs dem fanns händelser och aktiviteter utsatta. Parallellt 
med dessa operationslinjer löpte en tidsaxel så cheferna kunde läsa av när de olika 
sakerna skulle inträffa. 

                                              
93 Operationslinje är ett militärt begrepp, vilket i detta mötessammanhang kan sägas vara 
handlingslinjer där olika aktiviteter sätts i ett gemensamt större sammanhang. 
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Bild 6.3 PowerPoint-bild från ledningens presentation "Synkronisering mot 
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93 Operationslinje är ett militärt begrepp, vilket i detta mötessammanhang kan sägas vara 
handlingslinjer där olika aktiviteter sätts i ett gemensamt större sammanhang. 
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Bild 6.4 PowerPoint-bild från ledningens presentation av "operationslinjer". 

Chef efter chef med ansvar för de respektive operationslinjerna gick fram till podiet 
och presenterade sina ansvarsområden utifrån en egen mer detaljerad tidslinje, varpå 
ytterligare en operationslinje adderades till PowerPoint-bilden med "operationslin-
jer" och "avgörande punkter" (se bilden ovan). 

Klockan 15:50 har samtliga fem chefer från Försvarsmaktens ledning presenterat 
sina respektive operationslinjer och förbandscheferna skall arbeta i grupper fram till 
klockan 17:00, med kafferast inkluderad, kring tre frågeställningar: 

 Ur de redovisade operationslinjerna ovan, vilken är den viktigaste eller 
de viktigaste punkterna för dig som förbandschef? Utgå från lokalt ge-
nomförande. 

 Vad vill du att Försvarsmakten särskilt ska fokusera sin kommunikation 
kring? 

 Vilken eller vilken [sic] av punkterna är svårast att kommunicera lokalt 
i.e. svårast för den enskilde medarbetaren att ta till sig? 

Jag satt med som observatör i en grupp bestående av nio förbandschefer, två ställfö-
reträdande förbandschefer samt en chef vid högkvarteret. Överbefälhavaren cirkule-
rade mellan de olika grupperna för att lyssna in. Medan gruppen drack sitt eftermid-
dagskaffe diskuterade de vidare kring bland annat svårigheten att synkronisera ge-
nom likriktning, och utmaningen i att lokalt kommunicera sådant som de ibland inte 
ens själva fick ihop. 

En stund senare samlades alla grupperna åter i stora salen, och det var ett 
antal chefer som tog till orda och delgav sin mening. Några av dem belyste 
just svårigheten kring synkroniseringen. En av dem bad att få ordet och sade: 
"Hur hänger allt ihop? Det har inte ens jag klart för mig". Svaret som han 
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fick från en av de militära cheferna i ledningen var att: "Vi behöver förklara 
att det är komplext, men följande saker skall ni fokusera på... " 

En annan, nytillträdd, förbandschef sade: "Kuben [hänvisar till artefakten] måste 
vara i samklang och total. Det måste vara ett synk och ett helhetstänk. Därför går 
det inte att välja en enskild punkt som är viktigast". Han fick då medhåll av ett par 
av de andra förbandscheferna som hakade på i samma anda: "Om det inte är synkat 
på vägen, så kommer synkbehovet att bli uppenbart lokalt." 

Förbandschefen tog lednings- och lydnadsförhållandena som exempel:  

- Personalförsörjningen är svår att kommunicera. Det är för abstrakt. Det är 
som när man skall käka upp elefanten – man måste börja i en ända. Det blir 
mer accentuerat att detta är mer komplext än det gamla. 

Det måste vara ett synk mellan operationslinjerna. Vi behöver fastställa or-
ganisationen för att lugna medarbetarna. Försvarsmakten har utvecklats så 
mycket att det är svårt att kommunicera så att medarbetarna själva sedan 
kan vara goda ambassadörer. Det behöver fastna på näthinnan. 

Det svåraste med kommunikation är att bryta ner till lokal kontext. Det 
krävs koordinering. Det är svårt att kommunicera när saker och ting inte 
hänger ihop. Det finns logiska problem. En PowerPoint-bild över ett mål 
eller en vision läggs ut – den är svår att kommunicera. Det blir en kommu-
nikationssvårighet, därför att det inte hänger ihop och den lille mannen le-
ver här och nu och vill ha svar. 

Nu grep en högre chef in och pekar tillbaka till syftet för dagen som just "var att 
skapa ett sammanhang." Han sammanfattade sedan diskussionerna med att det är 
många av förbandscheferna som nämnt att personalfrågorna är viktigast, och att 
man behöver ha nöjda medarbetare som stannar kvar. Sedan tog ÖB vid och sade att 
det inte var målet, utan resan som var mödan värd. Han sammanfattade dagen och 
skickade förbandscheferna med några huvudbudskap och några uppgifter att lösa. 
Mötet avslutades för dagen, och återupptogs dagen därpå med en ny agenda. 

Det som underströks på chefsmötet var att synkronisering är beroende av kopplingar 
mellan de olika operationslinjerna. Det upplevdes särskilt svårt under reforme-
ringen. Enligt några chefer på mötet; om det inte var synkat innan, så fick det ske på 
förbandet. Så hur såg synkronisering på förband ut under reformeringen? 

6.3.2 Synkronisering på förband 
Förberedelser inför reformen ägde till en stor del rum i projekt- eller arbetsgrupps-
form. När planering sedan övergick till genomförande flyttades arbeten till linjeor-
ganisationen. Ansvaret för olika delar av reformeringen fördelades således på skilda 
platser av organisationen, till exempel till personalstab (PERS), informationsstab 
(INFO) och produktionsstab (PROD). 

Enligt linjeorganisationens principer hade personal- och informationsstaberna bere-
dande funktioner eller stödfunktioner till produktionsstaben. De lokala förbanden 
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var i sin tur underställda produktionsstaben, från vilken de fick sina uppgifter och 
tilldelades resurser för att kunna lösa dessa uppgifter. Det betydde att de uppgifter 
som de lokala förbanden skulle lösa kom från PROD. 

Förbandschefer sade att detta inte alltid följdes, utan att det kom uppgifter från olika 
håll till förbandet att lösa eller direktiv att följa, utan att ha passerat PROD. 

Alltså Högkvarteret bara sprutar ut olika saker. Och det är både långsiktiga 
frågor, kortsiktiga frågor och mellansiktigt oc  alla sikter…som man skall 
ta på den här nivån [förbandschefens]. Och så kommer det från olika 
funktioner samtidigt: personaltjänst, logistik etcetera utan att det är avvägt 
(…) f rst. Därf r är det väldigt svårt att påverka, man får liksom sprattla 
lite grand och påverka lite här och lite där. 

Synkroniseringen löstes på olika sätt på olika platser. På en plats bortsåg de helt en-
kelt från de skrivelser som inte gått rätt väg. På en annan plats skickades de tillbaka 
som en vink om "gör om och gör rätt", det vill säga gå via PROD för att ge oss upp-
gifter. En förbandschef för ett av de större förbanden underströk att det i föränd-
ringstider är av extra vikt att känna stöd av Högkvarteret: 

Det bästa stöd jag hade kunnat få som förbandschef hade varit ett mera väl-
strukturerat Högkvarter, och då menar jag inte att Högkvarteret skall struk-
turera om sig, utan då menar jag ett stabilt Högkvarter där de olika delarna 
kan bereda uppgifterna bättre innan de går ut till förbanden. Nu springer 
alla i ekorrhjulet och är ganska okoordinerade. Koordinationen hamnar allt 
för ofta ute hos oss på förbandet. 

En annan av förbandscheferna berättade att hans stabspersonal i all välvilja försökte 
lösa alla uppgifter som kom och att de svårligen sade nej. Ibland dök det dock upp 
saker på den lokala agendan som gjorde att han fick ställa sig frågan "skall vi verk-
ligen göra det här? och var har det kommit ifrån?". Denne chef brukade därför per-
sonligen gå igenom inkommande skrivelser för att se att förbandet inte gjorde saker 
de inte skulle göra. 

Flera andra chefer hade uppdragit åt någon stabsmedarbetare att kontrollera att det 
inte började jobbas på saker som inte var förankrade hos PROD. Något som flera av 
cheferna förde upp var den enskilda handläggarens påverkan på beslut. Ibland 
kunde det vara engagemanget hos dessa som gjorde att uppgifter och kallelser 
skickades rakt till förband utan att passera PROD; någonting som några kallade för 
handläggarväldet eller enfrågepersonernas inflytande. Att följa ordervägarna upp-
levdes därför av många förbandschefer som mycket viktigt för att reformeringen 
skulle fungera inom förbanden. 

En av orsakerna till den upplevda rörigheten i reformeringen när det gällde besluts-
vägar och styrning var, enligt flera chefer, bristen på dokumentation och spårbarhet 
i besluten. Det pratades om PowerPoint-presentationer som ibland låg till grund för 
beslut, eller till och med att ett beslut ändrades genom att det bara ändrades i PP-
presentationen under sittande möte. Flera av cheferna efterfrågade därför bättre 
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dokumentation och spårbarhet och att komma ifrån den vana eller ovana som på 
sina ställen hade etablerats att använda PPP:s i allt för stor utsträckning. 

”En militär måste  a PowerPoints”, sade en av f rbandsc eferna, skrattande, ef-
tersom han själv använde det. En i allt för hög utsträckning användning av Power-
Point, inte bara i presentationer, utan även då olika vägval behövde göras eller som 
ett beslutsunderlag, ifrågasattes av flera. Som en av cheferna uttryckte det: 

Det är jättemycket fina PowerPoints och väldigt lite betongarbete. I Power-
Point kan man alltid ha en schysst övergång som täcker över det mesta, och 
har man inte det så tar man lite färg och en bild, och blir det riktig panik 
kan man ta en comic strip. Då kan man gå vidare. Men i betongen där vi 
jobbar där går det inte, utan där det är betong och där gör det jävla ont när 
man ramlar. 

Flera förbandschefer sade således att de hade önskat sig en tydligare samordning av 
styrningarna som kom från olika håll. En av dem sade att "det finns inte någon 
mellan ÖB och förbandschefen som har ett ansvar för helheten", de däremellan har 
endast ansvar för delar. En annan ansåg att det var "förödande att man har satt in 
alltihop i koncernledningen, att all beredning och all beslutsfunktionalitet fanns i 
koncernledningen". 

Synkroniseringen av reformen skedde därför, enligt vissa lokala chefer, först när 
uppgifter och skrivelser nådde den lokala praktiken. "Röran" som flera av cheferna 
kallade det för, gjorde att den samordning som krävdes behövde ske "på stabsche-
fens skrivbord" innan uppgifter kunde utföras vid förbandet. 

Några av de lokala cheferna nämnde att de personliga kontakterna var viktiga för att 
få något att hända. Att gå "trossvägen94", det vill säga att ta kontakt med någon som 
var placerad nära beslutscentrum, nämndes ibland som ett sätt att kunna få svar på 
frågor och lösa knutar för att kunna komma vidare med reformen. Några av che-
ferna påpekade att de på lokala förbanden inte sällan låg före i spåret och behövde 
svar och så kallade "avdömningar" för att kunna komma vidare, men att kvarnarna 
malde långsamt på Högkvarteret. Därför användes ibland trossvägen framför stabs-
vägen. Ofta gällde det inte ens beslut, utan bara att kunna "briefa sig" i hur läget i en 
viss fråga såg ut, eller var i processen ett beslut befann sig. 

* 

Jag har i detta kapitel försökt visa på hur olika tidsaspekter som hastighet, samti-
dighet och synkronisering bidragit till hur reformen togs emot på olika platser i 
praktiken. I nästa kapitel kommer jag att beskriva hur det gick till när reformen 
skulle förverkligas i den etablerade praktiken. 

                                              
94 Trossvägen inom militära praktiker betyder att gå en informell väg, till skillnad från stabsväg 
som följer den formella ordervägen. Thilander (2013) skrev om de båda samverkansformerna 
stabsväg respektive trossväg samt följderna av att välja den ena samverkansformen före den andra. 
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* 

Jag har i detta kapitel försökt visa på hur olika tidsaspekter som hastighet, samti-
dighet och synkronisering bidragit till hur reformen togs emot på olika platser i 
praktiken. I nästa kapitel kommer jag att beskriva hur det gick till när reformen 
skulle förverkligas i den etablerade praktiken. 

                                              
94 Trossvägen inom militära praktiker betyder att gå en informell väg, till skillnad från stabsväg 
som följer den formella ordervägen. Thilander (2013) skrev om de båda samverkansformerna 
stabsväg respektive trossväg samt följderna av att välja den ena samverkansformen före den andra. 
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7 Värnpliktiga, kollegor och ledarskap 

Som en konsekvens av reformeringen skulle alla vara anställda. Det skulle inte 
längre vara någon som lydde under pliktlag, utan arbetsrätten skulle gälla för samt-
liga medarbetare. Det skulle vara som i vilken annan organisation som helst på 
svensk arbetsmarknad. Fast i denna organisation hade pliktlagen rått i 109 år... 

I detta kapitel beskriver jag föreställningar om denna förändring som fanns på olika 
platser: i politiken, i Försvarsmaktens ledning och på förbanden runt om i landet, 
för att sedan berätta vad som hände i lokala praktiker vid reformeringen. 

7.1 Politikerna och ledningen 

Det stod i regeringens proposition inför den parlamentariska omröstningen att de 
värnpliktiga hade varit en "specifik personalkategori (...) vilket har påverkat såväl 
förhållanden som umgängesformer gentemot andra personalkategorier". Texten 
fortsätter som följer: 

Reformen innebär att några totalförsvarspliktiga normalt sett inte längre 
kommer att finnas i organisationen. I stället kommer de personer som ge-
nomför grundläggande militär utbildning att befinna sig där av egen vilja. 
Ur myndighetens perspektiv är syftet med den grundläggande utbildningen 
en efterföljande rekrytering av medarbetare. Att de som genomgår utbild-
ningen behandlas som framtida kollegor är nödvändigt för att Försvars-
makten ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Att personalkategorier 
behandlas olika – utom i de fall tjänstgöringen kräver detta – kommer där-
emot att uppfattas som oacceptabelt. Mot denna bakgrund är det nödvändigt 
för Försvarsmaktens framtida attraktionskraft att eventuella otidsenliga och 
ojämlika traditioner som inte är förenliga med detta synsätt upphör. I stället 
bör de stora kunskaper om modernt ledarskap som finns inom myndigheten 
tas till vara och ytterligare utvecklas. (prop. 2009/2010:160, s. 115) 

Politikerna förväntade sig att alla medarbetare skulle behandlas lika, och påpekade 
att alla eventuellt förekommande icke önskvärda traditioner skulle upphöra, annars 
skulle Försvarsmakten inte komma att betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Den 
politiska vägen för att uppnå detta var att medarbetares kunskaper om "modernt 
ledarskap" skulle tas till vara och vidareutvecklas. Hur det skulle gå till rent prak-
tiskt framgick inte av propositionen.  

Från 6 april till 11 juni 2010 åkte överbefälhavaren på något som kom att kallas 
"Förbandsturnén". Vid 27 olika tillfällen hade personal runt om i landet samlats i 
Försvarsmaktens största hörsalar och aulor för att kunna lyssna på hans föredrag-
ningar. Föredragningarna hölls ibland på orter där det fanns flera förband, och de 
lokala förbandsledningarna hade då samlokaliserat genomgången så att så många 
som möjligt skulle kunna få tillfälle att komma och lyssna. 
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Överbefälhavarens genomgång tog sin utgångspunkt i den inriktning som regering 
och riksdag har beslutat om, förklarade emot vilket mål Försvarsmakten är på väg, 
och hur man genom de strategiska förändringsmålen skulle genomföra föränd-
ringen. Han framhöll att det inte var något han själv hade bestämt, utan att det skett 
delvis tillsammans med förbandscheferna: "Jag talade inte om för dem vad jag 
tyckte direkt, för jag ville frikoppla deras tankar. Så det arbetades fram i en dialog."  

Han sade sedan att "attraktion och rekrytering är en mindre utmaning" och att "be-
hålla i 8 år är störst utmaning". ÖB utvecklade detta och hävdade att genom mark-
nadsföringen kunde de rekrytera personal, men att det var genom att leva värde-
grunden som de nyanställda soldater och sjömännen skulle stanna kvar. Rekryte-
ringen kunde ses som ett kvitto på hur väl mark-
nadsföringen slagit ut; hur Försvarsmakten levt 
upp till värdegrunden – Öppenhet, Resultat och 
Ansvar (ÖRA) − skulle däremot komma att visa 
sig i hur de lyckas behålla de rekryterade, sade 
överbefälhavaren med eftertryck. Han sade att 
han lade stor tonvikt vid värdegrundsfrågorna 
och gick vidare i sitt resonemang om värdegrund 
och ÖRA genom att säga att de tidigare värn-
pliktiga nu skulle bli kollegor och att det därför 
var allas större uppgift att se till att människor 
trivdes så att de fick behålla den personal som 
sökt sig till Försvarsmakten. Detta, sade ÖB, 
"kräver att ledarskap och värdegrund är på 
plats". Ett ledord som ÖB återvände till genom 
sin föredragning var olika aspekter på begreppet 
"Tillsammans". 

Under den pågående Förbandsturnén gavs ett 
nytt nummer av personaltidningen Försvarets 
forum (2010:3) ut. ÖB ägnade ledaren i detta 
nummer av tidningen åt sin Förbandsturné. Han 
lyfte i sin text fram att förändringen som För-
svarsmakten stod inför ställde ökade krav på le-
darskapet: "Mitt och ditt ansvar, oavsett vilken befattning eller roll du har, är att 
skapa en miljö där alla trivs och vill stanna kvar. Vi ska vara stolta över det vi gör 
och även berätta varför för vår omvärld. Det ökar vår attraktionskraft." 

En reporter skrev i samma nummer av tidningen en artikel under rubriken: "Mot 
visionen, i samlad trupp" som handlade om ÖB:s framträdande inför 900 medarbe-
tare i Skövde. Då hade han sagt om reformeringen att "det kommer vara tjälskador 
som gör vägen skumpig, men vi ska dit" (Försvarets forum 2010:3, s. 15). 

Reportaget från ÖB:s Förbandsturné liksom ledaren i personaltidningen var exem-
pel på att den militära ledningen redan tidigt inför reformeringen poängterade att de 
anställda soldaterna och sjömännen som skulle rekryteras var blivande "kollegor", 
och att de skulle behandlas som sådana. Dessa presentationer var dock oftast 

Bild 7.1 Källa: Försvarets Forum, 
2010:3 
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granska allmänt hållna och med dessa följde inte några direkta recept på hur de nya 
kollegorna skall mötas eller vilka vanor som eventuellt skulle ersättas och med vad. 
När det gällde ledarskapsaspekten av reformeringen fanns få direktiv om hur det 
skulle gå till, men samtidigt poängterade politikerna att ledarskapet var essentiellt 
"(…) för Försvarsmaktens framtida attraktionskraft (…)" (prop. 2009/10: 160, s. 
115). 

När olika delar av ledningen sedan hade presenterat reformen på chefssamlingar, 
hade dessa till stor del rört det arbetsrättsliga, det strukturella och det planerings-
bara. Redan tidigt i samband med att reformeringen inleddes hade det exempelvis 
tagits ett centralt beslut i Försvarsmakten kring hur personer som kom till organi-
sationen skulle tituleras under utbildningen respektive som anställd. Det gamla till-
talet värnpliktig, eller det ännu äldre, beväring95 var inte längre gångbart; istället 
skulle de personer som var under utbildning kallas för "rekryter"96. Den som efter 
fullföljd utbildning anställdes skulle då kallas "soldat" eller "sjöman". Stort fokus 
vid chefssamlingarna låg på målgrupper, inflöde, antal, volymer och datum, medan 
det konkreta bemötandet av nya kollegor och hur man såg på relationer och tradit-
ioner inte var särskilt framträdande. Det verkade som om genomförarna skulle göra 
egna tolkningar av kollegialitet och värdegrund samt vilket ledarskap som behövdes 
i det nya anställda försvaret. Jag kommer att beskriva hur det gick till i det följande. 

7.2 Förbanden förbereder sig för reformering 

Det fanns olika sätt att förstå vad det betydde att rekryterna och de blivande solda-
terna och sjömännen nu skulle ses som framtida kollegor, och det fanns olika akti-
viteter som skulle hjälpa till att åstadkomma detta. Jag kommer att beskriva några 
av dem. 

7.2.1 Värdegrunden på plats 
På många platser hölls genomgångar eller utbildningsinsatser inför den förestående 
reformeringen. Dessa rörde arbetsrätt, avtal och arbetsgivaransvar, men på flera 
platser innehöll denna även Försvarsmaktens värdegrund. Den förstods nämligen i 
många fall som ett verktyg för att möta de nya soldaterna och sjömännen som kol-
legor. Att inte bli betraktad som en kollega uppfattades också riskera att personen 
inte skulle trivas och därför sluta. 

                                              
95 Begreppet "beväring" kan härledas till slutet av 1700-talet, och sedan tillämpades det vid en tidig 
form av värnplikt, den allmänna beväringsinrättningen, som riksdagen beslutade om år 1812, efter 
förstärkningsmannaskapet. https://www.saob.se/artikel/?seek=bev%C3%A4ring&pz=2=2 (besökt 
191121) 
96 Begreppet "rekryt" har kunnat härröras genom brev från Axel Oxenstierna till mitten på 1600-
talet. Den militära termen rekrytering har sedan använts generellt, men betyder egentligen att förse 
med manskap (rekryter) som ersättare eller som förstärkning till befintliga trupper. https://www. 
saob.se/ artikel/?seek=rekryt&pz=2 (besökt 191121) I linje med att det beslutades att de frivilliga 
under utbildning skulle kallas rekryter, bytte Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten.    
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Värdegrundsarbete var ingenting nytt inom organisationen. Redan 2004 startade 
projektet "Värderingar som styrmedel", men hade i sin ursprungliga projektform 
avslutats innan reformen introducerades. Att värdegrundsarbete inte var nytt, var 
inte endast positivt. Bland annat hade medarbetare inom ramen för värdegrundsar-
bete fyllt i ett antal medarbetarenkäter som dessa inte alltid uppfattat lett till någon-
ting (det sistnämnda var en del av ett uppmärksammat projektsamarbete med kon-
sultföretaget Bikupan AB). På flera förband berättade chefer att det var svårt att 
nämna begreppet värdegrund utan att det blev ett motstånd från medarbetarna. Det 
var inte så att medarbetarna hade någonting emot att möta soldater och sjömän som 
kollegor, utan mer att de hade svårt att tolka själva värdegrundskonceptet. Flum, sa 
någon; något som kom från det civila och inte hade någonting med militär verk-
samhet att göra, sa någon annan. 

På ett par av förbanden hade man kringgått begreppet värdegrund, och istället kal-
lade det för någonting annat. En förbandschef berättade att "det var en kapten som 
sa, 'kan vi inte göra som vi gör i utlandsstyrkan, då pratar vi om Code of Conduct, 
för då tycker alla att det låter mycket häftigare?' Sån’t köper ju alla". De hade sedan 
haft olika diskussioner kring Code of Conduct – hur de skulle se på varandra och 
hur de skulle lösa olika saker praktiskt, "utan att nämna begreppet värdegrund, men 
det är ju frågan om värdegrund." 

Detta förband var inte ensamt om att lösa värdegrundsfrågan genom att angripa den 
på ett sätt som de upplevde passade mer ihop med den verksamhet de bedrev. På 
andra platser pratade de om insatsattityd, förbandsanda, ledarskap, eller trivsel. 
Dessa begrepp kopplades sedan till "värdegrunden", som till exempel i detta utta-
lande av en av förbandscheferna: "en väl genomarbetad värdegrund är A och O för 
att klara av insatser, och vi jobbar jättehårt med detta inom vårt arbete med insats-
attityden". Värderingsdiskussionerna skulle kopplas till det som upplevdes som 
kärnuppgift för förbandet, snarare än till frågor som "hur vi beter oss på toaletten, i 
fikarummet,  ur vi beter oss…ja, i olika situationer" som en av förbandscheferna 
berättade att hans förband hade fått till sig från Högkvarteret. 

7.2.2 Inga konstigheter 
När befälen pratade om att möta de nyanställda som kollegor, sade de flesta att detta 
var "inga konstigheter" för dem. Det var ingenting de såg som en svårighet eller ett 
problem. De hade haft anställda soldater "under sig" när de varit i utlandsstyrkan, så 
de upplevde sig ha stor vana av att bemöta soldaterna som kollegor. 

En del av dem menade dock att detta var en större förändring för de äldre, som inte 
hade denna vana från utlandsstyrkan. Några berättade att de hört generalerna påpeka 
vikten av att bemöta soldaterna och sjömännen som kollegor, men de tyckte att 
generalerna slog in öppna dörrar och att det förmodligen var en större grej för gene-
ralerna i Högkvarteret själva, eftersom de såg det som så omvälvande. Det gjorde 
inte de som var på förband, och hade varit "iväg" eller "ute", för dem var det en na-
turlig vana, hävdade de. Med att ha "varit iväg" eller "varit ute" avsågs att de delta-
git i internationella insatser. 
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legor. Att inte bli betraktad som en kollega uppfattades också riskera att personen 
inte skulle trivas och därför sluta. 

                                              
95 Begreppet "beväring" kan härledas till slutet av 1700-talet, och sedan tillämpades det vid en tidig 
form av värnplikt, den allmänna beväringsinrättningen, som riksdagen beslutade om år 1812, efter 
förstärkningsmannaskapet. https://www.saob.se/artikel/?seek=bev%C3%A4ring&pz=2=2 (besökt 
191121) 
96 Begreppet "rekryt" har kunnat härröras genom brev från Axel Oxenstierna till mitten på 1600-
talet. Den militära termen rekrytering har sedan använts generellt, men betyder egentligen att förse 
med manskap (rekryter) som ersättare eller som förstärkning till befintliga trupper. https://www. 
saob.se/ artikel/?seek=rekryt&pz=2 (besökt 191121) I linje med att det beslutades att de frivilliga 
under utbildning skulle kallas rekryter, bytte Pliktverket namn till Rekryteringsmyndigheten.    
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Värdegrundsarbete var ingenting nytt inom organisationen. Redan 2004 startade 
projektet "Värderingar som styrmedel", men hade i sin ursprungliga projektform 
avslutats innan reformen introducerades. Att värdegrundsarbete inte var nytt, var 
inte endast positivt. Bland annat hade medarbetare inom ramen för värdegrundsar-
bete fyllt i ett antal medarbetarenkäter som dessa inte alltid uppfattat lett till någon-
ting (det sistnämnda var en del av ett uppmärksammat projektsamarbete med kon-
sultföretaget Bikupan AB). På flera förband berättade chefer att det var svårt att 
nämna begreppet värdegrund utan att det blev ett motstånd från medarbetarna. Det 
var inte så att medarbetarna hade någonting emot att möta soldater och sjömän som 
kollegor, utan mer att de hade svårt att tolka själva värdegrundskonceptet. Flum, sa 
någon; något som kom från det civila och inte hade någonting med militär verk-
samhet att göra, sa någon annan. 

På ett par av förbanden hade man kringgått begreppet värdegrund, och istället kal-
lade det för någonting annat. En förbandschef berättade att "det var en kapten som 
sa, 'kan vi inte göra som vi gör i utlandsstyrkan, då pratar vi om Code of Conduct, 
för då tycker alla att det låter mycket häftigare?' Sån’t köper ju alla". De hade sedan 
haft olika diskussioner kring Code of Conduct – hur de skulle se på varandra och 
hur de skulle lösa olika saker praktiskt, "utan att nämna begreppet värdegrund, men 
det är ju frågan om värdegrund." 

Detta förband var inte ensamt om att lösa värdegrundsfrågan genom att angripa den 
på ett sätt som de upplevde passade mer ihop med den verksamhet de bedrev. På 
andra platser pratade de om insatsattityd, förbandsanda, ledarskap, eller trivsel. 
Dessa begrepp kopplades sedan till "värdegrunden", som till exempel i detta utta-
lande av en av förbandscheferna: "en väl genomarbetad värdegrund är A och O för 
att klara av insatser, och vi jobbar jättehårt med detta inom vårt arbete med insats-
attityden". Värderingsdiskussionerna skulle kopplas till det som upplevdes som 
kärnuppgift för förbandet, snarare än till frågor som "hur vi beter oss på toaletten, i 
fikarummet,  ur vi beter oss…ja, i olika situationer" som en av förbandscheferna 
berättade att hans förband hade fått till sig från Högkvarteret. 

7.2.2 Inga konstigheter 
När befälen pratade om att möta de nyanställda som kollegor, sade de flesta att detta 
var "inga konstigheter" för dem. Det var ingenting de såg som en svårighet eller ett 
problem. De hade haft anställda soldater "under sig" när de varit i utlandsstyrkan, så 
de upplevde sig ha stor vana av att bemöta soldaterna som kollegor. 

En del av dem menade dock att detta var en större förändring för de äldre, som inte 
hade denna vana från utlandsstyrkan. Några berättade att de hört generalerna påpeka 
vikten av att bemöta soldaterna och sjömännen som kollegor, men de tyckte att 
generalerna slog in öppna dörrar och att det förmodligen var en större grej för gene-
ralerna i Högkvarteret själva, eftersom de såg det som så omvälvande. Det gjorde 
inte de som var på förband, och hade varit "iväg" eller "ute", för dem var det en na-
turlig vana, hävdade de. Med att ha "varit iväg" eller "varit ute" avsågs att de delta-
git i internationella insatser. 



Jönköping International Business School 

102 

Även en del förbandschefer delade denna uppfattning:  

… däremot upplever jag att många som jobbar på … ja, typ i Högkvarteret, 
de har ingen aning om vad de pratar om, en del har ju inte ens varit på för-
band, så jag menar att för dem är det säkert väldigt abstrakt, så då blir det 
konstiga saker. I alla fall i mina ögon och inte minst för dem som är där ute 
[på förbandet]. 

En annan av förbandscheferna som hade lång erfarenhet av anställda internationellt, 
sa att han i vissa fall hade "problem med Högkvarteret. De ser det inte på det sättet, 
utan de har en värnpliktssyn på soldaterna. Och det bekymrar mig alltså."  

En annan chef sade att den största utmaningen i att soldater och sjömän skulle bli 
bemötta som kollegor "låg hos dem själva", de som tidigare gjort värnplikt och nu 
kom tillbaka som anställda. "Det är så lätt att man halkar tillbaka i den gamla men-
taliteten och sättet att jobba", sade han och trodde att skillnaden skulle komma att 
märkas mest när de stannat minst två till tre år, och inte under första året. 

Så, å ena sidan sades det att det inte var några konstigheter med att betrakta alla som 
kollegor, men å andra sidan hävdades att på "vissa platser" behövde "vissa" ändra 
en del gamla vanor. 

7.2.3 Hur ser "ett modernt ledarskap" ut? 
"Bemötande", "värdegrund" och "ändrat mindset" var begrepp som florerade vid 
chefsmöten, på personalsamlingar och även i skrift. En av de mer erfarna förbands-
cheferna sade då: "Alla de där orden som cirkulerar, de måste vi omsätta i prakti-
ken, för vi har inte råd att förlora en enda [soldat]." Hur skulle detta ske? 

7.2.4 Betydelsen av den närmsta chefen 
Något som nästan varje förbandschef nämnde var vikten av att soldaterna och sjö-
männen möttes av ett gott ledarskap, så att de skulle trivas och vilja stanna kvar. De 
syftade framför allt på plutoncheferna. Dock sade några att de ansåg att plutonche-
fernas roll hade överdrivits. "Idag pratar Högkvarteret bara om plutonc efer (…) det 
har blivit något sorts mantra av det”, sade en oc  tillade att även kompanichefer och 
bataljonchefer spelade en lika viktig roll, fast som förutsättningsskapande97. Vid ett 
av chefsmötena ett år efter att reformeringen inletts, sade en av cheferna i försvars-
maktsledningen: 

Vad första linjens chefer gör är avgörande för vår förmåga att rekrytera och 
behålla. Att soldaterna blir duktigare på vad de gör, och deras förhållande 
till deras närmsta chef är avgörande. 

                                              
97 Bataljon är en underenhet till brigad och består av ca 500-1500 personer. Bataljonen är i sin tur 
vanligtvis organiserad av ett antal kompanier. Antalet ingående kompanier varierar beroende på 
vilket förband bataljonen är en del av. 
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Vi har ett antal kalkyler som bygger på att gruppchefer, soldater och sjömän 
stannar i fem, sex, sju, åtta till tolv år. Det kommer att få stora konsekven-
ser om så ej sker. 

Vad var det då som krävdes avseende ledarskapet i det nya, som inte hade krävts 
under värnplikten? Ett flertal av cheferna på förbanden tog upp att, fastän de hade 
ont om personal, ville de gärna sätta sina allra lämpligaste officerare, avseende le-
darskaps- och utbildarförmåga, på befattningar nära soldaterna. En av förbandsche-
ferna sade att han verkligen försökt få rätt person på rätt plats när det gällde vilka i 
hans personal som skulle ta hand om de nya medarbetarna när de kom. 

Ett bra ledarskap hos plutonchefen gjorde att soldaterna trivdes och ville stanna 
kvar, så det var "en strategisk fråga", enligt flera av förbandscheferna.98 Det var plu-
toncheferna som indirekt rekryterade, eftersom med bra chefer så kom bra soldater 
och soldater som trivdes, var en förekommande uppfattning. "En sådan som man 
går över frusna älvar för att följa", sade en av förbandscheferna. 

I det gamla värnpliktssystemet hade endast ett fåtal värnpliktiga99 några militära 
förkunskaper, så de flesta skulle gå "från nolläge till läge ett", som det uttrycktes. 
Sedan slutade de alla samtidigt efter viss förutbestämd tid, för att sedan ersättas av 
nya värnpliktiga som skulle utbildas från noll till ett. En chef påpekade att i värn-
pliktssystemet hade befälet ofta ett "naturligt" initialt övertag, och var en auktoritet 
utan att lägga ner någon större möda, eftersom de nyinryckta i regel hade ringa för-
kunskaper. 

Vid introduktionen av reformen rekryterades initialt i stor utsträckning personer ur 
"magasinet". Magasinet var Försvarsmaktens benämning på tidigare värnpliktiga, 
ofta med färsk erfarenhet från Utlandsstyrkan. Vissa som tillhörde magasinet hade 
erfarenhet av en, två eller flera utlandsmissioner, vilket ställde högre krav på att 
befälet kunde möta soldater med större förkunskaper och soldater med olika behov. 
En av cheferna sade att soldater som har erfarenheter från utlandsmission kanske 
säger, "nä, jag vill inte lära mig att köra bil, jag vill kunna köra rally". Om inte plu-
tonchefen anpassar efter soldaternas nivå på förkunskaper, får de inte möjlighet att 
utvecklas, och så lämnar de Försvarsmakten. 

De flesta trodde att soldaterna skulle komma att kräva mer, vilket i sin tur behövde 
mötas med proffsighet och tydlighet. Ifrågasättande hade inte accepterats under 
värnplikten, men i och med ett anställt försvar förändrades befälets roll från utbil-
dare till ledare, och en ledare kunde inte bara ge en order som ofta varit fallet förr, 
utan skulle även på ett professionellt och tydligt sätt kunna motivera varför de 
skulle göra på det ena och andra sättet, vilket, av förbandscheferna, befanns ställa 
högre krav på befälen. 

                                              
98 Även tidigare forskning visar att ledarskap hos närmaste chef spelar en avgörande roll för de 
värnpliktigas vilja att stanna kvar med ett engagemang i Försvarsmakten alternativt ta jobb i 
utlandsstyrkan. I Johan Österbergs avhandling (2018) studeras detta fenomen vidare. 
99 Fanns en liten del av värnpliktiga som under tonåren engagerat sig inom frivilligrörelsen. 
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98 Även tidigare forskning visar att ledarskap hos närmaste chef spelar en avgörande roll för de 
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99 Fanns en liten del av värnpliktiga som under tonåren engagerat sig inom frivilligrörelsen. 
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En av cheferna från armén gav följande exempel på hur ett sådant ifrågasättande 
från en av de nyanställda soldaterna hade kunnat låta: "Du kräver att jag skall (…) 
skjuta på det där sättet, varför måste inte du vara lika bra?" Han beskrev att, med 
rätta, ifrågasättande soldater går inte att möta på samma sätt som under värnplikten: 
"Det går inte att gå med händerna på ryggen och blå-gult band i mössan100. Det 
fungerar inte." 

Några sade att anställda soldater ställer naturligen högre krav, fast vid enstaka till-
fällen hördes det mer negativt klingande begreppet "kravmaskiner", så det förekom 
även de befäl som tyckte att de nya kraven som soldater kunde ställa var för höga 
eller till och med orimliga. 

Att plutonchefens ledarskap hängde ihop med soldaternas trivsel och därmed sågs 
som en strategisk fråga av många chefer, tvekade ingen på. Något som därför fram-
stod som ett problem var de högre kraven på befälen i kombination med plutonche-
fernas (och i viss mån även kompanicheferna) större administrativa ansvar i sam-
band med införandet av PRIO. Det rådde även personalbrist bland befälen på samt-
liga de förband jag besökte. 

7.2.5 Vilka har tid att leda? 
Ett uttryck som förekom då och då var "att köra skrivbord". Det syftade på att göra 
administrativt arbete vid skrivbordet, istället för att vara ute i fält eller till sjöss. 

Plutoncheferna (och i viss mån även kompanichefer) kom genom HR-transformat-
ionen, som beskrevs i tidigare kapitel, att ha arbetsgivaransvar som första linjens 
chefer, och hatt för att administrera i PRIO. Det sistnämnda kunde innebära arbets-
tidsplanering, övertidstillägg, att hantera föräldraledigheter, kompensationsledig-
heter, semestrar – med mera. Arbetsgivarrollen kunde innebära att hantera och 
ibland att föreslå löner, att samverka med de fackliga förbunden och därför kunna 
avtalen och hur de skulle tillämpas, att företräda arbetsgivaren i olika sammanhang, 
att vid avgång rekrytera nya soldater, att vara ansvarig för arbetsmiljön i synnerhet 
verksamhetssäkerhet, att hålla utvecklingssamtal, samt att upprätta rehabiliterings-
planer vid skador eller sjukdom. 

Diskussionen på många förband gällde därför frågan om plutoncheferna skulle vara 
"administratörer eller krigare?" Man pratade om plutonchefens betydelse för solda-
ternas trivsel och vilja att stanna kvar, och ifrågasatte de nya administrativa uppgif-
terna och även själva införandet av system PRIO och HR-transformationen. Det 
fanns även vissa genomförare på förbanden som hävdade att dessa samtidiga för-
ändringar var ämnade för den Försvarsmakt som fanns innan reformeringen, inte för 
det anställda försvaret. 

                                              
100 "Blå-gult band i mössan" refererar till de band som ledningspersonal har i mössan eller som 
bindel på vänster överarm. Detta för att markera att de tillhör övningsledningen. De blå-gula är att 
betrakta som osynliga då de ej deltar, utan leder övningen genom att kunna gå in och justera 
övningsmoment till exempel. 

Värnpliktiga, kollegor och ledarskap 

105 

På vissa förband söktes praktiska lösningar för att balansera plutonchefernas admi-
nistrativa roll med deras närvaro hos soldaterna. De olika lösningarna varierade från 
plats till plats. På vissa ställen inrättades "skuggbefattningar" för administrations-
uppgifter, så att plutoncheferna kunde följa soldatutbildningen (se även Thilander, 
2013; Gillberg et al., 2019). På något eller några förband lånades inloggningskortet 
till PRIO ut till en kollega som administrerade åt plutonchefen, medan denne var på 
skjutbanan med soldaterna101. Gemensamt för flera platser var att det verkade gå åt 
energi till att komma på sätt att kringgå affärssystemet PRIO i syfte att få utrymme 
för att vara med soldaterna. Längre fram under reformeringen skedde formalisering 
av det administrativa stödet genom utökade personella resurser i form av stabsassi-
stenter eller motsvarande. 

Inte heller personalbristen bland officerare gick att bortse ifrån. Den gjorde sig be-
märkt och pratades om under hela tiden på fältet, och på vissa förband verkade per-
sonalen mer berörda av bristen på personal, än reformeringen i sig. Att utbilda re-
kryterna som kom in krävde officerare, men samtidigt behövdes de för att öva och 
träna de som förbereddes för utlandstjänst. Förbanden skulle också bemanna För-
svarsmaktens skolor med viss personal, vissa var iväg på insats, andra var lediga för 
att de varit på insats, några var på skola för att utbilda sig för nästa steg i karriären 
och några befattningar var vakanta. 

Personalbristen upplevdes emellertid olika på olika förband. På det marina förban-
det beskrevs att de hade mycket lätt för att rekrytera; de upplevde sina fartyg som 
"självrekryterande", som någon uttryckte det. Däremot var personalbristen avseende 
befäl kännbar, och de fick inte sällan låna ihop personal från olika fartyg för att 
kunna bli bemannade i den utsträckningen att de kunde kasta loss. Ett av befälen på 
ett av fartygen berättade att de nyligen varit på ett givande uppdrag utomlands. 
Syftet var att under ledning av några av världens främsta inom sitt slag, få alla 
aspekter av fartyget genomlysta och utvärderade. Utvärderingens höjdpunkt var det 
så kallade torsdagskriget, då den utländska styrkan prövat fartyget och dess besätt-
ning i ett scenario som var så nära krig de kunde komma. Övningen, eller utvärde-
ringen, upplevdes som tuff, men befälen uppskattade den mycket och den hade, 
genom den värdering som gjorts och den feedback de fått, varit av stort värde. För 
att över huvud taget kunna delta i övningen på den utländska flottbasen hade de 
emellertid behövt låna in besättningsmedlemmar från andra fartyg. 

Befälet berättade att de hade lärt sig mycket och fått en hel del beröm, speciellt när 
det gällde ledarskap: 

Det kommer en amiral ut som faktiskt lägger sig i en massa detaljer och 
f ljer besättningen  verallt oc  ser (…) Oc  där såg man att de pekade ut 
ledarskap på alla nivåer som en väldig, väldig framgångsfaktor [hos oss]... 

Befälet berättade att han var stolt över besättningen som fått så goda betyg för sitt 
ledarskap, men, fortsatte han, de höga betygen inkluderade inte det som den ut-

                                              
101 Detta såg jag emellertid inte själv, utan det var något som berättades för mig. 
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En av cheferna från armén gav följande exempel på hur ett sådant ifrågasättande 
från en av de nyanställda soldaterna hade kunnat låta: "Du kräver att jag skall (…) 
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Att plutonchefens ledarskap hängde ihop med soldaternas trivsel och därmed sågs 
som en strategisk fråga av många chefer, tvekade ingen på. Något som därför fram-
stod som ett problem var de högre kraven på befälen i kombination med plutonche-
fernas (och i viss mån även kompanicheferna) större administrativa ansvar i sam-
band med införandet av PRIO. Det rådde även personalbrist bland befälen på samt-
liga de förband jag besökte. 
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Ett uttryck som förekom då och då var "att köra skrivbord". Det syftade på att göra 
administrativt arbete vid skrivbordet, istället för att vara ute i fält eller till sjöss. 

Plutoncheferna (och i viss mån även kompanichefer) kom genom HR-transformat-
ionen, som beskrevs i tidigare kapitel, att ha arbetsgivaransvar som första linjens 
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heter, semestrar – med mera. Arbetsgivarrollen kunde innebära att hantera och 
ibland att föreslå löner, att samverka med de fackliga förbunden och därför kunna 
avtalen och hur de skulle tillämpas, att företräda arbetsgivaren i olika sammanhang, 
att vid avgång rekrytera nya soldater, att vara ansvarig för arbetsmiljön i synnerhet 
verksamhetssäkerhet, att hålla utvecklingssamtal, samt att upprätta rehabiliterings-
planer vid skador eller sjukdom. 

Diskussionen på många förband gällde därför frågan om plutoncheferna skulle vara 
"administratörer eller krigare?" Man pratade om plutonchefens betydelse för solda-
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det anställda försvaret. 

                                              
100 "Blå-gult band i mössan" refererar till de band som ledningspersonal har i mössan eller som 
bindel på vänster överarm. Detta för att markera att de tillhör övningsledningen. De blå-gula är att 
betrakta som osynliga då de ej deltar, utan leder övningen genom att kunna gå in och justera 
övningsmoment till exempel. 
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På vissa förband söktes praktiska lösningar för att balansera plutonchefernas admi-
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101 Detta såg jag emellertid inte själv, utan det var något som berättades för mig. 
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ländska flottbasen benämnde "sustainability". Att behöva pussla ihop en besättning 
ger ingen uthållighet vid insatser. Förbandet hade flertalet vakanser, vilket blev 
synbart vid inspektionen. 

Man har sett att vårt system inte är hållbart... Vi var där och fick höga betyg 
och var jätteduktiga i juni, och nu, ett halvår senare, har åtta sjömän slutat. 
Vi har också omsatt tio befäl, så den kunskapen som vi fick i juni den är ju 
liksom till stor del raderad om man skulle mäta det här nu då... Så vi säger 
att sustainability, det gäller hela marinen skulle jag säga, att det är för stor 
omsättning på personalen för att man ska bli riktigt, riktigt duktig. 

Sett till det som på förbanden ofta benämndes det "ansträngda personalläget", så 
hade värnplikten tidigare utgjort en unik möjlighet för Försvarsmakten att rekrytera 
nya officerare. Vilka andra organisationer hade haft möjlighet att med pliktens hjälp 
få in ungdomar på en cirka elva månaders långt prova-på-tillfälle? Försvarsmakten 
hade å sin sida under dessa månader haft tid på sig att se vilka som skulle passa för 
att gå vidare som officer. Även de unga värnpliktiga hade ett tillfälle att få inblick 
och kanske fastna för ett yrke som han eller hon annars inte hade tänkt sig för det 
hade inte funnits på kartan. Denna möjlighet hade med den pågående reformeringen 
utgått. 

7.3 Ett ytterligare perspektiv på ledarskap  

Något som var tydligt och som hade koppling till ledarskap var förbandschefers 
önskan om ett större handlingsutrymme under reformeringen. Detta beskrevs ofta 
som att de ville att uppdragstaktik skulle tillämpas i högre utsträckning. Uppdrags-
taktik är Försvarsmaktens ledningsfilosofi, vilken i korthet innebär att underställda 
ges klara och tydliga uppdrag, medan att avgöra vilka metoder som skall användas 
och hur genomförandet skall ske överlämnas till den som utför. Detta förutsätter 
långtgående mandat. (FM Militärstrategisk doktrin, 2016) 

Kopplat till reformeringen så fanns det två situationer när det uttrycktes behov av ett 
större handlingsutrymme. Den ena var när såväl beslut som genomförande skedde 
centralt i organisationen. Den andra var när beslutsfattandet skedde centralt, emedan 
uppgiften att genomföra låg på förbanden. 

Ibland vid beslut som rörde genomförandet av reformen vid förband tyckte för-
bandschefer att handlingsutrymmet var litet. Det var inte sällan att de gav uttryck 
för att de hade värdefulla kunskaper och erfarenheter som de centrala beslutsfattarna 
hade varit betjänta av att ha innan det hade fattats beslut. Ibland nämnde även chefer 
att de lokalt upplevde sig "ligga före i tänket" jämfört med den lägesuppfattning 
som central beslutsfattare hade. Uttrycket att de hade "örat emot rälsen" användes 
ibland för att beskriva att de såg sig som en möjlig länk mellan lokal praktik och 
beslutscentra. En av cheferna sade: 

Jag hade önskat en ökad verklighetsförankring. Idag saknas många gånger 
verklighetsförankringen när besluten tas, och därför blir det stopp och om-
tag då det inte fungerar. Använd oss förbandschefer mer! 
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Tyvärr, sade många av dem, var det ofta så att deras synpunkter och försök att delge 
erfarenheter från de lokala förbanden inte önskades, inte hanns med, eller inte hade 
någon effekt på beslut. 

Enligt flera lokala chefer visste centrala beslutsfattare om de lokala chefernas öns-
kan om ett större handlingsutrymme. Detta bekräftades vid flera tillfällen då jag 
observerade de lokala chefernas möte med central ledning under chefsmötena. Till 
exempel avslutade en av de högre cheferna sin föredragning vid ett av dessa möten 
med att säga: "Nu vågar jag inte säga ordet centralt fler gånger i denna församling". 
Vid ett annat möte ställde en av de lokala cheferna en fråga kring deras inflytande 
på beslut om utformning av en viss aspekt av reformeringen. Beslutsfattaren sva-
rade att de som genomförare får uttrycka sin mening, men att delaktighet inte alltid 
innebär att man får som man vill, varpå ordväxlingen avslutades. 

En centraliserad lösning tolkades av lokala chefer på två sätt. Det ena sättet var tids-
brist, vilket kan kopplas tillbaka till det tidigare kapitlet om hastigheten. Någon reell 
delaktighet hade man inte hunnit med, tyckte flera chefer. Just den "reella" delaktig-
heten berördes av flera chefer, som berättade att de ibland blev tillfrågade, men att 
ledningen "i själva verket redan hade bestämt sig". Som en av cheferna beskrev det: 

I och med att alla förbandschefer också har jobbat i Högkvarteret så vet 
man ju att man hinner inte alltid förankra. Men säg det då, och försök inte 
lura mig att tro att jag kan påverka. "Jo, men bra, nu har vi sagt det och nu 
har de fått ställa frågor så att nu har vi haft delaktighet". 

En av förbandscheferna berättade att ibland samlade ledningen ihop förbandsche-
ferna för att diskutera hur de skulle kunna se på en viss fråga. Detta kunde ske i 
samband med chefsmöten till exempel. Men, tillade han: "det är ju oftast på den 
nivån: information, delgivning, synpunktsinhämtning, och sedan fortsätter proces-
sen inne i det grå huset". Själv hade han gärna velat vara mer delaktig än så, och 
poängterade att det finns en förbättringspotential i dialogen mellan högre och lägre 
nivå. 

En av förbandscheferna, som innan det formella beslutet att reformera hade tagits, 
var med i en referensgrupp berättade att det bara blev ett möte där de hade diskute-
rat hur det skulle kunna göras i praktiken. Dock, enligt honom, kunde man inte se 
mycket av det idag, eftersom referensgruppen rann ut i sanden. Förmodligen hade 
Högkvarteret inte tid för det. "Det blev för mycket. Det var för många projekt och 
allt skulle ske samtidigt." En annan chef sade att "öronen blir lite mindre under de 
här omfattande förändringarna". 

Detta bekräftades även vid ett av mötena när en centralt placerad chef hade en före-
dragning om en aspekt på personalförsörjningsfrågan och sa att "delaktighet skett i 
den grad som tiden tillåtit". Tiden hade således gått före behovet av att inkludera 
lokala genomförare. En av förbandscheferna kommenterade frågan kring tiden: 

Ju mer förändringar, desto mer tid behöver de [chefer på Högkvarteret] 
faktiskt lägga på att inte vara där, utan istället vara här ute och lyssna. Men 
det finns ju en mänsklig dimension också, och när man känner att allt snur-
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rar – vilket det säkert gör något ofantligt i Högkvarteret nu – så tänker de 
'jag hinner inte det, jag får ställa in den besöksresan'. A  , alltså tvärtom − 
åk ut och lyssna! 

Förutom tidsknapphet nämndes en central kontroll. Några av cheferna sade att cen-
tral ledning förmodligen vill att förbanden gör precis som de är tillsagda, och ett sätt 
att uppnå det är att skapa standardiserade lösningar utan stort tolkningsutrymme. 
När det gällde ändringen till ett anställt försvar fick inte Försvarsmakten miss-
lyckas. Det kunde inte vara 99%, utan det skulle vara 100%, sades det på chefs-
mötet precis innan introduceringen av reformen. Inget fick gå fel – Försvarsmakten 
hade helt enkelt inte råd att misslyckas med reformeringen, var det tydliga bud-
skapet från ledningen. 

Några förbandschefer berättade om tidigare tillfällen när det gått fel på grund att 
förbanden inte gjort som de blivit tillsagda. Två chefer, som hade varit med länge, 
pratade om de ekonomiska obalanser, så kallade "svarta hål" (se t.ex. Haldén, 
1999), som för ett antal år sedan uppstått i Försvarsmakten, som ett möjligt skäl till 
central styrning. Efter de händelserna skruvades det åt ännu mer, sade en av dem. 

En annan chef använde uttrycket "herrarnas fria åkning102" och sade att 
förbandscheferna ibland omtalades av ledningen som att de gjorde lite som de själv 
tyckte. Uttrycket herrarnas fria åkning nämndes även vid ett chefsmöte i anslutning 
till att en av de högre cheferna i beslutscentra sade att han ville ha ordning och reda 
och "styr i manegen", och att det därför inte kunde vara herrarnas fria åkning. En 
del förbandschefer tolkade därför ledningens centraliserade beslut som bevis på att 
ledningen inte trodde att de lokala förbanden skulle lyckas genomföra reformen till 
tillräckligt bra verksamhet om de fick ett större lokalt handlingsutrymme. 

En förbandschef beskrev reformeringen som han upplevde som centralstyrning ge-
nom en ryttarmetafor: 

Skumpigheten gör att det finns en del chefer [i Högkvarteret] som kanske 
försöker dra i tyglarna hårdare, men jag tror att skumpigheten kommer att 
minska om man låter hästen trava lite mer fritt på lösa tyglar. 

Hans åsikt var att om han bara fick koncentrera sig på målet och därmed kunna höja 
blicken så skulle skumpigheten kunna jämnas ut. 

En senior chef sade följande:  

Jag ska inte säga detaljstyrning, för det är fel ord, för det är ingen detalj-
styrning, utan det är att beslutet ligger där uppe. Detaljstyrning ger sken av 
att det finns detaljerad styrning och det finns det inte, utan jag har uppgiften 
att få skiten att fungera, men får inte bestämma. 

En centraliserad och standardiserad reformering uppfattades som särskilt tydlig när 
det gällde utformningen av den nya grundläggande militära utbildningen, marknads-

                                              
102 Dessa var vid tiden för reformeringen, endast med ett par undantag, herrar. 
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föring och reklamkampanjer, rekrytering av ny personal samt lönesättningen för 
soldater och sjömän. 

Och det uttrycktes bland vissa förbandschefer en önskan att "själva få äga" rekryte-
ring, anställning och lönesättning. När det gällde den militära grundutbildningen 
tyckte ett flertal att de olika försvarsgrenarnas skilda behov, de militära särarterna 
och lokala förutsättningarna inte hade tagits i beaktande. Även i marknadsföring 
och reklamkampanjer angavs för lite av försvarsgrenarnas särart, men framför allt 
var det en tydlig önskan om en högre grad av förankring i den lokala praktiken, den 
som ibland kallades för "verkligheten". 

7.4 Nya praktiker tar form 

Förutom de diskussioner som ägde rum kring vikten av de närmaste befälens ledar-
skap eller centraliserad styrning, så fanns det andra frågor som också hade med le-
darskap att göra. 

7.4.1 Kollegor på mässen 
Det var en fin försommardag, så befälet A och jag bestämde oss för att gå ut och 
dricka kaffet efter vi ätit lunch, och blev då sittandes utanför mässen i utemöblerna. 
Medan vi drack vårt kaffe och småpratade såg vi en grupp soldater komma gåendes 
över gräsmattan framför oss på väg till personalmatsalen. A sade irriterat att detta 
var en sak som hade varit helt självklart under värnpliktstiden – att inga värnpliktiga 
gick över gräset på väg till matsalen, men han upplevde att det hade förflackats nu 
när de var soldater. Jag hade hört diskussionerna på liknande tema på lednings-
gruppsmötet tidigare under veckan: frågor kring mat, platser för umgänge, bostäder, 
eller tillträden till olika lokaler. Det visade sig vara stora frågor på förbandet, som 
hade beröringspunkter långt bortom de logistiska spörsmålen. 

På ledningsgruppsmötet hade det därför beslutats om att skapa en beredningsgrupp 
för att ta fram regler för vad som skulle gälla för soldaterna i frågan om mat och 
andra praktiska spörsmål. Nya soldatregler kallades det som skulle tas fram103. 

Frågan kring var olika personalkategorier skulle äta kunde måhända verka margi-
nell. För att hitta grunden till varför det var så viktigt och varför det i samband med 
reformeringen var diskussioner och (om)prövning på förbanden behövs historia tas 
till hjälp104. 

                                              
103 Detta blev inte den slutliga formella benämningen, då begreppet soldatregler kunde förväxlas 
med den folkrättsliga termen soldatregler. På ett annat förband benämndes det soldatpolicy, och på 
ytterligare ett annat fanns det bestämmelser.  
104 För den historiska exposén har jag tagit stöd av Nationalencyklopedin, samt underlag som några 
av de olika mässällskapen lagt ut på dess hemsidor, till exempel Mässföreningen Bockarna vid 
Ing2 i Eksjö. 
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Det svenska ordet mäss kommer från engelskans mess, som då avsåg en avdelning 
inom armén eller flottan som intog måltiderna tillsammans. Ursprungligen kommer 
ordet mäss från det fornfranska mes som betyder "maträtt" och senlatinska mi´ssus 
som betyder "det skickade" – från köket105. I Sverige började ordet mäss användas i 
slutet av sjuttonhundratalet, men syftade då främst på utländska flottans messar, 
som det stavades då.106  

Under nästa sekel blev övningar och exercis allt vanligare och man lät då uppföra 
mässar med samordnad bespisning och samvaro på, eller i anslutning till, övnings-
hedarna. I dessa tidiga mässar på övningshedarna separerades personalkategorierna, 
och där kunde finnas allt ifrån enkla bord med duk till någon form av paviljong med 
kungaporträtt eller målningar av regementschefer. Intresset för att inrätta mässar 
spriddes över landet och byggandet finansierades av officerarna själva – genom 
banklån och genom donationer. Under nittonhundratalets början när verksamheten 
förlades till centralt belägna kaserner, officer blev mer av ett gängse yrke, värn-
plikten inrättades, så flyttades även mässarna. Ofta flyttades de även rent fysiskt – 
från hedarna till de centralt belägna regementena. Flera av de gamla mässbyggna-
derna har flyttats både två och tre gånger. Inredningen var ofta ting som skulle på-
minna om regementets historia såsom artefakter från olika militära slag eller hän-
delser, minnesgåvor, idrottspriser, oljemålningar över tidigare regementschefer samt 
möbler och dekorationer ofta inköpta eller skänkta av officerare. 

En mässkultur med måltider, sång och traderande byggdes upp och underhölls i och 
utanför tjänsten. Mässen var en betydelsefull plats för socialisering och umgänge, 
men fortfarande var det skilda mässar för befäl, underofficerare och officerare. 
Manskapet samt de värnpliktiga åt i separat matsal. Fram till den så kallade refor-
men med nya befälsordningarna (NBO)1972 respektive 1983107 hade de olika 
kategorierna av personal haft en eller flera mässar, och de värnpliktiga haft matsal, 
marketenteri och fritidslokal i form av soldathem. 

 

                                              
105 Nationalencyklopedin, www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/m%C3%A4ss 
besökt 180719 
106 https://www.saob.se/artikel/?unik=M_1931-0067.B0V1&pz=3 (besökt 191121) 
107 Före 1 juli 1972 fanns kategorierna: officerare, underofficerare och underbefäl och så vidare. 
Från 1 juli 1972 fanns kategorierna: Regementsofficerare, Kompaniofficerare, Plutonsofficerare 
och så vidare. Från 1983 fanns endast en kategori officerare fram tills ett tvåbefälssystem inrättades 
2008 (står att läsa mer om detta i avsnittet om Samtidighet) 
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Bild 7.2 Officersmässen, den så kallade ordersalen, vid Lv6 i Halmstad. 
Oljemålningar på tidigare regementschefer pryder väggarna. På bilden 
uppdukat till middag108. 

Med den nya enbefälsordningen fanns endast en officerskategori och en officerskar-
riär; uppdelningen på personalkategorierna underofficerare respektive officerare 
försvann. I historiska berättelser som olika mässföreningar har nedtecknat beskrevs 
övergångstiden, och på vissa ställen dröjde det fram till 1990-talet innan samtliga 
officerare använde en och samma mäss. Det fanns ett visst motstånd mot att inte-
grera hela officerskollektivet i en och samma mäss, och det fanns bland såväl från 
officerare som hos underofficerare. Vid tiden för introduktionen av ett frivilligt an-
ställt försvar hade de sista värnpliktiga emellertid sin egen värnpliktsmatsal. Det såg 
lite olika ut från förband till förband och mellan försvarsgrenar, men det kunde fin-
nas även ett marketenteri109 samt uppehållsrum för fritidsaktiviteter på soldathem-
met. På vissa orter hade på senare år en viss uppluckring skett, och där fanns en 
större matsal där inte bara värnpliktiga åt, utan även övrig personal om de ville. 

Nu tillbaka till kaffet efter lunchen som befälet A och jag intog sittandes i utemöb-
lerna utanför mässen den där försommardagen. Befälet A var av uppfattningen att 
befäl och soldater inte skulle äta på samma ställe, och att soldaterna inte skulle ha 
tillträde till officersmässen, utan borde ha en egen. Han var inte ensam i denna upp-
fattning, till vilken oftast angavs något av följande två skäl. Ett var att mattillfällen 
– lunch, fika eller middag – skapade möjligheten för befälen att kunna prata tjänst, 
samordna och även kunna förbereda övningsmoment. De ville då känna att de 
kunde göra detta utan att de blev överhörda. Det andra skälet som angavs för skilda 
matsalar var att soldaterna inte ville vara i samma matsal som de äldre, att de vill 

                                              
108 Foto från Hallands regementes och Hallandsbrigadens kamratförenings medlemsblad (2013:66). 
109 Ordet Marketenteri kommer från marketentare som stammar så långt tillbaka som till 
medeltidens slut. Marketentare var då benämningen på de handlare som följde med hären och sålde 
dryck och förnödenheter till dem i fält. Numera avser Marketenteri en typ av kiosk ibland med 
tillhörande enklare kafé. Numera vanligen kallad för Markan. 
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vara lite för sig själva (någon av de intervjuade cheferna drog paralleller till att det 
var som att ha med sig föräldrarna när man gick på fest). 

På några orter började soldaterna bilda egna soldatkårer, eller som det kallades på 
någon ort, knektkår110. Syftena med dessa kårer var att stärka kamratskapet inom 
den nya personalkategorin – soldater – och att bygga upp nya traditioner. I detta 
skedde även viss samverkan med soldatkårer på andra förband i landet. Något som 
deklarerades av flera soldatkårer var att det inte var en sammanslutning som hante-
rade frågor av facklig karaktär. Dessa skulle hanteras enkom av fackförbunden111. 

Soldatkårerna försökte skapa egna traditioner genom att arrangera festligheter och 
även inrätta egna ritualer, såsom soldatdop och högtidligt firande av skyddshelgon. 
En av kårerna skapade en egen tävling kallad Parabellum ("för kriget"), i vilken 
både fysisk och psykisk prestationsförmåga med koppling till skarp uppgift i fält 
prövades hos de deltagande soldaterna112. 

Kårerna skapade ibland egna mässar, drivna som ideella föreningar, och de hade 
även soldathemmet som en samlande punkt. De mässföreningar som bildades hade 
en sedvanlig föreningsstyrelse, men styrelseposterna fick titlar som Mäster eller 
Stormästare, Fältväbel113 samt Fogde, vilket alluderade till den gamla titulaturen. 
Mässen inreddes med gåvor, samt inköpt och lånade dekorationer. I något fall hade 
det köpts en handvävd matta med regementets vapen och diverse andra för soldatkå-
ren viktiga symboler invävda. Mattan hade soldatkåren låtit beställa från en mattill-

                                              
110 Ordet knekt har sitt ursprung i de soldater - knektar - som värvades av Gustav Vasa. Knekt som 
benämning för fotsoldat (dvs ej beriden) har sedan levt kvar, även när soldaterna blev indelta och 
oavsett hur de rekryterats. Ända sedan slutet av 1600-talet har knekt fasats ut emot den officiella 
benämningen soldat (källa: Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/ 
l%C3%A5ng/knekt-(2), (besökt 180728) Användningen av benämningen knekt har emellertid inte 
helt upphört i talspråk. En känd knekt är Vilhelm Mobergs Gustav Rask, nämndes inledningsvis i 
boken, som tjänstgjorde som indelt soldat tillsammans med 500000 andra män i Knekthållet under 
sista halvan av 1800-talet, innan reformering till värnplikt 1901. Benämningen knekt har ibland 
även uttalats skämtsamt eller, av andra personalkategorier, aningen nedsättande. 
111 Det beskrevs Officersförbundet som varandes "Huggsexa" om att bli det fackförbund som anslöt 
flest av de anställda soldaterna. Ett tillskott av medlemmar från den personalkategori som i och 
med reformen skulle bli den kvantitativt största sågs därför välkommet av Officersförbundet, vars 
ordförande beskrev att soldater skulle bli fackliga medlemmarna och skulle komma att ”f rändra 
den fackliga makt- oc  infl tandekartan.” ”Den som l ckas rekr tera soldaterna vinner givetvis 
också inflytande, det kan man inte blunda för, sade ordförande Lars Fresker i en artikel i 
medlemstidningen Officerstidningen (2010:5, s. 17) 
112 För vidare läsning om Knektkårens etablering och om Parabellum 
https://www.officersforbundet.se /globalassets/pdfer/officerstidningen/2013-2014/web_ot4_13.pdf, 
sidorna 13-17, besökt 180728 
113 Väbel eller Fältväbel var en kategori inom armén i Sverige fram till 1833. Hade hand om 
administration samt tillsyn avseende ordning och snygghet. Källor: NE, samt Släktforskningssidan 
Centrala soldatregistret samt uppgift från Uppsala Landsarkiv  
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verkare i Afghanistan som en del soldater kommit att känna till då de tjänstgjort 
där114. 

Tillsammans visar soldatkårernas etablering, soldatmässarnas tillkomst, mässarnas 
inredning med artefakter kopplade till kåren och till kärnuppgiften, traditionsskap-
ande avseende ritualer, högtider samt årligt återkommande tävlingar och prestat-
ionsprov att övergången till anställda soldater inte tog samma väg som vid föränd-
ringen av befälsordningen 1972 samt 1983 när olika personalkategorier slogs ihop. 
Då hade de olika personalkategoriernas mässar blivit till gemensamma mässar. 
Detta visar att vid övergången från plikt till anställda soldater och sjömän fanns det 
en förståelse om att soldat var egen personalkategori, men att det kunde betyda 
olika saker från plats till plats, eftersom det inte varit bestämt från centralt håll vad 
det skulle betyda. I vissa fall kom det därför att bli till en ny praktik där Soldatkå-
ren, ofta med stöd från den lokala förbandsledningen, och ofta även från den lokala 
soldathemsstiftelsen115, etablerade nya mässar, medan på andra orter öppnades de 
gamla mässarna upp för alla medarbetare oavsett personalkategori. 

På fartyg var det lite annorlunda, även om historiken kring en uppdelning mellan 
olika kategorier är likartad. En skillnad var att de mindre ytorna på fartyg utgjorde 
begränsningar. 

7.4.2 Från mäss till gunrum 
På örlogsfartygen fanns det i regel ett gunrum116 där officerarna åt och mässen där 
sjömännen åt. Det kunde se olika ut beroende på fartygets storlek: på större fartyg 
kunde man ha fler utrymmen utöver dessa, till exempel fartygschefens kajuta, och 
uppdelad mäss på värnpliktiga och kadetter. 

Ombord på fartyget HMS X117 hade dess gunrum väggar av mörkt blankt trä, och de 
pryddes av ett par vapensköldar och kungaporträtt. Till måltiderna lades vita linne-
dukar på borden. Måltiderna verkade utgöra viktiga stunder, dels för att det var en 
chans för samtal efter en ofta intensiv vakt, och dels därför att det inte fanns så 
mycket att göra under frivakten till sjöss. De fina råvarorna och den vällagade ma-

                                              
114 Försvarsmakten, "En mötesplats för soldater", 140925: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt /2014/09/en-motesplats-for-soldater/ (besökt 180727) 
115 Svenska Soldathemsförbundet har 150 år gamla rötter, och är en ideell organisation, och ger 
stöd till soldater, men även till veteraner och anhöriga. Stödet ges i samband med insatser, men 
även i vardagen i form av 19 soldathem runt om i landet som erbjuder bland annat fika, 
föreläsningar, fritidssysselsättningar (allt från biljard till dykkurser) samt samtalsstöd av fältpastor. 
Mer om Svenska Soldathemsförbundet, dess långa historia och verksamhet finner du här: 
https://soldathem.org/ 
116 Enligt Nationalencyklopedin har ordet Gunrum spårats tillbaka till år 1835 och kommer av det 
engelska ordet gun room (gun = kanon). Detta då gunrummet var situerat på ett av batteridäcken 
förr i tiden. Batteri annat ord för kanoner på rad oc  däck är en ”våning” på ett fart g. 
117 Försvarsmaktens fartyg brukar heta HMS och därpå följer det enskilda fartygets namn. HMS 
står för Hans Majestät Skepp. 
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vara lite för sig själva (någon av de intervjuade cheferna drog paralleller till att det 
var som att ha med sig föräldrarna när man gick på fest). 

På några orter började soldaterna bilda egna soldatkårer, eller som det kallades på 
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ren viktiga symboler invävda. Mattan hade soldatkåren låtit beställa från en mattill-

                                              
110 Ordet knekt har sitt ursprung i de soldater - knektar - som värvades av Gustav Vasa. Knekt som 
benämning för fotsoldat (dvs ej beriden) har sedan levt kvar, även när soldaterna blev indelta och 
oavsett hur de rekryterats. Ända sedan slutet av 1600-talet har knekt fasats ut emot den officiella 
benämningen soldat (källa: Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/ 
l%C3%A5ng/knekt-(2), (besökt 180728) Användningen av benämningen knekt har emellertid inte 
helt upphört i talspråk. En känd knekt är Vilhelm Mobergs Gustav Rask, nämndes inledningsvis i 
boken, som tjänstgjorde som indelt soldat tillsammans med 500000 andra män i Knekthållet under 
sista halvan av 1800-talet, innan reformering till värnplikt 1901. Benämningen knekt har ibland 
även uttalats skämtsamt eller, av andra personalkategorier, aningen nedsättande. 
111 Det beskrevs Officersförbundet som varandes "Huggsexa" om att bli det fackförbund som anslöt 
flest av de anställda soldaterna. Ett tillskott av medlemmar från den personalkategori som i och 
med reformen skulle bli den kvantitativt största sågs därför välkommet av Officersförbundet, vars 
ordförande beskrev att soldater skulle bli fackliga medlemmarna och skulle komma att ”f rändra 
den fackliga makt- oc  infl tandekartan.” ”Den som l ckas rekr tera soldaterna vinner givetvis 
också inflytande, det kan man inte blunda för, sade ordförande Lars Fresker i en artikel i 
medlemstidningen Officerstidningen (2010:5, s. 17) 
112 För vidare läsning om Knektkårens etablering och om Parabellum 
https://www.officersforbundet.se /globalassets/pdfer/officerstidningen/2013-2014/web_ot4_13.pdf, 
sidorna 13-17, besökt 180728 
113 Väbel eller Fältväbel var en kategori inom armén i Sverige fram till 1833. Hade hand om 
administration samt tillsyn avseende ordning och snygghet. Källor: NE, samt Släktforskningssidan 
Centrala soldatregistret samt uppgift från Uppsala Landsarkiv  

Värnpliktiga, kollegor och ledarskap 

113 

verkare i Afghanistan som en del soldater kommit att känna till då de tjänstgjort 
där114. 

Tillsammans visar soldatkårernas etablering, soldatmässarnas tillkomst, mässarnas 
inredning med artefakter kopplade till kåren och till kärnuppgiften, traditionsskap-
ande avseende ritualer, högtider samt årligt återkommande tävlingar och prestat-
ionsprov att övergången till anställda soldater inte tog samma väg som vid föränd-
ringen av befälsordningen 1972 samt 1983 när olika personalkategorier slogs ihop. 
Då hade de olika personalkategoriernas mässar blivit till gemensamma mässar. 
Detta visar att vid övergången från plikt till anställda soldater och sjömän fanns det 
en förståelse om att soldat var egen personalkategori, men att det kunde betyda 
olika saker från plats till plats, eftersom det inte varit bestämt från centralt håll vad 
det skulle betyda. I vissa fall kom det därför att bli till en ny praktik där Soldatkå-
ren, ofta med stöd från den lokala förbandsledningen, och ofta även från den lokala 
soldathemsstiftelsen115, etablerade nya mässar, medan på andra orter öppnades de 
gamla mässarna upp för alla medarbetare oavsett personalkategori. 

På fartyg var det lite annorlunda, även om historiken kring en uppdelning mellan 
olika kategorier är likartad. En skillnad var att de mindre ytorna på fartyg utgjorde 
begränsningar. 

7.4.2 Från mäss till gunrum 
På örlogsfartygen fanns det i regel ett gunrum116 där officerarna åt och mässen där 
sjömännen åt. Det kunde se olika ut beroende på fartygets storlek: på större fartyg 
kunde man ha fler utrymmen utöver dessa, till exempel fartygschefens kajuta, och 
uppdelad mäss på värnpliktiga och kadetter. 

Ombord på fartyget HMS X117 hade dess gunrum väggar av mörkt blankt trä, och de 
pryddes av ett par vapensköldar och kungaporträtt. Till måltiderna lades vita linne-
dukar på borden. Måltiderna verkade utgöra viktiga stunder, dels för att det var en 
chans för samtal efter en ofta intensiv vakt, och dels därför att det inte fanns så 
mycket att göra under frivakten till sjöss. De fina råvarorna och den vällagade ma-

                                              
114 Försvarsmakten, "En mötesplats för soldater", 140925: 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt /2014/09/en-motesplats-for-soldater/ (besökt 180727) 
115 Svenska Soldathemsförbundet har 150 år gamla rötter, och är en ideell organisation, och ger 
stöd till soldater, men även till veteraner och anhöriga. Stödet ges i samband med insatser, men 
även i vardagen i form av 19 soldathem runt om i landet som erbjuder bland annat fika, 
föreläsningar, fritidssysselsättningar (allt från biljard till dykkurser) samt samtalsstöd av fältpastor. 
Mer om Svenska Soldathemsförbundet, dess långa historia och verksamhet finner du här: 
https://soldathem.org/ 
116 Enligt Nationalencyklopedin har ordet Gunrum spårats tillbaka till år 1835 och kommer av det 
engelska ordet gun room (gun = kanon). Detta då gunrummet var situerat på ett av batteridäcken 
förr i tiden. Batteri annat ord för kanoner på rad oc  däck är en ”våning” på ett fart g. 
117 Försvarsmaktens fartyg brukar heta HMS och därpå följer det enskilda fartygets namn. HMS 
står för Hans Majestät Skepp. 



Jönköping International Business School 

114 

ten ombord verkade vara ett skäl i sig för att vänta på måltiderna som serverades var 
sjätte timme. Annat man gjorde under frivakten, förutom att vila och försöka samla 
några timmars sömn inför nästa vakt, var att läsa en bok, se en film eller att, med de 
små medel som fanns, utöva enkel fysisk träning. 

Samtalet vi hade i gunrummet handlade om hur praktiken ombord hade omprövats 
och funnit nya lösningar sedan besättningen börjat bestå enbart av anställd personal. 
Chefen berättade att när det gällde måltiderna, så åt fortfarande sjömän och office-
rare var för sig, officerarna i gunrummet och sjömännen i mässen. Det fanns helt 
enkelt inte någon utrymmesmässig möjlighet för alla att äta och att under frivakt 
uppehållas i samma utrymme, och någon annan typ av skärning och uppdelning 
mellan mäss och gunrum hade inte diskuterats. 

Däremot, när det gällde arbetsplatsträffar118 hade de på fartyget valt att genomföra 
denna med styrbords vakt respektive babords vakt119 med sjömän och officerare 
blandat, vilket alla tyckte var bra, enligt hans bedömning. Några befäl upplevde 
dock att det var svårt att "öppna sig och lätta sina problem" inför sjömännen, då de 
helst ville ha en lite distanserad relation. Det fanns även några sjömän som upp-
levde att de frågor som de ville prata om var för små för att ta upp när befälen var 
med på samma arbetsplatsträff. En känsla av över- och underordning fanns fortfa-
rande kvar, men det kunde inte ändras på nyordningen – besättningen fick vänja sig 
vid denna. Cheferna såg ett högre värde i att skapa en personalgrupp, inte en splittra 
den. 

Matsituationen ombord hade emellertid påverkats på ett annat sätt. Kockarna hade 
tidigare varit värnpliktiga och hade inga reglerade arbetstider, utan hade kunnat 
jobba fler timmar och mer flexibelt, berättade befälen. Sedan reformeringen hade 
även kockarna ombord blivit anställda och därför blev det en ändring när det gällde 
matservering under nätter och tidig morgon, när de inte hade sjödygn. Kocken 
skulle då förbereda frukost och eventuell nattskaffning, och övriga i besättningen 
hade fått sätta fram mat som förberetts av kocken. Detta upplevdes av vissa som en 
kännbar förändring emot förr, men för de flesta var det ett nytt sätt som ganska 
snabbt blev till rutin. 

På vilken annan arbetsplats som helst kanske inte städningen är något som medar-
betaren i gemen fäster så stor vikt vid, men ombord på HMS X var rengöringen en 
av de saker som det pratades mycket och ingående kring. Att rengöringen uppfatta-
des som så viktig visade sig ha flera bottnar. Besättningen påvisade en känslo-
mässig bundenhet vid sitt fartyg. Att vårda fartyget, att det skulle vara i fint skick − 
oc  därmed rent − pratades det om med stolthet. Delar av besättningen pratade 
ibland om ”sitt” fart g oc  jämf rde sig med andra fartyg. I dessa samtal framkom 

                                              
118 Arbetsplatsträffar, så kallade APT, är ett möte som möjliggör för medarbetare och chef att ha en 
dialog kring frågor som rör bland annat arbetssituation och arbetsmiljö. 
119 Besättningen är uppdelad i två olika vakter, styrbords vakt och babords vakt, som jobbar 
vartannat sextimmarpass dygnet runt. Samtliga befattningar finns alltså i båda vakterna för att 
fartyget skall kunna fungera 24 timmar om dygnet. 

Värnpliktiga, kollegor och ledarskap 

115 

det då och då att just skicket var en viktig faktor och något de var stolta över vad 
gällde HMS X. 

Rengöringen var också viktig utifrån ett hygieniskt perspektiv. Ombord bodde och 
verkade alla tätt inpå varandra, vilket gjorde att smittor lätt spreds. Det var viktigt 
att besättningen skulle förbli frisk och hålla stridsvärdet uppe. Med stridsvärde av-
ses måttet på besättningens förmåga att prestera och genomföra sina uppgifter. Med 
ett lågt stridsvärde skulle de bli sårbara inför fienden. Rengöringen kopplades också 
till materielvård, som krävde att både ytor och detaljer var rena och fungerade. Det 
ingav en trygghet och försäkran om att de var funktionellt dugliga om det skulle bli 
skarpt läge. Sett som materielvård istället för städning, kunde rengöringen lättare 
kopplas till striden och gavs därmed en mer professionell och militär funktion. 

Rengöringen var en uppgift som sedan mycket lång tid tillbaka hört till de 
värnpliktigas uppgifter ombord. Den hade ägt rum i form av daglig rengöring till 
sjöss, men det blev också en större rengöring efter det att fartyget lagt till vid kaj. 
Befälen hade då kunnat åka hem, medan de värnpliktiga, som inte var arbetstidsre-
glerade, kunnat stanna kvar och rengöra båten. Ett av befälen, som arbetat vid sjö-
gående förband ett antal år, berättade, med en humoristisk ton, att det förr hade varit 
så formellt att när en värnpliktig matros skulle komma upp på bryggan hade han fått 
gå upp i enskild ställning120 och fått anhålla om lov att få tömma papperskorgen. 
Men det var förr, och då flöt det på utan att rengöringen var något som var föremål 
för diskussion. 

Nu var det annorlunda. I och med övergången från plikt till frivillighet fanns det 
endast anställd arbetstidsreglerad besättning ombord. De värnpliktiga hade betrak-
tats som gratis arbetsstyrka, medan nu hade det blivit tydligt att all övertid kostade. 
Rengöringen hade därför blivit en fråga, både på grund av kollegor skulle vara jäm-
lika, men också på grund av kostnaden för att låta sjömännen städa. Frågan hade 
därmed aktualiserats, men hade inte fått ett självklart svar på HMS X. 

På fartyget hade de en kort period anlitat en privat städfirma, men de hade upphört 
med detta, då de ansåg att dessa inte höll tillräckligt hög kvalitet på rengöringen. 
Rengöringen var alldeles för viktig för att tummas på. Alternativet, att betala övertid 

                                              
120 Givakt är en militär beteckning för den högsta av lystringsgrader. Då intas enskild ställning. 
"Lystringsgraden givakt används när fullständig uppmärksamhet och god hållning krävs samt vid 
hälsning. Fullständig tystnad och stillhet ska iakttas. På stället intas enskild ställning. Kommando: 
Giv akt! Hälarna tillsammans och i jämnhöjd, fötterna i 45 graders vinkel (fotlängd mellan 
tåspetsarna). Benen helt raka. Kroppstyngden mitt på fotbladet och lika fördelad på båda fötterna 
(inte på trampdynorna). Armarna väl tillbakaförda och helt raka längs sidorna, handlederna något 
vinklade nedåt så att tummen kommer i linje med underarmen (tummen vid byxsömmen). 
Händerna knutna med tummen mot pekfingrets andra led, knytnäven hålls med tummen riktad mot 
baksidan av hälen och lillfingret med känning mot låret. Huvudet väl uppburet och blicken riktad 
rakt fram (mot ögonmärke)." https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-
myndigheten/dokumentfiler/ reglementen/r-parad-3-2017.pdf, sidan 15, besökt 181528). Övriga 
lystringsgrader är lystring, manöver, lediga, fältlystring och rast. http://faltartisterna.se/wp-
content/uploads/2018/05/fmr.pdf / (besökt 191121) 
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118 Arbetsplatsträffar, så kallade APT, är ett möte som möjliggör för medarbetare och chef att ha en 
dialog kring frågor som rör bland annat arbetssituation och arbetsmiljö. 
119 Besättningen är uppdelad i två olika vakter, styrbords vakt och babords vakt, som jobbar 
vartannat sextimmarpass dygnet runt. Samtliga befattningar finns alltså i båda vakterna för att 
fartyget skall kunna fungera 24 timmar om dygnet. 
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120 Givakt är en militär beteckning för den högsta av lystringsgrader. Då intas enskild ställning. 
"Lystringsgraden givakt används när fullständig uppmärksamhet och god hållning krävs samt vid 
hälsning. Fullständig tystnad och stillhet ska iakttas. På stället intas enskild ställning. Kommando: 
Giv akt! Hälarna tillsammans och i jämnhöjd, fötterna i 45 graders vinkel (fotlängd mellan 
tåspetsarna). Benen helt raka. Kroppstyngden mitt på fotbladet och lika fördelad på båda fötterna 
(inte på trampdynorna). Armarna väl tillbakaförda och helt raka längs sidorna, handlederna något 
vinklade nedåt så att tummen kommer i linje med underarmen (tummen vid byxsömmen). 
Händerna knutna med tummen mot pekfingrets andra led, knytnäven hålls med tummen riktad mot 
baksidan av hälen och lillfingret med känning mot låret. Huvudet väl uppburet och blicken riktad 
rakt fram (mot ögonmärke)." https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-
myndigheten/dokumentfiler/ reglementen/r-parad-3-2017.pdf, sidan 15, besökt 181528). Övriga 
lystringsgrader är lystring, manöver, lediga, fältlystring och rast. http://faltartisterna.se/wp-
content/uploads/2018/05/fmr.pdf / (besökt 191121) 
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för att delar av besättningen, det vill säga sjömännen, skulle sköta all rengöring efter 
ordinarie arbetstid, hade å andra sidan blivit för dyrt. 

HMS X:s lösning på rengöringsfrågan blev principen att "vi har alla smutsat ner, nu 
hjälps alla åt att rengöra". 

…när vi är till sj ss då reng r vi ju med den fria vakten oftast … Jag  ar 
också signalerat till befäl att jag vill att de som har möjlighet utav befälen 
skall hjälpa till med rengöringen. Har man inga arbetsuppgifter och är man 
ledig kan man stödja med det. 

Det varierade emellertid från fartyg till fartyg hur rengöringsfrågan lösts, och i vil-
ken grad sjömännen skötte rengöringen. Det var upp till varje fartyg att pröva 
och/eller ompröva sina rutiner för rengöring. 

... så att jag har ju fått påverkan från andra sekonder att vi ska sluta med det, 
för att de inte tycker att det är befälens uppgift att rengöra, men jag är inte 
beredd, att ge upp det. 

…det är den främsta anledningen till att det är bättre ombord på detta farty-
get både när det gäller mentalitet oc  när det gäller reng ring, …. Det är f r 
att vi stödjer och hjälps åt allihop när vi är till sjöss, det ger så mycket, inte 
bara att det blir renare, utan besättningskänslan... det är helt otroligt vilken 
effekt det har. 

Lösningen på rengöringsfrågan var ett exempel på att en etablerad praktik funnit sin 
nya form inom ramen för reformeringen. Den nya vanan hade tillkommit utan nå-
gon central styrning, utan istället mognat fram utifrån samråd emellan befälhavare 
och besättningsmedlemmar ombord. Delvis var förändringen orsakad även av den 
ekonomiska realiteten, då de anställda sjömännen i och med reformeringen hade lön 
och rätt till övertid som övriga anställda. 

En annan gammal tradition var officersbalen, om hur denna och andra praktiker 
(om)prövats skriver jag i det följande. 

7.4.3 Officersbal eller personalfest, och andra frågor 
En stor begivenhet har sedan lång tid tillbaka varit den årliga balen, som tradition-
ellt varit endast för officerare. Värnpliktiga har av olika skäl aldrig varit bjudna till 
balen. När värnplikten upphörde, och det fanns militära medarbetare på förbandet 
som inte var officerare väcktes frågan om vilka inbjudan till balen skulle gå till. 
Högste chefen tyckte det var självklart att en inbjudan skulle inkludera de nya med-
arbetarna. 

Alla officerare tyckte att man då lika gärna kunde kalla det för personalfest istället 
för officersbal, när det ändå tappat syftet. Enligt vissa var det ett inte oansenligt an-
tal bland officerarna som tyckte så, enligt andra var det endast ett fåtal som vidhöll 
att endast officerare skulle bjudas in till balen. Hur det än var med det, så beslutade 
chefen att alla medarbetare skulle bjudas in. 
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... där är det många, där är det ungefär hälften som tycker att man ska ha 
den blandad. [Högste] chefen bestämde att det ska vara blandat men många 
tycker att vi är på väg att sudda ut för mycket av traditionerna, att officers-
kollektivet har haft det på ett sätt och att det inte är samma sak... att man 
inte ska blanda. 

Som konsekvens avstod vissa av officerarna från att gå på tillställningen. Det andra 
året med anställda var det en ny högste chef som, efter att ha hört runt på förbandet, 
gick på linjen att hålla balen för enbart officerare. En av stabsmedarbetarna kom-
menterade detta: 

Hälften av sjömännen tycker också att det ska vara delat och hälften av 
sjömännen tycker det ska vara tillsammans. Så att jag förstår att [chefen] 
har blivit jädrigt villrådig... 

Även detta år, berättades det, var det vissa som stannade hemma, men denna gång 
för att de ansåg att alla skulle varit inbjudna. Tredje året var emellertid samtliga an-
ställda inbjudna och så hade det varit sedan dess, "och de som inte kan acceptera 
det, det är ju bara att tacka nej.   r (…)  ar nu c efen valt  ur  an vill  a det så är 
det så det gäller”, sade en av de   gre c eferna. Efter detta tredje år förekom det 
inga fler ifrågasättanden kring inbjudningslistan. Men i och med att de nya medar-
betarna inkluderades beskrevs det att vissa officerare upplevde att statusen på själva 
festligheten sjönk, och även att deras egen exklusiva position upplevdes hotad. 

Andra (mindre) frågor som kom att prövas och/eller omprövas i den lokala prakti-
ken var parkeringar, speciellt på de platser där begränsad yta varit ett problem. På 
vissa kyligare orter var det i synnerhet de parkeringsplatser med tillgång till motor-
värmare som diskuterades. Frågorna hade sin upprinnelse i att i det gamla värn-
pliktssystemet hade officerarna oftast haft sina parkeringar närmre arbetsplatsen än 
de värnpliktiga. På vissa platser fanns särskilt utmärka parkeringsplatser för an-
ställda och andra för värnpliktiga. På en del orter låg värnpliktsparkeringen inte inne 
på det militära området, utan på en närbelägen plats utan möjlighet att ta in den pri-
vata bilen på det militära området. Motorvärmare var inte heller förbihållet samt-
liga, utan fanns endast vid vissa parkeringar. 

Jag fick höra många olika perspektiv på denna fråga, allt ifrån att de alla var perso-
nal och därför hade lika rätt till parkeringarna, till att eftersom det var helt naturligt 
för alla att högste chefen hade sin egen parkeringsplats då är det väl också naturligt 
att officerare har sina och soldaterna sina. På ett par av förbanden som jag hade mer 
kontakt med bedömdes frågan så komplex att den, liksom när det gällde frågan om 
matsalar, och gemensamt gym behövde beredas i staben och sedan föras in i ett po-
licydokument som förbandet höll på att upprätta i samband med övergången från 
plikt till frivillighet. Jag vet emellertid inte om det innan reformering funnits mot-
svarande dokument som reglerat de värnpliktigas parkeringar, eller om denna fråga 
reglerats av samma uppsättning etablerade normer som reglerade att värnpliktiga 
inte fick gå över gräsmattan för att komma till matsalen. 

* 
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I nästa kapitel kommer jag att beskriva hur insatser samt övning och träning inför 
insatser beskrevs utifrån den nya personalförsörjningen med anställda soldater och 
sjömän. 
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8 Utbildning, övningar och insatser 

Ett bra ledarskap samt att soldater och sjömän skulle känna sig som kollegor till de 
befintliga anställda ansågs således som en betydande del av reformeringen. Men det 
fanns även andra aspekter av Försvarsmaktens verksamhet som många uppfattade 
var av sådan karaktär att de skulle kunna skapa stimulans och motivation åt de ny-
anställda, så att de skulle kunna trivas med sitt arbete. 

En sådan aspekt var den inledande grundläggande militära utbildningen. Därefter 
fanns det uppgifter som var attraktiva, framför allt sådana som uppfattades som 
"skarp" verksamhet. Det kunde vara internationella eller nationella insatser samt 
övningar som var bra planerade, trovärdiga och gärna med internationellt delta-
gande. Sedan fanns det även annan nationell verksamhet som tidigare hade lösts av, 
bland andra, värnpliktiga. 

8.1 Från specifik till standardiserad militär grundutbildning  

Innan en soldat eller sjöman kunde anställas skulle de genomgå en grundläggande 
militär utbildning121. Under värnpliktstiden borde utbildningsplanering följa 
målstyrningsdokumentet Försvarsmaktsgemensamma krav på förmåga hos Soldater 
och Sjömän (FSS), så att samtliga vid värnpliktens slut skulle ha uppnått dessa krav. 
Varje förband utbildade sina egna värnpliktiga122, men FSS var grunden för den 
generella utbildningsplaneringen. Vid godkända vitsord efter genomförd värnplikts-
utbildning kunde individen krigsplaceras. Utbildningen kunde sedan skilja sig åt till 
längd och innehåll beroende av vilken befattning den värnpliktige var krigsplacerad 
i. Denna roll bestämdes i stort utifrån organisationens behov, den enskildes önske-
mål, och hans eller hennes profil och resultat vid mönstring. Enligt Lagen om Total-
försvarsplikt (1994:1809) kunde längden på grundutbildningen vara som minst 80 
dagar och som längst 615 dagar. För det stora flertalet var dock grundutbildningen 
330 dagar (11 månader) lång, men kunde vara längre beroende på tjänstegren och 
om personen var befälsuttagen. 

En annan aspekt som präglat den tidigare värnpliktsutbildningen var att den genom-
fördes i den lokala praktiken. Det fanns variationer mellan de olika försvarsgrenarna 
– marinen, flygvapnet eller armén – i vilken utbildningen genomfördes, men det 
fanns också variation inom försvarsgrenarna. Att värnpliktsutbildas vid ett pansar-
förband kunde skilja sig väsentligt från att utbildas inom infanteriet, trots att de 
båda två tillhörde armén, liksom utbildning inom flottan skilde sig åt från den som 
gavs vid ett amfibieförband, trots att de båda tillhörde marinen. Dessa skillnader 
hade inte enbart att göra med att man utbildades för en specifik krigsplacering och 
                                              
121 Om det inte var så att personen tillhörde det så kallade magasinet, vilket innebar att de redan 
fullgjort allmän värnplikt. 
122 Vissa moment och utbildning i generella förmågor kunde förband ibland anordna gemensamt. 
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fördes i den lokala praktiken. Det fanns variationer mellan de olika försvarsgrenarna 
– marinen, flygvapnet eller armén – i vilken utbildningen genomfördes, men det 
fanns också variation inom försvarsgrenarna. Att värnpliktsutbildas vid ett pansar-
förband kunde skilja sig väsentligt från att utbildas inom infanteriet, trots att de 
båda två tillhörde armén, liksom utbildning inom flottan skilde sig åt från den som 
gavs vid ett amfibieförband, trots att de båda tillhörde marinen. Dessa skillnader 
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121 Om det inte var så att personen tillhörde det så kallade magasinet, vilket innebar att de redan 
fullgjort allmän värnplikt. 
122 Vissa moment och utbildning i generella förmågor kunde förband ibland anordna gemensamt. 
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att utbildningen därmed var olika, utan var även formad av de vanor och traditioner 
som fanns vid de olika förbanden. 

För det frivilligt anställda försvaret beslutade man om en annan ordning. Den nya 
Grundläggande Militära Utbildningen (GMU) var generell, vilket betydde att ut-
bildningen hade som mål att vara identisk oavsett om den enskilde rekryten sedan 
ville fortsätta inom armén, marinen eller flygvapnet. "Bra och lika" var devisen 
bakom utbildningens upplägg, berättades en person i utbildningsledningen för mig. 
GMU var också kortare (90 dagar) än vad tidigare grundutbildningen för värnplik-
tiga var. Värnpliktsutbildningen hade ägt rum på samtliga förband samtidigt, medan 
vad gäller GMU fanns det tre till fyra olika inryckningstidpunkter per år där lokali-
seringen av utbildningen varierade mellan olika förband i landet. 

Informationshäftet som riktade sig till potentiella rekryter hette därför "Nittio da-
gar". I häftet beskrevs utbildningen under rubriken: "Varsågod, de nittio dagarna på 
fem minuter". På ett uppslag beskrevs att utbildningen var organiserad genom fem 
ingående strimmor; A, B, C, D och E samt sju olika projekt. Samtliga utplacerade 
över en tidslinjal om 12 veckor – de 90 dagarna. 

På sista sidan av informationstexten stod det: 
"Välkommen till vår verklighet!". Detta re-
fererade till rekryteringskampanjen med 
samma namn som bedrevs inför starten av 
GMU i mars 2011. 

Alltigenom var upplägget och informationen 
genomtänkt och välstrukturerad. Utbildningen 
hade även föregåtts av en minifältövning där 
målbilden för utbildningen förevisades. Det 
hade utsetts en ansvarig överste för utbild-
ningen som helhet, vilken bland annat skulle 
inspektera utbildningens genomförande, om 
målsättningarna uppnåddes samt säkerställa 

rekryternas nöjdhet. 

Det standardiserade utförandet av GMU be-
tydde att utrymmet för förbanden att tolka var liten. Då dess genomförande dessu-
tom inspekterades centralt, kunde eventuella avvikelser rättas till, om något förband 
skulle ha misstolkat något. 

Många av förbandscheferna var nöjda med att ha en "rikslike", som någon sade, 
eller "försvarsmaktsgemensam" utbildning. Några förbandschefer var mindre nöjda, 
framförallt de som inte kom från armén. De hade önskat att utbildningen skulle ha 
varit mer anpassad till de olika försvarsgrenarnas behov. Men det fanns även chefer 
från armén som tyckte att det hade underlättat om de hade haft ett större tolknings-
utrymme. Standardiseringen och frånvaron av tolkningsmöjligheter frustrerade 
dessa chefer, medan andra uppskattade tydligheten och kvalitetssäkringen. 

Det var framför allt marina chefer som ansåg att utbildningen var en "armélösning". 
Med detta menade de att de rekryter som var intresserade av det marina inte skulle 

Bild 8.1 Informationshäftet om 
GMU - "Nittio dagar". Foto: 
Försvarsmakten 
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möta detta förrän senare; istället fick de en bra grundutbildning kopplat till arméns 
behov. Några av dem beklagade att deras försvarsgren ofta behandlades som något 
avvikande från den generiska försvarsmaktslösningen anpassad till arméns behov. 

Ett begrepp som dök upp då och då under tiden på fältet var värnpliktstempo. Värn-
pliktstempo var ett mycket högt tempo som befäl hållit under värnpliktsutbild-
ningen. Bakgrunden var att värnplikten var förhållandevis kort, och tydligt avgrän-
sad med ett slut. Under denna begränsade tid skulle de värnpliktiga genomgå en rad 
moment och därmed uppnå målsättningarna för utbildningen. Under värnpliktsut-
bildningen var inte de värnpliktiga arbetstidsreglerade, eftersom deras villkor styr-
des av pliktlagen och inte arbetstidslagstiftningen. Icke arbetstidsreglerade värn-
pliktiga i kombination med ambitiösa befäl kunde därför resultera i långa arbetsda-
gar. 

För en del befäl som verkat inom värnpliktsutbildningen, framför allt de som arbetat 
med värnpliktsutbildning under lång tid, var det en tydlig omställning att gå från en 
utbildning som för de flesta var elva månader lång, och under denna tid utbilda den 
värnpliktige från, i regel, ringa kunskaper till fullt värnpliktsutbildad, till att utbilda 
och samöva anställda soldater som förhoppningsvis skulle stanna de sex till åtta 
åren som man i planeringsunderlaget angivit. Denna omställning hade flera di-
mensioner, då tempot var något som ofta satt i ryggmärgen på befälen, samtidigt 
som soldaterna inte kunde hålla detta höga tempo under en längre tid. 

Flera chefer sade att befälen måste slå ner på tempot, annars kommer de nyrekryte-
rade soldaterna antingen bli skadade och utslitna eller sluta på grund av det höga 
tempot. En av dem reflekterade kring den nya praktiken: 

Tidigare har vi varit tvingade att få in det på elva månader, då har vi hela ti-
den pushat. Och även om de värnpliktiga hade svårt att se i början vad det 
här syftade till... för det har inte alltid hunnits med att motiveras, så har de 
ju tvingats att vara kvar. Och efter kanske sex, sju månader har de förstått 
vikten av det som vi gjorde de första månaderna... Men gör man likadant 
framöver här, när folk kan lämna, alltså på dagen i stort sett. Då tror jag att 
man begår ett misstag. 

...man har kunnat pusha, tror jag, ganska mycket hårdare än vad man kan 
göra framöver. Nu menar jag inte att vi ska införa curlingofficerare som 
rensar planen framför och bär utrustning och sådär, utan man måste ju ställa 
höga krav även fortsättningsvis. Men man får pusha på ett lite annat sätt, 
kanske inte lika snabbt. För det är ju heller inte lika bråttom. Vi har ju be-
tydligt längre tid på oss att nå fram till den färdiga produkten. 

Skador var något som både chefer och befäl kom tillbaka till kopplat till de värn-
pliktiga, och hur hårt de körde på under värnpliktstiden. En chef berättar att synen 
var lite "förbrukningsvara" över de värnpliktiga, om en värnpliktig fick en knäskada 
på grund av överbelastning så kom det en ny istället: "…men i det nya anställda 
försvaret måste vi ta väl hand om varje individ för det kommer ingen ny. Man har 
också att se till sitt arbetsgivaransvar och göra rehab-plan om någon skulle skadas." 
Det var på detta sätt flera chefer beskrev det ändrade tempot som krävdes om sol-
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möta detta förrän senare; istället fick de en bra grundutbildning kopplat till arméns 
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daterna skulle orka verka under lång tid. Andra påpekade att det gällde att vårda de 
som kommer, för annars kan de säga upp sig. Ändå noterade jag att det inte var 
ovanligt att soldater, i olika sammanhang och på olika platser, beskrevs i termer av 
produktion, volymer, soldatämne och leverans, vilket jag tolkar som att det paral-
lellt med den nya "alla är kollegor"-tonen fanns ett mer fabriksmässigt sätt att för-
hålla sig till personal. Eller satt det kanske "bara" kvar i språket?  

Nu går jag vidare och beskriver det som mötte soldater och sjömän efter utbild-
ningen – övningar och sedan "skarp verksamhet". 

8.2 Övning ger färdighet, och lite till 

I detta avsnitt kommer militära övningar presenteras som en framgångsfaktor för att 
lyckas behålla de rekryterade soldaterna och sjömännen över en längre tid. Jag skall 
först kort beskriva vad det betyder, för att ge läsaren en ökad förståelse för dess roll 
i allmänhet och med koppling till reformeringen i synnerhet. 

Militär övning syftar ytterst till att öka förmågan att lösa uppgiften i skarpt läge, det 
vill säga att stärka försvarets operativa förmåga.123 En övning definieras inom 
Försvarsmakten som en: "kollektiv aktivitet där staber och/eller krigsförband genom 
extern stimuli och komplexa scenarion aktiveras i syfte att omhänderta de uppgifter 
de är utbildade för och samtidigt kunna utvärderas i syfte att bedöma förmåga och 
beredskap" (FM Policy Utöva, remissutgåva 2). 

En bärande del av Försvarsmaktens verksamhet går därför ut på att öva på att lösa 
militära uppgifter i olika situationer som kan tänkas uppstå i olika kontexter. Öv-
ning kan därför ske både i syfte att öka förmågan att värna den territoriella integri-
teten från väpnat angrepp, det vill säga det nationella perspektivet, eller att öva inför 
en internationell insats. 

När det gäller det förstnämnda syftet, så handlade dessa övningar under reforme-
ringen snarare om ett så kallat återtagande av en förmåga att kunna uppträda i större 
enheter, så som brigad124 och försvarsmaktsgemensamt. Sådana större övningar 
hade inte genomförts sedan tidigt 1990-tal på grund av olika skäl, såsom säkerhets-
politisk avspänning, strategisk vilsenhet, säkerhetspolitisk inriktning mot internat-
ionella insatser, samt på grund av ekonomisk och personell knapphet125. 

                                              
123 Förutom förmågemässig övning kan det givetvis finnas andra syften med övning, till exempel 
signalvärden avsedda för opinion och civila samhället, allierade och partners samt möjliga fiender. 
124 Brigad är en självständig stridsenhet om cirka 5000 personer. Med självständig avses i detta fall 
att brigaden innehåller alla de förmågor som krävs för att vara självförsörjande och ha uthållighet i 
strid en längre tid. 
125 Övningar hade under reformens första år inte kunnat genomföras i större enheter än på kompani-
nivå, vilket gjorde att den nationella förmågan – att försvara Sverige vid angrepp – av många 
officerare på förbanden, inte upplevdes vara uppnådd. 
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Vad gäller den internationella uppgiften så krävdes övning som förberedelse för 
insats, och när insatserna varit frekvent förekommande minskade behovet av öv-
ningar. I tider när insatserna varit färre har övningen varit viktig för att vidmakthålla 
och utveckla den operativa förmågan. 

Storleksmässigt kan en övning vara allt från en liten stabsövning eller mindre öv-
ning inom ramen för pluton eller kompani till en storskalig försvarsgrens- eller för-
svarsmaktsgemensam övning. 

Platsen kan vara hemma eller borta, och arenan kan vara i luften, på marken, till 
sjöss eller en samövning mellan dessa. Dessutom kan det vara antingen en nationell 
övning där Försvarsmakten övar ensamt126 eller en internationell övning där två el-
ler flera nationer övar tillsammans på att bland annat ta och ge stöd av varandra. 

Övningar kan inbegripa allt från att ge stöd till civilbefolkning, till samverkan med 
andra aktörer och den väpnade striden. Verklighetstrogna återkommande övningar 
ger sedan en möjlighet att, efter analys av övningsledning eller motsvarande, kunna 
svara på frågan om vad som fortsatt behöver övas för att uppfylla de nivåer på krig-
föringsförmåga som ställs på krigsförbanden. 

För individer har övningar varit ett sätt att omsätta de egna förmågorna i samarbete 
med kollegorna i syfte att bli bättre tillsammans. Det är den enskilde soldaten eller 
sjömannen som får ställa sig frågan vad han eller hon behöver utveckla samt också 
arbeta för att detta uppnås.127 Övningar handlar emellertid främst om det kollektiva 
agerandet, så som stor del av militärt uppgiftslösande gör. För Försvarsmakten är 
därför övningarna ett mycket viktigt, helt avgörande medel för att förbereda sig på 
att kunna lösa sina uppgifter. 

På förbanden där reformeringen pågick gavs också en annan innebörd till övningar. 
Förbandschefer sade ibland att de inte ansåg sig ha många verktyg i sin hand när det 
gällde att stimulera soldater och sjömän att stanna kvar. De hade önskat större ra-
mar, fler mandat och möjlighet till lokal anpassning, men denna begränsande ram 
upplevdes ofta som hämmande för lokal kreativitet. 

De möjligheter som chefer på förbanden ändå upplevde att de hade i det att genom-
föra reformeringen kopplades till utvecklingen av soldaternas och sjömännens yr-
kesroll genom övning och träning. Övningar som prövade och stärkte soldatens eller 
sjömannens yrkesfärdigheter uppfattades bidra till att de stannade kvar längre. Att 
soldaten eller sjömannen fick möjlighet att delta i internationell insats, nämndes ofta 
som den främsta motivatorn, när reformeringen inletts. 

Genomförare bedömde att för de som inte kunde åka till Afghanistan eller Adenvi-
ken när de ville, kunde övningar betraktas som någon form av ersättning för insats; 
något som var så nära internationell tjänst de kunde komma, speciellt om övningen 
                                              
126 Under perioden efter det primära fältarbetet har det p.g.a. en ändrad försvars- och 
säkerhetspolitisk inriktning även ägt rum fler övningar tillsammans med andra nationella aktörer 
med beröring mot det nya totalförsvaret, såsom kommuner och andra myndigheter. 
127 Försvarsmaktens Handbok Utbildningsmetodik (2013). 
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enheter, så som brigad124 och försvarsmaktsgemensamt. Sådana större övningar 
hade inte genomförts sedan tidigt 1990-tal på grund av olika skäl, såsom säkerhets-
politisk avspänning, strategisk vilsenhet, säkerhetspolitisk inriktning mot internat-
ionella insatser, samt på grund av ekonomisk och personell knapphet125. 

                                              
123 Förutom förmågemässig övning kan det givetvis finnas andra syften med övning, till exempel 
signalvärden avsedda för opinion och civila samhället, allierade och partners samt möjliga fiender. 
124 Brigad är en självständig stridsenhet om cirka 5000 personer. Med självständig avses i detta fall 
att brigaden innehåller alla de förmågor som krävs för att vara självförsörjande och ha uthållighet i 
strid en längre tid. 
125 Övningar hade under reformens första år inte kunnat genomföras i större enheter än på kompani-
nivå, vilket gjorde att den nationella förmågan – att försvara Sverige vid angrepp – av många 
officerare på förbanden, inte upplevdes vara uppnådd. 
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Vad gäller den internationella uppgiften så krävdes övning som förberedelse för 
insats, och när insatserna varit frekvent förekommande minskade behovet av öv-
ningar. I tider när insatserna varit färre har övningen varit viktig för att vidmakthålla 
och utveckla den operativa förmågan. 

Storleksmässigt kan en övning vara allt från en liten stabsövning eller mindre öv-
ning inom ramen för pluton eller kompani till en storskalig försvarsgrens- eller för-
svarsmaktsgemensam övning. 

Platsen kan vara hemma eller borta, och arenan kan vara i luften, på marken, till 
sjöss eller en samövning mellan dessa. Dessutom kan det vara antingen en nationell 
övning där Försvarsmakten övar ensamt126 eller en internationell övning där två el-
ler flera nationer övar tillsammans på att bland annat ta och ge stöd av varandra. 

Övningar kan inbegripa allt från att ge stöd till civilbefolkning, till samverkan med 
andra aktörer och den väpnade striden. Verklighetstrogna återkommande övningar 
ger sedan en möjlighet att, efter analys av övningsledning eller motsvarande, kunna 
svara på frågan om vad som fortsatt behöver övas för att uppfylla de nivåer på krig-
föringsförmåga som ställs på krigsförbanden. 

För individer har övningar varit ett sätt att omsätta de egna förmågorna i samarbete 
med kollegorna i syfte att bli bättre tillsammans. Det är den enskilde soldaten eller 
sjömannen som får ställa sig frågan vad han eller hon behöver utveckla samt också 
arbeta för att detta uppnås.127 Övningar handlar emellertid främst om det kollektiva 
agerandet, så som stor del av militärt uppgiftslösande gör. För Försvarsmakten är 
därför övningarna ett mycket viktigt, helt avgörande medel för att förbereda sig på 
att kunna lösa sina uppgifter. 

På förbanden där reformeringen pågick gavs också en annan innebörd till övningar. 
Förbandschefer sade ibland att de inte ansåg sig ha många verktyg i sin hand när det 
gällde att stimulera soldater och sjömän att stanna kvar. De hade önskat större ra-
mar, fler mandat och möjlighet till lokal anpassning, men denna begränsande ram 
upplevdes ofta som hämmande för lokal kreativitet. 

De möjligheter som chefer på förbanden ändå upplevde att de hade i det att genom-
föra reformeringen kopplades till utvecklingen av soldaternas och sjömännens yr-
kesroll genom övning och träning. Övningar som prövade och stärkte soldatens eller 
sjömannens yrkesfärdigheter uppfattades bidra till att de stannade kvar längre. Att 
soldaten eller sjömannen fick möjlighet att delta i internationell insats, nämndes ofta 
som den främsta motivatorn, när reformeringen inletts. 

Genomförare bedömde att för de som inte kunde åka till Afghanistan eller Adenvi-
ken när de ville, kunde övningar betraktas som någon form av ersättning för insats; 
något som var så nära internationell tjänst de kunde komma, speciellt om övningen 
                                              
126 Under perioden efter det primära fältarbetet har det p.g.a. en ändrad försvars- och 
säkerhetspolitisk inriktning även ägt rum fler övningar tillsammans med andra nationella aktörer 
med beröring mot det nya totalförsvaret, såsom kommuner och andra myndigheter. 
127 Försvarsmaktens Handbok Utbildningsmetodik (2013). 
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hade en internationell prägel. Övningar var därför en del av det som många chefer 
kallade "bra verksamhet", vilket uppfattades stimulera soldater och sjömän till att 
stanna kvar. 

Att soldaterna och sjömännen genom övning upplevde att de utvecklades i sin 
yrkesroll och att jobbet gavs en känsla av meningsfullhet, var en utsaga som åter-
kom gång på gång på olika platser. Om övningarna var av hög kvalité, hade en di-
rekt och realistisk koppling till huvuduppgiften, skulle de kunna fungera för att få 
soldater och sjömän att vilja stanna kvar en längre tid, beskrevs det för mig. 

Förutom att de tycktes vara stimulerande ur det yrkesmässiga perspektivet, förstods 
övningarna fungera som ett socialt kitt för gruppen, plutonen eller större delar som 
förbandet. Det är nämligen inte sällan som officerare – de något äldre, som upplevt 
de större försvarsmaktsövningarna– när de presenterar sig för varandra, berättar om 
vilka skolsteg och militära kurser de genomgått och när, men även om vilka större 
övningar, så kallade KFÖ:er128, de deltagit i och vilken roll de haft under dessa. Att 
tillsammans ha genomfört en KFÖ eller annan större övning var något som ibland 
beskrevs av äldre officerare som att skapa band för lång tid framöver. 

Övningarna sågs därmed som ett av de medel som förbanden hade till sitt förfo-
gande när det gällde att få de nya medarbetarna att vilja stanna kvar över en längre 
tid; därför utgjorde de en tydlig del av reformeringen i den lokala praktiken. 

Men under 2011 blev ekonomin en fråga som hamnade högt upp på agendan i För-
svarsmakten. Åtgärder behövde vidtas för att det inte skulle bli ett överskridande av 
de ekonomiska anslag som myndigheten tilldelats. Uppkomsten till situationen var, 
som beskrevs i kapitel 6, att innestående ledigheter och pensionsutbetalningar hade 
kostat mer än vad som planerats för, samt att tidigarelagda rekryteringar av soldater 
och sjömän hade inneburit ökade kostnader. De ekonomiska åtgärderna som be-
hövde vidtas skulle då komma att påverka verksamheten. 

På chefsmötena talades det om anslagskrediten129 och på förbanden blev "ledighets-
berget"130 ett begrepp som nämndes. Bland de åtgärder som myndigheten beslutade 
om fanns en reduktion, vilken berörde övningsverksamheten. 

                                              
128 KFÖ = Krigsförbandsövning. FM, https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/10/kfo-vad-
ar-det/ (200515) 
129 Anslagskrediten är ett begrepp som aktualiserats i samband med ansträngda ekonomiska tider 
inom Försvarsmakten. Enligt en ordlista från Regeringskansliet från 2011/12 beskriver de 
begreppet som: "Anslagstyp som innebär att kvarvarande medel får överföras till påföljande år som 
anslagssparande och att anslaget får överskridas genom utnyttjande av anslagskredit. För 
myndigheterna är storleken tillåtet anslagssparande och anslagskredit begränsad genom generella 
regler och särskilda beslut." Regeringens Ordlista, bilaga 7; -
https://www.regeringen.se/49bb38/contentassets/ 30b9031a18f943efb4d426757ce3fa22/bilaga-7-
ordlista (besökt 180531) 
130 Anställdas innevarande ledighet räknas som en skuld från arbetsgivaren till arbetstagaren. Då 
ledighet inte betalats ut i pengar eller inte planerats in att tas ut i ledighet i samband med att 
övningsdygn genomförts har den samlade innestående ledigheten hos Försvarsmaktens personal lett 
till en ansenlig skuld för organisationen. Detta kallades bland medarbetare för ledighetsberget. 
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På chefsmötet då samtliga förbandschefer var församlade beklagade högre militära 
chefer den uppkomna ekonomiska situationen och att situationen kunde komma att 
drabba förbandens övningsverksamhet och även rekrytering. "Detta är det sista jag 
vill g ra…", sade den högre chefen till förbandscheferna i sitt anförande. Även en 
annan av de högre militära befattningshavarna sade vid detta chefsmöte: "att ställa 
övningar påverkar attraktionskraften och rekryteringen". 

En chef i försvarsmaktsledningen blev intervjuad om detta av Sveriges Radios 
Ekot131: 

Den bedömningen vi gör nu är att det rör sig om i storleksordningen unge-
fär 300 miljoner kronor. Det är en gammal ledighetsskuld som vi inte haft 
tillräckligt bra koll på från åren 2008 och framåt. Men förhoppningsvis har 
vi den kontrollen nu. 

Vi kommer att göra vissa justeringar även centralt i Försvarsmakten, till ex-
empel på Högkvarteret. Det pågår en diskussion exakt om vad vi kommer 
att göra, men det är som sagt inte bara den grundläggande militära utbild-
ningen som påverkas av detta. 

Konsekvenserna av besparingarna påverkade bland annat omfattning och innehåll i 
inplanerad övningsverksamhet (FM 23 386:66284, 2011): 

Vid arméförbanden har dessutom begränsningar i ekonomin med anledning 
av reduceringar under året påverkat verksamheten. Övning (…)  ar ställts 
in och arméns Markstridsdagar har flyttat till 2012, vilket innebär att efter 
genomförd beredskapsperiod för NBG132 11 har ingen samordnad verksam-
het över kompaninivå skett inom armén för att utveckla förbanden mot IO 
14. (s. 5) 

Inom flygvapnet ledde besparingar och omdispositioner framför allt till minskad 
flygtid nationellt, och inom marinen kopplades deras stora slutövning till den upp-
komna ekonomiska situationen: 

I oc  med att marinens slut vning (…) ställts in till f ljd av ekonomiska re-
duceringar prognosticeras ett underskridande av målsättningen att med ma-
rina stridskrafter uppträda i sammansatta förband. (op. cit., s. 7) 

I det följande beskriver jag reaktionerna inför de kommande ekonomiska besparing-
arna på förbanden Alpha och Beta, där årets övningar sågs som några av deras 
främsta aktiviteter för att behålla den personal de hade rekryterat, och de väntade 
även på att få utbilda en mängd rekryter. 

                                              
131 Sveriges Radio, P1, Ekot, "Försvaret tvingas spara", 110506: 
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4491445 (besökt 130830) 
132 Nordic Battle Group 
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hade en internationell prägel. Övningar var därför en del av det som många chefer 
kallade "bra verksamhet", vilket uppfattades stimulera soldater och sjömän till att 
stanna kvar. 

Att soldaterna och sjömännen genom övning upplevde att de utvecklades i sin 
yrkesroll och att jobbet gavs en känsla av meningsfullhet, var en utsaga som åter-
kom gång på gång på olika platser. Om övningarna var av hög kvalité, hade en di-
rekt och realistisk koppling till huvuduppgiften, skulle de kunna fungera för att få 
soldater och sjömän att vilja stanna kvar en längre tid, beskrevs det för mig. 

Förutom att de tycktes vara stimulerande ur det yrkesmässiga perspektivet, förstods 
övningarna fungera som ett socialt kitt för gruppen, plutonen eller större delar som 
förbandet. Det är nämligen inte sällan som officerare – de något äldre, som upplevt 
de större försvarsmaktsövningarna– när de presenterar sig för varandra, berättar om 
vilka skolsteg och militära kurser de genomgått och när, men även om vilka större 
övningar, så kallade KFÖ:er128, de deltagit i och vilken roll de haft under dessa. Att 
tillsammans ha genomfört en KFÖ eller annan större övning var något som ibland 
beskrevs av äldre officerare som att skapa band för lång tid framöver. 

Övningarna sågs därmed som ett av de medel som förbanden hade till sitt förfo-
gande när det gällde att få de nya medarbetarna att vilja stanna kvar över en längre 
tid; därför utgjorde de en tydlig del av reformeringen i den lokala praktiken. 

Men under 2011 blev ekonomin en fråga som hamnade högt upp på agendan i För-
svarsmakten. Åtgärder behövde vidtas för att det inte skulle bli ett överskridande av 
de ekonomiska anslag som myndigheten tilldelats. Uppkomsten till situationen var, 
som beskrevs i kapitel 6, att innestående ledigheter och pensionsutbetalningar hade 
kostat mer än vad som planerats för, samt att tidigarelagda rekryteringar av soldater 
och sjömän hade inneburit ökade kostnader. De ekonomiska åtgärderna som be-
hövde vidtas skulle då komma att påverka verksamheten. 

På chefsmötena talades det om anslagskrediten129 och på förbanden blev "ledighets-
berget"130 ett begrepp som nämndes. Bland de åtgärder som myndigheten beslutade 
om fanns en reduktion, vilken berörde övningsverksamheten. 

                                              
128 KFÖ = Krigsförbandsövning. FM, https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2011/10/kfo-vad-
ar-det/ (200515) 
129 Anslagskrediten är ett begrepp som aktualiserats i samband med ansträngda ekonomiska tider 
inom Försvarsmakten. Enligt en ordlista från Regeringskansliet från 2011/12 beskriver de 
begreppet som: "Anslagstyp som innebär att kvarvarande medel får överföras till påföljande år som 
anslagssparande och att anslaget får överskridas genom utnyttjande av anslagskredit. För 
myndigheterna är storleken tillåtet anslagssparande och anslagskredit begränsad genom generella 
regler och särskilda beslut." Regeringens Ordlista, bilaga 7; -
https://www.regeringen.se/49bb38/contentassets/ 30b9031a18f943efb4d426757ce3fa22/bilaga-7-
ordlista (besökt 180531) 
130 Anställdas innevarande ledighet räknas som en skuld från arbetsgivaren till arbetstagaren. Då 
ledighet inte betalats ut i pengar eller inte planerats in att tas ut i ledighet i samband med att 
övningsdygn genomförts har den samlade innestående ledigheten hos Försvarsmaktens personal lett 
till en ansenlig skuld för organisationen. Detta kallades bland medarbetare för ledighetsberget. 
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På chefsmötet då samtliga förbandschefer var församlade beklagade högre militära 
chefer den uppkomna ekonomiska situationen och att situationen kunde komma att 
drabba förbandens övningsverksamhet och även rekrytering. "Detta är det sista jag 
vill g ra…", sade den högre chefen till förbandscheferna i sitt anförande. Även en 
annan av de högre militära befattningshavarna sade vid detta chefsmöte: "att ställa 
övningar påverkar attraktionskraften och rekryteringen". 

En chef i försvarsmaktsledningen blev intervjuad om detta av Sveriges Radios 
Ekot131: 

Den bedömningen vi gör nu är att det rör sig om i storleksordningen unge-
fär 300 miljoner kronor. Det är en gammal ledighetsskuld som vi inte haft 
tillräckligt bra koll på från åren 2008 och framåt. Men förhoppningsvis har 
vi den kontrollen nu. 

Vi kommer att göra vissa justeringar även centralt i Försvarsmakten, till ex-
empel på Högkvarteret. Det pågår en diskussion exakt om vad vi kommer 
att göra, men det är som sagt inte bara den grundläggande militära utbild-
ningen som påverkas av detta. 

Konsekvenserna av besparingarna påverkade bland annat omfattning och innehåll i 
inplanerad övningsverksamhet (FM 23 386:66284, 2011): 

Vid arméförbanden har dessutom begränsningar i ekonomin med anledning 
av reduceringar under året påverkat verksamheten. Övning (…)  ar ställts 
in och arméns Markstridsdagar har flyttat till 2012, vilket innebär att efter 
genomförd beredskapsperiod för NBG132 11 har ingen samordnad verksam-
het över kompaninivå skett inom armén för att utveckla förbanden mot IO 
14. (s. 5) 

Inom flygvapnet ledde besparingar och omdispositioner framför allt till minskad 
flygtid nationellt, och inom marinen kopplades deras stora slutövning till den upp-
komna ekonomiska situationen: 

I oc  med att marinens slut vning (…) ställts in till f ljd av ekonomiska re-
duceringar prognosticeras ett underskridande av målsättningen att med ma-
rina stridskrafter uppträda i sammansatta förband. (op. cit., s. 7) 

I det följande beskriver jag reaktionerna inför de kommande ekonomiska besparing-
arna på förbanden Alpha och Beta, där årets övningar sågs som några av deras 
främsta aktiviteter för att behålla den personal de hade rekryterat, och de väntade 
även på att få utbilda en mängd rekryter. 

                                              
131 Sveriges Radio, P1, Ekot, "Försvaret tvingas spara", 110506: 
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4491445 (besökt 130830) 
132 Nordic Battle Group 
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När arméförbandet Alpha höll ledningsgruppsmöte, och deras chef kom in på eko-
nomi, började han med att säga: "Det är en allvarlig ekonomisk situation under 
2011", men han underströk att "det är inga svarta hål (…) utan det beror mestadels 
på en ledighetsskuld". 

Han hade fått informationen att de handlade om en 300 miljoner kronor som sakna-
des, och riktlinjerna var att skydda förbandsverksamhet och säkerställa övningar. En 
del av underskottet kunde sparas in genom att reducera höstens kommande grund-
läggande militära utbildning, en annan del skulle sparas på förbanden och reste-
rande skulle tas ifrån central kassa. Sedan stannade han upp och ställde den väntade 
frågan: "Och vad innebär detta för Alpha?" 

Flera av personerna runt bordet började direkt uttrycka sina farhågor kring de kom-
mande inplanerade övningarna. Ledningsgruppen bestämde därför att diskutera 
möjligheter till att spara utan att behöva stryka de inplanerade övningarna. Att de 
själva bör bli restriktiva med inköp, och att staben såg över alla sparmöjligheter som 
fanns, var sparförslag som flera av cheferna instämde i. Att innestående ledigheter 
skulle tas ut och att ledighet i samband med övningsdygn togs ut direkt, så att inte 
ännu mer ledighetsskuld skulle ackumuleras, bedömdes också som en nödvändig 
åtgärd. Förbandschefen gick sedan till den whiteboardtavla som var satt på ena kort-
sidan i rummet och skrev: 

GMU = X antal! = 0? 

Övningen = annan ambition? 

Han sade att det vore mycket olyckligt om GMU ställdes in, så de skulle fortsätta 
planera för ett genomförande av GMU som om den skulle genomföras. Därefter 
fördes en diskussion kring förbandets kommande övning – med vilken ambitions-
nivå den skulle kunna vara möjlig att hålla. När detta togs upp påminde förbands-
chefen dem om att soldaterna inte längre var värnpliktiga som de kunde ta ut 60 
timmars arbetstid i veckan av. Ersättningen för att öva, som betalades ut per dygn, 
var numera dyra för arbetsgivaren. Tidigare hade de kunnat öva de värnpliktiga utan 
att belasta ekonomin nämnvärt. 

Cheferna diskuterade ivrigt hur de skulle kunna öva trots de ekonomiska restriktion-
erna. Förbandschefen sade att de behövde vara "oerhört aktsamma om soldaternas 
övning" och frågade om de kunde genomföra vissa övningar med vanlig arbetstid 
och inte med övningsdygn. "Kanske blir vi tvingade att göra det i framtiden", tillade 
han. 

En fråga som direkt kom upp då var i vilken mån förbandet själv kan styra över vad 
de ville spara in på och vad som kommer att vara centralstyrt. En person i lednings-
gruppen frågade vilka mandat förbandschefen hade att fatta beslut över besparing-
arna: "Det här är ju detaljer! Den där uppdragstaktiken som vi pratar om, var är 
den?" En annan av cheferna hakade på, och sade att de som verkade lokalt vid för-
bandet känner ju till förhållandena, och då är det bästa att de själva kommer med 
besparingsförslag. "Finns det överhuvudtaget utrymme för lokala förslag till bespa-
ring?" En tredje sade att nu gick allting emot att bli mer och mer centralstyrt, och 
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framhöll att enligt honom kommer det med den metoden att "gå åt pipan". Han ville 
istället att ledningen skulle "ge mandat åt förbandschefen och utkräv sedan ansvar 
[av förbandschefen]". 

Förbandschefen svarade att aspekterna på frågan är många, både gällande ledarskap 
och ekonomi. Han uppdrog sedan åt var och en att föreslå konkreta åtgärder, samt 
att förbereda en fråga som han skulle kunna ta med sig till chefsmötet i Stockholm 
kort därpå för att försöka få svar på den. I hans summering av mötet sade han att 
"något av det viktigaste just nu är att vi behöver vara rädda om personalen! ". 

På det marina förbandet Beta var ett av samtalsämnena den – sedan länge inplane-
rade, och nu på grund av ekonomin strukna – stora slutövningen. En av cheferna på 
förbandet gav uttryck för sin besvikelse och beskrev för mig att han hade hört de 
yngre befälen prata om den inställda övningen kopplat till att rekryteringskam-
panjerna i tidningarna, och att det väckt frustration hos dessa. De yngre befälen sade 
att "där öser de ut pengar på de som skall in, men vad gör de mot oss som redan är 
här?". Chefen tyckte att det var en berättigad fråga – det handlade både om att 
kunna rekrytera med hjälp av en bra verksamhet och om att få människor att stanna 
tack vare en bra verksamhet. 

En annan av cheferna på Beta uttryckte sin oro över personalbrist och den ekono-
miska situationen, vilka gjort att det var svårt att bemanna fartygen och att storöv-
ningen hade ställts in. 

Alltså det har jag varit med om förr om åren... Tvärstopp och båtarna får 
bara ligga. Då hade vi värnpliktiga, och de kunde inte gå därifrån. Händer 
samma nu så har vi inte en sjöman kvar. Får de inte åka båt, då är det me-
ningslöst. 

Förbandschefen på Alpha uttryckte ungefär samma farhåga i en intervju jag hade 
med honom efter ledningsgruppsmötet: 

Drar man in på en bunke övningar och verksamheter och ändrar stup i 
kvarten, får det konsekvenser för hur vi lyckas behålla. Vi försöker hantera 
det internt men vissa saker kan vi inte st ra  ver (…) [Den   gre c efen] 
har inte så många alternativ utan han måste spara en halv miljard och själv-
klart så tror jag att han inser att det får konsekvenser för om vi lyckas be-
hålla (…). 

Även en av de mer erfarna bataljoncheferna vid Alpha reagerade med oro över de 
reaktioner det kunde bli hos de underställda när dessa åtgärder skulle bli kända för 
dem:  

Nej, nu stryker vi övningen och nu stryker vi annat och du får inte rekrytera 
så m cket som du  ar tänkt dig… Därute finns det f rväntningar, en kom-
panichef som står redo att rekrytera sina soldater till nästa kompani, men 
nej, han får vänta... 

Går det bra så kommer han att rycka på axlarna, "det kommer väl en ny or-
der så småningom", men det kan också gå mindre bra, typ "nej, nu har jag 
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När arméförbandet Alpha höll ledningsgruppsmöte, och deras chef kom in på eko-
nomi, började han med att säga: "Det är en allvarlig ekonomisk situation under 
2011", men han underströk att "det är inga svarta hål (…) utan det beror mestadels 
på en ledighetsskuld". 

Han hade fått informationen att de handlade om en 300 miljoner kronor som sakna-
des, och riktlinjerna var att skydda förbandsverksamhet och säkerställa övningar. En 
del av underskottet kunde sparas in genom att reducera höstens kommande grund-
läggande militära utbildning, en annan del skulle sparas på förbanden och reste-
rande skulle tas ifrån central kassa. Sedan stannade han upp och ställde den väntade 
frågan: "Och vad innebär detta för Alpha?" 

Flera av personerna runt bordet började direkt uttrycka sina farhågor kring de kom-
mande inplanerade övningarna. Ledningsgruppen bestämde därför att diskutera 
möjligheter till att spara utan att behöva stryka de inplanerade övningarna. Att de 
själva bör bli restriktiva med inköp, och att staben såg över alla sparmöjligheter som 
fanns, var sparförslag som flera av cheferna instämde i. Att innestående ledigheter 
skulle tas ut och att ledighet i samband med övningsdygn togs ut direkt, så att inte 
ännu mer ledighetsskuld skulle ackumuleras, bedömdes också som en nödvändig 
åtgärd. Förbandschefen gick sedan till den whiteboardtavla som var satt på ena kort-
sidan i rummet och skrev: 

GMU = X antal! = 0? 

Övningen = annan ambition? 

Han sade att det vore mycket olyckligt om GMU ställdes in, så de skulle fortsätta 
planera för ett genomförande av GMU som om den skulle genomföras. Därefter 
fördes en diskussion kring förbandets kommande övning – med vilken ambitions-
nivå den skulle kunna vara möjlig att hålla. När detta togs upp påminde förbands-
chefen dem om att soldaterna inte längre var värnpliktiga som de kunde ta ut 60 
timmars arbetstid i veckan av. Ersättningen för att öva, som betalades ut per dygn, 
var numera dyra för arbetsgivaren. Tidigare hade de kunnat öva de värnpliktiga utan 
att belasta ekonomin nämnvärt. 

Cheferna diskuterade ivrigt hur de skulle kunna öva trots de ekonomiska restriktion-
erna. Förbandschefen sade att de behövde vara "oerhört aktsamma om soldaternas 
övning" och frågade om de kunde genomföra vissa övningar med vanlig arbetstid 
och inte med övningsdygn. "Kanske blir vi tvingade att göra det i framtiden", tillade 
han. 

En fråga som direkt kom upp då var i vilken mån förbandet själv kan styra över vad 
de ville spara in på och vad som kommer att vara centralstyrt. En person i lednings-
gruppen frågade vilka mandat förbandschefen hade att fatta beslut över besparing-
arna: "Det här är ju detaljer! Den där uppdragstaktiken som vi pratar om, var är 
den?" En annan av cheferna hakade på, och sade att de som verkade lokalt vid för-
bandet känner ju till förhållandena, och då är det bästa att de själva kommer med 
besparingsförslag. "Finns det överhuvudtaget utrymme för lokala förslag till bespa-
ring?" En tredje sade att nu gick allting emot att bli mer och mer centralstyrt, och 
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framhöll att enligt honom kommer det med den metoden att "gå åt pipan". Han ville 
istället att ledningen skulle "ge mandat åt förbandschefen och utkräv sedan ansvar 
[av förbandschefen]". 

Förbandschefen svarade att aspekterna på frågan är många, både gällande ledarskap 
och ekonomi. Han uppdrog sedan åt var och en att föreslå konkreta åtgärder, samt 
att förbereda en fråga som han skulle kunna ta med sig till chefsmötet i Stockholm 
kort därpå för att försöka få svar på den. I hans summering av mötet sade han att 
"något av det viktigaste just nu är att vi behöver vara rädda om personalen! ". 

På det marina förbandet Beta var ett av samtalsämnena den – sedan länge inplane-
rade, och nu på grund av ekonomin strukna – stora slutövningen. En av cheferna på 
förbandet gav uttryck för sin besvikelse och beskrev för mig att han hade hört de 
yngre befälen prata om den inställda övningen kopplat till att rekryteringskam-
panjerna i tidningarna, och att det väckt frustration hos dessa. De yngre befälen sade 
att "där öser de ut pengar på de som skall in, men vad gör de mot oss som redan är 
här?". Chefen tyckte att det var en berättigad fråga – det handlade både om att 
kunna rekrytera med hjälp av en bra verksamhet och om att få människor att stanna 
tack vare en bra verksamhet. 

En annan av cheferna på Beta uttryckte sin oro över personalbrist och den ekono-
miska situationen, vilka gjort att det var svårt att bemanna fartygen och att storöv-
ningen hade ställts in. 

Alltså det har jag varit med om förr om åren... Tvärstopp och båtarna får 
bara ligga. Då hade vi värnpliktiga, och de kunde inte gå därifrån. Händer 
samma nu så har vi inte en sjöman kvar. Får de inte åka båt, då är det me-
ningslöst. 

Förbandschefen på Alpha uttryckte ungefär samma farhåga i en intervju jag hade 
med honom efter ledningsgruppsmötet: 

Drar man in på en bunke övningar och verksamheter och ändrar stup i 
kvarten, får det konsekvenser för hur vi lyckas behålla. Vi försöker hantera 
det internt men vissa saker kan vi inte st ra  ver (…) [Den   gre c efen] 
har inte så många alternativ utan han måste spara en halv miljard och själv-
klart så tror jag att han inser att det får konsekvenser för om vi lyckas be-
hålla (…). 

Även en av de mer erfarna bataljoncheferna vid Alpha reagerade med oro över de 
reaktioner det kunde bli hos de underställda när dessa åtgärder skulle bli kända för 
dem:  

Nej, nu stryker vi övningen och nu stryker vi annat och du får inte rekrytera 
så m cket som du  ar tänkt dig… Därute finns det f rväntningar, en kom-
panichef som står redo att rekrytera sina soldater till nästa kompani, men 
nej, han får vänta... 

Går det bra så kommer han att rycka på axlarna, "det kommer väl en ny or-
der så småningom", men det kan också gå mindre bra, typ "nej, nu har jag 
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fått för många ändringar, nu, nu gör jag något annat". Så att... en stabil pla-
nering som håller utan några större förändringar, det hade nog varit bra för 
behålla- perspektivet. 

En annan av cheferna på ett av förbanden, påpekade att det läggs ut resurser på re-
krytering, men när det gäller förbanden skall det sparas: 

Jag uppfattar inte någon gemensam s n [från ledningen] (…) inte ens de 
som är i boxen attrahera och rekrytera är helt synkade, [de] sänder lite olika 
budskap. Men sedan när det då kommer till produktionsdelen så blir det 
ändå ekonomin som st r i slutändan, 'det  är blir f r d rt' (…) Det är fru-
strerande att man drar bort resurser från oss förbandschefer om vi ska klara 
attraktionsbiten... 

Med "attraktionsbiten" avsåg denne chef en attraktiv verksamhet och arbetsmiljö 
vid det lokala förbandet, så att de anställda medarbetarna skulle vilja stanna kvar. 
Det var den tolkning som många på förbanden gav begreppen "attraktion" och 
"attrahera"; en innebörd som skilde sig från "att attrahera nya medarbetare". 

I samband med att det på förband pratades om uteblivna övningar, reducerade öv-
ningar och mindre tid till övning och träning, användes olika uttryck. På förbandet 
Beta använde officerare uttrycket "ligga och skava kaj", det vill säga att om det på 
grund av för dyr arbetstid, vakanser och ekonomiska åtstramningar blev mindre 
sjötid och mindre övningsverksamhet, så fick fartygen ligga stilla vid kaj istället för 
att vara ute till sjöss. Detta upplevdes som en risk, då det kunde leda till att sjömän-
nen slutade – de ville ju åka fartyg, inte ligga och skava kaj. 

Även på Alpha uttrycktes oro kring vad som kunde uppstå om övningsverksam-
heten skulle reduceras eller ställas in. De pratade om att "sparka kotte" eller ibland 
"sparka grus på kaserngår’n". Att vissa av dessa uttryck redan var etablerade kan 
tolkas som att sådana situationer hade uppstått förut, men då hade det funnits värn-
pliktiga som hade varit hänvisade till att vara kvar under pliktlagen. 

Framför allt de äldre cheferna och befälen på förbanden påpekade att övningar och 
utbildning historiskt varit några av de främsta regulatorerna för att hålla budget. När 
det behövde sparas var det övningar, framför allt repetitionsövningar och krigsför-
bandsövningar, som ströks, eller att det minskades på antalet värnpliktiga som togs 
in. Antalet värnpliktiga hade varit särskilt bra att spara på, berättade ett av befälen, 
då de var så många, och det fanns därför mycket att spara på att dra in utbildnings-
platser. 

Budgeten för övningar var, enligt en av förbandscheferna, en av få poster som gick 
att påverka på kort sikt i syfte att frigöra medel, varför det kunde ligga nära till hand 
att reduceringarna drabbade övningsverksamheten. När det under reformeringen 
behövdes reduceras år 2011, så hade det gjorts på ungefär samma vis som det spa-
rats under värnpliktsystemet – på övningsverksamhet och på antalet utbildningsplat-
ser (jfr Haldén, 2007). Skillnaden var dock att i det anställda försvaret kunde solda-
ter och sjömän lämna med endast en månads uppsägningstid. Såväl chefer i högre 
ledning vid chefsmötet som förbandschef och medarbetare vid förbanden kände en 
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viss oro hur detta skulle påverka attraktionskraften och deras möjligheter att behålla 
soldater och sjömän. 

Jag beskrev ovan de farhågor som det gavs uttryck för när det blev ekonomiska re-
striktioner. Det fanns även andra situationer som rörde övningar och utbildning vid 
förband där förutsättningarna befarades leda till att soldaterna kunde vilja sluta, men 
som de vid förbandet kunde lösa genom att ta egna initiativ. 

Ett nytt högteknologiskt vapensystem hade beställts till förbandet Echo och under 
reformeringen rekryterades det soldater vars uppgift var att hantera just detta sy-
stem. Leveransen av det nya systemet blev dock försenat, och framskjutet avsevärt i 
tiden. Tiden gick utan att soldaterna kunde utöva det de var rekryterade att göra. För 
att inte soldaterna skulle tröttna togs lokalt ett beslut att använda de gamla vapnen i 
modifierad form, så att soldaterna skulle få känna på skarp verksamhet genom något 
som liknade det de var anställda för. Två år efter utsatt tid började de första exem-
plaren av det nya vapensystemet att levereras, och leveransen fortsatte under kom-
mande år. Materielprocessens hindrande effekt hanterades här genom ett lokalt ini-
tiativ. 

Berättelser om hur chefer hade improviserat för att behålla sin personal spred sig 
inom organisationen, och den lokala lösningen nämndes vid två olika tillfällen för 
mig i samtal med högre chefer på Högkvarteret: 

Ta Echo som exempel, de anställde alla soldater nästan på en gång, men se-
dan fick de fick inget [system]. Dock lyckades de behålla sin personal, ge-
nom att kreativa chefer jobbade med [andra tekniska lösningar]. Man kan 
säga att de lekte [det nya systemet]. 

Normalt sett hade ju alla slutat, för det blev ingen verksamhet som utlova-
des, men genom sitt ledarskap och sitt sätt att jobba engagerade de ändå 
medarbetarna. 

På ett annat förband saknades viss utrustning för att soldaterna skulle kunna öva en 
för dem vital förmåga. En av de militära mellancheferna vid förbandet berättade för 
mig att de hade beställt utrustningen, men endast få exemplar hade levererats till 
dem. Det kunde dröja innan de kunde få fler. Han köpte då för sina privata pengar 
den del av utrustningen som behövdes för att alla soldaterna skulle kunna öva på ett 
visst moment.  

Övningsverksamheten syftade ytterst till att stärka försvarets operativa förmåga. En 
situation när detta prövades var i internationella insatser. 

8.3 Med fokus på internationella insatser 

Som beskrevs i kapitel två, var Sveriges säkerhetspolitiska linje att den nationella 
freden bevaras genom att Sverige bidrar till fred i och utanför Europa. I linje med 
denna doktrin hade Försvarsmakten bidragit i olika typer insatser på ett stort antal 
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fått för många ändringar, nu, nu gör jag något annat". Så att... en stabil pla-
nering som håller utan några större förändringar, det hade nog varit bra för 
behålla- perspektivet. 

En annan av cheferna på ett av förbanden, påpekade att det läggs ut resurser på re-
krytering, men när det gäller förbanden skall det sparas: 

Jag uppfattar inte någon gemensam s n [från ledningen] (…) inte ens de 
som är i boxen attrahera och rekrytera är helt synkade, [de] sänder lite olika 
budskap. Men sedan när det då kommer till produktionsdelen så blir det 
ändå ekonomin som st r i slutändan, 'det  är blir f r d rt' (…) Det är fru-
strerande att man drar bort resurser från oss förbandschefer om vi ska klara 
attraktionsbiten... 

Med "attraktionsbiten" avsåg denne chef en attraktiv verksamhet och arbetsmiljö 
vid det lokala förbandet, så att de anställda medarbetarna skulle vilja stanna kvar. 
Det var den tolkning som många på förbanden gav begreppen "attraktion" och 
"attrahera"; en innebörd som skilde sig från "att attrahera nya medarbetare". 

I samband med att det på förband pratades om uteblivna övningar, reducerade öv-
ningar och mindre tid till övning och träning, användes olika uttryck. På förbandet 
Beta använde officerare uttrycket "ligga och skava kaj", det vill säga att om det på 
grund av för dyr arbetstid, vakanser och ekonomiska åtstramningar blev mindre 
sjötid och mindre övningsverksamhet, så fick fartygen ligga stilla vid kaj istället för 
att vara ute till sjöss. Detta upplevdes som en risk, då det kunde leda till att sjömän-
nen slutade – de ville ju åka fartyg, inte ligga och skava kaj. 

Även på Alpha uttrycktes oro kring vad som kunde uppstå om övningsverksam-
heten skulle reduceras eller ställas in. De pratade om att "sparka kotte" eller ibland 
"sparka grus på kaserngår’n". Att vissa av dessa uttryck redan var etablerade kan 
tolkas som att sådana situationer hade uppstått förut, men då hade det funnits värn-
pliktiga som hade varit hänvisade till att vara kvar under pliktlagen. 

Framför allt de äldre cheferna och befälen på förbanden påpekade att övningar och 
utbildning historiskt varit några av de främsta regulatorerna för att hålla budget. När 
det behövde sparas var det övningar, framför allt repetitionsövningar och krigsför-
bandsövningar, som ströks, eller att det minskades på antalet värnpliktiga som togs 
in. Antalet värnpliktiga hade varit särskilt bra att spara på, berättade ett av befälen, 
då de var så många, och det fanns därför mycket att spara på att dra in utbildnings-
platser. 

Budgeten för övningar var, enligt en av förbandscheferna, en av få poster som gick 
att påverka på kort sikt i syfte att frigöra medel, varför det kunde ligga nära till hand 
att reduceringarna drabbade övningsverksamheten. När det under reformeringen 
behövdes reduceras år 2011, så hade det gjorts på ungefär samma vis som det spa-
rats under värnpliktsystemet – på övningsverksamhet och på antalet utbildningsplat-
ser (jfr Haldén, 2007). Skillnaden var dock att i det anställda försvaret kunde solda-
ter och sjömän lämna med endast en månads uppsägningstid. Såväl chefer i högre 
ledning vid chefsmötet som förbandschef och medarbetare vid förbanden kände en 
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viss oro hur detta skulle påverka attraktionskraften och deras möjligheter att behålla 
soldater och sjömän. 

Jag beskrev ovan de farhågor som det gavs uttryck för när det blev ekonomiska re-
striktioner. Det fanns även andra situationer som rörde övningar och utbildning vid 
förband där förutsättningarna befarades leda till att soldaterna kunde vilja sluta, men 
som de vid förbandet kunde lösa genom att ta egna initiativ. 

Ett nytt högteknologiskt vapensystem hade beställts till förbandet Echo och under 
reformeringen rekryterades det soldater vars uppgift var att hantera just detta sy-
stem. Leveransen av det nya systemet blev dock försenat, och framskjutet avsevärt i 
tiden. Tiden gick utan att soldaterna kunde utöva det de var rekryterade att göra. För 
att inte soldaterna skulle tröttna togs lokalt ett beslut att använda de gamla vapnen i 
modifierad form, så att soldaterna skulle få känna på skarp verksamhet genom något 
som liknade det de var anställda för. Två år efter utsatt tid började de första exem-
plaren av det nya vapensystemet att levereras, och leveransen fortsatte under kom-
mande år. Materielprocessens hindrande effekt hanterades här genom ett lokalt ini-
tiativ. 

Berättelser om hur chefer hade improviserat för att behålla sin personal spred sig 
inom organisationen, och den lokala lösningen nämndes vid två olika tillfällen för 
mig i samtal med högre chefer på Högkvarteret: 

Ta Echo som exempel, de anställde alla soldater nästan på en gång, men se-
dan fick de fick inget [system]. Dock lyckades de behålla sin personal, ge-
nom att kreativa chefer jobbade med [andra tekniska lösningar]. Man kan 
säga att de lekte [det nya systemet]. 

Normalt sett hade ju alla slutat, för det blev ingen verksamhet som utlova-
des, men genom sitt ledarskap och sitt sätt att jobba engagerade de ändå 
medarbetarna. 

På ett annat förband saknades viss utrustning för att soldaterna skulle kunna öva en 
för dem vital förmåga. En av de militära mellancheferna vid förbandet berättade för 
mig att de hade beställt utrustningen, men endast få exemplar hade levererats till 
dem. Det kunde dröja innan de kunde få fler. Han köpte då för sina privata pengar 
den del av utrustningen som behövdes för att alla soldaterna skulle kunna öva på ett 
visst moment.  

Övningsverksamheten syftade ytterst till att stärka försvarets operativa förmåga. En 
situation när detta prövades var i internationella insatser. 

8.3 Med fokus på internationella insatser 

Som beskrevs i kapitel två, var Sveriges säkerhetspolitiska linje att den nationella 
freden bevaras genom att Sverige bidrar till fred i och utanför Europa. I linje med 
denna doktrin hade Försvarsmakten bidragit i olika typer insatser på ett stort antal 
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platser runt om i världen över hela konfliktskalan: från fredsövervakande och freds-
bevarande till fredsframtvingande insatser133. De internationella insatserna var såle-
des en av Försvarsmaktens huvuduppgifter, om inte huvuduppgiften, – när det 2009 
fattades beslut om reformering från värnplikt till ett anställt försvar. 

8.3.1 Tidigare insatser 
Vid tiden då reformeringen inleddes var det framför allt insatserna i Afghanistan 
och kusten utanför Somalia som var i fokus, men det fanns närvaro i fler länder,134 
även om deltagandet i Afghanistan hade pågått längst av dessa (sedan 2001/2002). 
Insatsen i Afghanistan inom ramen för International Security Assistance Force 
(ISAF) var Sveriges personellt största engagemang ute i världen, med omkring 500 
personer insatta över tid. Svenska delen av insatsen har över tid ändrat karaktär, 
men i huvudsak har Sverige haft ansvar för säkerhet i olika provinser i norra delen 
av Afghanistan och med sina centrala delar belägna i trakten runt Mazar-e-Sharif. 

 
Bild 8.2 FS 22 genomför operation i området väster om Mazar-e-Sharif. Foto: 
FM Combat Camera, Löjtnant Lundahl. 

Operation Atalanta var en marin insats i vattnen utanför Somalias kust, och genom-
fördes inom ramen för EU Naval Force. I media har det ibland framställts som "pi-
ratjakt", men missionen hade sin bakgrund i FN:s World Food Programme och 
handlade därför ytterst om eskort vid humanitära hjälpsändningar. Operationen 
                                              
133 För en vidare genomgång av de internationella insatser som Sverige deltagit i, dess syfte, 
ledning, storlek etcetera rekommenderas Försvarsmaktens hemsida, Försvarsmakten utomlands, 
https:// www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/ (200515) 
134 Det fanns bland annat även fortfarande bidrag till KFORs fredsbevarande insats i Kosovo, som 
tidigare hade varit ett omfattande insatsområde, men deltagandet med trupp i denna höll vid tiden 
för introduktionen på att reduceras (cirka 70 personer 2011 gentemot de ca 850 första halvan av 00-
talet) och avvecklas (år 2013) för att sedan övergå till ett bestå i ett fåtal stabsbefattningar.  
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skulle skydda de av FN utsända sjötransporterna med mat och förnödenheter som 
var ämnade för nödställda i Somalia, men hade även till uppgift att övervaka fiske 
och sjötrafik för att avvärja och bekämpa sjöröveri samt väpnade rån emot fartyg. 
Sverige har deltagit vid flera tillfällen i Operation Atalanta, och bidragit med strids-
båtar, bordningsstyrka och helikoptrar, och även ledningsfartyg135. 

 
Bild 8.3 ME03 och det svenska bidraget med HMS Carlskrona med bordningsstyrka, 
helikopterenhet och besättning som patrullerar i Adenviken och Indiska Oceanen. Foto: 
FM Combat Camera, A. Norén 

8.3.2 En morot? 
Att det var emot bakgrund av den internationella uppgiften som de flesta av de 
nyanställda soldaterna och sjömännen hade sökt sig till Försvarsmakten vid tiden då 
reformeringen inleddes, var en uppfattning som innehades av ett flertal förbands-
chefer. En av cheferna från armén sade att "i dagsläget är 99,5 procent egentligen 
enbart inriktade och intresserade av Försvarsmakten för att vi har en internationell 
uppgift…". Flera andra av förbandscheferna ansåg att det internationella var "driv-
kraften" för soldater och sjömän som "vill komma ut" och "göra insats". 

Det nämndes olika skäl till att det framstod som intressant med de internationella 
uppgifterna, men en tydlig bild var att det av nyanställda betraktades som ett även-
tyr (jfr Hedlund, 2011). Vissa chefer sade att de som rekryterats kanske stod i valet 
mellan att luffa i Asien eller åka på internationell insats, då båda betraktades som 
något spännande att göra. Mot denna bakgrund hävdade flera chefer att de hade 
svårt att se att de unga soldaterna skulle stanna kvar om de inte fick möjlighet att 
åka ut på insatser internationellt. Innan det var dags för de nyanställda att kunna åka 
iväg på insats behövdes emellertid tid av förberedelser, både individuell träning och 
sammansatta övningar för att kunna verka tillsammans. 

De lokala förbanden runt om i Sverige turades om att få ansvar för bemanning, för-
beredelser och genomförande av det svenska bidraget i de större internationella in-
satserna. Det fanns en tidsplan när vart och ett av förbanden skulle åka iväg och bi-
dra i en internationell insats. Kopplat till tidsplanen kunde det vara ett par år, eller 

                                              
135 Svenska bidrag vid de olika insatserna: 2009 (152 personer) och 2010 (277 personer) samt 2013 
(152 personer), 2105 (77 personer) och 2017 (34 personer). 
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platser runt om i världen över hela konfliktskalan: från fredsövervakande och freds-
bevarande till fredsframtvingande insatser133. De internationella insatserna var såle-
des en av Försvarsmaktens huvuduppgifter, om inte huvuduppgiften, – när det 2009 
fattades beslut om reformering från värnplikt till ett anställt försvar. 
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även om deltagandet i Afghanistan hade pågått längst av dessa (sedan 2001/2002). 
Insatsen i Afghanistan inom ramen för International Security Assistance Force 
(ISAF) var Sveriges personellt största engagemang ute i världen, med omkring 500 
personer insatta över tid. Svenska delen av insatsen har över tid ändrat karaktär, 
men i huvudsak har Sverige haft ansvar för säkerhet i olika provinser i norra delen 
av Afghanistan och med sina centrala delar belägna i trakten runt Mazar-e-Sharif. 

 
Bild 8.2 FS 22 genomför operation i området väster om Mazar-e-Sharif. Foto: 
FM Combat Camera, Löjtnant Lundahl. 

Operation Atalanta var en marin insats i vattnen utanför Somalias kust, och genom-
fördes inom ramen för EU Naval Force. I media har det ibland framställts som "pi-
ratjakt", men missionen hade sin bakgrund i FN:s World Food Programme och 
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133 För en vidare genomgång av de internationella insatser som Sverige deltagit i, dess syfte, 
ledning, storlek etcetera rekommenderas Försvarsmaktens hemsida, Försvarsmakten utomlands, 
https:// www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/ (200515) 
134 Det fanns bland annat även fortfarande bidrag till KFORs fredsbevarande insats i Kosovo, som 
tidigare hade varit ett omfattande insatsområde, men deltagandet med trupp i denna höll vid tiden 
för introduktionen på att reduceras (cirka 70 personer 2011 gentemot de ca 850 första halvan av 00-
talet) och avvecklas (år 2013) för att sedan övergå till ett bestå i ett fåtal stabsbefattningar.  
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skulle skydda de av FN utsända sjötransporterna med mat och förnödenheter som 
var ämnade för nödställda i Somalia, men hade även till uppgift att övervaka fiske 
och sjötrafik för att avvärja och bekämpa sjöröveri samt väpnade rån emot fartyg. 
Sverige har deltagit vid flera tillfällen i Operation Atalanta, och bidragit med strids-
båtar, bordningsstyrka och helikoptrar, och även ledningsfartyg135. 

 
Bild 8.3 ME03 och det svenska bidraget med HMS Carlskrona med bordningsstyrka, 
helikopterenhet och besättning som patrullerar i Adenviken och Indiska Oceanen. Foto: 
FM Combat Camera, A. Norén 
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uppgifterna, men en tydlig bild var att det av nyanställda betraktades som ett även-
tyr (jfr Hedlund, 2011). Vissa chefer sade att de som rekryterats kanske stod i valet 
mellan att luffa i Asien eller åka på internationell insats, då båda betraktades som 
något spännande att göra. Mot denna bakgrund hävdade flera chefer att de hade 
svårt att se att de unga soldaterna skulle stanna kvar om de inte fick möjlighet att 
åka ut på insatser internationellt. Innan det var dags för de nyanställda att kunna åka 
iväg på insats behövdes emellertid tid av förberedelser, både individuell träning och 
sammansatta övningar för att kunna verka tillsammans. 

De lokala förbanden runt om i Sverige turades om att få ansvar för bemanning, för-
beredelser och genomförande av det svenska bidraget i de större internationella in-
satserna. Det fanns en tidsplan när vart och ett av förbanden skulle åka iväg och bi-
dra i en internationell insats. Kopplat till tidsplanen kunde det vara ett par år, eller 

                                              
135 Svenska bidrag vid de olika insatserna: 2009 (152 personer) och 2010 (277 personer) samt 2013 
(152 personer), 2105 (77 personer) och 2017 (34 personer). 
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än längre tid, kvar från det att en soldat blev anställd, tills det var dags för dennes 
förband att åka iväg. 

Förbandets förberedelsetid fram till insats beskrevs av befälen som intensiv. Flera 
av dem berättade att de ibland knappt förstod hur de skulle hinna bygga upp de in-
dividuella förmågor och den grad av samövning som krävdes för att kunna åka iväg 
på deras planerade insats ett par år senare. 

Något som verkade bekymra cheferna i ungefär lika stor utsträckning som hur de 
skulle hinna bygga upp förmågor och samöva, var att förberedelsetiden betraktades 
på ett annat sätt bland soldaterna jämfört med hur de själva såg på den. De unga 
soldaterna ville åka ut internationellt så snart det gick. "Det är skillnad på en 40-
åring överstelöjtnant och en 20-åring", sade en av bataljoncheferna: "för de unga 
soldaterna framstår tiden fram till man åker som en livstid". 

Det var även vissa befäl som kände en oro kopplat till tiden när deras förband skulle 
åka ut internationellt. Vissa av dem tyckte att om det var för lång tid fram till deras 
insats, kunde det vara en risk att soldaterna inte skulle tycka att det var värt väntan, 
utan istället sluta eller vilja byta förband till ett som skulle åka iväg tidigare. Det 
kunde till och med uppstå konkurrens förbanden emellan, så de blir spelade ut emot 
varandra. Ett befäl liknade en situation som denna vid ett legoknektsystem136, vilket 
han absolut ville undvika att svenska försvaret skulle hamna i. 

Internationella insatser förstods således som en morot av både förbandschefer och 
befäl. Bland förbandschefernas beskrivningar av hur deltagandet i internationell 
insats förhöll sig kopplat till reformeringen så hördes beskrivningar som ett fläsk-
ben i andra änden, en morot, och en sockerbit. 

Utmaningen låg, enligt många förbandschefer och befäl, i att skapa tillräckligt sti-
mulerande arbetsuppgifter, eftersom de uppfattade att det var för att få stimulans 
och spänning som många av soldaterna hade sökt sig till Försvarsmakten. 

På vissa förband sades det att den internationella uppgiften som Försvarsmakten 
hade som skäl till själva reformeringen, var även en förutsättning för att kunna be-
hålla de soldater som anställts. Reformens mål blev då även ett medel för dess ge-
nomförande. 

När cheferna sade att de upplevde att den internationella uppgiften var en 
spänningsfylld aspekt av arbetet, så refererade de inte sällan till det sätt som För-
svarsmakten marknadsfört sin verksamhet. Det sades av flertal chefer att Försvars-
makten i sin externa kommunikation signalerat internationella miljöer, utmaningar, 
fart och spänning i kampanjerna, och att det varit detta som till stor del appellerat 

                                              
136 En soldat som deltar i krig i främmande land mot betalning. NE, legosoldat: https://www-ne-
se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/legosoldat (besökt 191123) 
Legoknektsystem var således styrkor som var uppbyggda av lejda legosoldater från andra länder. 
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till de nya anställda. Begreppet "spänningssökare" hade troligen sin uppkomst i de 
målgrupps-analyser som den centrala staben låtit göra137. 

Målgruppen Spänningssökare bestod framför allt av män i åldern 18 till 21 år som 
sökte utmaningar. Om detta hade förbandscheferna fått höra i samband med inform-
ationsstabens föredragningar. Begreppet spänningssökare användes då och då i 
samtal med förbandsledningar och någon gång även bland högre befäl på förband. 

"Det är ju det som de har kommit hit för", som någon av cheferna uttryckte det. 
Flera chefer hade svårt att se att de unga soldaterna skulle stanna kvar om de inte 
fick möjlighet att åka ut internationellt. Utifrån viljan att möta de unga soldaternas 
förväntningar så fanns en farhåga om det förändrade omvärldsläget. 

8.3.3 Var i världen nu? 
När konflikten mellan Ryssland och Georgien eskalerade i augusti 2008 började 
omvärldsläget successivt att förändras. Det som för många hade framstått som en 
evig europeisk fred var inte längre så självklart, och försvarspolitikerna gjorde i in-
riktningspropositionen (2008/09:140) en bedömning, kopplat till säkerhetshot och 
utmaningar, att "ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt 
osannolikt under överskådlig tid." (s. 28) 

Som en konsekvens av det förändrade omvärldsläget, och att effekterna av de inter-
nationella insatserna, framför allt i Afghanistan, började ifrågasättas av allt fler nat-
ioner, inleddes en gradvis omsvängning från ett nästan fullt fokus på internationella 
insatser till att även inkludera det nationella försvaret och försvaret av närområdet, 
särskild i Östersjöområdet. (prop. 2008/2009:140)  

Mindre än ett halvår efter det att reformeringen inletts i Försvarsmakten enades alli-
ansregeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att det svenska bidraget 
inom ramen för International Security Assistance Force (ISAF) skulle skifta strategi 
från stridande till stödjande. Överenskommelsen, som skedde på internationell ba-
sis, innebar även att ansvaret för säkerheten successivt skulle lämnas över till af-
ghanska styrkor, att det skulle bli en civil ledning för den stödjande funktionen. In-
nan utgången av 2014 skulle det svenska styrkebidraget helt ha dragits tillbaka.138  

Vid årsskiftet 2014/2015 avslutades ISAF och övergick till Resolute Support Miss-
ion där Sverige hade uppgiften att, i jämförelsevis liten skala, fungera i form av 
bland annat utbildare och rådgivare med cirka tjugofem svenska officerare. Insatsen 
i Afghanistan gick då från att ha engagerat totalt 7000 personer, och som mest 1000 
personer samtidigt, till att endast kräva ett mindre antal. 139 Likaså, KFOR-insatsen i 
                                              
137 Den andra av de två målgrupperna var "de samhällsengagerade", det vill säga män och kvinnor 
mellan 20 och 25 år som sökte en djupare mening och att göra skillnad. 
138 Försvarsmakten, Afghanistan ISAF; https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ 
forsvarsmakten-utomlands/avslutade-internationella-insatser/afghanistan-isaf/ (200515) 
139 Försvarsmakten, Afghanistan RSM; https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ 
forsvarsmakten-utomlands/pagaende-internationella-insatser/afghanistan-rsm/ (200515) 
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än längre tid, kvar från det att en soldat blev anställd, tills det var dags för dennes 
förband att åka iväg. 

Förbandets förberedelsetid fram till insats beskrevs av befälen som intensiv. Flera 
av dem berättade att de ibland knappt förstod hur de skulle hinna bygga upp de in-
dividuella förmågor och den grad av samövning som krävdes för att kunna åka iväg 
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Något som verkade bekymra cheferna i ungefär lika stor utsträckning som hur de 
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åring överstelöjtnant och en 20-åring", sade en av bataljoncheferna: "för de unga 
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åka ut internationellt. Vissa av dem tyckte att om det var för lång tid fram till deras 
insats, kunde det vara en risk att soldaterna inte skulle tycka att det var värt väntan, 
utan istället sluta eller vilja byta förband till ett som skulle åka iväg tidigare. Det 
kunde till och med uppstå konkurrens förbanden emellan, så de blir spelade ut emot 
varandra. Ett befäl liknade en situation som denna vid ett legoknektsystem136, vilket 
han absolut ville undvika att svenska försvaret skulle hamna i. 

Internationella insatser förstods således som en morot av både förbandschefer och 
befäl. Bland förbandschefernas beskrivningar av hur deltagandet i internationell 
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ben i andra änden, en morot, och en sockerbit. 

Utmaningen låg, enligt många förbandschefer och befäl, i att skapa tillräckligt sti-
mulerande arbetsuppgifter, eftersom de uppfattade att det var för att få stimulans 
och spänning som många av soldaterna hade sökt sig till Försvarsmakten. 
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hade som skäl till själva reformeringen, var även en förutsättning för att kunna be-
hålla de soldater som anställts. Reformens mål blev då även ett medel för dess ge-
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spänningsfylld aspekt av arbetet, så refererade de inte sällan till det sätt som För-
svarsmakten marknadsfört sin verksamhet. Det sades av flertal chefer att Försvars-
makten i sin externa kommunikation signalerat internationella miljöer, utmaningar, 
fart och spänning i kampanjerna, och att det varit detta som till stor del appellerat 

                                              
136 En soldat som deltar i krig i främmande land mot betalning. NE, legosoldat: https://www-ne-
se.ezproxy.ub.gu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/legosoldat (besökt 191123) 
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till de nya anställda. Begreppet "spänningssökare" hade troligen sin uppkomst i de 
målgrupps-analyser som den centrala staben låtit göra137. 

Målgruppen Spänningssökare bestod framför allt av män i åldern 18 till 21 år som 
sökte utmaningar. Om detta hade förbandscheferna fått höra i samband med inform-
ationsstabens föredragningar. Begreppet spänningssökare användes då och då i 
samtal med förbandsledningar och någon gång även bland högre befäl på förband. 

"Det är ju det som de har kommit hit för", som någon av cheferna uttryckte det. 
Flera chefer hade svårt att se att de unga soldaterna skulle stanna kvar om de inte 
fick möjlighet att åka ut internationellt. Utifrån viljan att möta de unga soldaternas 
förväntningar så fanns en farhåga om det förändrade omvärldsläget. 
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När konflikten mellan Ryssland och Georgien eskalerade i augusti 2008 började 
omvärldsläget successivt att förändras. Det som för många hade framstått som en 
evig europeisk fred var inte längre så självklart, och försvarspolitikerna gjorde i in-
riktningspropositionen (2008/09:140) en bedömning, kopplat till säkerhetshot och 
utmaningar, att "ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt 
osannolikt under överskådlig tid." (s. 28) 

Som en konsekvens av det förändrade omvärldsläget, och att effekterna av de inter-
nationella insatserna, framför allt i Afghanistan, började ifrågasättas av allt fler nat-
ioner, inleddes en gradvis omsvängning från ett nästan fullt fokus på internationella 
insatser till att även inkludera det nationella försvaret och försvaret av närområdet, 
särskild i Östersjöområdet. (prop. 2008/2009:140)  

Mindre än ett halvår efter det att reformeringen inletts i Försvarsmakten enades alli-
ansregeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att det svenska bidraget 
inom ramen för International Security Assistance Force (ISAF) skulle skifta strategi 
från stridande till stödjande. Överenskommelsen, som skedde på internationell ba-
sis, innebar även att ansvaret för säkerheten successivt skulle lämnas över till af-
ghanska styrkor, att det skulle bli en civil ledning för den stödjande funktionen. In-
nan utgången av 2014 skulle det svenska styrkebidraget helt ha dragits tillbaka.138  

Vid årsskiftet 2014/2015 avslutades ISAF och övergick till Resolute Support Miss-
ion där Sverige hade uppgiften att, i jämförelsevis liten skala, fungera i form av 
bland annat utbildare och rådgivare med cirka tjugofem svenska officerare. Insatsen 
i Afghanistan gick då från att ha engagerat totalt 7000 personer, och som mest 1000 
personer samtidigt, till att endast kräva ett mindre antal. 139 Likaså, KFOR-insatsen i 
                                              
137 Den andra av de två målgrupperna var "de samhällsengagerade", det vill säga män och kvinnor 
mellan 20 och 25 år som sökte en djupare mening och att göra skillnad. 
138 Försvarsmakten, Afghanistan ISAF; https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ 
forsvarsmakten-utomlands/avslutade-internationella-insatser/afghanistan-isaf/ (200515) 
139 Försvarsmakten, Afghanistan RSM; https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ 
forsvarsmakten-utomlands/pagaende-internationella-insatser/afghanistan-rsm/ (200515) 
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Kosovo som hade krävt som mest 850 personer, var på väg att fasas ut efter mer än 
tio års svensk närvaro. 

I figuren på nästa sida visas på hur omfattningen av svenska väpnade styrkor sett ut 
under en dryg tioårsperiod fram till 2013. Som synes toppades deltagandet 2006, 
medan det 2013 var de lägsta nivåerna på tvåtusentalet. På Folk och Försvars årligt 
återkommande rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen visades i januari 2014 siff-
ror på att det svenska bidraget i internationella insatser då var det lägsta sedan tidigt 
1970-tal.  

 
Bild 8.4 Omfattningen av de väpnade styrkor som den svenska Försvarsmakten 
bidrar med i internationella insatser 2002–2013 Källa: Figur från Riksrevisionens 
rapport (2014:4, s. 64). Riksrevisionen hade för framtagandet av siffrorna i 
figuren inhämtat underlag från regleringsbreven från regeringen till 
Försvarsmakten under åren 2002-2013. 

Konsekvenserna av det ändrade omvärldsläget och omsvängningen i svensk säker-
hetspolitisk hållning hade föranlett en hel del funderingar hos förbandscheferna. 
Den säkerhetspolitiska linjen att försvara Sverige genom att bidra till en lugnare 
omvärld i och utanför Europa hade varit ett huvudskäl till det politiska beslutet om 
reformering från värnplikt till frivillighet. 

Att Alliansen och Socialdemokraterna mindre än ett halvår efter introduceringen av 
reformen började föra diskussioner som sedan ledde fram till beslut om ett succes-
sivt tillbakadragande i Afghanistan, och att även bidraget till Kosovo reducerades, 
gjorde att flera av förbandscheferna uttryckte en osäkerhet och hyste viss farhåga 
kring vad Försvarsmaktens uppgift skulle bli, och vilka uppgifter de anställda skulle 
få. 

En av cheferna sade att han tänkt mycket på att "vi måste ha en konflikthärd någon-
stans för att ha ett existensberättigande". De politiska besluten gav tydligen upphov 
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till funderingar kopplat till den pågående reformeringen; "vad skall vi göra nu?" och 
"de kommer att sluta om de inte får åka ut". 

Förbandschefers slutsatser var i flera fall att "Sverige får söka nya ställen". "Ett för-
djupat samarbete inom FN borde betyda att det är Afrika som är nästa ställe som vi 
åker till", spekulerade en av förbandscheferna. Även andra förbandschefer trodde 
också att det skulle bli Afrika, för "vi måste ju vara någonstans", som en av dem ut-
tryckte det. Han lade sedan till att det säkert skulle välkomnas av soldaterna om det 
blev Afrika, då flera nu hade "åkt sin andra sväng" till Afghanistan, och då kan Af-
rika upplevas som en nyhet eller som något ännu mer äventyrligt. 

Förutom internationella insatser och övningar, hade Försvarsmakten även uppgifter 
som var nationellt inriktade, både nationella insatser och annan nationell verksam-
het. Vad som hände i samband med reformeringen avseende dessa uppgifter kom-
mer jag att beskriva i följande avsnitt. 

8.4 Nationella uppgifter  

De nationellt inriktade uppgifter som Försvarsmakten hade var: att hävda den terri-
toriella integriteten, att försvara Sverige emot ett väpnat angrepp samt att ge stöd till 
samhället vid olika krissituationer. I dessa hade de värnpliktiga tidigare haft en vik-
tig roll. Vad hände med dessa uppgifter i samband med reformeringen? 

8.4.1  Skarpa insatser dygnet runt, året runt 
Flera förbandschefer i flygvapnet och marinen poängterade att det pågick insatser 
dygnet runt och året runt. Att värna svenskt luftrum och svenska vatten utifrån ter-
ritoriell integritet var också huvuduppgift för Försvarsmakten, och flera chefer från 
de blå försvarsgrenarna140 framförde att de bedrev skarpa insatser  ela tiden − 
nationellt. Eftersom dessa chefers vardag var präglad av ständiga nationella insatser, 
observerade de att det under några år varit "totalt fokus på det internationella", som 
hade präglat upplägget på reformeringen. Enligt dessa chefer, var armén störst, och 
hade därför blivit en standard för utformningen, medan de själva ibland uppfattade 
sig som något avvikande, "en anomali", som en av dem utryckte det, som skulle 
"passa in" och genomföra reformeringen utifrån arméns mall. Man "ska ha öken-
kamouflage141 på sig om det skall räknas", sade en av cheferna och lade till att man 
numera med begreppet "insatser" underförstått menade de internationella insatserna. 

Något som flera av dem sade var att de nationella insatserna inte heller förts fram i 
marknadsföringen av Försvarsmakten, utan det var främst de internationella insat-
                                              
140 Armén kallades ibland de gröna och marinen och flygvapnet de blå, vilket skulle kunna syfta på 
naturen med grön skog, blått hav och blå himmel, men framför allt så hade dessa uttryck sina rötter 
i färgen på klädsel.  
141 Syftade på den kamouflagemönstrade uniform på ljust beige botten som bars vid insats i 
exempelvis Afghanistan och områden där beige kamouflerade bättre än den traditionellt gröna 
modellen som bars i svensk terräng - då det inte var snö. 
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Kosovo som hade krävt som mest 850 personer, var på väg att fasas ut efter mer än 
tio års svensk närvaro. 

I figuren på nästa sida visas på hur omfattningen av svenska väpnade styrkor sett ut 
under en dryg tioårsperiod fram till 2013. Som synes toppades deltagandet 2006, 
medan det 2013 var de lägsta nivåerna på tvåtusentalet. På Folk och Försvars årligt 
återkommande rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen visades i januari 2014 siff-
ror på att det svenska bidraget i internationella insatser då var det lägsta sedan tidigt 
1970-tal.  

 
Bild 8.4 Omfattningen av de väpnade styrkor som den svenska Försvarsmakten 
bidrar med i internationella insatser 2002–2013 Källa: Figur från Riksrevisionens 
rapport (2014:4, s. 64). Riksrevisionen hade för framtagandet av siffrorna i 
figuren inhämtat underlag från regleringsbreven från regeringen till 
Försvarsmakten under åren 2002-2013. 

Konsekvenserna av det ändrade omvärldsläget och omsvängningen i svensk säker-
hetspolitisk hållning hade föranlett en hel del funderingar hos förbandscheferna. 
Den säkerhetspolitiska linjen att försvara Sverige genom att bidra till en lugnare 
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få. 

En av cheferna sade att han tänkt mycket på att "vi måste ha en konflikthärd någon-
stans för att ha ett existensberättigande". De politiska besluten gav tydligen upphov 
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till funderingar kopplat till den pågående reformeringen; "vad skall vi göra nu?" och 
"de kommer att sluta om de inte får åka ut". 
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som var nationellt inriktade, både nationella insatser och annan nationell verksam-
het. Vad som hände i samband med reformeringen avseende dessa uppgifter kom-
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sig som något avvikande, "en anomali", som en av dem utryckte det, som skulle 
"passa in" och genomföra reformeringen utifrån arméns mall. Man "ska ha öken-
kamouflage141 på sig om det skall räknas", sade en av cheferna och lade till att man 
numera med begreppet "insatser" underförstått menade de internationella insatserna. 
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serna som hade förekommit i kampanjer, vilket kunde påverka de förväntningar 
som fanns på jobbet som soldat eller sjöman. Men vilka var då de andra nationella 
uppgifterna? 

8.4.2  Synliga och osynliga nationella uppgifter 
Andra nationella arbetsuppgifter, förutom nationella insatser som soldater och sjö-
män avsågs utföra, var till exempel att tjänstgöra tillfälligt med uppgiften högvakt 
vid Stockholms slott. Högvakten hade förutom den säkerhetsmässiga uppgiften en 
statsceremoniell uppgift att fylla. Vaktparad och högvaktsavlösningarna var två av 
Stockholms största turistattraktioner med cirka 800 000 besökande på Stockholms 
yttre borggård varje år.142 Förr i tiden fanns särskilda högvaktssoldater för denna 
uppgift. Sedan 1960-talet lades uppgifterna att bemanna högvakten ut på de värn-
pliktiga som fanns på förbanden runt om i landet. När reformeringen inleddes be-
mannades Högvakten året runt med hjälp av de olika förbanden143 och dess an-
ställda soldater. 

 
Bild 8.5 Högvaktsavlösning vid Stockholms slott. Foto: Försvarsmakten, 
Combat Camera, K. Svensson. 

Vid ett av förbanden beräknade en av bataljoncheferna uppgiften av gå högvakten 
som cirka två månaders tidsåtgång från det att soldaterna eller sjömännen började 
träna, till dess att genomförandet var över och eventuell kompensationsledighet var 
uttagen. Högvakten bedömdes således vara en omfattande verksamhet när det inte 
längre var värnpliktiga, utan arbetstidsreglerade soldater och sjömän, som skulle 
utföra den. 
                                              
142 Försvarsmakten, Högvaktens uppgifter: www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/hogvakten/ 
hogvaktens-uppgifter/ (besökt 180808) 
143 Högvakten roterar mellan förbanden enligt schema. 
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En annan uppgift som fanns på så gott som samtliga platser runt om på landets för-
band, och som tidigare ofta genomförts av de värnpliktiga, var bevakning och vakt-
hållning – så kallat IBSS, som stod för InsatsBeredd SkyddsStyrka144. En av 
förbandscheferna sade att det borde kallats någonting annat, då han tyckte att det lät 
som att de hade en annan skyddsstyrka där de inte var insatsberedda. 

 
Bild 8.6 Vakten vid inpasseringen till ett av förbanden, Foto: Försvarsmakten, 
B. Westerdahl. 

IBSS diskuterades en hel del på förband, därför att under värnpliktsförsvaret hade 
en del av de värnpliktigas tid fördelats till att vakta: vakta fartyg vid kaj och marina 
baser, vakta flygbaser, agera skyddsvakt i kur och vid inpasseringsgrindar, utföra 
rondering på yttre objekt såsom förråd och anläggningar, samt på militära områden. 
I många fall gällde även bevakningen "dygnet runt, året runt". När det inte längre 
fanns värnpliktiga fick dessa uppgifter lösas av anställd personal. Det var framför 
allt två aspekter av detta som mötte reaktion från chefer vid förbanden. Det var dels 
att den anställda personalen var avlönad och arbetstidsreglerad, vilket fick ekono-
miska och tidsmässiga implikationer, dels att cheferna inte upplevde att Försvars-
makten hade inriktat sin rekrytering på den typen av uppgifter som innebar att sitta i 
vaktkur eller att agera skyddsvakt. Nedan kommer dessa båda aspekter att beskri-
vas. 

Vid så gott som samtliga chefsmöten var frågan kring IBSS uppe till diskussion. 
Ibland fick den större utrymme, och ibland fick den mindre, men det gick nog näs-
tan inte något chefsmöte utan att den nämndes under min tid på fältet. 

Redan en månad innan värnplikten upphörde diskuterades på chefsmötet hur 
förbanden skulle lösa IBSS. "Hur skall beredskapsuppgiften lösas och bemannas?", 
                                              
144 Även TPSS, TransPortSkyddsStyrka. 
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IBSS diskuterades en hel del på förband, därför att under värnpliktsförsvaret hade 
en del av de värnpliktigas tid fördelats till att vakta: vakta fartyg vid kaj och marina 
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Vid så gott som samtliga chefsmöten var frågan kring IBSS uppe till diskussion. 
Ibland fick den större utrymme, och ibland fick den mindre, men det gick nog näs-
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144 Även TPSS, TransPortSkyddsStyrka. 
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frågade någon. "Får vi lov att anställa andra till detta?", frågade en annan. Från en 
chef i den högre ledningen kom först ett skämtsamt svar tillbaka: "Vad tycker ni, 
skall vi skaffa tjockare dörrar?" Sedan utvecklade denne chef svaret och sade att det 
inte fanns några "PROD-soldater", det vill säga inga speciella soldater som bara kan 
sitta vakt. Ett sådant system skulle leda till ökade kostnader, vilket i sin tur skulle få 
till konsekvens att färre soldater skulle kunna anställas. IBSS var därför en uppgift 
som förbanden behövde lösa med befintlig personal. Inom framför allt marinen och 
flygvapnet blev emellertid situationen med IBSS kännbar och det tillsattes därför så 
småningom vissa ytterligare platser för soldater med särskild inriktning på bevak-
ning. Dessa ytterligare platser påtalades på möte belasta en redan stram budget. 

Vid en tidpunkt under reformeringen innehöll kvartalsrapporten (FM 23 386:66284, 
2011) följande formulering: 

På grund av den begränsade tillgången på GSS under 2011 har verksam-
heten vid förbanden, förutom att säkerställa internationella insatser och 
NBG 11, till stor del bestått av att ingå i insatsberedda skyddsstyrkor 
(IBSS), bestrida högvakt och genomföra befattningsutbildning av soldater. 
Effekten av denna påverkan på tiden för övning har blivit större än vad som 
förutsågs vid planeringen av årets verksamhet. (s. 5) 

Ute på förbanden var det inte främst kostnaden, utan arbetstiden som chefer och 
befäl reagerade på. Uttryck som att "IBSS äter tid" och att "IBSS tar tid från utbild-
ningen", hördes på flera platser sagda av olika personalkategorier. Då bevakningen 
ansågs som både kostsam och tidsödande, hade förbanden hittat olika vägar för att 
lösa uppgiften praktiskt. På ett av de marina förbanden berättade de att tidigare hade 
det uteslutande varit de värnpliktiga som hade skött vaktgången vid fartygen då de 
låg vid kaj. I och med reformeringen hade samtliga i besättningen, då de varit ut 
internationellt, delat på vaktgången på kajen. Det hade beslutats att det var ett jobb 
som behövdes skötas och allas arbetstid kostade. ”Nu drar vakten arbetstid och den 
vill vi  a till sj ss”, sade en av c eferna. 

Förutom att dela på vaktgången hade vissa förband minskat på den, "…fast då från 
en mycket hög nivå" som en förbandschef uttryckte det med en självironisk ton. 
Han syftade på att det hade vaktats i tid och otid förut, när de hade de värnpliktiga 
att göra det. De värnpliktiga hade varit så "naturliga" vakter att ingen hade reflekte-
rat över att de inte hade kostat något, och att man inte hade behövt planera in ar-
betstid för dem, eller ens tänka på att regler eller förordningar kopplat till arbetstids-
reglering, övertid, jourtid och sådana begrepp som hade tillkommit med reforme-
ringen. 

En av cheferna tyckte att sedan soldaterna blev anställda "så dumvaktas det inte 
längre". En chef vid ett marint förband beskrev att eftersom sjömännens tid var re-
glerad hade det påverkat utformningen av bevakningen genom både annan struktur 
"vi går inte för gåendets skull, det gör man inte nu". De värnpliktiga hade inte heller 
varit arbetstidsreglerade, utan hade kunnat verka mellan 50-60 timmar i veckan, 
som flera av befälen beskrev det, därför fick de finna nya lösningar då soldater och 
sjömän var anställda som alla andra. 
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8.4.3 Ingen rekrytering till sådana uppgifter... 
Förutom att uppgiften att bevaka nu upplevdes som kostsam och tidkrävande, så 
uppfattades den inte sällan, bredvid att vara nödvändig, som en tråkig uppgift. Detta 
hörde jag sägas många gånger, på olika platser. Nu skulle denna uppgift utföras av 
anställd personal som cheferna var måna om att ge tillräckligt stimulerade arbets-
uppgifter för att de skulle vilja stanna kvar länge. 

Arbetet med bevakning och vakthållning var ofta standardiserat, då det hade med 
säkerhetsrutiner att göra. Av denna anledning uppfattades vaktuppgiften inte särskilt 
attraktiv, utan som en "måste-uppgift", en uppgift som "åt tid" – eller som en ”tråkig 
uppgift”. Så förutom att förbanden inte längre hade råd eller tid för onödiga sysslor, 
behövdes det som under värnpliktssystemet ibland hade kallats för HTG-tjänst (Hu-
vudsaken Tiden Går145) omvärderas för att minimera risken för att soldaterna skulle 
bli understimulerade och sluta. 

En av cheferna på ett av de marina förbanden frågade sig själv: "Vill medarbetaren 
sitta i en vaktkur när han sagt att han vill vara till sjöss? Det är klart att han inte vill. 
Hur ska vi få det på rotation?" Förbanden hade löst det – som vissa upplevde som 
ett svårt dilemma – på olika sätt. Vissa förband upprättade särskilda styrkor för be-
vakningsuppgifter, som frigjorde tid för utbildning, träning och övning för de som 
skulle på internationell insats. Andra förband lät de olika plutonerna på de olika 
kompanierna dela på bevakningen. En tredje lösning var att låta officerare utföra 
vissa bevakningsuppgifter så att soldaterna kunde göra sina uppgifter. Det kunde då 
hända att en officer användes för bevakning och hade som chef det befäl som tidi-
gare lett de värnpliktiga som skött bevakningen. En fjärde möjlighet var att anlita 
civila vaktbolag som skötte viss del av bevakningen. 

Chefer antog att soldater och sjömän inte skulle finna vaktuppgiften stimulerande, 
medan många av dem, framför allt inom armén, pratade om de internationella upp-
gifterna i termer av "rejäla", "tydliga" och "ordentliga" uppgifter. 

Det fanns även en farhåga att de soldater som Försvarsmakten rekryterat inte för-
väntade sig att genomföra högvakt eller IBSS, utan att det kunde komma som en 
överraskning att dessa arbetsuppgifter ingick i tjänsten. 

* 

I detta kapitel visade jag att internationella insatser och övningar tolkades som nå-
got som i det frivilligt anställda försvaret kunde fungera som "morötter" för att be-
hålla de soldater och sjömän som Försvarsmakten rekryterat. De var eftertraktade, 
inte bara som en höjdpunkt i jobbet, men även som ett extra ekonomiskt tillskott till 
soldaternas och sjömännens löner. I det följande kommer jag att beskriva hur den 
dagersättning som de värnpliktiga hade haft i samband med reformeringen skulle 
göras till löner, och hur cheferna såg på premier som ett incitament för soldater och 
sjömän. 
                                              
145 Jfr Lasse Åbergs film från 1979; "Repmånad eller hur man gör pojkar av män" där det 
refererades till denna typ av tjänst, på det sätt som den tidens verksamhet karikerades.  
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8.4.3 Ingen rekrytering till sådana uppgifter... 
Förutom att uppgiften att bevaka nu upplevdes som kostsam och tidkrävande, så 
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Chefer antog att soldater och sjömän inte skulle finna vaktuppgiften stimulerande, 
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* 

I detta kapitel visade jag att internationella insatser och övningar tolkades som nå-
got som i det frivilligt anställda försvaret kunde fungera som "morötter" för att be-
hålla de soldater och sjömän som Försvarsmakten rekryterat. De var eftertraktade, 
inte bara som en höjdpunkt i jobbet, men även som ett extra ekonomiskt tillskott till 
soldaternas och sjömännens löner. I det följande kommer jag att beskriva hur den 
dagersättning som de värnpliktiga hade haft i samband med reformeringen skulle 
göras till löner, och hur cheferna såg på premier som ett incitament för soldater och 
sjömän. 
                                              
145 Jfr Lasse Åbergs film från 1979; "Repmånad eller hur man gör pojkar av män" där det 
refererades till denna typ av tjänst, på det sätt som den tidens verksamhet karikerades.  
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9 Från dagpenning till lön 

Villkoren för soldater och sjömän var en fråga som förekom i föredragshållningar 
på chefsmöten, under förbandets ledningsgruppsdiskussioner, på kompaniet och på 
mässen. Ja, på många platser fanns det ett stort engagemang i frågor kring löner, 
premier, boenden och mat för soldater och sjömän. 

9.1 Det historiska avtalet 

Förhandlingarna mellan Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna kring 
villkor för soldater och sjömän fortgick in i det sista inför reformeringen. Dagen 
efter det att riksdagen röstat ja till att lägga värnplikten vilande, enades arbetsmark-
nadens parter om det avtal som skulle reglera anställningsvillkoren för soldater och 
sjömän146. En presskonferens hölls gemensamt av Försvarsmakten, Arbetsgivarver-
ket och Officersförbundet efter att, som det kallades, ett "historiskt avtal" kring 
visstidsanställningar var klart. 147 Det var då en och en halv månad kvar till dess att 
den sista värnpliktige skulle lämna och reformeringen skulle börja vid förbanden. 

 
Bild 9.1 Presskonferens efter att avtal om anställningsvillkor slutits.  
Foto: Försvarsmakten, N. Öhrström. 

                                              
146 "Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater 
och sjömän inom Försvarsmakten". Avtal tecknat mellan Arbetsgivarverket och SEKO, respektive 
mellan Arbetsgivarverket och OFR/SPO:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet 
sammantagna och SACO-S avseende lön och särskilda villkor. 
147 Försvarsmakten, Historiskt avtal klart, 100520: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/ 
2010/05/historiskt-avtal-klart/ (besökt 191125) Fortfarande var dock inte samtliga frågor, t.ex. 
lagstödet, kopplat till anställningar av GSS/T lösta. Lagstödet var inte klart förrän1 juli 2012, det 
vill säga två år efter reformens introduktion. 
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På presskonferensen sade ordföranden för Arbetsgivarverket att han var stolt över 
att de lyckats med att enas "…just idag, dagen efter att riksdagen tagit det definitiva 
beslutet. Det visar att det svenska partssystemet kan leverera."148  

Försvarsmakten betecknade avtalet som "banbrytande" med sina långa, men tidsbe-
gränsade anställningar (FM årsredovisning, 23 386:52687, s. 3). Både fack och ar-
betsgivare talade om "en seger för den svenska modellen"149 eftersom lagstiftningen 
inte behövde ändras: parterna kunde avtala om undantag från lagen om anställnings-
skydd, ett undantag speciellt anpassat för den nya formen av personalförsörjning i 
Försvarsmakten. 

Den lönemässiga delen av avtalet150 var ett tarifflönesystem, med en så kallad bas-
lön som startade på 16 125 kronor i månaden151. Någon individuell lönesättning 
fanns inte; vid nyanställning fanns dock en viss möjlighet att justera lönen utifrån 
individens erfarenhet och den marknadsutsatthet som befattningen bedömdes ha, 
genom att lägga till en "marknadskomponent". 

Officersförbundets förhandlingschef svarade i deras organ Officerstidningen på frå-
gan om hur det kom sig att de gjort ett avtal med arbetsgivaren om ett tarifflönesy-
stem. Var inte förbundet förespråkare för individuell lönesättning? Förhandlings-
chefen svarade: 

Både Försvarsmakten och Officersförbundet är överens om att soldaterna på 
sikt ska lönesättas individuellt. Men det kräver ett rejält förarbete där man 
tänker  ver l nestrukturer (…) För att inte fördröja anställningsprocessen 
kom vi därför överens om ett tarifflönesystem som övergångssystem. Det 
fanns helt enkelt inte i nuläget förutsättningar för att lönesätta soldaterna 
individuellt. Det saknas kompetens och strukturer i Försvarsmakten för att 
genomföra detta. 

(…) En individuell lön ska helst sättas av närmaste chef. I det här fallet 
skulle lönerna sättas på plutons- eller kompaninivå. De som är chefer på 
den nivån har i nuläget varken tid, utbildning eller systemstöd för att kunna 
lönesätta sina soldater. (2010:5, s. 21) 

En chef som en tid innan reformeringen var delaktig i ett större arbete med att ta 
fram förslag till ett system avseende löner för soldater och sjömän, berättade att det 
i framtagandet rådde stor tidspress. Han berättade att utifrån de knappa tidsförhål-
landen som rådde inför reformeringen behövde det vara: "en enkel spelplan som är 
lätt att förstå för en soldat som kommer in och jobbar några år": 

                                              
148 Tidningen Lag & Avtal, 100520: www.lag-avtal.se/avtalsrorelsen/avtal-klart-for-yrkesarmen-
6555850 (besökt 180813) 
149 Tidningen Publikt som utges av fackförbundet ST, 100520: www.publikt.se/artikel/forsvaret-
far-visstidsanstalla-i-12-ar-12309 (besökt 180812) 
150 Denna del förhandlades mellan Försvarsmakten och Officersförbundet. 
151 Maximal baslön var 19 140 kronor. 
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150 Denna del förhandlades mellan Försvarsmakten och Officersförbundet. 
151 Maximal baslön var 19 140 kronor. 



Jönköping International Business School 

142 

Hur skulle då spelplanen se ut? Ja, här är lönetariffer, du startar på den här, 
efter ett år har du den här lönen, om två år den  är oc  så vidare (…) och så 
kopplar man det kanske till insatser och senare kanske ett premiesystem för 
det. 

Han fortsatte sedan med att poängtera att enkelheten varit nödvändig eftersom det 
hade varit väldigt bråttom. Efter denna befattning hade han planerats in på ett annat 
uppdrag, där han inte alls varit berörd av förberedelser inför reformeringen av per-
sonalförsörjningen. När han sedan igen bytte befattning och kom i kontakt med sol-
dater och sjömäns löner, märkte han till sin stora förvåning att: " [tarifferna] låg ju 
kvar! När jag kom hit från Omega var det fortfarande samma löner ... för ingen hade 
hunnit med att titta på löneutvecklingen."  

Han tyckte att de hade hamnat i helt fel arbetsmetod, eftersom politikerna ändrade 
de tidsmässiga förutsättningarna kort inpå reformeringen, istället för att ge För-
svarsmakten ett år till. Han tillade att han inte ens i början tyckte att tarifflönen var 
särskilt bra, "bara nödvändig för att det brådskade". 

Så har överenskommelsen och utformningen av soldaternas och sjömännens löner 
beskrivits – som en tidspressad process bakom det standardiserade tariffsystemets 
uppkomst. I nästa avsnitt avrapporterar jag hur det beskrevs av ledningen. 

9.2 Ledningen om löner 

I slutet av maj 2010, en knapp vecka efter avtalen slutits och en dryg månad innan 
reformeringen inleddes, var det chefsmöte på Högkvarteret. 

En av punkterna på dagens agenda var information kring de avtal som reglerade 
löner och övriga villkor för soldater och sjömän. Innan dess kunde inte ledningen gå 
ut med konkret information till potentiella anställda. Nu informerades förbandsche-
ferna om att det inte skulle tillämpas individuell lönesättning bland soldater och 
sjömän, utan ett tarifflönesystem. 
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Bild 9.2 PowerPoint-bild från presentationen kring löner vid chefsmötet. 

En baslön skulle därmed komma ligga på ungefär 17000 kronor per månad samt ett 
eventuellt tillägg för specialkompetens, sades det. Cheferna fick också information 
om att inga premier eller bonusar skulle betalas. 

Det fanns många frågor, men de flesta rörde de delar som det ännu ej fanns svar på, 
såsom vad som krävdes för att kvalificera sig för nästa steg, eller specificering av 
marknadsutsatthet. Handläggarens svar på dessa frågor blev oftast: "arbete pågår". 

På ett senare chefsmöte sade en av de högsta företrädarna från ledningen följande: 

Vi har inte lyckats få omgivningen att förstå vilken förändring vi är inne i. 
Detta är ju inte bara en reform för Försvarsmakten, utan för hela samhället. 
Vi har till exempel fått ett unikt kollektivavtal. Det är konstigt att det inte 
fick något genomslag alls i media och i debatt. 

På ett par av mötena fanns det diskussioner kring huruvida cheferna uppfattade att 
löner för soldater och sjömän låg rätt till lönemässigt, om lönerna var konkurrens-
kraftiga, och så vidare.  

En annan diskussion som förekom var tarifflön kontra att ange lönen utifrån en me-
dellön utslaget över hela uppskattade anställningstiden. Flera personer i försvars-
maktsledningen diskuterade, både i media och vid chefssamlingar, om soldaternas 
månadslöner som varandes mellan 25000 kronor och 27000 kronor i månaden. För 
att komma upp i en sådan genomsnittlig månadslön behövde soldaten eller sjö-
mannen utföra ett antal övningsdygn (eller sjödygn) samt ett par internationella in-
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satser. En av cheferna i ledningen sade i en intervju i radio152 när diskussionerna 
med fackliga organisationerna inför avtalet precis hade inletts:  

Vi har inte gått in och diskuterat några grundlöner, utan vad vi säger i 
dagsläget är ju en medianlön på drygt 25 000 i månaden, som då gäller un-
der hela perioden och det innebär att den kan vara lägre och kan vara högre 
från tid till annan. Men som ett snitt, någonstans drygt 25 000 kronor. 

En annan chef i ledningen skrev en debattartikel i ett senare skede av reforme-
ringen, efter facklig kritik att soldater och sjömän i stor utsträckning slutar på grund 
av det låga löneläget:  

Absolut lägsta ingångslön för GSS har varit 16 150 kronor. Men att vara 
GSS är inget vanligt nio-till-fem-jobb. Att arbeta i Försvarsmakten innebär 
också att delta i övningar, beredskap och insatser utanför kontorstid. Att 
ställa upp på fysiskt obekväma tider och genomföra svåra uppgifter är krav 
som vi ställer på alla våra anställda. Och det avspeglar sig också på deras 
lönekonton. Det finns ingen GSS som över tid bara fått 16 150 kronor i må-
naden. Övningstillägg, övertid, beredskapsersättning och missionstillägg 
gör att medianlönen för en soldat eller sjöman, som deltar i minst en insats 
under en treårsperiod, har ett snitt på drygt 25 000 kronor i månaden.153 

Efter det att reformeringen pågått under ett och ett halvt år, det vill säga under hös-
ten 2012, beslutade Försvarsmakten i samverkan med arbetstagarorganisationerna 
om en höjning av lönenivåerna med 11,5 procent154. Den lägsta ingångslönen ham-
nade då på 18 000 kronor i månaden. Överbefälhavaren kommenterade de höjda 
lönerna på följande vis: 

Höjningen syftar till att stärka den långsiktiga personalförsörjningen och 
därför är det här beslutet en viktig komponent. Tillsammans med övriga an-
ställningsvillkor, spännande uppgifter och utmaningar hoppas vi att även 
fortsättningsvis kunna attrahera talangfulla och motiverade medarbetare.155 

Även Officerstidningen var inne på samma linje, i samband med att det initiala av-
talet slöts: "För att få soldaterna att vilja stanna hela tiden ut måste Försvarsmakten 
gå från ord till handling i att göra soldatyrket attraktivt." Förbundets ordförande 
lade till att "det innebär att den dagliga verksamheten måste vara intressant och ut-
manande. Det är viktigt att förbandsverksamheten kommer i fokus och att den fi-
nansieras så att det råder balans mellan uppgifter och resurser" (2010:5, s. 20). 
                                              
152 Radiointervju för Sveriges Radio, 100129 
153 SvD Brännpunkt, "Lönen inte avgörande är soldaterna slutar", 121015: 
https://www.svd.se/lonen-inte-avgorande-nar-soldaterna-slutar 
154 Retroaktivt från 120701 
155 Försvarsmakten, "Höjd lön för GSS", 121017, 
www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2012/10/hojd-lon-for-gruppbefal-soldater-och-sjoman/ (besökt 
150710) 
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Under chefsmötet som ägde rum på senhösten 2012, en dryg månad efter det att be-
slutet om de nya lönenivåerna tagits, ägde ett grupparbete rum. Grupperna arbetade 
kring tre frågor rörande möjliga rationaliseringar och effektiviseringar inom och 
utom personalområdet kopplat till ett kommande beslut. Ett exempel på frågorna 
var: "vilka rationaliseringar, effektiviseringar och anpassningar inom personalområ-
det går att genomföra i syfte att finansiera försvarsreformen?" 

Den grupp i vilken jag satt med som observatör började med att diskutera möjliga 
rationaliseringar vid samordning och sammanslagning av verksamheter. Efter en 
liten stund kom de in på personalområdet, och en av cheferna i gruppen förde upp 
kostnader kopplat till soldater och sjömän. 

- Rekryteringen är inte ett problem, men det är det om de slutar efter ett år, 
sade chefen för ett av de större förbanden. Han fick medhåll av flera andra 
chefer. En av dem sade: Vi måste se till att de vi får in blir kvar. Det här 
kommer annars att bli dyrt! 

En annan av cheferna i gruppen kom med ett nytt förslag till grundläggande 
militär utbildning: 

- Vi måste bibehålla den personal vi har. Skall vi förlänga GMU? Det skulle 
vara förhållandevis billigt. Det skulle ge en större attraktionskraft, att se 
vartåt det barkar hän på 5–6 månader. Kostnaden skulle gå ner och intresset 
för Försvarsmakten skulle gå upp. 

Han konstaterade strax efter att "fast det är ju styrt [politiskt]så det går ej in 
 är…" 

Gruppen fortsatte sina diskussioner, och när sedan de olika smågrupperna 
återsamlades i den större salen, sade den högre chef som höll i denna punkt 
på agendan: 

- Jaa, skall jag peka på någon? Nej, jag kommer istället att använda tekni-
ken: ordet fritt! 

En av förbandscheferna sade då: 

- Han kunde inte hålla truten! [syftande på sig själv] Vi måste minska per-
sonalflödena. En skytt är dyrare än en general – om han slutar. Bonusar och 
premier kommer att löna sig i längden! 

Chefen som höll i programpunkten svarade då:  

- En väg är ju höjda soldatlöner. Jag tror ändå att det här [premier och bonu-
sar] är  verskattat…eller att vi underskattar r rlig eten [bland soldaterna] 

De höjda löner som den högre chefen pratade om refererade till var den lönehöjning 
Försvarsmakten just hade gjort, och den högre chefen och förbandschefen, var såle-
des inte överens om effekten av premier och bonusar. Förbandschefen som tagit upp 
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frågan svarade då att "en försvarlig del [soldater] har ju slutat för att de inte har råd 
att fortsätta…" 

Han får delvis medhåll av en chef i central ledning: 

- Vi har gjort stora investeringar i de som slutar - cirka 500 000 kronor. 
Men de är välkomna tillbaka så får vi ett nytt magasin. 

Han utvecklar sitt resonemang med att påpeka att de soldater som slutar 
hade kunnat komma tillbaka som deltidstjänstgörande soldater parallellt 
med sitt civila arbete. Man behövde inte se det så statiskt. 

Så lönerna för soldater och sjömän var reglerade enligt tariff, även om det fanns ut-
rymme för tillägg utifrån erfarenhet och befattningens marknadsutsatthet. Detta 
skilde sig från övrig personal som hade individuell lönesättning. En av cheferna 
som var med i framtagandet sade att det krävdes den typen av enkel lösning på 
grund av korta tidsförhållanden, men att systemet var tänkt att vara föremål för ut-
veckling. Detta framgick även i presentation och uttalanden i samband med att av-
talet blev klart. 

Som sagt fanns det olika uppfattningar bland chefer huruvida lönens storlek hade 
betydelse för Försvarsmaktens förmåga att rekrytera och behålla soldater och sjö-
män. Till frågor om lön som ett medel för att behålla soldater och sjömän över en 
längre tid kopplades, som ni hörde från chefsmötet, även frågor kring utbetalning av 
premier efter viss tid i tjänst eller efter viss prestation. Även i dessa frågor var upp-
fattningarna lite olika. Vad tyckte man då på förbanden? 

9.3 Lönefrågan landar på förbanden 

På förbanden var soldat- och sjömanslönerna en fråga som ofta diskuterades i ter-
mer av att de uppfattades som låga, eller för låga för att vara konkurrenskraftiga. 
Men definitionen av "låg lön" varierade beroende på geografiskt läge, infrastruktu-
rella förutsättningar och konkurrens från andra arbetsgivare i det omgivande sam-
hället. 

När ledningen kommunicerade att den reella medellönen (eller medianlönen, som 
någon sade) var 25000 – 27000 kronor per månad, upplevde vissa chefer på de lo-
kala förbanden en press från soldater och sjömän att få delta i den typen av aktivi-
teter som genererade dessa löner. Flera förbandschefer sade att det fanns en klar 
ekonomisk aspekt av soldaternas eller sjömännens önskan om att delta i internation-
ell insats, övningsdygn eller sjödygn. Det ville göra det, inte bara för upplevelsen 
eller spänningen, utan även för att kunna kompensera för de månader som det inte 
hade varit några tillägg. En av cheferna från armén sade: 

16 200 eller 17 000 kronor i månaden som man får efter något år när man 
kommer upp i tariffen... Då blir det väldigt intressant att åka till Afghanis-
tan och få 40 000 i månaden. Men om inte Afghanistan finns kvar efter 
2014, kommer vi att klara oss då? 

Från dagpenning till lön 
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En av chef inom marinen sade att visst spelade lönen stor roll. Det hade han fått 
klart för sig vid tillfällen då de hade flyttat personal till andra tjänster på annat far-
tyg. Då fick han frågor som: "…men, om det blir insats så är det väl de  är fart gen 
som ska åka?". Han berättade att sjömännen visste om att det var där pengarna låg 
och förklarade att det inte spelade någon roll om grundlönen skulle höjas från 18 
000 till 19 000, när det istället var sjötillägg, övningsdygn samt tillägg vid internat-
ionell insats som gav de större pengarna. 

En annan chef som verkade inom ett annat verksamhetsområde sade något liknande: 

För det är inte så mycket som krävs för att bjuda över. Det var någon som 
sa att sopåkare tjänar mer, och de har kanske inte samma utbildning i baga-
get heller. Men, visst, alltså genomsnittslönen säger man blir 27 000 kronor 
på en åttaårsperiod, men då väger man nog in att man kanske är på ut-
landsmission och sådana där saker. 

Men  ur stor sannolik et är det att man i (…) befattningen kommer på 
mission? Idag finns ju inget politiskt stöd för att åka ut internationellt med 
(…) även om jag verkar m cket f r att vi skall g ra det, men vi är ju inte 
där idag. Det kanske förändras i framtiden, men med utgångspunkt från var 
vi är idag så är det ju inte så. 

Uttalanden från förbandschefer från tre olika försvarsgrenar pekar på att övningar 
och internationella insatser inte bara hade "ett värde i sig", utan helt enkelt ett eko-
nomiskt värde för soldater och sjömän. Försvarsmaktens personal behövde öva för 
att bli duktiga på att tillsammans genomföra (internationella) insatser, vilket var en 
av organisationens huvuduppgifter så som uppdraget formulerats av politikerna. 
Emellertid så var både förberedelsen innan insatsen, övningen, och själva insatsen i 
sig uppfattade som äventyrliga och spännande, plus att dessa gav soldaterna och 
sjömännen en tillräckligt bra lön för att de skulle vilja stanna kvar. 

Slutsatsen blev då att om insatser, övningar och sjödygn minskar, så minskar även 
soldaternas och sjömännens månatliga inkomst. I detta perspektiv framhöll flera 
chefer hur viktig lönen är för att förbandet skall ses som en bra arbetsplats där man 
vill stanna kvar. 

En utsaga som hördes från många håll var därför att det kunde komma att bli svårt 
både att rekrytera "de som man vill ha" för 17 000 i månaden och att behålla dem, 
speciellt om de internationella insatserna minskade i omfattning. 

9.3.1 Standardisering genom tariffer 
Flera genomförare såg tarifflönesystemet som hämmande ur det lokala perspektivet. 
De hade själva önskat ett större mandat att utforma lokala lösningar på lönefrågan, 
och detta av flera olika skäl. 

Någon sade att: "i vissa fall kanske man skall sätta sig ner och tänka innan man 
springer iväg. Vi hann aldrig räcka upp handen, och nu är vi fast i ett system som 
inte alls passar oss." 
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inte alls passar oss." 



Jönköping International Business School 

148 

Denne chef var från ett marint förband och hävdade att han, med viss tidigare erfa-
renhet av att ha anställda sjömän, kunde ha hörts om deras erfarenheter innan det 
blev en generell lösning på lönefrågan. Det som passade för arméförband, passade 
inte alltid för marinen, och tvärtom. Men när ledningen säger att det skall vara en 
"Försvarsmaktslösning", då vet man att det blir en lösning som passar armén, fort-
satte han: "De är störst. Vi är minst. Så är det. Men det gör det ibland lite svårt för 
oss." 

Andra av förbandscheferna hänvisade istället till den geografiska belägenheten. En 
av dem sade: "Vi är ett storstadsförband, med alla fördyrningar som det innebär, 
med höga lönenivåer, med svårigheter att hitta bostad, med pendling, och andra 
kostnader för att leva." Han påpekade att det inte var särskilt sannolikt att de kunde 
betala tillräckligt bra för att stå sig i konkurrensen med alla de andra arbetsgivare 
som fanns i storstadsregionen. 

 
Bild 9.3 Livkompaniet i Stockholms tunnelbana.  
Foto: Försvarsmakten, B. Westerdahl. 

Chefer på de förband som var belägna på landet eller i relativ glesbygd misstänkte 
att få unga personer ville eller kunde flytta dit. De hade många pendlande soldater 
som inte hade råd med dubbla boenden, och inte kunde – eller ville – släppa 
hemstaden när de var tidsbegränsat anställda. En av förbandscheferna berättade att 
de hade haft förbandsbesök av en försvarspolitiker, varpå en av de lite äldre an-
ställda soldaterna hade ställt frågan om vad det egentligen var som gällde: "Du ger 
mig så låg lön att jag inte har råd att pendla, och du ger mig en tidsbegränsad an-
ställning, vilket betyder att jag inte kan flytta hit familjen. Vad vill du egentligen?"  
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Bild 9.4 Övning i Kvikkjokk. Foto: Försvarsmakten, A. Norén. 

Chefer för förband med många äldre, erfarna soldater, som gjort flera internationella 
insatser inom ramen för utlandsstyrkan tidigare, sade att de gärna hade sett att det 
fanns möjligheter att själva styra över lönerna. Annars befarade de att de inte skulle 
kunna betala tillräckligt konkurrenskraftiga löner för att behålla de som anställts. En 
av cheferna sade: "De som kommer direkt från grundutbildningen, de har inga be-
kymmer, för de bor ju fortfarande hemma hos morsan och farsan, men de andra, de 
har ett ju helt annat liv. Och det är inga höga löner vi betalar. Det är frustrerande. 
Väldigt frustrerande." 

Cheferna för vissa av förbanden, som inte låg i storstadsregionen men hade en stor 
lokal industri nära, refererade ofta till konkurrensen med de relativt välbetalda indu-
strijobben vid X-bolaget, eller Y-fabriken, eller den lokala McDonaldsrestaurangen. 
De kände att de skulle bli konjunkturkänsliga när de inte kunde svara med samma 
löner som näringslivet vid högkonjunktur och det skulle bli konkurrens om arbets-
kraften. 

Standardiseringen av lönesystemet gjorde att en del förbandschefer önskade ett sy-
stem som kunde medge ett större lokalt handlingsutrymme. Det togs däremot lokala 
initiativ rörande villkoren på de områden där de upplevde att de hade handlingsut-
rymme. Dessa initiativ skedde på olika platser runt om i landet och rörde vanligtvis 
soldaternas boende och mathållning. Cheferna försökte finna tillräckligt tilltalande 
boenden nära verksamheten så att soldaterna slapp dagspendlingskostnader, eller 
bostäder som var så pass billiga att soldaterna hade råd till dubbel bosättning om de 
var långpendlare. De försökte även skapa möjligheter för soldaterna till enklare 
matlagning. På vissa håll inrättades därför så kallade mikromässar156 så att solda-

                                              
156 Utrymme som iordningställdes för att ge möjlighet till soldaterna att kunna laga enkel mat. 
Nudlar och pizzabitar berättades det om att de värmde för att undvika kostsam mat i den 
outsourcade personalmatsalen. Begreppet mikromäss, hade ingenting med storleken att göra, utan 
tillkom då där fanns mikrovågsugn, därav mikromäss. 
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terna skulle kunna spara på matkostnader och därmed öka deras vilja att stanna 
kvar. 

Men några pratade även om andra typer av incitament som de gärna hade velat ha 
möjlighet att ge till sina soldater och sjömän – premier. 

9.4 Premiens vara eller icke vara 

Som jag nämnde i kapitel 2, var det förekommande inom andra länders försvar att 
arbetsgivaren erbjöd någon form av incitament i syfte att behålla soldater och sjö-
män i tjänst så länge som möjligt – åtminstone kontraktstiden ut. I de länder där ett 
system med premier praktiserades, betaldes en premie ut vid fullföljande157, eller 
förnyelse, av kontrakt, och premien kunde vara i form av pension, utbildning eller 
en rent monetär belöning. 

I det svenska politiska beslutet om att reformera framgick att den så kallade utbild-
ningspremien (en premie som tidigare betalats ut som en klumpsumma till värn-
pliktiga efter fullgjord värnpliktsutbildning), inte längre skulle förekomma. Med 
reformeringen slogs ersättningen istället ut på de månader som utbildningen varade, 
vilket gav en högre månatlig ersättning under perioden för genomförandet av de 
inledande utbildningarna. Det skäl som angavs i grunderna för det politiska beslutet 
verkade främst vara administrativ förenkling (prop. 2009/10:160, s. 98ff). Premien 
togs bort till förmån för en ökad ersättning varje månad under rekrytskedet. När det 
gällde premier som ett incitament för att förlänga själva anställningstiden, resonera-
des det vare sig i propositionen för det politiska beslutet eller i föregående utred-
ningar, kring premiers vara eller inte vara. 

Flera av de formmässiga och konstitutionella aspekterna av reformen var inte fär-
diga när den inleddes i Försvarsmakten, utan utredning pågick parallellt med refor-
meringen kopplat till behov av ytterligare politiska beslut. I det betänkande som 
presenterades i november 2010 (SOU 2010:86), ett knappt halvår efter det att re-
formen trätt i kraft, kom utredningen fram till att med tanke på yrkets speciella ka-
rakteristika, skulle det kunna behövas stimulanser för att kunna behålla soldater och 
sjömän i anställning under en längre tid. Utredaren skrev att någon form av incita-
ment, till exempel en bonus då kontraktstiden uppfyllts och/eller vid förnyelse av 
kontrakt, hade kunnat fungera "återhållande på avgångstalen" och påverka den ge-
nomsnittliga anställningstiden på ett positivt sätt (s. 102). 

Utredaren gjorde även bedömningen att Försvarsmakten kunde överväga att utge 
premier vid genomförd internationell insats. Dock, poängterades i utredningen, att 
instiftandet av premier var ingenting som kunde beslutas politiskt, utan att det var 
ett beslut som skulle tas mellan arbetsmarknadens parter. 

                                              
157 Det fanns även en kombination av system där den anställde gavs en negativ konsekvens om han 
eller hon inte fullgjorde anställningen kontraktstiden ut. 
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Ett och ett halvt år senare, i mars år 2012, skrev regeringen i propositionen Soldat-
anställningar i Försvarsmakten (prop. 2011/12:115) att Försvarsmakten borde över-
väga att "ta upp frågan om premier, som en del i incitamentsstrukturen för Försvars-
maktens personalförsörjning (…)" Med premie avsågs i propositionen såväl premie 
efter utförd internationell insats (för samtliga anställda), som premie vid fullgjort 
kontrakt för de tidsbegränsat anställda soldaterna och sjömännen. Flera remissin-
stanser såg positivt på förslaget, trots att det inte var något gängse förekommande 
fenomen på den svenska arbetsmarknaden. (s. 27 och s. 148 ff) 

Längre in under reformeringen, 2014, kom såväl en rapport från Försvarsbered-
ningen (Ds 2014:20) som ett betänkande från Utredningen om Försvarsmaktens 
militära personalförsörjning (SOU 2014:73). I båda dessa utlåtanden föreslogs För-
svarsmakten beakta någon form av monetära incitament för att behålla soldater och 
sjömän längre tid. 

I det underlag som Försvarsmakten i slutet av 2014 lämnade till regeringen inför 
2015 års inriktningsproposition stod det att ett möjligt incitament var erbjudande 
om studier vid en yrkesväxling. Detta förslag låg inom ramen för det arbete som 
pågick inom Försvarsmakten gällande så kallad karriärplanering, det vill säga förbe-
redelser inför att soldaten eller sjömannen skulle sluta som anställd. Underlaget 
tydliggjorde emellertid att "andra former av ekonomiska incitament, till exempel i 
form av bonus vid anställningstillfället eller premie för fullföljd grundutbildning, 
[inte bör] ges." (FM 2014, 5882:31, s. 36) 

Vid tiden när jag avslutade fältarbetet fanns inga ekonomiska incitament i form av 
premier för soldater och sjömän. Frågan om premiers varande eller icke varande 
kom emellertid upp på olika platser under hela tiden på fältet. Premien beskrevs i 
samtalen ofta som ett sätt att motivera soldater och sjömän till att stanna längre 
istället för att sluta efter att ha gjort en internationell insats, åtminstone en cykel till, 
det vill säga ytterligare ett par år. Förespråkarna av denna lösning sade också att en 
större klumpsumma som betalas ut i form av premie nog kunde uppfattas som mer 
lockande än en liten höjning av månadslönen. 

En av cheferna sade att han hade framfört till den militära ledningen åsikten att om 
de någonsin skulle ha "chans att rekrytera rätt människor, så måste vi bjuda på nå-
got. Antingen kan vi bjuda på en högskoleutbildning, eller så får det stå 400 000 på 
banken". Det svar han sade att han hade fått var "nej, men så kan vi inte g ra…". 
Satsar man inget, så får man inget tillbaka, sade denne chef. 

Det var inte bara monetära premier som diskuterades utan även betalda högskoleut-
bildningar. En av cheferna föreslog att om en soldat jobbat fyra år skulle denne 
kunna få ett halvårs betald högskoleutbildning, och om denne sedan jobbat sex till 
åtta år, skulle den få ett års betald högskoleutbildning. "Det är för att locka dem till 
att fullfölja ett kontrakt. Just nu har Försvarsmakten inte en tydlig idé, nej, personal-
försörjningssystemet är inte tydligt." 

Några av förbandscheferna lyfte frågan om premier vid chefsmöten och i de 
grupparbeten som ibland förekom i samband med dessa möten. I övrigt blev frågan 
om premier tydligare under den senare delen av min tid på fältet. Vid ett av chefs-
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mötena började en av förbandscheferna prata om premier. En annan hakade på ge-
nom att säga att han hade fått signaler att soldaterna "slutar i förtid", och att han haft 
höga avgångstal bland sina soldater vid det förband han var chef för. Detta gällde 
speciellt de så kallade bristyrkena, sade han, och fortsatte med att säga att "det be-
hövs hastiga åtgärder här! Exempelvis premier". Svaret från den högste chefen i sa-
len blev: "Vi får tänka oss noga för och vara återhållsamma. Om vi satsar pengar på 
detta kan det bli dyrt. Låt oss lära känna systemet först." En annan förbandschef 
kontrade med att framhålla att "i de heta regionerna är ju avgångarna höga". Den 
högste chefen vid mötet svarade då: "Ni är nära truppen. Lägg förslag. Men det 
skall vara åtgärder som hjälper. Inte att de stannar ett halvår till och sedan så slutar 
de ändå." 

En av personalstabens mellanchefer flikade då in att det är svårt att behålla den 
yngre åldersgruppen, varpå den högste chefen i salen svarade att "man skall inte leta 
efter lösningar som bär tillbaka till värnpliktssystemet" eftersom "personalen stan-
nar ju ändå förhållandevis länge här i jämförelse med andra verksamheter som an-
ställer ungdomar." 

På ett annat av mötena under år 2012 sade en av cheferna vid personalstaben att 
man måste se hur stor effekt en insats har innan den sätts in. "Till exempel premier. 
Ger det effekt, eller att det bara kostar pengar? Vi kommer fortsatt att titta på detta". 
En av cheferna från armén framhöll då att han ansåg att Försvarsmakten borde 
kunna erbjuda någon form av premier. "Inte bara en dunk i ryggen! När mina sol-
dater kom hem från Afghanistan hade jag velat ge något mer än en medalj och en 
dunk i ryggen."  

 

* 

 

Frågorna kring de standardiserade villkoren för soldater och sjömän engagerade 
många och åsikterna om vilken som var den bästa lösningen varierade. I de frågor 
det fanns lokalt handlingsutrymme togs det tillvara på, och uppfinningsrikedomen 
var stor när det gällde att finna upplägg på boenden och mathållning för soldater 
och sjömän. 

 

Men hur såg det då ut när det gällde de aspekter av reformeringen som handlade om 
att attrahera, rekrytera och behålla de nya soldaterna och sjömännen? 
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10 Att attrahera, rekrytera och behålla 

Hur skulle Försvarsmakten få personer intresserade av att söka sig till dem, bli an-
ställda oc  sedan stanna kvar? I samband med reformeringen skulle de g ra det − 
som vilken organisation som helst? Vilka överväganden och resonemang fanns 
kring detta i det politiska beslutet att reformera, var det en helt ny praktik för de 
centrala staber som arbetade med frågor kring personal och information, och vad 
hände i förbandspraktiker runt om i landet?  

10.1 Det politiska beslutet 

Redan i de utredningar och propositioner som låg till grund för det politiska beslutet 
att gå från värnplikt till ett anställt försvar, påpekades att det rådde konkurrens med 
den övriga arbetsmarknaden om de runt 4000 personer som Försvarsmakten varje år 
skulle komma att behöva anställa. Av den anledningen var det mycket fokus på in-
formation, kommunikation och marknadsföring kring försvaret och dess uppgifter i 
såväl utredningen om totalförsvarsplikten (SOU 2009:63) som i propositionen 
(2009/10:160). Vid frivillig rekrytering skulle det behövas såväl tydligare inform-
ation som kommunikation om Försvarsmakten och dess uppdrag – nationella och 
internationella. Även information om innebörden av militär utbildning och kompe-
tens, samt hur individer kan bidra till dessa uppdrag genom att söka sig till organi-
sationen skulle behövas (prop. 2009/10:160, s. 113). 

I texterna delades den kommunikativa uppgiften: en del var den kommunikation 
som handlade om Försvarsmakten och dess uppdrag, medan den andra delen var 
direkt kopplad till rekrytering. I propositionen poängteras att en ökad kunskap om 
Försvarsmakten och dess verksamhet kan ge positiva effekter på organisationens 
rekryteringsarbete, men att de två kommunikativa verksamheterna bör hållas åt-
skilda och inte sammanblandas (prop. 2009/10:160).  

Vad gäller den första delen, skrevs det, baserat på en studie utförd av Styrelsen för 
Psykologiskt försvar redan i den så kallade pliktutredningen (SOU 2009:63), att 
trots att informationsinsatser kring frågor som rör försvar och samhällsberedskap 
görs från olika myndig eter oc  organisationer, är "(…) allmänhetens kunskap eller 
kännedom om skilda frågor inom området (…) bristande och okunskapen ökande." 
(s. 303 f.). Det konstaterades även att det rådde ett gap i kommunikationen mellan 
statsmakt och befolkning i försvarsfrågor, varför propositionen 2009/10 föreslog en 
mer samordnad satsning på kommunikation till den breda allmänheten. Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick då ansvar att vidareutveckla sitt 
arbete inom försvarsområdet, genom att koordinera informationssammanställning 
och informationsspridning till allmänheten i frågor som rörde försvar och sam-
hällets krisberedskap (2009/10:160, avsnitt 4.10). 

I propositionen nämndes också andra sätt att höja allmänhetens kunskaper på områ-
det. De folkvalda blev påminda om att de hade ansvar att informera om Försvars-
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mötena började en av förbandscheferna prata om premier. En annan hakade på ge-
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makten, den försvarspolitiska inriktningen och det svenska försvarets engagemang 
nationellt och internationellt. Från Försvarsmakten borde informationsverksamheten 
ske både från centralt och lokalt håll, till exempel som en ökad synlighet i samhället 
i samband med övningar (2009/10:160, s. 114). 

Vad gäller den andra delen, beslutades att Försvarsmakten skulle vara ansvarig för 
såväl antagning till den grundläggande militära utbildningen (GMU) som rekryte-
ring av soldater och sjömän. Detta rekryteringsansvar innehöll även ett ansvar för 
marknadsföring och urval inför både antagning och rekrytering.  

Försvarsmakten kunde själva besluta om urvalstester och kravställningar, men 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM)158 skulle ansvara för utförandet, ef-
tersom där fanns det en uppbyggd kunskap och kompetens på området, som skulle 
ta lång tid att bygga upp inom Försvarsmakten. Försvarsmakten skulle därför köpa 
tjänsterna av TRM – åtminstone under en övergångsperiod (prop. 2009/10, s. 107 
ff.). 

I propositionen påpekades att regeringen inte avsåg att styra hur Försvarsmakten 
skulle bedriva sitt rekryteringsarbete, men att arbetet med kommunikation och 
marknadsföring borde bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt (s. 112 ff.). 
Försvarsmakten hade under årens lopp hunnit bygga upp en erfarenhet av rekryte-
ring till militära befattningar för såväl officersutbildning som utlandsstyrkan, men 
den var annorlunda än den nya rekryteringen av potentiella soldater och sjömän. Det 
var nämligen så att de soldater och sjömän som Försvarsmakten nu behövde rekry-
tera oftast inte hade någon tidigare personlig erfarenhet av försvaret, medan under 
värnpliktsförsvaret hade de som skulle rekryteras haft egen erfarenhet av Försvars-
makten sedan de gjort värnplikten. Därför bedömdes en mer avancerad och utåtrik-
tad informationsinsats i och med reformeringen behövas.  

I inriktningspropositionen som låg till grund för det politiska beslutet att reformera 
stod det att rekryteringskraften, det vill säga "förmågan att i konkurrens med andra 
arbetsgivare attrahera och behålla personal, ställas i förgrunden när det nya 
personalförsörjningssystemet utformas" (2008/09:140, s. 72). En effektiv rekryte-
ring skulle uppnås genom personalplanering och målgruppsanalyser. Personalplane-
ring betydde att Försvarsmakten planerar "… ur många personer av olika kategorier 
som behövs för att fullgöra de uppdrag myndigheten har att utföra", medan mål-
gruppsanalys betydde att "Försvarsmakten snabbt skaffar sig kunskap om vilka 
grupper som har intresse för och förmåga att genomgå den grundläggande militära 
utbildningen och som i förlängningen kan vara möjliga att rekrytera" (prop. 
2009/10:160, s. 117). Det lokala, skrevs det i propositionen, spelade en väsentlig 
roll när det gäller rekrytering till Försvarsmaktens olika förband, varför marknads-
föring och rekryteringsinsatser även bör bedrivas vid de lokala förbanden (s. 115 
ff.). 

                                              
158  .d. Totalf rsvarets pliktverk, även kallat Pliktverket, från oc  med år 20   b tte namn till 
Totalf rsvarets rekr teringsm ndig et.  
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Att allmänheten hade ett högt förtroende för Försvarsmakten, betydelsen av dess 
verksamhet och det sätt som de löste sina uppgifter på, ansågs viktigt för att myn-
digheten skulle uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. De rena marknadsföringsåt-
gärderna var därför bara en del av det som skulle ge Försvarsmakten attraktions-
kraft. Det var därför viktigt att "…de f rväntningar som ges av marknadsföringen 
motsvarar det Försvarsmakten erbjuder. Detta understryker vikten av att Försvars-
maktens kommunikation i alla lägen präglas av korrekt information, öppenhet och 
ärlighet." (s. 114). 

När det gällde att behålla de soldater och sjömän som genomgick grundläggande 
militär utbildning och/eller blivit anställda, så fanns det en tydlig koppling mellan 
genomsnittliga anställningslängder och ekonomi, eftersom en kortare genomsnittlig 
anställningstid avsevärt påverkade kostnaderna för nyrekrytering, utbildning och 
träning visade en studie från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI (Jonsson och 
Nordlund, 2011). I underlag som legat till grund för det politiska beslutet att refor-
mera fanns antaganden att kontinuerligt tjänstgörande soldater eller sjöman stan-
nade kvar i organisationen i genomsnitt 6 år, och en deltidstjänstgörande soldat eller 
sjöman stannade i genomsnitt 8 år (FMUP, bilaga 1, 23320:51391; 2008/09:140).  

Hur tolkades denna del av reformen i Försvarsmaktens militära ledning och i de 
centrala staber som specifikt arbetade med informations- och personalfrågor? 

10.2 Från anskaffning till attraktionskraft  

Några månader innan reformeringen inleddes i Försvarsmakten skrev ÖB så här i 
sin kommentar till organisationens årsredovisning: 

Den enskilt viktigaste och svåraste uppgiften för Försvarsmakten de närm-
aste åren är att genomföra den personalförsörjningsreform som regeringen 
 ar initierat.(…)  ambandet mellan   rsvarsmaktens attraktionskraft som 
arbetsgivare och insatsorganisationens tillgänglighet och användbarhet är 
centralt för reformen. (FM, 23 386: 51392, s. 4) 

ÖB:s formulering tydliggjorde att Försvarsmaktens förmåga att attrahera, rekrytera 
och behålla personal var central för reformeringen. Men hur hade vägen dit sett ut, 
och vad hände under reformeringen?  

10.2.1 Personal- och informationsfrågor − från vanliga till prioriterade 
Åren innan reformen hade inte verksamhetsområden som personaltjänst och inform-
ationstjänst haft en så framskjuten roll inom Försvarsmakten. Det hade inte heller 
ansetts vara meriterande för en militär karriär att ha arbetat med personalfrågor. 
Enligt tidigare forskning, både svensk (Thilander, 2013) och internationell (King, 
2011), berodde detta på att personalfrågor associerades med administration, och att 
administration bedömdes ha ringa koppling till huvuduppgiften – väpnad strid. Per 
Thilander (2013) påpekade att under värnpliktsförsvaret hade Försvarsmakten inget 
behov att ha ett strategiskt förhållningssätt till långsiktig personalförsörjning, då 
stora delar var tryggade och kunde administreras internt. Inte heller rekrytering av 
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makten, den försvarspolitiska inriktningen och det svenska försvarets engagemang 
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militära chefer hade något stort externt beroende, eftersom även detta kunde ske 
genom intern planering och urval (Ydén, 2008). Dessa forskningsresultat bekräfta-
des till del under mitt fältarbete. Här är ett yttrande från en av cheferna som ansåg 
att personalstaben vid Högkvarteret borde ha mer personella resurser kopplat till 
reformen, eftersom där fanns en flaskhals: 

Dom är överbelastade... jag skulle också, om man får sticka ut hakan lite, så 
har vi lite prioriterat detta…vi  ar inte satt våra spetsigaste kompetenser där 
(…) Istället har man prioriterat mer insatsfokus på dem, det vill säga oper-
ationsledning. Perstjänsten (…) är inte heller sexigt [när det kommer till] 
karriärvägar. 

För att kunna se hur organisationen arbetat på detta område innan reformen har jag 
studerat dess årsredovisningar159. Årsredovisningarna har flera olika delar; dels en 
gemensam för hela Försvarsmakten i vilken det mest relevanta sett till hela organi-
sationen tas upp, dels verksamhetsområdesvisa redovisningar, där personalberättel-
sen är en sådan områdesvis redovisning. Jag har studerat dessa båda – för decenniet 
innan reformen. 

I början på 2000-talet avspeglade årsredovisningarnas personalberättelse de ekono-
miska neddragningar som rådde. För första gången sedan år 1925 sades officerare 
upp, och personalfrågorna rörde framförallt olika lösningar för att komma till rätta 
med det minskade behovet av personal som ett resultat av de politiska besluten om 
en minskande Försvarsmakt.  

Utöver nödvändigheten av kraftiga personalminskningar, betonades verksamhetssä-
kerhet, samt att undvika arbetsskador och sjukskrivningar. De projekt som bedrevs 
inom personalområdet i början av det nya millenniet var exempelvis "NollNoll" 
som rörde trafiksäkerhet och "Prime for Life" som skulle skapa medvetenhet hos de 
anställda i Försvarsmakten kring riskerna i användandet av alkohol och andra dro-
ger. 

Vid mitten av 2000-talet lades en ökad tonvikt vid det internationella och den säker-
hetspolitiska inriktningen som angav att Försvarsmakten skulle utvecklas emot ett 
insatsförsvar. Detta satte sin prägel även på personalområdet: det kom en UN reso-
lution 1325 från FN:s säkerhetsråd gällande deltagande av kvinnor i internationella 
insatser, vilken bidrog till att olika projekt kring genus och jämställdhet genomför-
des160. Andra frågor som man arbetade med var att förebygga sexuella trakasserier, 
HBTQ-frågor och främja mångfald.  

                                              
159 Endast de öppna delarna av årsredovisningarna har använts  
160 I oktober 2000 antogs enhälligt FN:s Säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och 
säkerhet. Den svenska handlingsplanen innebar bland annat att Sverige skulle bidra till att öka 
andelen kvinnor som deltog i fredsfrämjande och konfliktförebyggande insatser runt om i världen. 
Det innebar också att arbeta för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter vid krig och konflikter 
samt att ett jämställdhetsperspektiv skall vara en integrerad del i internationella insatser ( 
https://undocs.org/S/RES/1325 (2000) (besökt 181021); https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-
myndigheten/vara-varderingar/ jamstalldhet-och-jamlikhet/ (besökt 181021). 
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Under 2004 initierades det redan nämnda projektet "Värderingar som styrmedel" 
som pågick under ett antal år. Detta var en del i övergången från invasionförsvar till 
insatsförsvar; projektets uppdrag var att öka överensstämmelsen mellan personalens 
värderingar och Försvarsmaktens värdegrund, ÖRA, samt att visa på vilket stöd 
som fanns för verksamhetsidé, vision och strategiska mål. På Försvarsmaktens hem-
sida beskrevs värdegrundsarbetet på följande sätt161: 

Kulturen har påverkat organisationens inre liv, medvetet och omedvetet. 
Grundläggande värderingar har skapat attityder som i sin tur gett upphov till 
beteenden. Stark gammal kultur och starka åsikter som "sitter i väggarna" 
(…) Därmed  ar målet varit att utveckla   rsvarsmaktens beteenden till 
önskvärda, ändamålsenliga och i samklang med de politiska kraven.  

Synen var att "[v]ärdegrunden är utgångspunkten för hur Försvarsmakten genomför 
all verksamhet och den fungerar därmed som ett grundläggande styrmedel." (FM:s 
Årsredovisning 2006, s. 18) Olika aktiviteter genomfördes "för att förändra den rå-
dande kulturen och implementera den önskade värdegrunden så att denna kommer 
att genomsyra hela organisationen" (ibid). 

I årsredovisningens personalberättelse för 2005 förekom en figur över hur 
organisationens personalförsörjningsstrategi bör förstås. Figuren visade personal-
försörjningen ur ett "livscykelperspektiv" och det framgick i anslutning till figuren 
att den var inspirerad av Best Practice för HR-management inom NATO (bilaga 3, 
s. 20 f.). Det berättades för mig av en tjänsteman vid en av Högkvarterets staber, att 
figuren internt vid Högkvarteret kallades "fiskbensbilden". 

 
Figur 10.1 Principskiss över Försvarsmaktens personalförsörjningsstrategi 

"Rätt" personal anskaffades (längst till vänster), för att, efter att ha utbildats, ut-
vecklats och behållits, avvecklas (längst till höger i figuren). Figuren och resone-

                                              
161 Försvarsmakten, Värdegrund som strategiskt mål: https://www.forsvarsmakten.se/sv/ 
aktuellt/2008/09/vardegrund-ett-strategiskt-mal/ (besökt 181021) 
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mang kopplade till den i årsredovisningen, innehöll begrepp som "attraktionskraft" 
och även "varumärke", vilket förekom för första gången i en sådan sammanställ-
ning. "Varumärket 'Försvarsmakten'" omskrevs som något som både "attraktions-
kraft bland arbetskrafterna" och att "rekrytera arbetskraft" var beroende av (s. 21). 
Figuren fanns sedan i årsredovisningarna under flera år. 

Begreppen "attraktionskraft" förekom i årsredovisningen för hela Försvarsmakten 
för första gången 2006. Vid denna tid hade central ledning börjat arbeta med pro-
cesstyrning och -utveckling. Inom personalområdet blev "att attrahera” en egen pro-
cess. I årsredovisningens personalberättelse från 2007 var ”attra era” en huvudru-
brik, under vilket det konstateras följande: 

Hos Försvarsmakten finns idag ingen sammanhållen strukturerad process 
för att skapa attraktionskraft kring Förvarsmakten [sic] som arbetsgivare. 
Följden blir att myndigheten saknar såväl kunskaper om som metoder för 
hur Förvarsmakten [sic] uppfattas som arbetsgivare. Detta kan vara ödesdi-
gert i konkurrensen om nuvarande och framtida arbetskraft. Under 2007 har 
ett utvecklingsarbete påbörjats där syftet är att uppnå en för Försvarsmakten 
gemensam och sammanhållen struktur avseende attraktion. I det initiala ar-
betet har koncentrationen riktats mot att inhämta kunskap om hur attraktion 
inverkar på Försvarsmakten i sin helhet. (s. 11) 

Skälen till att Försvarsmakten inte aktivt hade arbetat med attraktion tidigare angavs 
som:  

En av de främsta orsakerna till att Försvarsmakten saknar ett aktivt arbete 
kring attraktion är, ur ett historiskt perspektiv, en tryggad personalförsörj-
ning (avseende militär personal) genom pliktlagen. (ibid) 

Det förklarades "att attraktion är en påverkansfaktor för alla ingående delar i per-
sonalförsörjningens livscykel. Attraktion hänförs således inte bara till rekrytering 
utan även till utveckling, nyttjande samt avveckling av arbetskraft. Attraktion är ett 
medel för att uppnå en effektiv personalförsörjning" (ibid).  

I årsredovisningen som sammanfattade hela Försvarsmaktens verksamhet under 
2010, när reformeringen inleddes, förekom begreppet "attraktion" ett flertal gånger, 
liksom även "varumärke" och "målgrupp" förekom flera gånger. I personalberättel-
sen för samma år var dessa begrepp frekvent använda, och även ett nytt begrepp 
från marknadsföringsfältet; "driva leads" (s. 10), fanns för första gången med till-
sammans med en fotnot som förklarade dess betydelse162.  

I årsredovisningen för 2010 konstaterades även att "[a]rbetet med att förändra varu-
märkets värde i en positiv riktning ställer krav på en ökad förståelse för vad konkur-
                                              
162 "Inom försäljning är ett lead namn på personer som har kontaktat företaget för att få mer 
information om en produkt eller tjänst. Leads kan genereras exempelvis genom annonsering. Med 
lead förstås även kontakter som ett företags egna säljare kan ha tagit och som eventuellt kan leda 
till att en affär genomförs." (Försvarsmaktens Årsredovisning 2010, bilaga 2 Personalberättelse, 
sidan 10).  
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rensen på arbetsmarknaden innebär samt ett brett engagemang inom Försvarsmak-
ten för att åstadkomma detta." (s 41). I den del av denna årsredovisning som angav 
överbefälhavarens åtgärdsplan påpekades att "[v]arumärket hos identifierade mål-
grupper är svagt", och som en konsekvens av detta att "[a]ttraktions- och rekryte-
ringsprocesserna [ej når ]uppsatta mål", varför en åtgärd var att "[u]tarbeta strate-
gier för att stärka varumärket" (s. 62). 

Att Försvarsmaktens varumärke i samband med reformeringen ansågs viktigt visar 
konstaterandet i Försvarsmaktens årsredovisning för 2010: "[v]ärdet i varumärket 
som arbetsgivare bedöms som en avgörande framgångsfaktor för att uppnå den för-
svars- och säkerhetspolitiska ambitionen" (s. 41). 

Som man kunde se var praktiken att arbeta med attraktion och varumärke inte helt 
nytt vid de centrala informations- och personalstaberna, utan dessa hade successivt 
integrerats i deras praktiker. Dessa praktiker blev även mer prioriterade i organisat-
ionen som helhet desto närmre reformeringen man kom. Året när reformeringen 
inleddes i Försvarsmakten gjordes även kopplingar mellan varumärket och den för-
svars- och säkerhetspolitiska förmågan.  

Efter att i en tillbakablick visat på hur nya praktiker successivt har utvecklats, och 
även tagit plats i organisationen som helhet, kommer jag i det följande att beskriva 
hur Försvarsmaktens framåtriktade styrningar, i frågor rörande att attrahera, rekry-
tera och behålla, i samband med reformeringen, förändrades. 

10.2.2 Attraktionskraften integreras i styrningen 
Inför reformeringen presenterade överbefälhavaren det Strategiska styrdokumentet. 
Detta var överbefälhavarens programförklaring (HKV 09100:68065, bilaga 1, s. 2) 
och innehöll verksamhetsidé, vision, värdegrund, och de strategiska förändrings-
målen, som hade tagits fram av överbefälhavaren och hans ledningsgrupp. De prio-
riterade angelägenheten i de delar av Försvarsmakten verksamhet som skulle hjälpa 
till i förändringsarbetet mot IO14163. Flera av de strategiska förändringsmålen rörde 
direkt eller indirekt personalområdet:  

 Öka förmåga att verka med andra 
 Effektivisera administrativt stöd och logistik 
 Stärk värdegrunden genom handling 
 Öka tillgängligheten 
 Förändra personalförsörjningen 
 Öka attraktionskraften  

Det strategiska styrdokumentet ansågs vara av sådan betydelse att det presenterades 
för samtliga medarbetare vid personalsamlingar runt om i landet och även genom en 

                                              
163 Med en koppling till inriktningsbeslut samt regleringsbrev. 
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riterade angelägenheten i de delar av Försvarsmakten verksamhet som skulle hjälpa 
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 Öka förmåga att verka med andra 
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163 Med en koppling till inriktningsbeslut samt regleringsbrev. 
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film på emil. Det skulle vara "känt av alla medarbetare" och "utgöra grund för och 
inrikta arbetet på alla nivåer i all verksamhet"164.   

Ett av de strategiska förändringsmålen var att "öka attraktionskraften" eftersom re-
formen ställde "krav på att Försvarsmakten upplevs som en attraktiv arbetsgivare av 
såväl redan anställda som de som vi behöver rekrytera" (s. 12). Grunden för detta 
var "(…) verksamhetens natur, vår professionalitet oc  trovärdig et (…)" oc  det 
var viktigt att tydligt kommunicera detta. Det strategiska förändringsmålet angav 
också att Försvarsmakten skulle "(…) utveckla en mer strategisk användning av 
kommunikation som synliggör, förklarar och stärker Försvarsmaktens varumärke 
såväl externt som internt." (ibid) Vidare, framhölls att om allmänheten kände för-
troende och respekt för organisationens förmåga och "(…) uppfatta[de] Försvars-
makten som en intressant och givande arbetsplats" så skulle det alltid finnas "ett 
stort urval av lämpliga sökande till de olika former av anställningar som finns i För-
svarsmakten."(ibid).  

I personaltidningen Försvarets forum som utkom några månader innan reforme-
ringen inleddes, uppmärksammades det nya strategiska styrdokumentet och dess 
förändringsmål i ett reportage, i vilket ställdes några frågor till överbefälhavaren 
(2010:2, s. 12 ff). Reportern ställde frågan om inte den gamla visionen dög, och 
överbefälhavaren svarade: 

Vi behövde anpassa den utifrån det uppdrag vi har fått från svenska folket 
via riksdagens inriktningsbeslut. Inriktningen innebär att förändringen fort-
sätter till ett försvar som är tillgängligt, användbart och mångsidigt. Inom 
ett område, personalförsörjningen, står vi inför en gigantisk omsvängning. 
Att gå från värnplikt till frivilligt aktivt val till insatsorganisationen medför 
en mängd förändringar om vi ska lyckas.  

Följdfrågan frågan från reportern blev då, om inte detta var "ytterligare en hyllvär-
mare"?  

Nej, dokumentet används i högsta grad i praktiken. Ett exempel: För att nå 
det strategiska f rändringsmålet ”Öka tillgänglig eten” så  ar vi n ligen 
lagt in styrningar om tillväxten av insatsförband i beredskap i Försvars-
maktens utvecklingsplan. Den i sin tur kommer att ge uppdrag till organi-
sationen. Kopplat till detta måste vi ge styrningar inom personalförsörj-
ningen för att kunna bemanna krigsförbanden, och det i sin tur påverkar åt-
gärder inom målet ”Öka attraktionskraften”. Allt påverkar vartannat. Är vi 
inte attraktiva och kan anställa personal till våra krigsförband uppnår vi inte 
en ökad tillgänglighet.  

Överbefälhavaren poängterade vidare att det inte är "med planer i pärmar vi når vår 
vision utan det avgörande är människornas arbete och inställning."  

                                              
164 I presentationsmaterial till Strategiskt Styrdokument för Försvarsmakten, 100212 
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I Försvarsmaktens utvecklingsplan för åren 2010–2019 (HKV 23 320:51504) som 
byggde på styrdokumentet skrevs att den strategiska kommunikationen samt mark-
nadskommunikationen var verktygen för att kommunicera mål och metoder internt, 
för att förmedla vilka som är organisationens uppgifter och förmågor till allmän-
heten, samt för att utgöra stöd i rekryteringen av nya medarbetare. För att lyckas 
med förändringsarbetet krävdes att den anställda personalen har rätt kunskap och 
förväntningar. Arbetet med attraktionskraft under reformeringen skulle således rikta 
sig både internt och externt, och inriktas på att både framstå som och att vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

Även om aktiviteter kopplade till attraktionskraft och varumärke inte var nya, kräv-
des det att "(…) en strukturerad attraktionsprocess med mätbara mål" etablerades 
(FMUP för åren 2010–2019)165. Attraktionsprocessen innehöll aktiviteter såsom 
målgruppsanalyser, marknadskommunikation, värdegrundsarbete samt utveckling, 
införing och etablering av attraktionshöjande åtgärder (HKV 23 320:51504, bilaga 
1, s. 118). FMUP för åren 2011–2020 (23 320:58848, bilaga 1) innehöll utveck-
lande av arbetsgivarerbjudande "för att möta målgruppernas drivkrafter, motivatorer 
och attraktionsvärden" (s. 114) samt att "varumärket som arbetsgivare" accentuera-
des mer än i föregående års FMUP.  

Men hur skulle Försvarsmakten lyckas med de uppsatta rekryteringsmålen, det vill 
säga att rekrytera cirka 4000 soldater och sjömän per år, och därmed bli Sveriges 
största ungdomsrekryterare samt att behålla de nya medarbetarna över en genom-
snittlig period om sex år? 

10.3 Den nya marknadskommunikationen i centrala staben 

I samband med reformeringen gjordes en rad olika "attraktionsskapande åtgärder", 
som det ibland benämndes i de staber vid Högkvarteret som ansvarade för frågor 
kring personal och information. Marknadskommunikation, såsom betald marknads-
föring och reklam, definierades som attraktionsskapande aktivitet.  

Under värnpliktsförsvaret köpte Försvarsmakten marknadsföring för cirka 25 miljo-
ner per år för de yrkeskategorier som rekryterades, med undantag av de år när det 
skedde rekrytering till EU:s snabbinsatsstyrka, Nordic Battle Group, som kostade 
ytterligare 10-20 miljoner kronor. I de politiska besluten och underliggande utred-
ningar bedömdes marknadsföringskostnaderna öka till ungefär 100 miljoner kronor 
under första året av reformeringen (SOU 2009:63, s. 289).  

Försvarsmaktens rekryteringskommunikation har sedan reformeringen inleddes om-
fattat "både intresseväckande och kunskapsdrivande aktiviteter i form av spons-
ringsåtaganden, reklam och annan rekryteringsfrämjande verksamhet". Enligt SOU 
(2014:73) var Försvarsmaktens budget för rekryteringskommunikation 100 miljoner 

                                              
165 Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) ligger till grund för planering av verksamheten på 
kort och medellång sikt. Den beskriver krav och mål för verksamheten under år 2010 – 2012, 
medan den för åren 2013 – 2019 utgör en inriktning. 
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kronor under år 2011, 90 miljoner kr år 2012, 71 miljoner kr år 2013 samt 58 miljo-
ner kr år 2014. (s. 199).166 

Att attrahera och rekrytera så många nya medarbetare och behålla de som rekryte-
rats innebar en stor utmaning för Försvarsmakten. I det följande beskriver jag några 
av de aktiviteter som drevs från staber vid Högkvarteret med hjälp av externa kon-
sulter.  

10.3.1 Har du det som krävs? 
Den första större aktiviteten som riktade sig till potentiella rekryter var en kampanj 
"Har du det som krävs?"167, och mer specifikt "Har du vad som krävs för att ha en 
åsikt?". Kampanjen lanserades just innan övergången från plikt till ett anställt för-
svar med syftet att förbereda den kommande rekryteringen när Försvarsmakten 
skulle "transformeras (…) till en av  veriges st rsta rekr terare där vi kommer att 
sluta avtal med cirka 4000– 000 personer…"168  

Kampanjen definierades som bred, eftersom den inte bara riktade sig till potentiella 
rekryter, och potentiella soldater och sjömän, utan också till deras anhöriga, då det 
hävdades att ta ett arbete inom Försvarsmakten i många fall var ett beslut som togs i 
samråd med närmsta familjen eller med pojk- eller flickvän. En utgångspunkt för 
kampanjen var att kunskapen om Försvarsmakten och dess verksamhet var låg hos 
upp till 85 procent av målgruppen. Kampanjen "Har du det som krävs?" pågick un-
der tre veckors tid och omfattade tre olika reklamfilmer, reklamskyltar på gatorna, 
annonser i tidningar, reklam på Internet, på Försvarsmaktens hemsida och Fa-
cebooksida.169  

Målgrupperna hade genom olika analyser definierats som två: spänningssökarna och 
de samhällsengagerade170. Spänningssökarna var för det mesta män mellan 18 och 
21 år, som ville få en utmaning, känna spänning, uppleva handling och äventyr, be-
driva fysisk träning samt spela dataspel. De samhällsengagerade var något äldre – 
20 till 25 år – och var både män och kvinnor. De ville hjälpa, bidra, samt att göra 
                                              
166 Det förekommer även andra uppgifter på omfattningen, exempelvis: Sveriges Radio, 
"Försvarsmakten satsar mer på marknadsföring", 130711: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5588404 men då jag inte lyckats 
få svar från FM får SOU:erna utgöra grund här, då dessa uppgifter uppges komma från FM.  
167 "Har du det som krävs?" var det övergripande temat för flera kampanjer. 
168 Informationsdirektörens blogginlägg 3 juni 2010: http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/ 
2010/06/03/en-kampanj-att-diskutera/, (besökt 170330). 
169 Försvarsmakten, En kampanj att diskutera: https://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2010/06/ 
03/en-kampanj-att-diskutera/ samt Försvarsmakten, "Har du det som krävs?": https://blogg. 
forsvarsmakten.se/kommentar/2010/07/01/du-har-det-som-kravs/ (200520) 
170 I ett senare skede under reformeringen nämndes även de prestationsinriktade, som en 
rekryteringsmålgrupp. Vid detta senare tillfälle under reformeringen beskrevs att spänningssökare 
söker sig självmant till Försvarsmakten, varför positionering kunde göras utifrån de övriga två 
målgrupperna.  
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skillnad och jobba med frågor som rörde mänskliga rättigheter, klimat och miljö 
(Försvarets forum, 2011:2, s. 16f; FM chefsmöte171).  

Här följer några bilder från filmer ur kampanjen.172 Den första bilden är från en film 
som visar marin verksamhet i Adenviken, den andra visar bevakning för att för-
hindra kränkning av svenskt luftrum, och den tredje belyser släckning av skogs-
brand.  

 
Bild 10.1 Övervakning av mattransporter i Adenviken 

 
Bild 10.2 Bevakning av svenskt territorium. 

                                              
171 Vid mötet användes emellertid även begreppet Världsförbättrare om de Samhällsengagerade. 
172 Samtliga ögonblicksbilder kommer från Försvarsmaktens hemsida: 
https://blogg.forsvarsmakten.se/ kommentar/2010/06/03/en-kampanj-att-diskutera/ (190516). 
Försvarsmaktens reklamfilmer finns även på dess Youtube-kanal: 
https://www.youtube.com/channel/UC9013JWZWntBD6Zy9mVJQpA (200503) 
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Bild 10.3 Släckning av skogsbrand. 

Samtliga filmer avslutades med budskapet: "Nu väntar vi på din åsikt om vårt arbete 
− om du  ar vad som krävs för att ha en." Filmerna kompletterades med annonser 
med påståenden vars syfte var att "bjuda in till att se vilken profil man har på sitt 
eget tyckande och vad man i så fall vill dela med sig av när det gäller sin egen åsikt" 
(Försvarets forum, 2010:4). 

Även realtidsstyrda enheter blev utplacerade i gatumiljö; enheterna uppdaterades 
vartefter människors tyckande registrerades. 

 

 
Bild 10.4 Realtidsstyrda enheter utplacerade i stadsmiljö. Bild: Försvarsmakten. 
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Kampanjen rubricerades av informationsstaben som en "dialogkampanj", eftersom 
dess syfte var att väcka debatt kring Försvarsmakten, dess funktion och verksamhet. 
Ledningen för informationsstaben skrev innan kampanjen följande: 

Försvarsmakten skall bli Sveriges attraktivaste arbetsplats. Det kräver en 
förståelse och ett intresse för våra arbetsuppgifter och en grundläggande 
uppskattning för det våra medarbetare gör och kommer att göra.  

Kampanjen kommer säkert att väcka åsikter, både positiva och negativa. 
Och det är bra. Det som inte fungerar är en tystnad kring vad vi gör och hur 
vi gör det.173 

Kampanjen väckte faktiskt debatt ifrån olika perspektiv, vilket jag kommer att be-
röra i kommande avsnitt. Informationsstabens ledning var mycket nöjd med utfallet 
av kampanjen; enligt dem hade resultaten överträffat alla förväntningar. Mätningar 
visade även på den stora uppmärksamhet som kampanjen fått genom det antal per-
soner som surfat in och klickat sig vidare på Försvarsmaktens sida på internet.174 

Kampanjen följdes upp med ytterligare en som var riktad direkt till rekryteringsmål-
gruppen och som bestod av 200 000 utskick av direktadresserad reklam. Målgrup-
pens förmåga prövades genom att ett slags stort papperspussel sändes ut per post, 
vilket skulle ge en kod om det vikts korrekt. Denna kod skulle sedan användas för 
inloggning och ge möjlighet till interaktivitet på webben.  

10.3.2 Välkommen till vår verklighet 
Nästa stora kampanj kallades ”Välkommen till vår verklighet”, lanserades våren 
2011 och syftade till att flytta målgruppens perception av Försvarsmakten från ame-
rikanska krigsfilmer till det som informationsstaben definierat som verkligheten. Så 
förklarades kampanjen av dess chef: 

Utgångspunkten är att den bild unga människor har av Försvarsmakten i 
mångt och mycket är präglad och formad av amerikanska krigsfilmer. Vi 
vill berätta om hur vår verklighet, hur svensk militär verksamhet ser ut, och 
hur den skiljer sig från den fiktiva bilden av försvar, krig, soldater och sjö-
män. 

Kampanjen spelar med dessa Hollywood-klichéer som alltid ställs mot den 
faktiska verkligheten. Det är Försvarsmakten som visas. Vi har all anled-
ning att vara stolta för det vi gör och det ska vi visa.175 

                                              
173Försvarsmakten, Blogg: https://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2010/06/03/en-kampanj-att-
diskutera/ (besökt 180122) 
174 Försvarsmakten, Du har det som krävs: 
https://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2010/07/01/du-har-det-som-kravs/ (besökt 181022) 
175 Försvarsmakten, Välkommen till vår verklighet: https://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/ 
2011/03/14/valkommen-till-var-verklighet/ (besökt 181028) 
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Kampanjen inkluderade många komponenter: en interaktiv kampanjsida på nätet, 
reklamfilmer, reklam i kommersiell radio, tidningsannonser, reklam utomhus och i 
kollektivtrafiken, samt en app för smartphones där man som användare fick med-
delanden om att utföra olika typer av uppdrag på tid.176 

 
Bild 10.5 Ögonblicksbild i film från kampanjen ”Välkommen till vår verklig et”.  
Foto: Försvarsmakten 

Liksom dialogkampanjen "Har du det som krävs för att ha en åsikt?", så väckte även 
kampanjen "Välkommen till vår verklighet" debatt177. Debatten i den förstnämnda 
kampanjen gällde främst relevansen i filmerna, men en stor del av de synpunkter 
som vädrades i media gällde moral och etik, samt om marknadsföring var en akti-
vitet passande för en organisation med Försvarsmaktens uppdrag. Vid den andra 
kampanjen rörde debatten dess koppling till det som sades vara verkligheten, och 
därmed huruvida kampanjen visade en sann eller osann bild för potentiella medar-
betare.  

I debattartiklar och olika ställningstaganden har olika aktörer riktat offentlig kritik 
emot Försvarsmaktens rekryteringskommunikation; bland andra chefredaktör för 
tidningen Resumé tillika f.d. generaldirektör för Styrelsen för Psykologiskt För-
svar178, Värnpliktsrådets ordförande179, mediepersoner180, försvarspolitiker181 och 
f.d. kabinettsekreterare och FN-ambassadör182.  

                                              
176 Försvarsmaktens kampanjsida: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/ 
valkommen-till-var-verklighet-2011/ (besökt 130930) 
177 Försvarsmaktens Blogg, 100610, 100627; https://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2010/ 
06/10/bloggkommentarer-om-kampanjen-uppdaterad-27-juni/ (besökt 181028) 
178 SvD, "Bluffreklam skall locka unga till försvaret"100614: https://www.svd.se/bluffreklam-ska-
locka-unga-till-forsvaret (besökt 150223) 
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Företrädare för Försvarsmaktens rekryteringskommunikation har ofta gått ut och 
mött den kritik som framfördes. I sitt bemötande av kritiken poängterades att det 
huvudsakliga syftet med reklamen var att: 

...väcka intresse, skapa nyfikenhet, förväntan eller ställa invanda föreställ-
ningar på ända. Först när denna nyfikenhet är väckt kan vi presentera vår 
verklighet och verksamhet på ett djupare sätt. 183 

I en intervju för Sveriges Radio svarade chefen för Försvarsmaktens informations-
stab på frågan om det fanns någon risk att Försvarsmakten vilseleder unga personer 
i sin kommunikation. Han svarade: 

Nej. Vi vet att de unga människor som konsumerar reklam i dag är mycket 
vana reklamkonsumenter – det går inte att förleda, det går inte att lägga en 
annan bild av verksamheten än vad den faktiskt är.184 

En av företrädarna för den byrå som producerade några av de omdiskuterade kam-
panjerna, avfärdade i en artikel i tidningen Resumé kritik rörande bristande autenti-
citet (filmen var inspelad på annan plats än i den militära förbandspraktik det fram-
stod som, och skådespelare agerade invånare i internationell insatsmiljö). Företräda-
ren för byrån gjorde en liknelse med ICA:s reklam, och sade att i intervjun att "[d]et 
är som att plötsligt komma på att ICA-Stig inte finns på riktigt."185  

Även om olika aktörer hade synpunkter var kampanjerna lyckade sett både till att 
fånga uppmärksamhet i målgruppen och avseende rekrytering. Även i reklambran-
schen rosades rekryteringskommunikationen. Försvarsmaktens kampanjer belöna-
des i branschsammanhang med de prestigefyllda priserna Guldägget186 och 100 

                                                                                                                                         
179 SvD, "Reklamen lockar stridslystna", 100615: https://www.svd.se/varnpliktsradet-reklamen-
lockar-stridslystna (besökt 181028) 
180 Aftonbladet, "Och vad håller Sveriges Försvarsmakten på med?", 130127: 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/4dR0qE/och-vad-haller-sveriges-forsvarsmakt-
pa-med (besökt 180722) 
181 Bloggen Sinuhes samtal: http://sinuhessamtal.blogspot.com/2012/12/bottennapp-i-dagens-
nyheter.html (150223) 
182 Aftonbladet Kultur, "Osäkerhetspolitiken", 130204: 
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/G1wKjQ/osakerhetspolitiken (besökt 180722) 
183 Försvarsmakten kommenterar, "Vad håller vi på med", 130205: 
https://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/ (besökt 181028) 
184 Sveriges Radio, "Försvarsmakten satsar mer på marknadsföring", 130711: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5588404 (besökt 180821) 
185 Tidningen Resumé, "En irriterande pseudodebatt": https://www.resume.se/nyheter/artiklar/ 
2010/06/15/en-irriterande-pseudodebatt-/ (besökt 181026) 
186 Utdelare av priset Guldägget är Sveriges Kommunikationsbyråer. Den årliga galan där priset 
Guldägget, Silverägget och diplomen delas ut, äger rum runt påsk i linje med titeln på priset. 
Guldägget är Sveriges äldsta och största tävling i kommunikation och har funnits sedan år 1961. 
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wattaren187. Av ovanstående kampanjer prisades bland annat det interaktiva inslaget 
i kampanjen "Har du det som krävs för att ha en åsikt?" med följande motivering: 

Det är inte vilket jobb som helst vi skulle rekrytera till. Att jobba som soldat 
eller sjöman inom Försvarsmakten ställer höga krav. Bland annat måste du 
vara en problemlösare som vägrar att ge upp. Det ställer också krav på din 
fysiska förmåga och din rörlighet. Här skapade vi ett test där du via din 
webbkamera interagerade med sajten genom din kropp och dina rörelser. 
Vissa uppgifter var av mer problemlösningskaraktär medan vissa mer 
handlade om uthållighet och rörlighet. Syftet var att skapa en förståelse för 
vad som krävs för att jobba inom Försvarsmakten och samtidigt generera 
ansökningar till det nya yrket soldat/sjöman.188 

Under 2011 belönades Försvarsmakten annonskampanj i tidningarna, och under 
2012 prisades kampanjen "Det är svårt att få vår verklighet att verka cool" för bästa 
radioreklam. På 100 wattsgalan 2012 prisades Försvarsmakten för de båda kam-
panjerna "Har du det som krävs för att ha en åsikt?" och "Välkommen till vår verk-
lighet" med följande motivering: 

Försvarsmakten har med ett konsekvent kommunikationsarbete lyckats för-
ändra bilden av sin verksamhet. Istället för ett dammigt obligatorium ser vi 
nu en modern organisation med hög status, starkt engagemang och sam-
hällspatos med en viktig roll i både svenska och utländska nödsituationer. 
Kampanjarbetet har lyckats mycket väl med att förklara varför försvaret be-
hövs. Juryn har sett magnituden i kommunikationsutmaningen och kan kon-
statera att Försvarsmakten har genomfört en imponerande resa. Vi gratule-
rar dem till en välförtjänt 100-wattare i kategorin Långsiktigt.189 

Men det var fler än satsningar på rekryteringskommunikation som var nytt på in-
formations- och personalområdet i samband med reformeringen. Ett annat exempel 
är att det internt i Försvarsmakten arbetades fram ett arbetsgivarerbjudande.  

10.3.3 Arbetsgivarerbjudandet 
För många i Försvarsmakten var "arbetsgivarerbjudande" ett helt nytt begrepp, men 
de centrala staberna kopplat till dessa frågor hade arbetat med det under en tid.  

                                              
187 100 wattaren är en tävling arrangerad av Sveriges annonsörer och har anordnats sedan 1990. 
Enligt egen beskrivning belönar de kommunikation som gjort skillnad. I 100-wattaren delas det ut 
en 100-wattare, guld, 75 wattare, silver och 50 wattare, brons.  
188 Guldägget: https://guldagget.se/vinnare/test-soldatsjoman/ (besökt 181027) 
189 100 wattaren, 121130: http://news.cision.com/se/100-wattaren/r/forsvarsmaktens-kampanj-for-
att-forandra-synen-pa-sveriges-forsvar-vinner-arets-100-wattare-i-katego,c9342978 (besökt 
181028) 
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Begreppet ”arbetsgivarerbjudande” kom från den engelska termen Employer Value 
Proposition, varför det även i vissa organisationer i Sverige också kallades EVP190. 
I Försvarsmakten avsågs med arbetsgivarerbjudande, följande (23 386: 51392, bi-
laga 2, s. 9): 

För en framgångsrik rekrytering krävs även att Försvarsmakten kan kom-
municera ett arbetsgivarerbjudande som står sig i konkurrensen på arbets-
marknaden. Arbetsgivarerbjudandet framhåller de delar hos arbetsgivaren 
Försvarsmakten som uppfattas som attraktivt hos målgruppen. 

Det som Försvarsmakten inkluderat i sitt arbetsgivarerbjudande var sådant som de 
upplevde att de ”kunde leva upp till”, så att det formulerades som ett löfte:  

Arbetsgivarerbjudandet är att betrakta som ett löfte. De delar som För-
svarsmakten valt att lyfta fram i arbetsgivarerbjudandet är också de delar 
som myndigheten ser att den kan leva upp till. 

Det som Försvarsmakten som arbetsgivare utlovade i sitt arbetsgivarerbjudande var 
följande (s. 9ff): 

 G ra skillnad − Göra gott och göra skillnad. Skapa förutsättningar för 
andra att hjälpa utan att nödvändigtvis hjälpa själv. 

 Personlig utveckling − Personlig resa och mognad. Utmaning, att få 
flytta sina gränser. 

  pännande oc  viktiga arbetsuppgifter − ”Något större än jag”, 
Internationell arbetsplats både hemma och borta. 

 Gott kamratskap, samman ållning oc  till  rig et − I en öppen 
organisation med bra värdegrund. 

 T dligt eget ansvar −  tort f rtroende f r individens f rmåga 

Så skrev ÖB i sin ledare i personaltidningen Försvarets forum (nr 4, 2010): 

De vi vill attrahera som rekryter söker efter spänning, äventyr, annorlunda, 
unikt, gemenskap och meriterande, enligt undersökningar vi har gjort. Ord 
som vi mer än väl kan fylla med meningsfullt innehåll och som jag själv har 
upplevt.  

För oss som redan är anställda gäller det att bli ambassadörer, ett föredöme 
för kvinnor och män som är beredda att satsa på ett arbete inom Sveriges 
försvarsmakt. 

Innehållet i Försvarsmaktens erbjudande skulle svara emot de förväntningar som de 
som målgruppen hade, och de befintliga anställda skulle vara ambassadörer och 
föredöme för de nya rekryterna, soldaterna och sjömännen. 

                                              
190 Se exempelvis Arbetsgivarverket, Det statliga arbetsgivarerbjudandet: 
https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/for-dig-som-arbetsgivare/bygg-ditt-
arbetsgivarvarumarke/bakgrunden-till-det-statliga-arbetsgivarerbjudandet/ (besökt 200506) 
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wattaren187. Av ovanstående kampanjer prisades bland annat det interaktiva inslaget 
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187 100 wattaren är en tävling arrangerad av Sveriges annonsörer och har anordnats sedan 1990. 
Enligt egen beskrivning belönar de kommunikation som gjort skillnad. I 100-wattaren delas det ut 
en 100-wattare, guld, 75 wattare, silver och 50 wattare, brons.  
188 Guldägget: https://guldagget.se/vinnare/test-soldatsjoman/ (besökt 181027) 
189 100 wattaren, 121130: http://news.cision.com/se/100-wattaren/r/forsvarsmaktens-kampanj-for-
att-forandra-synen-pa-sveriges-forsvar-vinner-arets-100-wattare-i-katego,c9342978 (besökt 
181028) 
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Begreppet ”arbetsgivarerbjudande” kom från den engelska termen Employer Value 
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Förutom att informations- och personalfrågor hade ändrat karaktär och prioriterades 
högt av ledningen, så har även kommunikatörernas status höjts som en konsekvens 
av reformeringen (Deverell et al., 2015). Marknadsföring för rekrytering började 
anses som en prioriterad fråga, som betydde att dessa verksamhetsområden fått 
ökade resurser och att de hade fått en mer framskjuten roll i beslutsprocesserna.  

10.4 Attraktionskraft i förbandspraktiken 

På förband beskrevs ofta de nya förutsättningarna i samband med reformeringen i 
termer av konkurrens. Konkurrensen var ett nytt inslag i den militära förbandsprak-
tiken. Det talades om konkurrens på arbetsmarknaden kopplat till att få unga killar 
och tjejer att söka sig till Försvarsmakten, men framför allt pratades det om konkur-
rens i bemärkelse att de som valt att arbeta som soldat eller sjöman skulle trivas så 
bra att de inte slutade för att något annat befanns bättre. Jag kommer i detta avsnitt 
att beskriva hur chefer och medarbetare på förbanden tolkade den nya situationen 
och vilka nya aktiviteter det resulterade i.  

10.4.1 Att informera 
Förnyelse av informationsverksamheten i Försvarsmakten hade pågått en längre tid 
när reformeringen inleddes, vilken innebar nya praktiker avseende förbandens in-
formationsarbete. Detta kommer jag inledningsvis att beskriva, samt det sätt på vil-
ket information spridits under tiden med värnpliktsförsvaret. Efter det kommer jag 
att visa på hur förbanden såg på att informera för att rekrytera. 

10.4.2 Lokal information vs. central marknadsföring 
Under värnpliktsförsvaret kunde information om Försvarsmakten och dess verk-
samhet spridas genom att erfarenheter traderades från värnpliktiga till vänner och 
bekanta. Berättelser kunde även spridas mellan generationer genom så kallade 
lumparhistorier, som var egna erfarenheter under tiden som värnpliktig.   

För att visa upp sin verksamhet för den intresserade allmänheten och de anhöriga till 
värnpliktiga, hade förbanden runt om i landet även en lång tradition av att någon 
gång under året öppna upp sina annars stängda grindar och bjuda till regementets 
dag, flottiljens dag eller motsvarande. På förbanden berättades det om dessa evene-
mang med stolthet, och de såg fram emot att visa upp sin verksamhet.  
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Bild 10.6 Regementets dag på Ledningsregementet.  
Foto: Försvarsmakten, A. Amtén. 

Det förekom även att skolinformatörer åkte ut till skolor och berättade för de stu-
derande om Försvarsmakten och dess verksamhet (de var ofta före detta värnplik-
tiga). Sådana verksamheter nämndes av många som viktiga inslag i att minska av-
ståndet mellan medborgare och försvar, och att väcka ett intresse för att göra värn-
plikt eller engagera sig inom frivilligrörelsen.  

När personer med egen erfarenhet av försvaret blev färre, blev behovet av en for-
maliserad informationsfunktion viktigare. Sedan ett antal år tillbaka hade även lo-
kala informatörer anställts. Dessa var ibland civila akademiker, men ofta var det 
officerare som arbetade med information. 

Som beskrevs tidigare, hade en förändring av Försvarsmaktens informationstjänst 
inletts redan innan reformeringen, vilket innebar att Försvarsmakten samlade in-
formationsresurser centralt, så att det blev färre informatörer vid förbanden. I sam-
band med reformeringen hade inte alla förband en informatör, utan några delade en 
sådan funktion med andra förband. De kvarvarande informatörerna skulle framför 
allt arbeta konsultativt med att stödja cheferna i deras kommunikation, och chefer 
ansåg därför att det fanns få personella resurser för informationsändamål vid för-
banden.  

Centraliseringen av informationsfunktionen möttes av kritik från flera förbandsche-
fer av flera skäl. Enligt dem behövdes informatörer lokalt, i synnerhet i samband 
med reformeringen. Reaktionerna rörde inte bara att informatörerna blev färre, utan 
även att de aktiviteter som gjordes var centraliserade och identiska i hela Försvars-
makten genom reklamkampanjer i kommersiell TV, radio, på Internet, i smartpho-
nes, affischer på hållplatser, och i tidningar. 

I ett senare skede av reformeringen började man från Högkvarterets informations-
stab återföra uppgifter till förbanden. Enligt cheferna var detta bra, men de gav ut-
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tryck för att de personella resurser vilka förbanden tidigare hade haft för informat-
ionsändamål, ofta inte fanns kvar efter den tidigare centraliseringen.  

Den förnyade informationstjänsten innebar även en mer standardiserad utformning 
av presentations- och informationsmaterial, sådant som förbanden tidigare ofta gjort 
själva, vilket gjorde att flera förbandschefer under inledningen av reformeringen 
kände sig begränsade i att kunna affischera och annonsera inför aktiviteter de hade 
på orten eftersom det skulle göras utifrån en för Försvarsmakten gemensam grafisk 
profil. 

I andra delar av förbanden, utanför förbandsledningarna, hörde jag ingen diskussion 
om behovet av informatörer. Dessa praktiker var sysselsatta med andra delar av re-
formeringen som hade att göra med att utbilda, träna och öva med soldater och sjö-
män.  

10.4.3 De bästa försäljarna 
Det var inte marknadsföring som i första hand nämndes i förbandpraktikerna när de 
pratade om reformeringen − utan en bra verksamhet. Och sedan att det skulle ges 
information om denna till potentiella soldater och sjömän. Både militära chefer i 
central ledning och chefer på förband pratade om att Försvarsmakten måste öppna 
upp mot det civila samhället och informera om vad man gjorde och varför.  

Flera chefer vid förbanden sade också att organisationen tidigare kanske hade varit 
lite för sluten. Då hade de värnpliktiga och den insyn och erfarenheter de fick med 
sig till del uppfattats som en garant för folkförankring, genom att erfarenheter 
spreds vidare till vänner och bekanta. På senare år hade dock färre antal värnpliktiga 
passerat genom organisationen, medan den relativa slutenheten hade kvarstått. En 
av cheferna sade att de kanske hade behövt öppna upp mot resten av samhället re-
dan under värnplikten, att organisationen hade förblivit stängd för länge. En annan 
sade: "Försvarsmakten har varit sluten, f r att vi  ar kunnat vara det… nu märker vi 
att vi inte skulle ha varit det".  

En aspekt av detta som nämndes av ett par förbandschefer var betydelsen av att gå 
iklädd uniform till och från arbetet. En av dem berättade att på den ort som det för-
band låg där han var chef så bytte alla om till uniform på morgonen hemma. På så 
vis blev uniformen naturlig i stadsmiljön, och de blev bokstavligen synliga i sam-
hället. I Stockholm däremot åkte många på Högkvarteret civilklädda till jobbet och 
bytte om på plats. Han hade funderat på denna skillnad ganska mycket.  

Betydelsen av "det mänskliga mötet" nämndes av flera förbandschefer – informat-
ion "på sta’n" oc  på gymnasieskolor, samt ökad samverkan med lokalsamhället. I 
marinens fall betydde det att de lade till i andra typer av hamnar än vad som varit 
fallet innan reformeringen, och då kunde de bjuda in ungdomar, det vill säga poten-
tiella medarbetare, för rundvisning av fartygen samt skapa möjligheter för ungdo-
marna att prata direkt med sjömännen och resten av besättningen.  

Vikten av direkt information poängterade flera chefer. En av förbandscheferna sade 
att: 
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…de bästa försäljarna av FM är ju mina soldater och mina officerare. De 
som gör det på riktigt. Så är det. Det är ju de som beskriver vad en KSP-
skytt191 gör, det är han som står där med kulsprutan, det är hans jobb. Ingen 
kan förklara det bättre än vad han gör. 

För möten och andra informationstillfällen togs det fram kit med rekryterings-
material, såsom flaggor och ståbord; det fanns även "rekryteringscontainer" att an-
vända på större evenemang.  

 
Bild 10.7 Regementets dag med Försvarsmaktens rekryteringscontainer 
uppställd. Foto: Försvarsmakten 

Att öppenheten var viktig för rekrytering var det många som framhöll, ändå fanns 
det även på förband en viss tvekan gällande var gränsen mellan information och 
"jippo" gick. Med knappa personella resurser och ett värnande om det som man 
upplevde var huvuduppgiften kunde detta ibland leda till friktion. Ibland blev det ett 
blandat mottagande av kravet att förbandets personal skulle delta i aktiviteter som 
de bedömde som marknadsinriktade, som i följande händelse. 

10.4.4 "Eventet" 
Under sensommaren 2011 skulle Eventet äga rum. Förbandets deltagande i Eventet 
uppfattades på olika sätt även inom samma förband. Förbandsledningen tolkade det 
som ett sätt att synliggöra Försvarsmakten ute i samhället, medan de som arbetade 
med information och rekrytering såg deltagandet som rekryteringsfrämjande. Kom-
paniledningen, som hade fullt upp med att stötta plutonerna i utbildning av solda-
terna, uppfattade kompaniets deltagande i Eventet som en störning av verksam-
heten.  

Kompanichefen D tyckte att deltagandet i Eventet var rent slöseri med tid och 
pengar. Det som han såg som sin uppgift var att göra så bra verksamhet som möj-

                                              
191 KSP-skytt = Kulspruteskytt 
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att: 
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…de bästa försäljarna av FM är ju mina soldater och mina officerare. De 
som gör det på riktigt. Så är det. Det är ju de som beskriver vad en KSP-
skytt191 gör, det är han som står där med kulsprutan, det är hans jobb. Ingen 
kan förklara det bättre än vad han gör. 

För möten och andra informationstillfällen togs det fram kit med rekryterings-
material, såsom flaggor och ståbord; det fanns även "rekryteringscontainer" att an-
vända på större evenemang.  

 
Bild 10.7 Regementets dag med Försvarsmaktens rekryteringscontainer 
uppställd. Foto: Försvarsmakten 

Att öppenheten var viktig för rekrytering var det många som framhöll, ändå fanns 
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paniledningen, som hade fullt upp med att stötta plutonerna i utbildning av solda-
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Kompanichefen D tyckte att deltagandet i Eventet var rent slöseri med tid och 
pengar. Det som han såg som sin uppgift var att göra så bra verksamhet som möj-

                                              
191 KSP-skytt = Kulspruteskytt 
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ligt, och i detta ingick att "freda sina underställda från brus". Med brus definierade 
D sådant som störde kompaniet från att lägga fullt fokus vid kärnuppgiften – att öva 
inför väpnad strid, och det kunde vara administration eller som i detta fall, delta-
gande i Eventet. Att militära chefer kan se som en av sina uppgifter att freda sina 
underställda från det som de själv uppfattar som "brus" har även tidigare uppmärk-
sammats i studier (se t.ex. Thilander, 2013). 

Kompanichefen D såg de befintliga medarbetarna som ambassadörer och han var 
inte ensam om att lyfta fram de befintliga medarbetarnas nyckelroll. På olika platser 
beskrevs en bra verksamhet och nöjda medarbetare som ett framgångsrecept för att 
lyckas med personalförsörjningen. Men nu krävdes mer. 

10.4.5 Ett fönster mot kompaniets verksamhet 
ÖB uppmanade ofta förbandschefer under chefsmötena att "ta samtalen, berätta vad 
vi gör och ge er ut i bloggosfären". Men även under reformeringen var dessa chefers 
officiella användande av bloggar och sociala medier inte så omfattande. Det var 
framförallt den centrala staben som arbetade med kommunikation i sådana kanaler.  

I förbandsverksamheten, utanför kanslihuset, var tillgång till egna datorer, internet 
och wifi långt från självklart. De tjänstemobiltelefoner jag såg ute på förband var 
ofta av den mer stöttåliga typen ämnade för att hålla i fält, och var inte några 
smartphones. Men i samband med att jag skulle göra en intervju med en av för-
bandscheferna och förberedde mig med att läsa om förbandet, hittade jag en Fa-
cebooksida där det berättades i ord och bild om olika händelser som ägde rum vid 
förbandet. Jag tog det upp under intervjun med förbandschefen som svarade att han 
visste om Facebooksidan. Han påminde mig om att de hade upplevt det lite motsä-
gelsefullt att nu, när de behövde informera blivande soldater om att de fanns och 
vad de gjorde, så hade de fått mindre resurser. Facebooksidan var inget som för-
bandsledningen hade beslutat om, utan det var ett uttryck av ett intresse hos en-
skilda medarbetare som ville beskriva deras egen verksamhet i ord och bild och 
lägga ut det på nätet. Förbandschefen tillade att de visste att det fanns ramar för vad 
de kunde göra och inte192. Denna praktik blev sedan allt eftersom mer förekom-
mande, men jag kan inte säga i vilken utsträckning det sköttes av informations- och 
rekryteringspersonal, respektive militärer som jobbade med andra militära uppgifter 
till vardags och drevs av ett eget intresse av att berätta om den egna militära prakti-
ken. 

10.5 Att behålla de nyanställda 

En aktivitet av att informera och att sedan förhoppningsvis utbilda och rekrytera, 
men även att arbeta för att behålla de nyanställda var något nytt under reforme-
                                              
192 Sedan 2011 har det funnits riktlinjer, men under 2013 beslutades det om en Handbok för användande av 
sociala medier192, för att medla mellan säkerhet och öppenhet. Försvarsmaktens Handbok Sociala Medier: 
https://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/10/03/forsvarsmakten-ger-ut-handbok-i-sociala-medier/ 
(besökt 181001) 
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ringen. I de följande beskriver jag hur man på olika platser förhöll sig till att behålla 
soldater och sjömän som från 1 juli 2010 kunde sluta med en uppsägningstid som 
alla andra anställda. 

10.5.1 Informationen utifrån 
Fartyget HMS X som jag har varit på är som ett avancerat datanätverk med en 
mängd förmågor att agera mot mål under vattnet, på vattenytan, och i skyn. Trots att 
designen av HMS X är iögonenfallande förklarade en i besättningen för mig att 
fart gets främsta egenskap är att  a f rmåga att agera utan att s nas − utan att röja 
sin identitet eller position via radar, infraröda sensorsystem eller hydroakustik. 
Fartyget är dessutom byggt i ett icke-magnetiskt material och kan dölja både värme 
och avgaser det avger. Detta ökar ytterligare dess förmåga att se och agera utan att 
själv bli sedd.193  

På fartyget finns plats för ett mindre kontor, för sovplatser, för byssa (kök) och 
matrum (mäss och gunrum) som fungerar som ett utrymme där den fria tiden kan 
spenderas när fartyget är till sjöss. Besättningen delar hytt: en från var vakt, så att 
den ena sover eller vilar när den andra arbetar. Endast fartygschefen har egen hytt. 
Kockarna har av hygienskäl egen toalett, medan övriga delar toalett.  

Under första dygnet ombord tappade jag snabbt referenser både till omvärld och tid 
till sjöss. Den enda plats där dagsljus kunde skådas var på bryggan där fartyget ma-
növrerades ifrån. De flesta av besättningsmedlemmarna verkade inte från bryggan, 
utan hade arbetsuppgifter i andra delar av fartyget. Tidsuppfattningen och gränsen 
mellan dag och natt grumlades snabbt, liksom känslan för var på havet vi befann 
oss. 

Från den stund fartyget lämnade hamn med sin besättning fanns inte någon tillgång 
till internet på grund av det sätt fartyget är konstruerat. Det fanns således inte heller 
något trådlöst nätverk och inga signaler som kunde tillåta kommunikation via pri-
vata mobiltelefonabonnemang. En möjlighet som fanns att ta del av omvärlden var, 
förutom böcker och DVD-filmer, SAX-presset – en nyhetssammanfattning som 
nådde fartyget en gång per dygn och består av de viktigaste in- och utrikesnyhet-
erna, ekonominyheter samt sporthändelser och spelresultat194. Besättningen tyckte 
att SAX-presset var viktigt – som källa till en nyhetsuppdatering, men kanske fram-
för allt viktigt för känsla av kontakt med omvärlden, och som något att prata om 
över en kopp kaffe.  

                                              
193 Försvarsmaktens beskrivning av fartygstypen. 
194 Namnet SAX i SAX-presset kommer inte från att det skulle vara saxat ur pressen, utan istället 
från anropssignalen S A X, som betyder "till alla svenska fartyg". Innehållet är en sammanfattning 
av TT:s nyhetsmaterial. Maximalt antal ord i telegrammen har utvidgats under årens gång och 1959 
utökades nyhetsservicen till att även inkludera fotbollsresultat (Tidningen Vestkusten, nr 3, 1964: 
https://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=VEST19640903.1.1 (besökt 170315)  
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193 Försvarsmaktens beskrivning av fartygstypen. 
194 Namnet SAX i SAX-presset kommer inte från att det skulle vara saxat ur pressen, utan istället 
från anropssignalen S A X, som betyder "till alla svenska fartyg". Innehållet är en sammanfattning 
av TT:s nyhetsmaterial. Maximalt antal ord i telegrammen har utvidgats under årens gång och 1959 
utökades nyhetsservicen till att även inkludera fotbollsresultat (Tidningen Vestkusten, nr 3, 1964: 
https://cdnc.ucr.edu/cgi-bin/cdnc?a=d&d=VEST19640903.1.1 (besökt 170315)  
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SAX-presset har funnits sedan 1915 och grundades för att under första världskriget 
kunna ge nyhetsservice till svenskar på fartyg runt om i världen. Nyhetsbladet har 
under lång tid varit en viktig del av livet ombord för att besättningen inte skulle 
vara isolerad från omvärlden.  

 
Bild 10.8 SAX-presset från 23 december 1962. Originaldokumentet inscannat av 
”gnist” som ombord på fart get M/  Lommaren tog emot signaler via morse oc  sedan 
skrevs ut SAX-presset på skrivmaskin med karbonpapper mellan sidorna så att det 
kunde läggas ut i fartygets olika mässar. Tack till ovan nämnde gnisten numera verk-
sam på Radiomuséet i Göteborg. Ledningssystemoperatör är den moderna beteck-
ningen, men namnet gnist eller kvinnliga motsvarigheten gnista som kommer från den 
tidiga gnistsändartekniken, används fortfarande som smeknamn. 

Ingen av de äldre i besättningen hade någon ytterligare önskan om fler kommunika-
tionsmöjligheter till sjöss än de som stod till buds. Det enda som kommenterades 
var urvalet av de nyheter som levererades via SAX-presset. Några av besättnings-
medlemmarna skrattade och sade att den som valde nyheter för SAX-presset 
verkade ha ett överdrivet sportintresse. De berättade roat om olika tillfällen när 
större händelser i världspolitiken hade underordnats eller till och med förbisetts, 
medan regionala sportresultat hade avrapporterats. Men på det hela taget tyckte de 
att den grad av kontakt med omvärlden som fanns var helt okej. 
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Cheferna på fartyget sade att de var vana att inte ha någon kontakt med familjen när 
de gav sig ut till sjöss, även när de hade varit ute till sjöss i veckor. Enligt en av 
dem var det "naturligt" att säga hejdå till frun på morgonen, ta bilen, åka till jobbet, 
mönstra på och sedan komma tillbaka ett par veckor senare. I de flesta fall vet hon 
inte ens var jag är, tillade han. Han tyckte att det var rätt roligt när han någon en-
staka gång kunde skicka en hälsning hem via ett lite högtidligt telegram.  

Men det framskymtade en annan bild också. En av cheferna berättade att en dag när 
de legat i hamn hade luckan till vapendäck varit öppen. Denna lucka skulle vara 
stängd om det inte var något särskilt skäl, som en varuleverans. "Jag tänkte att den 
skall ju inte stå och vara öppen, så jag stängde den", sa han. Men nästa gång han 
passerade så stod luckan återigen öppen, så han stängde den igen. Det tog honom ett 
tag att förstå varför luckan öppnades hela tiden: det var de nyanställda sjömännen 
som hade öppnat luckan för att få täckning.  

Hans berättelse om den öppnade luckan kompletterades sedan med andra utsagor 
kring de nyrekryterade sjömännens vanor. En av de högsta cheferna ombord trodde 
att det ingick i sjömännens livsstil att kommunicera via sociala medier och att stän-
digt vara uppkopplade. Han såg en tydlig förbindelse mellan de unga sjömännens 
behov av att ha tillgång till internet och fartygets förmåga att behålla sjömännen 
som anställda.  

Några av de högre cheferna ombord sade att möjligheten att leva uppkopplat på 
olika sätt kunde påverka om sjömansyrket betraktades som attraktivt eller inte bland 
unga tjejer och killar. I förlängningen handlar just detta om möjligheter att kunna 
behålla de unga sjömännen de sex till åtta åren, hävdade den ene av dem.  

Från flera håll lyfte besättningen fram vikten av signalerna ombord, och kopplade 
dem till det som till sjöss kallas "welfare"195 och till fartygets möjligheter att behålla 
personal och få dessa att rekommendera Försvarsmakten som arbetsgivare till sina 
kompisar. De berättade att när de var ute på internationella övningar och insatser så 
fanns det satellitkommunikation för privat bruk på andra fartyg och detta spred sig 
snabbt mellan fartygen och mellan olika nationaliteter. De sade att de därför var 
måna om att få tillgång till internet för eget bruk ombord via satellit.  

En av de högre cheferna ombord berättade vid ett tillfälle några månader senare att 
ledningen i land under en lång tid försökt få gehör hos central ledning för att köpa 
in en satellit. Tyvärr hade de inte varit så framgångsrika i detta, eftersom högre led-
ningen såg det primärt som en kostnadsfråga. I förbandspraktiken förstods den som 
en kommunikationsmöjlighet och som bidragande till att behålla personalen.  

Just att behålla den personal som förbandet hade anställt var den fråga som domine-
rade i de samtal, intervjuer och observationer jag gjorde, såväl i förbandsledningar 

                                              
195 Termen welfare används internationellt och innebär besättningens tillgång till bekvämligheter, 
fysisk träning eller nöjen ombord. Termen lär använt i detta sammanhang vara sprunget ur 
uttrycket "att fara väl", det vill säga att resa bra. (http://www.sjofartsverket.se/sv/Valkommen-till-
seatime/Media/Nyhetsutskick/, besökt 171206) 



Jönköping International Business School 

176 

SAX-presset har funnits sedan 1915 och grundades för att under första världskriget 
kunna ge nyhetsservice till svenskar på fartyg runt om i världen. Nyhetsbladet har 
under lång tid varit en viktig del av livet ombord för att besättningen inte skulle 
vara isolerad från omvärlden.  

 
Bild 10.8 SAX-presset från 23 december 1962. Originaldokumentet inscannat av 
”gnist” som ombord på fart get M/  Lommaren tog emot signaler via morse oc  sedan 
skrevs ut SAX-presset på skrivmaskin med karbonpapper mellan sidorna så att det 
kunde läggas ut i fartygets olika mässar. Tack till ovan nämnde gnisten numera verk-
sam på Radiomuséet i Göteborg. Ledningssystemoperatör är den moderna beteck-
ningen, men namnet gnist eller kvinnliga motsvarigheten gnista som kommer från den 
tidiga gnistsändartekniken, används fortfarande som smeknamn. 

Ingen av de äldre i besättningen hade någon ytterligare önskan om fler kommunika-
tionsmöjligheter till sjöss än de som stod till buds. Det enda som kommenterades 
var urvalet av de nyheter som levererades via SAX-presset. Några av besättnings-
medlemmarna skrattade och sade att den som valde nyheter för SAX-presset 
verkade ha ett överdrivet sportintresse. De berättade roat om olika tillfällen när 
större händelser i världspolitiken hade underordnats eller till och med förbisetts, 
medan regionala sportresultat hade avrapporterats. Men på det hela taget tyckte de 
att den grad av kontakt med omvärlden som fanns var helt okej. 

Att attrahera, rekrytera och behålla 

177 

Cheferna på fartyget sade att de var vana att inte ha någon kontakt med familjen när 
de gav sig ut till sjöss, även när de hade varit ute till sjöss i veckor. Enligt en av 
dem var det "naturligt" att säga hejdå till frun på morgonen, ta bilen, åka till jobbet, 
mönstra på och sedan komma tillbaka ett par veckor senare. I de flesta fall vet hon 
inte ens var jag är, tillade han. Han tyckte att det var rätt roligt när han någon en-
staka gång kunde skicka en hälsning hem via ett lite högtidligt telegram.  

Men det framskymtade en annan bild också. En av cheferna berättade att en dag när 
de legat i hamn hade luckan till vapendäck varit öppen. Denna lucka skulle vara 
stängd om det inte var något särskilt skäl, som en varuleverans. "Jag tänkte att den 
skall ju inte stå och vara öppen, så jag stängde den", sa han. Men nästa gång han 
passerade så stod luckan återigen öppen, så han stängde den igen. Det tog honom ett 
tag att förstå varför luckan öppnades hela tiden: det var de nyanställda sjömännen 
som hade öppnat luckan för att få täckning.  

Hans berättelse om den öppnade luckan kompletterades sedan med andra utsagor 
kring de nyrekryterade sjömännens vanor. En av de högsta cheferna ombord trodde 
att det ingick i sjömännens livsstil att kommunicera via sociala medier och att stän-
digt vara uppkopplade. Han såg en tydlig förbindelse mellan de unga sjömännens 
behov av att ha tillgång till internet och fartygets förmåga att behålla sjömännen 
som anställda.  

Några av de högre cheferna ombord sade att möjligheten att leva uppkopplat på 
olika sätt kunde påverka om sjömansyrket betraktades som attraktivt eller inte bland 
unga tjejer och killar. I förlängningen handlar just detta om möjligheter att kunna 
behålla de unga sjömännen de sex till åtta åren, hävdade den ene av dem.  

Från flera håll lyfte besättningen fram vikten av signalerna ombord, och kopplade 
dem till det som till sjöss kallas "welfare"195 och till fartygets möjligheter att behålla 
personal och få dessa att rekommendera Försvarsmakten som arbetsgivare till sina 
kompisar. De berättade att när de var ute på internationella övningar och insatser så 
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195 Termen welfare används internationellt och innebär besättningens tillgång till bekvämligheter, 
fysisk träning eller nöjen ombord. Termen lär använt i detta sammanhang vara sprunget ur 
uttrycket "att fara väl", det vill säga att resa bra. (http://www.sjofartsverket.se/sv/Valkommen-till-
seatime/Media/Nyhetsutskick/, besökt 171206) 
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som bland övriga medarbetare vid förband. Därför kommer jag nu att beskriva hur 
förband såg på att behålla soldater och sjömän över en längre tid. 

10.5.2 Attraktionskraft ligger i en bra verksamhet  
De aspekter som jag tidigare beskrivit – bra ledarskap och känna att alla var kolle-
gor, bra övningar och träning, en möjlighet att åka ut och göra internationell insats, 
och en lön att klara sig på – var sådant som många på förbanden nämnde som orsa-
ker till att soldater och sjömän stannade kvar.  

Då pliktlagen upphört var det inte längre någon som skulle stanna en viss tid, men 
uttrycket "6 till 8 år" hördes på olika platser – på chefsmöten, från förbandsledning, 
till den enskilde plutonchefen i Mellanstad och till operatören i Sjöstad. Så här 
kunde det låta i olika intervjuer: 

"…när soldaten är färdig med sin anställning  är, det vill säga efter   år" 

"…oc  be ålla dem i 8 år…" 

"…då man b rjar producera på riktigt efter 8 år" 

"…oc  jobbar sina   till 8 år" 

"…en kvarstannandetid på   år…" 

Uttrycket "behålla i 6 till 8 år" baserade sig ursprungligen på de olika underlag, 
bland annat från Försvarsmakten, som togs fram inför det politiska beslutet att 
övergå till ett anställt försvar (2008/09:140) 

Som jag tidigare nämnt så fanns en stark koppling mellan hur länge soldater och 
sjömän stannade och ekonomi. Detta kan ha lagt grund för uttryck som "förtida av-
gång" som hördes under reformeringen både på chefsmöten och på lokala förband.  

En av förbandscheferna sade att för att kunna genomföra reformeringen på ett bra 
sätt på "sitt" förband behövde han hjälp: 

… än en gång är det så att l sningarna måste vara lokala (…) men det som 
är utmaningen, är att jag måste ha hjälp med byggklossar centralt ifrån, och 
det har inte varit tid att prata om det för nu har man pratat rekrytering… 

Många förbandschefer tyckte att presentationerna av reformen på chefsmötena 
mestadels gällde rekrytering jämfört med det att få medarbetare att trivas så de stan-
nade kvar. Som en av dem sa: "Högkvarteret pratar mest om rekrytering. Det är där 
fokus ligger".  

Drygt ett år in på reformeringen, hade chefskretsen samlats för chefsmöte och skulle 
genomföra grupparbeten. Diskussionsfrågorna presenterades på filmduken i storfo-
rum på en PowerPoint-bild, och innehöll sådana frågor som: "Hur ska Försvars-
maktens arbetsgivarerbjudande vara utformat för att vara tillräckligt attraktivt? Vad 
krävs för att behålla GSS/T i upp till åtta år?”  
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Det som framför allt diskuterades i den grupp jag följde var "bra verksamhet". Alla 
var eniga om att detta var det viktigaste: att känna meningsfullhet och stimulans. Ett 
annat tema som kom upp var de nationella uppgifterna såsom högvakt och IBSS, 
där det var viktigt att ge "ärlig information" till de blivande soldaterna och sjömän-
nen, och tala om vad tjänsten innebar. "Man undviker besvikelser om de har fått 
riktig information", sa någon." Ja", sa en annan, "det är därför viktigt att vi visar 
upp en riktig bild vad man gör som GSS". 

På tal om IBSS eller Högvakt196 sade en av dem, "de flesta kommer att sitta i vakten 
på olika förband, och därför är jag rädd att om man inte rekryterar mot rätt målbil-
der så kommer väldigt många att bli besvikna." 

I ett annat sammanhang nämnde en av de marina cheferna den reklam som visats 
kring sjömännens jobb och sade: "Det är ju inte att åka FastRescue-boat åtta timmar 
om dagen och göra häftiga grejer, utan det är mycket annat också. En blandning av 
tristess och kul grejer".  

Många av genomförarna sade att de inte ville att de nya medarbetarna skulle bli be-
svikna. Det verkade för många vara nästan en dygd. Den angelägenhet som prakti-
ker gav utryck för, att inte göra någon besviken och att uppfylla förväntningar och 
löften var inte obefogad. En tidigare studie har visat att i samband med reforme-
ringen uppstod en, som författarna kallade, ny "matchningspraktik" (Adolfsson et. 
al., 2015). Denna innebar att om det tidigare hade varit Försvarsmakten som hade 
bedömt de värnpliktiga, så blev det i samband med reformeringen en ömsesidighet. 
Soldaten eller sjömannen kunde ställa ett jobb inom Försvarsmakten emot andra 
yrkesalternativ, utbildningar eller aktiviteter. Det fanns även de som "endast" ville 
fylla på sitt CV med ytterligare en rad på väg emot helt andra yrkesstudier, eller få 
möjlighet att pröva gränserna för sina egna förmågor. Den nya matchningsprakti-
ken, eller ömsesidigheten, innebar att soldaterna kunde välja, eller välja bort, vilket 
i sin tur ställde nya krav på organisationen för att på olika sätt möta dessa. (ibid.) 

Flera av cheferna berättade om hur det ibland, under värnplikten, hade hänt att för-
väntningar hos de värnpliktiga som inte kunde infrias organisationen hade lett till 
besvikelser. Berättelserna rörde i de flesta fall värnpliktiga som mönstrat och där-
efter blivit informerade om vilken befattning som deras värnpliktsutbildning skulle 
inriktas emot. Under den tid som gått mellan mönstring och inryck hade sedan be-
fattningen kommit att ändras, vilket ofta ledde till besvikelse och tappad motivation. 

Utöver att befattningen, så refererade ett par chefer till en annan erfarenhet från 
värnpliktsförsvaret som hade med besvikelse att göra. Det gällde de blivande värn-
pliktiga som i samband med mönstringen hade tagits ut som befälselever, men att 
Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar sedan ändrades mellan mönstring och 
inryck. Detta ledde till att antalet värnpliktiga minskade. Detta var inget konstigt, 
eftersom antalet värnpliktiga i det gamla kunde vara en, som någon av cheferna be-
nämnde det, "budgetregulator" men för den enskilde befälsuttagne kunde det betyda 
att det inte längre fanns några underställda att leda. Detta kunde leda till besvikelse 
                                              
196 Som beskrevs i kapitel 8. 
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196 Som beskrevs i kapitel 8. 
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om den värnpliktige sett fram emot att utbildas i att få träning att verka i en ledarroll 
under sin tid i Försvarsmakten. 

Men de som tidigare blev besvikna var tvungna att stanna under pliktlagen; nu 
kunde soldaten eller sjömannen lämna direkt om han eller hon inte tyckte att etiket-
ten stämde med innehållet. En av cheferna sade: 

Många gånger kunde vi hantera det [besvikelsen] på förbandet tillräckligt 
bra, men det kostade ju på ordentligt. Nu tycker man "det här var inget för 
mig", och så drar de, eftersom det inte var så flashigt som i reklamfilmerna. 

Dessutom, uttrycktes det, att en besviken soldat eller sjöman som slutat för att För-
svarsmakten inte kunde infria de förväntningar som de hade skulle i sin tur berätta 
om detta för vänner och bekanta. Så besvikelse kunde fungera dubbelt negativt – en 
person slutade, men kunde också sprida negativa bilder om verksamheten.  

Målgruppsanalyser och utformning av kampanjer, gjordes som beskrivits, centralt, 
så att genomförare av reformeringen vid förband hade ingen del i det arbetet. För-
bandscheferna fick på chefsmötena information, och ibland förevisning av reklam-
filmer, kring de kampanjer som skulle starta. De fick också veta att reklamkam-
panjerna var endast ett medel för att sätta Försvarsmakten på kartan för de personer 
som inte hade sett Försvarsmakten som en potentiell arbetsgivare. De som valde att 
gå vidare till nästa steg kunde där vänta ett större inslag av detaljerad information. 
Marknadsföring och reklam skulle i det perspektivet endast ses som en intresse-
väckare.  

Några av de chefer som varit med på chefsmötena sade att de själva inte hade eller 
inte tittade på de TV-kanaler som Försvarsmaktens reklam sändes på. Detta gjorde 
att de ibland upplevde sig ha svårt att svara när de fick frågor kring kampanjens 
innehåll.  

Övriga medarbetare vid förbanden fick – möjligen – höra om detta vid förbandens 
personalinformationer. Det var emellertid inte alltid som det vid förband berättades 
om den rekryteringskampanj som var förestående. Ibland fick medarbetare vid för-
band endast se kampanjerna i media eller som skyltar i tunnelbanan.  

Det som efterlystes var en ökad förankring i den militära praktiken; en, som det ofta 
uttrycktes, "verklighetsförankring" i de kampanjer som riktade sig till potentiella 
soldater och sjömän. Detta kommer jag att beskriva i det avsnitt som följer. 

10.5.3 Marknadskommunikation når en förbandspraktik 
På ett av förbanden satt på senvåren 2011 en grupp seniora stabsofficerare och åt 
lunch. Lunchsamtalet var jobbrelaterat och det böljade fram och tillbaka mellan 
olika samtalsämnen, såsom förbandets ekonomi, personalläget och ny materiel som 
de väntat på länge och som officerarna hoppades snart skulle komma till förbandet. 
Mot slutet av lunchen, under kaffet som serverades i en angränsande salong, kom 
samtalet kring bordet in på Försvarsmaktens senaste reklamfilmer som de sett på 
TV. De pratade framför allt om innehållet i filmerna och hur det kunde bli när de 
nya medarbetarna som lockats av filmerna kommer till förbandet och se skillnaden 
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mellan film och "verkligheten". Under det efterföljande kaffet knöt en av office-
rarna i lunchsällskapet an till kampanjen som hette "Har du det som krävs?". "Jag 
tycker att man att kan vända på frågan", sade han. "Jag tycker istället att man kan 
ställa sig frågan om Försvarsmakten har det som krävs?" Han tog upp flera exempel 
på saker som enligt honom inte fungerade: ansträngd ekonomi, vakanser som gjorde 
det svårt att bedriva verksamhet och materiel som saknades. Hans parafras på re-
klamkampanjens budskap väckte skratt och instämmande nickningar runt bordet.  

Han var inte ensam om att skämta med reklamen. På flera andra platser användes 
kampanjtiteln "Välkommen till vår verklighet" som en fras när chefer och medar-
betare upplevde att någonting inte fungerade eller när de upplevde ett glapp mellan 
centrala ledningens visioner och deras praktik.  

Men det var även andra saker som var exempel på en ny praktik som kom till 
förbanden. Varje år fick samtliga medarbetare i Försvarsmakten en fickkalender av 
arbetsgivaren. Denna hade varierat i färg – ibland svart, ibland mörkblå och någon 
gång vinröd – men alltid med texten "Försvarsmakten" på framsidan och det inne-
varande årtalet i siffror bredvid. 2011 bröts denna vana genom att omslaget innehöll 
en replik till reklamkampanjerna på temat "Har du det som krävs?". På kalendern 
stod istället textat med typsnittet som ingick i den grafiska profilen: "Jag har det 
som krävs".  

 
Bild 10.9 Försvarsmaktens personalalmanackor för åren 2008–2011 

Almanackan brukades av många. Ofta låg almanackor framme på skrivbordet när 
jag besökte tjänsterum eller var placerade på bordet framför dem som deltog på 
olika möten. 2011 noterade jag att texten på almanackans framsida ibland var över-
klistrad, i de flesta fall med ett klistermärke med förbandets heraldiska vapen på.  

Under en intervju med ansvarig vid informationsstaben tog jag upp frågan om att 
medarbetare ibland inte riktigt känt igen sin praktik i marknadsföringen. Han kände 
väl igen diskussionerna som förekommit och sade att över tid hade de både arbetat 
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mellan film och "verkligheten". Under det efterföljande kaffet knöt en av office-
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det svårt att bedriva verksamhet och materiel som saknades. Hans parafras på re-
klamkampanjens budskap väckte skratt och instämmande nickningar runt bordet.  
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gång vinröd – men alltid med texten "Försvarsmakten" på framsidan och det inne-
varande årtalet i siffror bredvid. 2011 bröts denna vana genom att omslaget innehöll 
en replik till reklamkampanjerna på temat "Har du det som krävs?". På kalendern 
stod istället textat med typsnittet som ingick i den grafiska profilen: "Jag har det 
som krävs".  

 
Bild 10.9 Försvarsmaktens personalalmanackor för åren 2008–2011 

Almanackan brukades av många. Ofta låg almanackor framme på skrivbordet när 
jag besökte tjänsterum eller var placerade på bordet framför dem som deltog på 
olika möten. 2011 noterade jag att texten på almanackans framsida ibland var över-
klistrad, i de flesta fall med ett klistermärke med förbandets heraldiska vapen på.  

Under en intervju med ansvarig vid informationsstaben tog jag upp frågan om att 
medarbetare ibland inte riktigt känt igen sin praktik i marknadsföringen. Han kände 
väl igen diskussionerna som förekommit och sade att över tid hade de både arbetat 
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med "få in mer tilltal", men han ansåg samtidigt att man på sina håll i organisat-
ionen haft svårt att ta till sig: 

Det spelar ingen roll vad ni [på förbandet] tycker, det handlar om att vi ska 
få så många människor som möjligt. Om vi utformar den på det sätt som ni 
tycker är coolt så har vi inga sökande. Välj själv. Men här är också den här 
kulturella delen att man inte, man vill inte, man vill inte röra sig från sin 
trygga, lilla plätt där man har odlat i 20 år. "Jag har gjort så här och det 
kommer alltid att fungera så."  

Det är ständig avvägning och det som organisationen måste förstå är att det 
som är internt tilltalande, är inte externt tilltalande utan man måste röra sig 
på den  är skalan fram oc  tillbaka. (…) 

Hade jag misslyckats så hade jag ju inte haft samma kaxiga attityd, men nu 
kan jag ju faktiskt säga att "jag hör vad du säger men jag vet att det här är 
rätt för att jag kan mäta det". För att till skillnad mot annat så kan jag ju 
faktiskt mäta effekt. Jag mäter uppmärksamhetseffekt och jag mäter effekt 
och jag mäter resultatmål och där finns det ingen som är bättre än För-
svarsmakten, det går inte att komma undan. 

Min tolkning är att de n a f rutsättningarna − att vara en arbetsgivare i konkurrens 
med alla − oc  de olika aktiviteter som inleddes, med bland annat  kad extern kom-
munikation, inte hade kommunicerats i så stor utsträckning internt. Medarbetare vid 
förbanden tog emot budskapen från radio, tv, tidningar och affischer i tunnelbanan – 
därav fanns det tolkningsutrymme för var och en. Det verkade även vara en svår ba-
lansgång mellan information och marknadsföring såsom mellan aktiviteterna attra-
hera, rekrytera och behålla. Men alla verkade vara eniga om att öppenhet och in-
formation om verksamheten var viktig, gärna sådan som speglade "verkligheten". 

* 

Nu har fältmaterialet beskrivits: skeendet precis vid introduceringen, debatten och 
hur reformen presenterades och togs emot, samt hur den upplevdes förhålla sig till 
tiden. Därefter beskrev jag olika aspekter av reformeringen: ledarskap, utbildning, 
övning, insatser, villkor och att attrahera, rekrytera och behålla de soldater och sjö-
män som anställts. Det är därför dags att ta nästa kliv när idén skall ut på en resa… 
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11 Från internationell utvecklingstrend till en 
hundraårig praktik 

I detta kapitel kommer reformeringen att beskrivas som en reseberättelse om en idé 
på färd från det globala organisationsfältet till en hundraårig praktik av värnplikts-
försvar. Fältmaterialet analyseras vidare med hjälp av översättningsmodellen, och 
resultaten kommer att kopplas till tidigare forskning och teori. 

11.1 En idé lånas från det globala organisationsfältet 

Under åren innan övergången från värnplikt till anställt försvar hade en transform-
ation från invasionsförsvar till insatsförsvar ägt rum i Sverige. Den militära 
organisationens uppgift hade förändrats från att främst försvara landet vid en in-
vasion till att bidra till fred i omvärlden genom att delta i internationella insatser197. 
På grund av den förändrade uppgiften skapades politiskt stöd för att Försvars-
maktens personalförsörjning behövde reformeras. Den befintliga typen av personal-
försörjning med värnplikt ansågs inte vara ändamålsenlig i ett försvar som skulle 
vara användbart, tillgängligt och flexibelt. En värnpliktig soldat eller sjöman kunde 
inte beordras att delta i internationella insatser, utan detta behövde av juridiska skäl 
vara frivilligt. Enda tillfället när detta kunde ske var efter ett politiskt fattat beslut 
om höjd beredskap, och politiska beslut kunde ta tid medan internationella insatser 
krävde tillgänglighet (prop. 2008/09:140; prop. 2009/10:160). 

En överordnad idé bakom den svenska reformen var idén att lämna de kvantitativa, 
stora massarméerna, och ersätta de av mindre, kvalitativa försvar med välövad 
personal. För detta behövdes anställda soldater, inte värnpliktiga. Vid tiden för den 
svenska reformen hade denna idé redan fångats upp av ett flertal av Europas länder; 
såväl NATO-anslutna som deras icke-anslutna partnerländer. Inom militär forskning 
har den omnämnts som en internationell utvecklingstrend (Vasquez, 2005; 
Dandeker, 2009; King, 2011). King (2011) hävdade även att den militära 
utvecklingen är en avspegling av att samhällen i stort, vilket betydde en utveckling 
emot det kostnadseffektiva och specialiserade. Man kan säga att idén om det 
frivilligt anställda försvaret var en masteridé (Czarniawska och Joerges, 1996) 
dominant under de första dekaderna av det tjugoförsta seklet.  

Trots att de länder som följt utvecklingstrenden hade sina specifika förutsättningar 
och därmed egna skäl till att övergå helt eller delvis till ett anställt försvar, så var 
den gemensamma idén att det anställda försvaret ansågs mer ändamålsenligt och 
mindre kostsamt (Williams, 2005; King, 2011). I många västliga industriländer 
delades en uppfattning om att stora försvarsmakter med värnplikt var 
gammalmodiga och "out of style" (Joenniemi, 2006, s. 2). 
                                              
197 Det fanns andra uppgifter, till exempel att värna den territoriella integriteten, försvar vid väpnat 
angrepp samt att ge stöd till samhället vid påfrestande situationer. 
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Idén bakom den svenska reformen att övergå från värnplikt till ett anställt försvar, 
var därmed inte ny, unik eller isolerad, utan hade lånats med inspiration från det 
internationella militära fältet. Sådana abstrakta idéer behöver emellertid "inbäddas" 
i den plats dit idén färdas till (Czarniawska och Joerges, 1996). De måste anpassas 
till de förutsättningar som är specifika för den plats dit en idé rest, och detta görs 
genom redigering (Sahlin-Andersson, 1996; Wedlin och Sahlin, 2017). 

Idén redigerades först av idébärarna. Men vilka var de? Det framgick av 
fältmaterialet att Försvarsmakten lämnade underlag och även fanns med i som 
sakkunniga, inför framtagande av det beslutsunderlag (prop. 2008/09:140; prop. 
2009/10:160) som lämnades till riksdagen för omröstning. På bilden på sidan 76 ses 
överbefälhavaren lämna planeringsunderlag till ministern – en artefakt med hjälp av 
vilken idén reste från en idébärare på en plats till en idéanvändare på en annan plats.  
Det kan därför sägas att i Sverige kom idébärare från två olika håll: från 
Försvarsmakten och från regeringen. Ett exempel på svenska redigeringar var att 
värnplikten skulle vara vilande och kunde väckas upp om omvärldsläget, eller andra 
trängande omständigheter skulle kräva det. En annan svensk redigering var att det 
inte skulle vara ett yrkesförsvar, utan en personalförsörjning som skulle vila på 
frivillig grund. 

Redigeringen var mer än semantisk. Svenska politiker ville inte att soldat eller 
sjöman skulle vara ett livstidsyrke, yrket som soldat och sjöman skulle kunna 
innehas under en begränsad tid i livet: en visstidsanställning i upp till 12 år. 
Redigeringen krävde också ett undantag från lagen om anställningsskydd, som 
sedan kallades "en seger för den svenska modellen", av både fackförbund och 
arbetsgivare, eftersom inga arbetsrättsliga lagändringar behövde göras, genom att 
det möjliggjordes via att avtal mellan arbetsmarknadens parter198.  

En annan svensk redigering rörde de incitamentssystem som fanns i många andra 
länder: varianter av försäkringsprogram under tjänsten, utbetalningar av premier 
och erbjudande om universitetsutbildningar efter avslutad kontraktstjänstgöring, 
vilka inte fanns i den svenska redigerade versionen, det fanns inte heller några 
fasthållande, negativa incitament såsom bindande kontrakt eller sanktioner vid i 
förtid brutna kontrakt. Svenska soldater och sjömän skulle ha en uppsägningstid likt 
andra medarbetare.  

Den svenska reformen var därför ingen direkt imitation, utan en översättning av den 
internationella idén, så att den skulle passa till det svenska välfärdssystemet och den 
svenska arbetsmarknadsmodellen. Efter redigeringar och beslutsfattande var det 
dags för vidare färd av reformidén till den organisation där den skulle introduceras. 

                                              
198 Tidningen Publikt, Försvaret får visstidsanställa i 12 år, 100520: 
https://www.publikt.se/nyhet/forsvaret-far-visstidsanstalla-i-12-ar-12407 (besökt 200420) 
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11.2 Reformidén paketeras  

För att något skall kunna färdas från en plats till en annan behöver det förpackas. 
När det gäller idéer kan formen vara en text, en modell eller en artefakt 
(Czarniawska och Joerges, 1996). Den svenska reformidén förpackades av de 
politiska beslutsfattarna som skrift, som politiskt beslut, och som muntlig 
kommunikation vid chefsmöte.  

För att tas emot och väcka intresse hos mottagarna behöver förpackningen vara 
tilltalande för dessa. Tidigare forskning har funnit att förpacka reformidéer i form 
av recept kan vara framgångsrikt om det är något som känns igen hos mottagare av 
idén (Sahlin-Andersson, 1996). Beslutet att reformera till ett anställt försvar hade 
istället förpackats i en problem–och–lösning–argumentation. Problembeskrivningar 
används ofta för att motivera och övertyga andra om behovet av önskade reformer 
(Brunsson och Olsen, 1990; Sahlin-Andersson, 1996). Den gamla 
personalförsörjningsmodellen var inte längre adekvat för nya uppgifterna – de 
internationella – lät argumentet.  

Det händer dock att det som någon upplever som ett problem, kan någon annan be-
trakta som en lösning. Det var emellertid inte endast de internationella uppgifterna 
som betraktades som problem. Inför beslutet om övergången från plikt till 
frivillighet fanns det flera aspekter som uppfattades som problem, vilka dock skulle 
ha en gemensam lösning – reformen. Nedan beskriver jag de huvudsakliga problem 
som angavs av politiken som skäl för reformen, samt de lösningar på dessa problem 
som reformen skulle bjuda på. 

Ett av huvudargumenten i det politiska beslutet att reformera var att systemet med 
totalförsvarsplikt var "behäftat med ett antal brister" enligt den parlamentariska 
utredningen (SOU 2009:63, s. 75) – bristande effektivitet och resursallokering, samt 
bristande tillgänglighet (SOU 2009:63; prop. 2009/10:160). Det nya ändamålsenliga 
systemet skulle vara tillgängligt, flexibelt och effektivt. Dessa tre parametrar 
förpackades under etiketten "en modern personalförsörjning".  

Den politiska viljan att betala för en stor försvarsmakt när hotet synes vara långt 
borta var tämligen låg ända sedan murens fall, säkerhetspolitiska spänningar 
försvann och det talades om den eviga freden. Detta hade man kunnat se i 
försvarsbudgeten under flera år (Haldén, 2007; Thilander, 2013). Den 
parlamentariskt sammansatta kommitté som utredde totalförsvarsplikten skrev då att 
kostnaden som det rådande värnpliktssystemet utgjorde kunde minskas vid en 
övergång till ett anställt försvar. Enligt kommittén var kostnadsrelationen 2,4: för 
samma kostnad som en insatsberedd soldat som utbildats i värnpliktsystemet, kunde 
man få 2,4 soldater inom ramen för det frivilliga systemet (SOU 2009:63, s. 39). 
Just kostnadsskäl har flera gånger tidigare i samband med statliga reformer angivits 
som ett av huvudskälen, eller till och med huvudskälet, som visas i studier av 
bolagiseringen av statliga verk såsom SJ (Tullberg, 2000) och Posten (Löfström, 
2003), (Forssell och Jansson, 1996). 
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198 Tidningen Publikt, Försvaret får visstidsanställa i 12 år, 100520: 
https://www.publikt.se/nyhet/forsvaret-far-visstidsanstalla-i-12-ar-12407 (besökt 200420) 
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11.2 Reformidén paketeras  

För att något skall kunna färdas från en plats till en annan behöver det förpackas. 
När det gäller idéer kan formen vara en text, en modell eller en artefakt 
(Czarniawska och Joerges, 1996). Den svenska reformidén förpackades av de 
politiska beslutsfattarna som skrift, som politiskt beslut, och som muntlig 
kommunikation vid chefsmöte.  

För att tas emot och väcka intresse hos mottagarna behöver förpackningen vara 
tilltalande för dessa. Tidigare forskning har funnit att förpacka reformidéer i form 
av recept kan vara framgångsrikt om det är något som känns igen hos mottagare av 
idén (Sahlin-Andersson, 1996). Beslutet att reformera till ett anställt försvar hade 
istället förpackats i en problem–och–lösning–argumentation. Problembeskrivningar 
används ofta för att motivera och övertyga andra om behovet av önskade reformer 
(Brunsson och Olsen, 1990; Sahlin-Andersson, 1996). Den gamla 
personalförsörjningsmodellen var inte längre adekvat för nya uppgifterna – de 
internationella – lät argumentet.  

Det händer dock att det som någon upplever som ett problem, kan någon annan be-
trakta som en lösning. Det var emellertid inte endast de internationella uppgifterna 
som betraktades som problem. Inför beslutet om övergången från plikt till 
frivillighet fanns det flera aspekter som uppfattades som problem, vilka dock skulle 
ha en gemensam lösning – reformen. Nedan beskriver jag de huvudsakliga problem 
som angavs av politiken som skäl för reformen, samt de lösningar på dessa problem 
som reformen skulle bjuda på. 

Ett av huvudargumenten i det politiska beslutet att reformera var att systemet med 
totalförsvarsplikt var "behäftat med ett antal brister" enligt den parlamentariska 
utredningen (SOU 2009:63, s. 75) – bristande effektivitet och resursallokering, samt 
bristande tillgänglighet (SOU 2009:63; prop. 2009/10:160). Det nya ändamålsenliga 
systemet skulle vara tillgängligt, flexibelt och effektivt. Dessa tre parametrar 
förpackades under etiketten "en modern personalförsörjning".  

Den politiska viljan att betala för en stor försvarsmakt när hotet synes vara långt 
borta var tämligen låg ända sedan murens fall, säkerhetspolitiska spänningar 
försvann och det talades om den eviga freden. Detta hade man kunnat se i 
försvarsbudgeten under flera år (Haldén, 2007; Thilander, 2013). Den 
parlamentariskt sammansatta kommitté som utredde totalförsvarsplikten skrev då att 
kostnaden som det rådande värnpliktssystemet utgjorde kunde minskas vid en 
övergång till ett anställt försvar. Enligt kommittén var kostnadsrelationen 2,4: för 
samma kostnad som en insatsberedd soldat som utbildats i värnpliktsystemet, kunde 
man få 2,4 soldater inom ramen för det frivilliga systemet (SOU 2009:63, s. 39). 
Just kostnadsskäl har flera gånger tidigare i samband med statliga reformer angivits 
som ett av huvudskälen, eller till och med huvudskälet, som visas i studier av 
bolagiseringen av statliga verk såsom SJ (Tullberg, 2000) och Posten (Löfström, 
2003), (Forssell och Jansson, 1996). 
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"Omodernt och kostsamt" var två problem som uppfattades med det befintliga 
systemet, men det fanns fler problem. Individens frihet att själv välja att lägga ett år 
av sitt liv på militär utbildning var ytterligare en aspekt som inte gick att förena med 
värnplikt. Det fanns även ett rättviseperspektiv, eftersom inte alla gjorde 
värnpliktsutbildning längre, så var den selektiva plikten också ett problem. Dessa 
var frågor som drivits av en minoritet inom politiken under många år, men som förr 
inte hade fått tillräckligt parlamentariskt stöd. Lösningen på alla dessa problem 
paketerades i text av beslutsunderlaget (prop. 2008/09:140; prop.2009/10:160). 

Inför det att reformeringen skulle inledas i Försvarsmakten höll försvarsministern 
ett anförande för Försvarsmaktens myndighetsledning och samtliga av de 
förbandschefer som sedan skulle genomföra reformeringen på sina förband. "Det 
gamla" karaktäriserades av bristfällighet medan "det nya" var tillgängligt, 
användbart, flexibelt och billigare. Ministern beskrev den nya reformidén på ett 
enkelt sätt: ett antal problem som får sin lösning genom en reform.  

Det sätt på vilket ministern – som idébärare – förpackade idén inför åhörarna – 
potentiella idéanvändare – hade minst två aspekter som kunde vara positivt för att 
fånga åhörarnas intresse till att plocka upp idén. En metafor i from av "en 
Chateaubriand" kunde skapa entusiasm i större utsträckning än en mer komplicerad 
verklighetsbeskrivning hade gjort. Enkelheten när reformidéer presenteras kan vara 
tilltalande för åhörarna som befinner sig i en ofta ganska rörig organisatorisk 
tillvaro (Brunsson och Winberg, 1990). 

Den andra aspekten var kontrasten mellan det gamla och det nya, moderna. När 
idébärare förpackade reformidén som modern, laddades den med positiva, närmast 
mytiska, värden (Meyer och Scott, 1983/1992). Motsatsen till modern framstår 
därför som något primitivt och utvecklingsfientligt (Olsen, 1990). Ibland har 
modernisering använts även som argument för att visa på att den är nödvändig för 
organisationens överlevnad (Forssell, 1990; 1992). 

Så blev idén om en personalförsörjning på frivillig grund förpackad med två 
attraktiva etiketter: modernitet och kostnadseffektivitet, och kunde resa vidare. 

11.3 Reformidéns vidare färd  

I förberedelserna till reformeringen hade arbetet skett i olika mindre arbetsgrupper 
samt vid staber, framförallt i Högkvarteret. När reformeringen påbörjades övergick 
genomförandet successivt till linjeorganisationen och ansvaret för genomförandet 
runt om i landet låg hos lokala förbandschefer. Några tematiska arbeten i 
projektliknande grupper fortskred, men framför allt skulle reformeringen "tryckas ut 
i linjen", som någon benämnde det. I det följande kommer jag att beskriva olika 
typer av transportmedel med vilka reformidén färdades, samt de vägar som dessa 
transportmedel tog sig. 
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11.3.1 Med hållplatser på vägen 
Många av reformidéns transporter gjordes via den hierarkiska vägen. På den vägen 
fanns då ofta, minst, ett stopp på vägen: hos förbandscheferna.  

Chefsmötena var det enda forum då högsta ledningen – de ursprungliga idébärarna 
– återkommande träffade samtliga idéanvändare199. Chefsmötena visade sig för 
övrigt vara något av en rutin som funnits ett flertal år (jfr Haldén, 2007) varför 
denna transport var välbekant för cheferna. Vid flera chefsmöten benämnde högsta 
ledningen idéanvändarna "nyckelpersoner" och att deras roll skulle vara att "gå i 
täten och driva". De flesta idéanvändare uppfattade också sin roll som "ÖB:s man 
på plats", som de själva ibland uttryckte det200. Det var deras roll att "ta 
stafettpinnen från ÖB" och att föra hans budskap vidare (det var faktisk en sådan 
ceremoniell procedur som hade ägt rum några år tidigare). 

Samtidigt som det var klart att de var nyckelpersoner, sade många av dem att de inte 
riktigt förstod hur det var tänkt, eftersom reformidén var otydlig. Detta upplevdes 
som frustrerande av många, men de uppfattade inte chefsmötena som rätta platsen 
att ta upp det som de inte förstod eller som var otydligt. Inramningen på dessa 
kvartalsvis återkommande möten var företrädesvis monolog, där idébärarna "sände 
ut". Även några av idébärarna som jag pratade med beklagade att det inte var mer 
dialog, och uttryckte önskan om dialog. Ändå fortsatte mötena att ha formen av en 
monolog. 

De tillfällen då samtliga idéanvändare träffade idébärarna samlat var relativt få. 
Däremellan skedde möten i flera andra forum, samt informella möten och 
telefonkontakter via trossvägen. Flera av idéanvändarna sade att de undvek att 
kontakta den högre ledningen om det inte var verkligt viktigt. De visste att 
ledningen var tyngd av arbete och mycket upptagna och därför ville de spara sina 
kontakttillfällen till det kom något ärende som var extremt påkallat.  

En tid innan reformeringen började i Försvarsmakten hölls en chefskonferens, en 
slags "kick-off", som ordnats av högsta ledningen. Den ägde rum i en miljö som 
dessa chefer vanligen inte alls möts i, en evenemangslokal som bidrog till att det 
upplevdes som något speciellt. Civila personer från myndigheter och näringsliv var 
inbjudna som föredragshållare, och hela evenemanget leddes av en anlitad konsult, 
en expert på att moderera större möten.  

Ett fåtal av de högsta lokala cheferna hade även deltagit i referensgrupper i ett tidigt 
skede av förberedelserna till reformeringen, men sedan reformeringen inletts hade 
                                              
199 Utöver dessa möten kunde delar av dem träffa ledningen i andra konstellationer till exempel 
styrgrupper, arbetsdagar, samt utifrån den försvarsgren de tillhörde, arméns chefsgrupp och så 
vidare, men då fanns sällan eller aldrig mandat i exempelvis personalfrågor eller 
kommunikationsfrågor med vid dessa möten. Då och då förekom videokonferenser mellan 
chefsmöten, vilka de lokala cheferna ofta beskrev som informationsgivning eller monolog. Även 
den tekniska funktionaliteten av videokonferens angav ett par av cheferna som skäl till att detta 
transportmedel ansågs begränsande vad gäller möjlighet till dialog 
200 Det var med endast ett par undantag enbart män. 
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199 Utöver dessa möten kunde delar av dem träffa ledningen i andra konstellationer till exempel 
styrgrupper, arbetsdagar, samt utifrån den försvarsgren de tillhörde, arméns chefsgrupp och så 
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200 Det var med endast ett par undantag enbart män. 
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ingen av dem kallats till en sådan grupp. Någon av dem trodde att det hade runnit ut 
i sanden. Flera uttryckte önskan om större inflytande och deltagande under själva 
beslutsprocessen, men medgav samtidigt att om påverkansmöjligheter genom 
deltagande i arbetsgrupp hade funnits, så hade det nog varit tveksamt om det funnits 
tid till att delta, eftersom reformeringen på förbandet var så krävande.  

Utöver de fysiska mötena fanns även den skriftliga vägen – uppdrag, 
tilläggsuppdrag, order och beslut som sändes ut genom linjeorganisationen. Det var 
ett vanligt sätt att kommunicera, och ingen hade något emot det; däremot önskade 
idéanvändare att beslut som sändes ut skulle vara mer synkroniserade, då de ibland 
kunde få motstridiga eller överlappande skrivelser.  

Sammanfattningsvis kan man säga att transportering av reformidén företrädesvis 
gick i en riktning: från idébärarna i högsta ledningen till idéanvändare i de lokala 
förbandens ledning. Det verkade finnas en medvetenhet hos båda parter om 
enkelriktningen, och hos idéanvändare uttrycktes frekvent en önskan om ett större 
inslag av dialog. 

Den transport som sedan skedde från förbandsledning till medarbetare ute på 
förbanden genomfördes i flertalet fall också genom samlingar av personalen i 
storforum. I dessa sammanhang hade förbandschefen gått över från att vara 
idéanvändare till att bli idébärare. Sådana storforum hade olika benämningar och 
målgrupper på olika förband, men principen var att en chef informerade 
medarbetarna. På några platser besökte dock den högste lokale chefen vissa mindre 
delar av förbandet, och vid dessa tillfällen hade det ställts frågor och det hade blivit 
något av dialog. Besöken kunde se olika ut: chefer från armén hade besökt de olika 
kompanierna, medan marina chefer ibland åt lunch tillsammans med besättningen 
ombord på de olika fartygen. Båda sa dock att tiden inte medgav att de var ute och 
träffade sina medarbetare så mycket som de hade önskat.  

11.3.2 Med direkttransport  
I några fall skedde transporteringen av reformidén direkt från högsta ledningen till 
medarbetarna vid förbanden runt om i landet. Ett exempel på en sådan 
direkttransport var ÖB:s så kallade förbandsturné inför reformeringen. Denna 
transportmetod hade börjat bli något av en tradition inför stora reformer, då den 
även ägt rum tidigare i samband med övergången till ett insatsförsvar (Haldén, 
2007). Det verkade vara ett sätt att visa på digniteten i förändringen när den högste 
chefen förflyttade idén med direkttransport. Efteråt distribuerades även en film med 
ett tal till medarbetarna som ÖB låtit spela in.  

En direkttransport av reformidén ägde även rum via den direktadresserade 
personaltidningen som sändes hem till anställda, samt emil, som intranätet 
kallades201. På emil kunde olika typer av information läggas ut. Flera medlemmar 
av den högre ledningen sa vid ett flertal tillfällen på chefsmötena att "emil är vår 

                                              
201 Intranätet förnyades så småningom och bytte då namn till emilia. 
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främsta kommunikationskanal". På förbanden uppfattades emil däremot inte som ett 
så heltäckande transportmedel, då tillgången till en dator inte var möjlig för alla 
medarbetare. Även där det fanns tillgång till emil uttrycktes kritik mot intranätet 
både av chefer och medarbetare. Emil beskrevs av en av cheferna som "ett 
skällsord". Många medarbetare såg intranätet som svårtillgängligt och 
svårnavigerat; långt ifrån något primärt kommunikationsmedel, även för de som 
hade tillgång. 

Några förbandschefer uttryckte att de ibland upplevde sig beskurna i sin chefsroll på 
grund av intranät: från att de tidigare hade varit de främsta idébärarna, skulle de 
svara på frågor kring sådant som redan låg ute på intranätet. När reformeringen 
pågått ett tag började även PowerPoint-presentationer från chefsmötena läggas ut på 
intranät. Idébärare hade med andra ord, via tekniken, fråntagits sin roll som förste 
idébärare som de traditionellt haft. 

Inte bara intranät hade möjlighet att transportera reformidén direkt, även om dessa 
nya sätt att transportera reformidén inte alltid tog de vägar som avsändaren kanske 
trott. Ett sådant sätt var de reklamkampanjer som Försvarsmakten gjorde för att 
rekrytera nya medarbetare. På TV, i radio, på busshållplatser, i tunnelbanan i 
Stockholm, i datorer, i mobiltelefoner, och genom direktreklam kunde reformidén 
nå de potentiella nya medarbetarna, och även idéanvändare på förbanden.  

Idéanvändare tolkade sådana budskap från den externa marknadsföringen som in-
struktioner om hur den lokala praktik som de nya anställda kom till skulle se ut. I 
den vardagliga praktiken var dock ekonomin pressad, viss materiel var fördröjd, 
befäl och utbildare saknades på grund av personalbrist. Den bild av reformen och 
organisationen som materialiserats i reklam verkade ofta skilja sig från den som 
idéanvändare vid förband hade. Flera idéanvändare uttryckte farhågor att hamna i 
kläm mellan att leva upp till nyanställdas förväntningar skapade utifrån externa 
reklambudskap och det som de själva beskrev som praktikens "verklighet".  

En annan ny transportteknik var bloggar. Försvarsbloggare blev till ett nyetablerat 
transportmedel för reformidén. Bloggarna höll sig uppdaterade vad gällde den poli-
tiska debatten, tog del av öppna strategiskt viktiga interna dokument, och samman-
ställde högre chefers uttalanden. Någon av de (anonyma) bloggarna verkade även 
vara med på chefsmötena, eftersom denne ibland återgav något av vad som sagts 
där. Dessutom berättade flera av dem om vad som hände och sades vid de lokala 
förbanden. Bloggarna var ibland kritiska emot försvarspolitiken och någon gång 
även emot den egna organisationen. De representerade en slags motvikt, eller 
komplement, till den information som gavs till medarbetarna direkt eller indirekt av 
cheferna.  

Det var dock tydligt att de som paketerade reformidén för vidare transport kanske 
inte alltid hade full kännedom om, eller kunde ta hänsyn till, förutsättningarna i 
ankomsthallen, det vill säga på förbanden som reformidén skulle transporteras till. 
En stor tilltro sattes till den traditionella planeringsfunktionen och spridningen av 
beslut och order genom linjeorganisationen. Spridningen av reformidén skulle då 
ske genom att de högsta cheferna förklarade till sina underställda chefer vad de vill 
ha gjort, och de underställda cheferna förmedlar det vidare till sina underställda och 
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ingen av dem kallats till en sådan grupp. Någon av dem trodde att det hade runnit ut 
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beslutsprocessen, men medgav samtidigt att om påverkansmöjligheter genom 
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enkelriktningen, och hos idéanvändare uttrycktes frekvent en önskan om ett större 
inslag av dialog. 

Den transport som sedan skedde från förbandsledning till medarbetare ute på 
förbanden genomfördes i flertalet fall också genom samlingar av personalen i 
storforum. I dessa sammanhang hade förbandschefen gått över från att vara 
idéanvändare till att bli idébärare. Sådana storforum hade olika benämningar och 
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medarbetarna vid förbanden runt om i landet. Ett exempel på en sådan 
direkttransport var ÖB:s så kallade förbandsturné inför reformeringen. Denna 
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2007). Det verkade vara ett sätt att visa på digniteten i förändringen när den högste 
chefen förflyttade idén med direkttransport. Efteråt distribuerades även en film med 
ett tal till medarbetarna som ÖB låtit spela in.  

En direkttransport av reformidén ägde även rum via den direktadresserade 
personaltidningen som sändes hem till anställda, samt emil, som intranätet 
kallades201. På emil kunde olika typer av information läggas ut. Flera medlemmar 
av den högre ledningen sa vid ett flertal tillfällen på chefsmötena att "emil är vår 
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främsta kommunikationskanal". På förbanden uppfattades emil däremot inte som ett 
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så vidare. I praktiken fanns dock både avsiktliga och oavsiktliga 
kommunikationsvägar, och inte ens transporter på de avsiktliga vägarna blev alltid 
som det kanske var avsett. Reformidén representerad som bild i tunnelbanan, 
reklamfilm på TV, ljudslinga i radion, eller annons i tidning kunde färdas snabbare 
och möta fler än de närvarande på de kvartalsvisa mötena som förbandschefen 
deltog i.  

Då reformidén färdats till nya platser med hjälp av olika typer av transporter, så be-
hövde den packas upp av mottagare. Den del av reformprocessen som handlar om 
uppackningen kommer jag att beskriva i det följande. 

11.4 Reformen kommer till ankomsthallen  

Atmosfären i ankomsthallen kan vara bidragande till de översättningar som görs. 
Därför skall jag först beskriva hur atmosfären såg ut i den ankomsthall där idén 
landade. Därefter kommer belysa de olika sätt på vilka paketet packades upp när det 
först ankom. 

11.4.1 Reformeringstider 
På fältet såg jag tydligt att tiden var en viktig faktor under reformeringen. Som jag 
berättade i kapitel sex, gällde det allt ifrån tidshållning, mötestider, tidslinjaler för 
reformeringen, upplevelser av hastighet, samtidighet och synkronisering. Jag 
återkommer därför till tiden i denna slutanalys. 

Tillåt mig först en kort historisk digression för att bättre kunna förklara den roll som 
tiden hade i reformeringen. Det är fortfarande den koordinerade universella tiden202 
som är det dominerande sättet att närma sig tiden (Du Gay, 2017; Dawson och 
Sykes, 2019). Den kronologiska tiden blev universell år 1884, medan Sverige som 
(formellt) första land i världen gick över till gemensam tid, så kallad borgerlig tid, 
redan 1 januari 1879203. Innan dess var tiden lokal och styrdes av longituden, därav 
att denna tid ibland även kallas soltid. De lokala tiderna hade innan mitten av 1800-
talet inte betraktats som problem i Sverige, eftersom livet i det förindustriella 
lokalsamhället till stor del styrdes mer av ljus och mörker samt årstidernas växlingar 
snarare än av klockan. Och i den mån klockan styrde, så var lokalbefolkningen inte 
så beroende över vad klockan visade i övriga landet. (Holmberg och Kärnfeldt, 
2019; Regionmuséet Kristianstad; Värmlands museum). 

När byggandet av det svenska järnvägsnätet inleddes strax efter mitten av 1800-talet 
började de olika landsändarna knytas ihop, och saknad av en enhetlig tid att rätta 
tidtabellen i förhållande till blev ett tydligt problem. Det var svårt att veta ankomst- 
och avgångstider, och tågpersonalen fick ställa om klockorna flera gånger under 
färdens gång. Mellan Stockholm och Göteborg skilde det till exempelvis 24 minuter 

                                              
202 https://time.is/sv/UTC 
203 I själva verket dröjde det flera år innan hela landet faktiskt levde utifrån gemensam kronologi. 
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och mellan Strömstad och Haparanda var tidsskillnaden det dubbla. (Holmberg och 
Kärnfeldt, 2019) 

Statens Järnvägar skapade då en enhetlig tid för hela landet, den så kallade 
järnvägstiden, utifrån vilken tidtabellerna var uppbyggda. Men hur skulle 
resenärerna veta järnvägstiden, alltså tiden när tåget enkom och avgick, i 
förhållande till vad deras egen lokala klocka visade? Statens Järnvägar lät då 
konstruera stationsur som visade järnvägstid, men som utöver det visade den lokala 
tiden med hjälp av ytterligare en minutvisare. På så sätt kunde resenärerna översätta 
när tåget väntades avgå utifrån den lokala tiden. (ibid.) 

 
Bild 11.1 Stationsklocka med två minutvisare: en för lokal tid och en för järnvägstid204 

Sätten på vilka reformidén togs emot och förstods av idéanvändare i de olika lokala 
ankomsthallarna runt om i landet påminner om det historiska exemplet. Inte heller 
här rådde normaltid enligt kronologisk tidmätning, utan i de lokala ankomsthallarna 
konstruerades upplevelser av reformeringen sedd genom en tidslins, hur den förhöll 
sig till hastighet, samtidighet och synkronisering.  

Värdet av att på allvar beakta andra typer av tid än den kronologiska har, relativt 
sett, nyligen börjat bli mer förekommande bland studier av organisering 
(Czarniawska, 2004) men redan 1937 hävdade sociologerna Pitirim A. Sorokin och 
Robert K. Merton205 att inget som har med rörelse att göra är möjligt att förhålla sig 
till utan att beakta tiden. De båda forskarna hävdade vidare att det fanns problem i 
sättet människor förhåller sig till tiden, då den gjorts allt mer gemensam. Den 
matematiska tiden, som Sorokin och Merton kallade för "tidens esperanto", har, när 

                                              
204 Replika av dåtida järnvägsur från Ängelholms Järnvägsmuséum. Originaluren lär ha fått sina 
lokala minutvisare bortplockade i samband med övergång till gemensam tid, varför jag, trots aktivt 
sökande, inte hittat något originalur med två kvarvarande minutvisare. Tack till Göran S. för hjälp 
med fotografering. 
205 Med endast marginell referens till Émile Durkheim, men redan 1915 skrev denne om den 
sociala rytmen där tid upplevs utifrån delade aktiviteter (1915/1995) 
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den gjorts universell och därmed kvantifierats, blivit variationslös206. Det var där 
utmaningen låg, enligt författarna. Tid förstås olika i olika grupper och på olika 
platser. Därför lanserade de begreppet "social tid" som utgår från lokala behov av 
att kunna synkronisera och koordinera olika aktiviteter. Eftersom den sociala tiden 
är präglad av den lokaliserade förståelsen varierar den från plats till plats och 
speglar uppfattningar och vanor samt rytmen, pulsen och takten på just den 
specifika platsen. (1937) 

Med hjälp av Sorokin och Mertons resonemang kommer jag att kunna påpeka att re-
formprocessen erfors på olika sätt på olika platser, eftersom uppfattningen av tid är 
konstruerad utifrån den lokala praktik där den upplevs. I det följande hävdar jag att 
det fanns tre olika typer av uppfattning kring tid, som tre olika "organisationsur" 
som skilde sig åt i sina utformningar. 

De beslutande politikerna hade först en plan att låta reformeringen ta längre tid 
genom att under ännu ett år låta de gamla formerna finnas kvar. Emellertid 
tidigarelades övergången ett år, så i samband med 1 juli 2010 fanns inte några 
pliktiga kvar. Hos vissa av idébärarna i ledningen nämndes inte tidigareläggningen 
som något så anmärkningsvärt. Andra frågor hade prioriterats framför 
tidigareläggningen. En uppfattning var att det var tid som aldrig funnits, så det var 
inget som förlorats.  

Förbandschefer, som var idéanvändare gentemot ledningen, men idébärare 
gentemot sina respektive lokala förband, använde uttrycket "Det förlorade året" 
eller "Det försvunna året". De såg reformeringen som forcerad och att inte tiden 
medgivit att riktigt bottna i olika frågor innan reformeringen. Det upplevdes av flera 
förbandschefer, som i denna aktivitet var idéanvändare, att de fick jobba in den tid 
som förlorats då introduktionen tidigarelagts till innan riksdagsvalet. 

Bland medarbetare på förband hörde jag inte begreppet förlorat år. Dessa 
idéanvändare hade haft fullt upp att verka längst ut på linan i det gamla; våren innan 
reformeringen hade varit intensiv och präglats av övningsverksamhet med de sista 
värnpliktiga. De hade inte haft tid att i samma utsträckning tänka framåt. Jag är 
osäker på om alla ens kände till den ursprungliga tidsplanen. Några av de metaforer 
som användes för att beskriva deras upplevelse av övergången från gammalt till nytt 
var "en tänd lampa som plötsligt släcktes" respektive att det "gick från solsken till 
ett tropiskt regnväder".  

Tidsuppfattningen varierade mellan de olika praktikerna, som om de hade sin egen 
lokala tid. Idébärare i ledningen var inte ansvariga för själva det praktiska genomfö-
randet, utan hade som uppgift att diskutera, prioritera och utveckla, för att sedan 
sända vidare idén på resa. Men också, att i rollen som idéanvändare, rapportera till 
idébärare i politiken här det gick. Det politiska uret verkade gå långsammare än de 
andras. Ledningen var aningen splittrad, då någon uppfattade tiden som bisak, trots 
att det var forcerat, medan den högste chefen underströk hur de förändrade 
tidsförhållandena påverkat. Förbandschefer upplevde att reformeringen var mycket 
                                              
206 Anthony Giddens kallade det senare för "disembedding of time" (1991/1996). 
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hastig; för dem var det som om visaren på standarduret hade vridits fram i och med 
den snävare tidsplanen. Hos medarbetarna på förbandet, som var idéanvändare med 
förbandschefen som idébärare, så hade de haft så fullt upp med de värnpliktiga, och 
därför inte haft tid att tänka framåt. Det dessa idéanvändare beskrev var således en 
tämligen digital övergång från att ha värnpliktig till att börja anställda soldater – en 
digitalklocka. 

Går det att synkronisera olika organisationsur? Forskare som har intresserat sig för 
synkronisering har hävdat att organisering sker fortare nu jämfört med förr, men att 
det finns begränsningar för  ur fort saker oc  ting kan gå − om det samtidigt skall 
finnas möjlighet till synkronisering (Molotch, 2017). Synkronisering innebär 
följsamhet, och för att kunna justera sig till omgivningen och för att koordinera 
krävs att den som går för sakta går lite fortare och den som går för fort saktar in. 
Harvey Molotch kopplade följsamheten och möjlighet till synkronisering till 
musikens värld, där jazzmusiker som kanske aldrig tidigare mötts, träffas och spelar 
tillsammans. De olika musikerna kan improvisera, tillåta sig sväva ut musikaliskt, 
och en av dem kan träda fram i ett solo medan övriga håller sig mer kompande i 
bakgrunden, tills det skiftar och alla spelar tillsammans igen. Hela tiden har dock 
publiken uppfattat en samspelt helhet. Beckers och Faulkners studie (2009) visade 
att en gemensam repertoar och genre samt liknande skolning i grunderna var viktigt 
för att uppnå denna tajming och synkronisering, men likaså var förmågan att lyssna 
och anpassa sig viktig för att uppnå synkronisering. Men för detta krävs det, som 
Molotch (2017) påpekade, att det inte går för fort. 

Framgång med synkronisering kan bero på om det fanns rivalitet mellan aktörerna 
och handlingar som skall synkroniseras. Molotch hävdade att ingen sådan fanns 
mellan jazzmusiker, medan inom den militära reformeringen fanns det viss 
konkurrens mellan olika samtidiga aktiviteter och förändringsförsök. De 
konkurrerande aktiviteterna kan bidra till att avleda uppmärksamheten – i detta fall 
från reformeringen – till andra frågor eller andra förändringsförsök i organisationen 
(se t.ex. March och Simon, 1958; Butler, 1995). Detta var fallet under 
reformeringen, eftersom det vid denna tid också pågick andra förändringsförsök 
inom organisationen, vilka inte hade med övergången från plikt till frivillighet att 
göra, och som jag har beskrivit i kapitel 6. Några av de samtidiga förändringarna 
upplevdes av idéanvändare på förbanden ha fel tajming. 

Överblick och samordning önskades dock av flertalet idéanvändare på förbanden, 
då de uppfattade samtidigheter och bristande synkronisering som "störande" och 
bidragande till att ankomsthallen i den lokala praktiken upplevdes rörig. Utifrån 
denna atmosfär i ankomsthallen, hur kom då reformpaketen att öppnas? 

11.4.2 Hur öppnades reformpaketet?  
Reformidén kunde komma som ett paket med ett hårt knutet band på, med ett tunt 
snöre, med en lösligt bunden rosett eller inget band alls. Dessa metaforer är tänkta 
att symbolisera det lokala tolkningsutrymme som olika varianter av reformidéns 
förpackning tillät.  
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den gjorts universell och därmed kvantifierats, blivit variationslös206. Det var där 
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206 Anthony Giddens kallade det senare för "disembedding of time" (1991/1996). 
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(se t.ex. March och Simon, 1958; Butler, 1995). Detta var fallet under 
reformeringen, eftersom det vid denna tid också pågick andra förändringsförsök 
inom organisationen, vilka inte hade med övergången från plikt till frivillighet att 
göra, och som jag har beskrivit i kapitel 6. Några av de samtidiga förändringarna 
upplevdes av idéanvändare på förbanden ha fel tajming. 

Överblick och samordning önskades dock av flertalet idéanvändare på förbanden, 
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Om det hade ett hårt knutet band och därmed hade formulerats i detaljer på 
avreseplatsen, det vill säga hos idébärarna, fanns det litet utrymme för ytterligare 
översättningar. Vid ett paket med ett band med en lösligt bunden rosett fanns det 
lokalt tolkningsutrymme och ytterligare översättningar kunde äga rum. Ibland 
färdades inte paketet med något band alls runt sig; översättningar skedde då som 
lokala initiativ utifrån ett behov som uppstått i den egna praktiken.  

De aspekter av reformidén som för mottagarna medgav litet eller inget utrymme för 
vidare översättningar var framför allt de som rörde lönesättning för soldater och sjö-
män, den marknadsföring och de reklamkampanjer som genomfördes i syfte att 
attrahera nya medarbetare, samt den grundutbildning som de potentiellt nya 
medarbetarna skulle få. Marknadsföringen och de stora utåtriktade kampanjerna var 
centralt styrda och centralt utförda, och mottagarna av reformidén hade ingen del i 
utformningen av dessa. När de packade upp idén sade några att de hade önskat en 
tätare koppling mellan idén och den lokala praktiken vid förbanden, samt ett större 
lokalt handlingsutrymme. 

När det gällde den grundläggande militära utbildningen hade en seriös översättning 
ägt rum redan på politisk nivå. I den politiska översättningen stod det att 
gemensamma utbildningsmål skulle finnas, hur lång utbildningen skulle vara, samt 
att en funktion som inspekterade måluppfyllelse skulle inrättas. Från politiken reste 
reformidén till den militära centrala ledningen där idén kring grundläggande militär 
utbildning översattes ytterligare. Det blev inte bara utbildningsmålen som skulle 
resa vidare till idéanvändare, utan även ett färdigt, innehålls- och tidsstyrt koncept 
för genomförandet av den grundläggande militära utbildningen samt en 
kontrollmekanism avseende genomförande och måluppfyllnad.  

Det som förpackades och sändes vidare till idéanvändare rörde både utbildningens 
form och innehåll: utbildningen standardiserades enligt ett recept som bland 
idébärare ibland benämndes "Bra och Lika" (se t.ex. Røvik, 2000; Brunsson et al., 
2012).  

Det skulle även finnas en kvantitativ kontroll av utbildningen. På chefsmötena re-
dogjordes för "volymer" av personer som påbörjat utbildningen, som fullföljt utbild-
ningen, samt de som valt att avsluta utan att fullfölja. Dessa siffror avrapporterades 
sedan till försvarsdepartementet. Andelen som slutat utan att fullfölja var särskilt in-
tressanta att följa upp då det kunde ge indikatorer kring om det fanns något att ut-
veckla avseende utbildningens genomförande och därmed öka gruppen som genom-
gick hela utbildningen. 

Det var inte bara den grundläggande militära utbildningen som kvantifierades. I tal 
och i skrift förpackades inte sällan reformidén i kronor, i tidsrymder, i procent och i 
antal. Dessa mått förekom både hos idébärare och hos idéanvändare, eftersom 
kvantifiering uppfattas som ett effektivt sätt för reformidén att färdas via (Meyer, 
1996).  

När reformidén får en form av ett recept, som det var i fallet med lönesättning, 
grundläggande militär utbildning och central marknadsföring, fanns små 
möjligheter för mottagare att översätta idén på annat sätt. Vissa mottagare av idén 
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vid de lokala förbanden uppskattade receptet, medan andra mottagares 
beskrivningar kan förstås som att de önskade en lösare förpackning, som kunde ge 
större utrymme för anpassning till lokala förhållanden. 

En mottagare av en idé vilken inte upplevs vara helt överensstämmelse med lokala 
förutsättningar kan försöka lösa en sådan motsättning genom olika 
"översättningstaktiker": genom att särkoppla (Weick, 1976; Meyer och Rowan, 
1977), att skilja på prat och handling (Brunsson, 1989) eller att buffra bort receptet 
(Thompson, 1967/2003). När det gällde uppackningen av löner och grundläggande 
militär utbildning, så var även de förbandschefer som önskade sig ett större lokalt 
handlingsutrymme lojala mot idén så som den hade förpackats. Så "atmosfären i 
ankomsthallen" var lite tvetydig. 

Men alla paket i vilka reformidén förpackades hade inte något hårt knutet band. 
Vissa delar av reformidén medgav ett större utrymme för lokal anpassning – de kom 
med en lösligt bunden rosett.  

Ett exempel på detta var värdegrund, som inte var en ny idé, utan ett projekt som 
pågått under ett antal år. Arbetet med värdegrund så som det gjorts hade tidigare 
inte haft särskilt hög status i den militära kontexten. Många praktiker såg det som 
"ett civilt påhitt", en managementidé med liten koppling till den väpnade striden. I 
samband med reformeringen aktualiserades dock idén. Ledare, i deras roll som 
idébärare, kallade ibland denna för "den kulturella transformationen", som innebar 
att alla skulle bli kollegor och bemötas som sådana. Värdegrund framhölls i detta 
som mycket viktigt av den högsta ledningen, vilket förstärktes under ÖB:s rundresa 
på förbanden. Som kanske främste idébärare i organisationen, sade han att förmågan 
att leva värdegrunden skulle vara avgörande för om organisationen skulle lyckas att 
behålla de som rekryterats. 

Vid reformeringen hade värdegrundsarbetet övergått från projektform till 
linjeuppgift, och när paketet med idén öppnades av mottagare vid förbanden, var det 
klart att det fanns ett relativt stort utrymme för lokal anpassning. Idén kombinerades 
då ofta med den lokala militära praktiken och det som var känt och accepterat. Den 
kombinerades med andra projekt vid förbanden, såsom att jobba med förbandsanda, 
insatsattityd och uppförandekod. Kombinationen betydde oftast att de äldre idéerna 
kunde omformuleras, och till och med vinna ökande intresse bland potentiella 
idéanvändare. 

Men det fanns även vissa delar av reformidén som saknade både band och snöre. 
Det kunde vara aspekter av reformeringen som inte hunnit planeras, hade blivit 
förbisedda, eller tillkom som oavsiktliga konsekvenser av reformeringen 
(Hirschman, 1967/1995). 

Att översätta en idé som kom utan vare sig band eller snöre krävde improvisation. 
Det kunde vara en förklaring till varför en övning blev inställd eller förminskad på 
grund av ekonomin, eller varför en internationell insats inte blev möjlig för någon. 
Det kunde också betyda att hitta alternativ för materiel som inte levererades i tid, 
eller att lösa arbetsfördelningen så att plutoncheferna kunde vara med sina soldater 
istället för att vara inne vid skrivbordet och administrera. Men även de oavsiktligt 



Jönköping International Business School 

194 

Om det hade ett hårt knutet band och därmed hade formulerats i detaljer på 
avreseplatsen, det vill säga hos idébärarna, fanns det litet utrymme för ytterligare 
översättningar. Vid ett paket med ett band med en lösligt bunden rosett fanns det 
lokalt tolkningsutrymme och ytterligare översättningar kunde äga rum. Ibland 
färdades inte paketet med något band alls runt sig; översättningar skedde då som 
lokala initiativ utifrån ett behov som uppstått i den egna praktiken.  

De aspekter av reformidén som för mottagarna medgav litet eller inget utrymme för 
vidare översättningar var framför allt de som rörde lönesättning för soldater och sjö-
män, den marknadsföring och de reklamkampanjer som genomfördes i syfte att 
attrahera nya medarbetare, samt den grundutbildning som de potentiellt nya 
medarbetarna skulle få. Marknadsföringen och de stora utåtriktade kampanjerna var 
centralt styrda och centralt utförda, och mottagarna av reformidén hade ingen del i 
utformningen av dessa. När de packade upp idén sade några att de hade önskat en 
tätare koppling mellan idén och den lokala praktiken vid förbanden, samt ett större 
lokalt handlingsutrymme. 

När det gällde den grundläggande militära utbildningen hade en seriös översättning 
ägt rum redan på politisk nivå. I den politiska översättningen stod det att 
gemensamma utbildningsmål skulle finnas, hur lång utbildningen skulle vara, samt 
att en funktion som inspekterade måluppfyllelse skulle inrättas. Från politiken reste 
reformidén till den militära centrala ledningen där idén kring grundläggande militär 
utbildning översattes ytterligare. Det blev inte bara utbildningsmålen som skulle 
resa vidare till idéanvändare, utan även ett färdigt, innehålls- och tidsstyrt koncept 
för genomförandet av den grundläggande militära utbildningen samt en 
kontrollmekanism avseende genomförande och måluppfyllnad.  

Det som förpackades och sändes vidare till idéanvändare rörde både utbildningens 
form och innehåll: utbildningen standardiserades enligt ett recept som bland 
idébärare ibland benämndes "Bra och Lika" (se t.ex. Røvik, 2000; Brunsson et al., 
2012).  

Det skulle även finnas en kvantitativ kontroll av utbildningen. På chefsmötena re-
dogjordes för "volymer" av personer som påbörjat utbildningen, som fullföljt utbild-
ningen, samt de som valt att avsluta utan att fullfölja. Dessa siffror avrapporterades 
sedan till försvarsdepartementet. Andelen som slutat utan att fullfölja var särskilt in-
tressanta att följa upp då det kunde ge indikatorer kring om det fanns något att ut-
veckla avseende utbildningens genomförande och därmed öka gruppen som genom-
gick hela utbildningen. 

Det var inte bara den grundläggande militära utbildningen som kvantifierades. I tal 
och i skrift förpackades inte sällan reformidén i kronor, i tidsrymder, i procent och i 
antal. Dessa mått förekom både hos idébärare och hos idéanvändare, eftersom 
kvantifiering uppfattas som ett effektivt sätt för reformidén att färdas via (Meyer, 
1996).  

När reformidén får en form av ett recept, som det var i fallet med lönesättning, 
grundläggande militär utbildning och central marknadsföring, fanns små 
möjligheter för mottagare att översätta idén på annat sätt. Vissa mottagare av idén 

Från internationell utvecklingstrend till en hundraårig praktik 

195 

vid de lokala förbanden uppskattade receptet, medan andra mottagares 
beskrivningar kan förstås som att de önskade en lösare förpackning, som kunde ge 
större utrymme för anpassning till lokala förhållanden. 

En mottagare av en idé vilken inte upplevs vara helt överensstämmelse med lokala 
förutsättningar kan försöka lösa en sådan motsättning genom olika 
"översättningstaktiker": genom att särkoppla (Weick, 1976; Meyer och Rowan, 
1977), att skilja på prat och handling (Brunsson, 1989) eller att buffra bort receptet 
(Thompson, 1967/2003). När det gällde uppackningen av löner och grundläggande 
militär utbildning, så var även de förbandschefer som önskade sig ett större lokalt 
handlingsutrymme lojala mot idén så som den hade förpackats. Så "atmosfären i 
ankomsthallen" var lite tvetydig. 

Men alla paket i vilka reformidén förpackades hade inte något hårt knutet band. 
Vissa delar av reformidén medgav ett större utrymme för lokal anpassning – de kom 
med en lösligt bunden rosett.  

Ett exempel på detta var värdegrund, som inte var en ny idé, utan ett projekt som 
pågått under ett antal år. Arbetet med värdegrund så som det gjorts hade tidigare 
inte haft särskilt hög status i den militära kontexten. Många praktiker såg det som 
"ett civilt påhitt", en managementidé med liten koppling till den väpnade striden. I 
samband med reformeringen aktualiserades dock idén. Ledare, i deras roll som 
idébärare, kallade ibland denna för "den kulturella transformationen", som innebar 
att alla skulle bli kollegor och bemötas som sådana. Värdegrund framhölls i detta 
som mycket viktigt av den högsta ledningen, vilket förstärktes under ÖB:s rundresa 
på förbanden. Som kanske främste idébärare i organisationen, sade han att förmågan 
att leva värdegrunden skulle vara avgörande för om organisationen skulle lyckas att 
behålla de som rekryterats. 

Vid reformeringen hade värdegrundsarbetet övergått från projektform till 
linjeuppgift, och när paketet med idén öppnades av mottagare vid förbanden, var det 
klart att det fanns ett relativt stort utrymme för lokal anpassning. Idén kombinerades 
då ofta med den lokala militära praktiken och det som var känt och accepterat. Den 
kombinerades med andra projekt vid förbanden, såsom att jobba med förbandsanda, 
insatsattityd och uppförandekod. Kombinationen betydde oftast att de äldre idéerna 
kunde omformuleras, och till och med vinna ökande intresse bland potentiella 
idéanvändare. 

Men det fanns även vissa delar av reformidén som saknade både band och snöre. 
Det kunde vara aspekter av reformeringen som inte hunnit planeras, hade blivit 
förbisedda, eller tillkom som oavsiktliga konsekvenser av reformeringen 
(Hirschman, 1967/1995). 

Att översätta en idé som kom utan vare sig band eller snöre krävde improvisation. 
Det kunde vara en förklaring till varför en övning blev inställd eller förminskad på 
grund av ekonomin, eller varför en internationell insats inte blev möjlig för någon. 
Det kunde också betyda att hitta alternativ för materiel som inte levererades i tid, 
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uppkomna situationerna tolkades utifrån en övergripande reformidé – att behålla de 
soldater och sjömän som rekryterats. Czarniawska och Joerges (1996) framhåller att 
möjligheten till fri tolkning av idéer faktiskt är något som kan engagera och skapa 
mobilisering av idéanvändare, eftersom det bekräftar deras improvisationstalang 
och den idérikedom som finns. Detta har även visats av andra forskare (se t.ex. 
Erlingsdóttir, 1999; Lindberg och Erlingsdóttir, 2005; Mazza et al., 2005).  

Hur såg då översättningarna ut av den idé som tagits emot och packats upp? 

11.5 Översättningar under reformeringen  

När en reformidé färdas från en plats till en annan, och tas emot i olika praktiker 
med olika förutsättningar, normer och handlingsmönster, så blir det nästan aldrig 
precis så som planerat. De förändringar som det planerats för kan utebli, och andra 
− oavsiktliga − f rändringar kan uppstå. 

Reformidén om en övergång från värnplikt till en personalförsörjning baserad på 
frivillighet, visade sig erbjuda utrymme för olika översättningar. I detta kapitel 
kommer jag att beskriva olika översättningar av reformidén: som ett 
moderniseringsförsök, som en kostnadseffektivisering, som en kulturell 
transformation, som en professionalisering, och som införande av konkurrens. De 
olika översättningarna gjordes inte parallellt, utan de träffades även i praktiken – 
ibland med paradoxala resultat.  

11.5.1 Reformen som moderniseringsförsök 
När reformidén förpackades i samband med det politiska beslutet skulle den stå för 
modernisering. Försvarsmakten behövde moderniseras för att bättre svara upp emot 
de uppgifter de hade att lösa då. Moderniseringen skulle uppnås, bland annat, 
genom att all personal i Försvarsmakten skulle vara anställd, och inte under plikt. 
Den proposition som regeringen lade fram som grund för riksdagsbeslutet hur 
reformen skulle utformas hette "Modern personalförsörjning för ett användbart 
försvar"207. Värnplikten stod som en kontrast och för det omoderna. 
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Bild 11.2 En modern personalförsörjning för ett 
användbart försvar. Foto: eget. 

Idén om reformen som modernisering sprids i ord och bild, men när den hade 
färdats till den lokala praktiken på förband och där mottogs av idéanvändare var 
denna översättning inte lika märkbar längre. För idéanvändare kolliderade 
modernitetsidén med brist på personal, datorer, materiel eller föråldrad materiel, 
samt behovet av utbyggd IT-infrastruktur.  

Däremot var idéanvändare överens om att modernitet behövdes för att 
organisationen skulle kunna hävda sig i konkurrensen om arbetskraft som rådde 
mellan olika arbetsgivare, och som de i och med reformeringen var en del ev. 

11.5.2 Reformen som kostnadseffektivisering 
Att reformering sker på rationella ekonomiska grunder är ett vanligt antagande 
(Brunsson och Olsen, 1990). Den svenska offentliga sektorn har sedan 1990-talet 
(och inom vissa sektorer redan 1980-talet) reformerats i syfte att effektivisera 
(Forssell och Jansson, 2000). Detta har skett på olika sätt: genom att öka 
produktiviteten, att kostnadseffektivisera, att marknadisera (Blomquist, 1996; 
Fernler, 1996), eller att kvalitetssäkra (Erlingsdóttir, 1999, Skålén, 2002). Många av 
dessa reformförsök grupperas under den gemensamma etiketten New Public 
Management (NPM), som fått genomslag inte bara i Storbritannien, där den 
lanserades (Hood, 1995), utan även i Sverige såsom i stora delar av Europa (Power, 
1997; Lindberg et al., 2015). Kostnadseffektivisering sågs av många som en 
internationell utvecklingstrend. Att gå från värnplikt mot ett anställt försvar ingick 
som en del i en nyliberal agenda tillsammans med ekonomisk effektivitet, fria 
marknader, konkurrens och personlig frihet att välja (Bailey, 2007; Rech 2014; 
Strand och Berndtsson, 2015; Strand, 2019). 

Sådana effektiviseringsåtgärder hade även Försvarsmakten, som en statlig 
myndighet, berörts av genom olika effektiviseringsåtgärder, såsom outsourcing, 
beställar–utförarorganisering, intensifierade granskningar och uppföljningar samt 
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genomförandet av en HR-transformation (Thilander, 2013). Utöver dessa åtgärder 
och förändringar i syfte att kostnadseffektivisera, så hade antalet 
förbandsnedläggningar (Danielsson, 2002) varit omfattande sedan Berlinmurens 
fall, som jag nämnde tidigare. Detta hade lett till att ett flertal yngre idéanvändare 
aldrig hade upplevt någon tillväxt under sina yrkeskarriärer i Försvarsmakten, utan 
enbart nedläggningar. När det tidigare hade behövts ekonomiska åtstramningar hade 
lösningen ofta varit att minska löner, materielunderhåll, hyror, som tyvärr var fasta 
och därmed svåra att påverka. Denna förutsättning är något som även beskrivs i 
tidigare forskning från Försvarsmakten (Haldén, 2007), där minskad flygtid, 
minskad gångtid för fartyg, inställda eller förbilligade övningar nämns som exempel 
på tidigare vanliga besparingsåtgärder.   

När reformen av personalförsörjningen beslutades, så gjordes det, vid sidan av de 
operativa aspekterna, med hänvisning till ekonomiska skäl (Hedin, 2011). Förutom 
att det anställda försvaret förstods som mer kostnadseffektivt, så skulle även själva 
reformeringen genomföras inom ordinarie budgetram208. Inga ytterligare medel 
tillfördes för reformering, utan myndigheten hade att fördela och omfördela medel 
inom tilldelad ram. 

Kostnadseffektivitet var då en översättning av reformidén som gjordes av politiska 
idébärare, och ett sätt på vilket idén paketerades för färd till Försvarsmakten, i form 
av siffror. Det fanns inget stort tolkningsutrymme avseende de idéer som 
presenterades som siffror. 

11.5.3 Reformen som kulturell transformation 
Idébärare i den högre ledningen talade om en kulturell transformation. Med detta 
begrepp avsågs, bland annat, en övergång från värnpliktiga till anställda, i 
bemärkelsen att alla skulle komma att bli kollegor, och också att arbetsrelationer 
skulle vara över längre tid än just under det begränsade värnpliktsåret. De framhöll 
organisationens värdegrund, och vikten av att alla medarbetare efterföljde den, som 
centralt för att kunna behålla de nyanställda soldaterna och sjömännen. 

När reformidén som en kulturell transformation packades upp vid de lokala 
förbanden fanns det ett ganska stort tolkningsutrymme. Att de nyanställda 
soldaterna och sjömännen skulle behandlas som kollegor verkade tolkas likartat på 
flera håll. Vissa av idébärarna på de lokala förbanden beskrev däremot att de 
medvetet inte nämnt begreppet värdegrund, eftersom idén om att alla var kollegor 
var viktigare; därför ville de fånga idéanvändares intresse, vilket de bedömde att 
värdegrundsarbete inte hade gjort. På flera lokala förband fick arbetet därför en 
etikett som var mer anpassad till ett militärt sammanhang, som förbandsanda eller 
insatsattityd. 

                                              
208 Verksamhetsövergångar från Försvarsmakten till Försvarets Materielverk hade av politiker 
förutspåtts ge vissa rationaliseringsvinster, vilket var en uppfattning som inte i sin helhet delades av 
samtliga idéanvändare eller idébärare i FM. 
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Det fanns med andra ord stora likheter mellan de olika lokala förbanden i det sätt på 
vilket idén om en kulturell transformation tolkades; att alla i samband med reforme-
ringen skall vara kollegor. Det som däremot skilde sig åt mellan förband var hur det 
omsattes i praktiska handlingar och händelser, som man kunde se på exempel av när 
det gällde arbetsfördelning, interaktioner och relationer samt regler för tillträden. 

Det fanns då olika sätt att materialisera "kulturell transformation" – även om ur-
sprungliga tolkningar av etiketten hade varit likartade. Att det kan finnas en 
mångtydighet i vissa idéer visade Christine Blomquist (1996) när hon studerade 
marknadsidé som var tolkad helt annorlunda inom olika sammanhang: politiker och 
tjänstemän tolkade den på sätt som passade bäst ihop med deras olika roller. Även 
Carina Löfström (2003) som studerade reformeringen av Posten visade hur en idé 
kan tolkas utifrån specifika önskningar och målsättningar. 

11.5.4 Reformen som professionalisering 
En annan översättning som gjordes av de idébärare, såväl inom politiken som 
organisationen, var att inriktningen mot internationella insatser krävde soldater och 
sjömän som behövde vara välövade, och att de med kort varsel kunde bidra i dessa 
internationella insatser. Av denna anledning behövde rollerna som soldat och 
sjöman professionaliseras, det vill säga utföras i ett yrkesmässigt sammanhang. 

Även idéanvändare i den lokala praktiken pratade om professionalisering, och såg 
fram emot att kunna nå längre med träning och övning än vad som varit möjligt 
under värnplikten, och att på så sätt vara bättre förberedda soldater och sjömän inför 
den yttersta uppgiften – väpnad strid. Idéanvändare gjorde därför sitt yttersta när det 
kom till förberedelser i form av träning och övning inför internationell insats. 

Många idéanvändare var övertygade om att de nya anställda förväntade sig just 
internationella insatser, och att spänningen i dessa befanns vara ett av huvudskälen 
till att många av dem hade sökt sig till just Försvarsmakten (se även studie av 
Adolfsson et al., 2015). Tolkningen av reformidén som ökad professionalisering 
framstod därför som tilltalande och "helt naturlig" för de flesta i den lokala 
förbandspraktiken. Med Löfströms (2003) terminologi kan det formuleras som att 
översättningen av reformidén som en ökad professionalisering lätt integrerades i 
den befintliga praktiken, eftersom den överensstämde med mångas målbilder och 
egna önskningar. För många idébärare och idéanvändare i Försvarsmakten var det 
ett steg i rätt riktning att genom att ha personal som var anställda över en längre tid, 
bli mer samövade och därmed bättre på att lösa den yttersta uppgiften. 

Trots detta fanns det vissa aspekter som verkade hålla emot att idén kunde 
integreras helt och hållet. Många idéanvändare fick ett ökat administrativt arbete 
inne vid skrivbordet, vilket inte var en del av deras profession som de såg det.  

Hos idéanvändare i den lokala förbandspraktiken uttrycktes brist på befäl och brist 
på materiel och utrustning som aspekter som motverkade professionaliseringen. 
Förminskade eller uteblivna övningar gjorde att vissa idéanvändare befarade att 
organisationen inte kunna leva upp till soldaternas förväntningar, framförallt vid de 
förband där det var lång tid till nästa internationella insats. Även löneläget nämndes 
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av vissa idéanvändare som en faktor som kunde bidra till att soldater skulle sluta 
vilket medförde att de inte skulle uppnå det samövade professionella krigsförband 
som de strävade efter. 

11.5.5 Reformen som konkurrering 
Övergången från värnpliktiga till anställda soldater och sjömän översattes också 
som ändrade förutsättningar vilka lett till en ny aktivitet – konkurrering om 
arbetskraft på arbetsmarknaden209. Att Försvarsmakten skulle gå från att beställa 
värnpliktiga utifrån planerade behov, till att bli den största rekryteraren av 
ungdomar på arbetsmarknaden tolkades som en stor utmaning av både idébärare och 
idéanvändare i Försvarsmakten. Hur idén skulle omsättas i praktiken förstods 
emellertid på olika sätt av idébärare och idéanvändare på olika platser. 

Hos Försvarsmakten som myndighet hade arbete med attraktion och varumärke 
förekommit inom informations- och personalområdena under några år innan 
reformeringen, framför allt vid de centrala staberna för informations- och 
personalfrågor. Inför reformeringen inleddes emellertid ett mer omfattande arbete 
med målgruppsanalyser, arbetsgivarvarumärke, arbetsgivarerbjudande, och 
attraktionsskapande åtgärder. Detta bedrevs i en centraliserad form, delvis med 
hjälp av externa konsulter.  

Marknadskommunikation gavs ett större utrymme, och stödfunktionerna kring 
personal- och informationsfrågor fick en ökad betydelse i förhållande till de militära 
funktioner som tidigare varit helt dominerande (Ydén, 2008; Thilander, 2013). 
Tidigare studier har visat att statusen på dessa områden blev högre i samband med 
reformeringen (Deverell et al., 2015; Deverell och Wagnsson, 2016). Frågor kring 
attraktion blev således betraktade som strategiska, och en förnyad praktik började 
tillämpas för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare samt att få 
organisationen att vara och framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

Tidigare forskning har visat att offentliga organisationer satsat allt mer på 
marknadsdriven kommunikation, synlighet i samhället och varumärkesarbete (se ex. 
Fredriksson och Pallas, 2013; Leijerholt, 2019), och Försvarsmakten har betraktats 
som en del av denna bredare utveckling (Deverell och Wagnsson, 2016). Dessutom 
har reformeringen från värnplikt till en personalförsörjning baserad på frivillighet 
drivit på marknadiseringen210 av Försvarsmaktens kommunikation (Deverell och 
Wagnsson, 2016; Strand, 2019)  

Deverell och Wagnsson (2016) påpekade att marknadsföringsaktiviteter som 
gjordes utifrån det nya behovet att rekrytera personal, samt sprida bilden av 
Försvarsmakten som arbetsgivare, hade anpassats till vad som var önskat hos 
                                              
209 Neologismen konkurrering, kan hjälp av ändelsen "–ing" bidra till att skapa mer aktivitet i ordet. 
210 Deverell och Wagnsson definierade marknadiseringen som "en process där 
marknadsekonomiska värden, principer och praktiker som vanligen hört hemma inom det privata 
näringslivet börjar prägla organiseringen av offentliga verksamheter" (Strandberg 2013:3-4 i 
Deverell och Wagnsson, 2016, s. 589 f) 
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rekryteringsmålgruppen. Författarna beskrev vidare att det "unika erbjudande" som 
organisationen formulerade i arbetsgivarerbjudandet var ett utryck för "ett 
marknadiserat språkbruk och tankesätt" (s. 600).  

Den nationella uppgiften upplevdes av Deverells och Wagnssons respondenter – 
personal vid Högkvarterets informationsstab – som svårare att gestalta, och inte 
heller lika lockande för målgruppen. De konkluderade att eftersom de 
internationella uppgifterna var så centrala i de externa presentationerna, kunde det 
vara svårt för rekryteringsmålgruppen, men även befolkningen i övrigt, att få en 
adekvat bild av myndighetens samtliga uppgifter, det vill säga även nationella 
insatser och stöd till samhället, och det kan då riskera att bli en "marknadiserad 
idealbild" som förmedlades (s. 601).  

I det språkbruk som förekom bland idéanvändare i den lokala förbandspraktiken, 
men även i den militära delen av ledningen, ingick vanligen inte 
marknadsföringsbegrepp. Det språk som brukades i den militära praktiken vid 
förband var, förutom det rent militära, för det mesta planerings- och 
produktionsorienterat. I den lokala förbandspraktiken fanns inte heller något 
uppdrag eller funktion att utforma marknadsföringskampanjer, eller att rekrytera. 
Det var ett centralt ansvar och genomförande. 

I förbandspraktiker gavs uttryck för att det var viktigt att öppet informera om vad 
organisationen stod för och vad jobbet innebar, samt att sedan hålla vad man 
utlovat, för att framgångsrikt kunna konkurrera med andra arbetsgivare och andra 
aktiviteter. De påpekade att de nyanställda soldaterna och sjömännen hade 
rekryterats med hjälp av budskap som de inte upplevde fult ut stämde överens med 
praktikens förutsättningar, vilket kunde riskera leda till besvikelse hos dessa. De 
önskade därför sig en starkare koppling till den militära praktiken, och en annan 
balans när det gällde satsningar på rekrytering respektive att behålla de som 
anställts.  

Ett sätt att lösa upp den ibland upplevda svårförenligheten mellan extern marknads-
kommunikation och praktiken vid lokala förband, var genom humor. Som jag 
nämnde förut, parafraserades gärna budskapen i reklamkampanjerna "Har du det 
som krävs?" och "Välkommen till vår verklighet" i interna skämt. Det har tidigare 
observerats i forskning att humor använts som ett effektivt sätt för medarbetare att 
distansera sig från vissa svårigheter. I Gideon Kundas (1992/2006) praktiknära 
studie på en enhet i ett större teknikföretag satsade ledningen på att införa den 
önskade "företagskulturen". De anställda kritiserade inte öppet förändringsförsöket, 
utan distanserade sig från dessa försök genom att skämta om, parodiera och 
ironisera över dem.  

Men svårförenlighet mellan balansen att locka nya medarbetare och att försöka 
behålla de redan anställda skämtades inte om. Istället sågs detta som en allvarlig 
svårighet, som de försökte lösa genom bra verksamhet, bra ledarskap och bra 
övningar, trots ansträngd ekonomi, brist på befäl, brist på materiel och utrustning.  



Jönköping International Business School 

200 

av vissa idéanvändare som en faktor som kunde bidra till att soldater skulle sluta 
vilket medförde att de inte skulle uppnå det samövade professionella krigsförband 
som de strävade efter. 

11.5.5 Reformen som konkurrering 
Övergången från värnpliktiga till anställda soldater och sjömän översattes också 
som ändrade förutsättningar vilka lett till en ny aktivitet – konkurrering om 
arbetskraft på arbetsmarknaden209. Att Försvarsmakten skulle gå från att beställa 
värnpliktiga utifrån planerade behov, till att bli den största rekryteraren av 
ungdomar på arbetsmarknaden tolkades som en stor utmaning av både idébärare och 
idéanvändare i Försvarsmakten. Hur idén skulle omsättas i praktiken förstods 
emellertid på olika sätt av idébärare och idéanvändare på olika platser. 

Hos Försvarsmakten som myndighet hade arbete med attraktion och varumärke 
förekommit inom informations- och personalområdena under några år innan 
reformeringen, framför allt vid de centrala staberna för informations- och 
personalfrågor. Inför reformeringen inleddes emellertid ett mer omfattande arbete 
med målgruppsanalyser, arbetsgivarvarumärke, arbetsgivarerbjudande, och 
attraktionsskapande åtgärder. Detta bedrevs i en centraliserad form, delvis med 
hjälp av externa konsulter.  

Marknadskommunikation gavs ett större utrymme, och stödfunktionerna kring 
personal- och informationsfrågor fick en ökad betydelse i förhållande till de militära 
funktioner som tidigare varit helt dominerande (Ydén, 2008; Thilander, 2013). 
Tidigare studier har visat att statusen på dessa områden blev högre i samband med 
reformeringen (Deverell et al., 2015; Deverell och Wagnsson, 2016). Frågor kring 
attraktion blev således betraktade som strategiska, och en förnyad praktik började 
tillämpas för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare samt att få 
organisationen att vara och framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

Tidigare forskning har visat att offentliga organisationer satsat allt mer på 
marknadsdriven kommunikation, synlighet i samhället och varumärkesarbete (se ex. 
Fredriksson och Pallas, 2013; Leijerholt, 2019), och Försvarsmakten har betraktats 
som en del av denna bredare utveckling (Deverell och Wagnsson, 2016). Dessutom 
har reformeringen från värnplikt till en personalförsörjning baserad på frivillighet 
drivit på marknadiseringen210 av Försvarsmaktens kommunikation (Deverell och 
Wagnsson, 2016; Strand, 2019)  

Deverell och Wagnsson (2016) påpekade att marknadsföringsaktiviteter som 
gjordes utifrån det nya behovet att rekrytera personal, samt sprida bilden av 
Försvarsmakten som arbetsgivare, hade anpassats till vad som var önskat hos 
                                              
209 Neologismen konkurrering, kan hjälp av ändelsen "–ing" bidra till att skapa mer aktivitet i ordet. 
210 Deverell och Wagnsson definierade marknadiseringen som "en process där 
marknadsekonomiska värden, principer och praktiker som vanligen hört hemma inom det privata 
näringslivet börjar prägla organiseringen av offentliga verksamheter" (Strandberg 2013:3-4 i 
Deverell och Wagnsson, 2016, s. 589 f) 

Från internationell utvecklingstrend till en hundraårig praktik 

201 

rekryteringsmålgruppen. Författarna beskrev vidare att det "unika erbjudande" som 
organisationen formulerade i arbetsgivarerbjudandet var ett utryck för "ett 
marknadiserat språkbruk och tankesätt" (s. 600).  

Den nationella uppgiften upplevdes av Deverells och Wagnssons respondenter – 
personal vid Högkvarterets informationsstab – som svårare att gestalta, och inte 
heller lika lockande för målgruppen. De konkluderade att eftersom de 
internationella uppgifterna var så centrala i de externa presentationerna, kunde det 
vara svårt för rekryteringsmålgruppen, men även befolkningen i övrigt, att få en 
adekvat bild av myndighetens samtliga uppgifter, det vill säga även nationella 
insatser och stöd till samhället, och det kan då riskera att bli en "marknadiserad 
idealbild" som förmedlades (s. 601).  

I det språkbruk som förekom bland idéanvändare i den lokala förbandspraktiken, 
men även i den militära delen av ledningen, ingick vanligen inte 
marknadsföringsbegrepp. Det språk som brukades i den militära praktiken vid 
förband var, förutom det rent militära, för det mesta planerings- och 
produktionsorienterat. I den lokala förbandspraktiken fanns inte heller något 
uppdrag eller funktion att utforma marknadsföringskampanjer, eller att rekrytera. 
Det var ett centralt ansvar och genomförande. 

I förbandspraktiker gavs uttryck för att det var viktigt att öppet informera om vad 
organisationen stod för och vad jobbet innebar, samt att sedan hålla vad man 
utlovat, för att framgångsrikt kunna konkurrera med andra arbetsgivare och andra 
aktiviteter. De påpekade att de nyanställda soldaterna och sjömännen hade 
rekryterats med hjälp av budskap som de inte upplevde fult ut stämde överens med 
praktikens förutsättningar, vilket kunde riskera leda till besvikelse hos dessa. De 
önskade därför sig en starkare koppling till den militära praktiken, och en annan 
balans när det gällde satsningar på rekrytering respektive att behålla de som 
anställts.  

Ett sätt att lösa upp den ibland upplevda svårförenligheten mellan extern marknads-
kommunikation och praktiken vid lokala förband, var genom humor. Som jag 
nämnde förut, parafraserades gärna budskapen i reklamkampanjerna "Har du det 
som krävs?" och "Välkommen till vår verklighet" i interna skämt. Det har tidigare 
observerats i forskning att humor använts som ett effektivt sätt för medarbetare att 
distansera sig från vissa svårigheter. I Gideon Kundas (1992/2006) praktiknära 
studie på en enhet i ett större teknikföretag satsade ledningen på att införa den 
önskade "företagskulturen". De anställda kritiserade inte öppet förändringsförsöket, 
utan distanserade sig från dessa försök genom att skämta om, parodiera och 
ironisera över dem.  

Men svårförenlighet mellan balansen att locka nya medarbetare och att försöka 
behålla de redan anställda skämtades inte om. Istället sågs detta som en allvarlig 
svårighet, som de försökte lösa genom bra verksamhet, bra ledarskap och bra 
övningar, trots ansträngd ekonomi, brist på befäl, brist på materiel och utrustning.  



Jönköping International Business School 

202 

11.6 När olika översättningar möts 

När olika översättningar skulle integreras i den befintliga praktiken kunde de ske på 
olika sätt. I slutdiskussionen i Löfströms avhandling skrev  on att när "…idéerna 
var tillräckligt vaga för att kunna tolkas på olika sätt, samtidigt som enheterna 
kunde agera relativt självständigt, kunde de översättas utifrån varje plats 
förutsättningar." (s. 195) En förutsättning för att det skall vara möjligt att integrera 
selektivt eller att refusera, är dock att det finns ett lokalt handlingsutrymme. 
Löfström poängterade även betydelsen av de specifika förutsättningar och 
föreställningar som fanns på varje plats, och hur dessa formade tolkningarna av idén 
om den reformerade Posten AB. Hon beskrev tre olika typer av skeenden som ägde 
rum när en idé mötte den befintliga praktiken: en integrering när en reformidé helt 
inarbetas i den befintliga praktiken, en selektiv integrering när en del av en idé 
inarbetades, och en refusering när en idé valdes bort. Hur såg det då ut när de olika 
översättningarna av reformidén mötte den befintliga praktiken i reformeringen till 
en personalförsörjning baserad på frivillighet? Jag har i min studie hittat liknade 
exempel på det som Löfström fann, men även några nya varianter på integrering. 

11.6.1 Varianter av integrering 
När det gällde reformidén som modernisering, så var det ingen som sade att de inte 
ville att det skulle vara modernt, men ofta påpekades att det saknades mycket av det 
som de förknippade med att organisationen skulle kunna upplevas som modern. Det 
kan därför sägas bli en inverterad översättning gentemot den politiska: idébärare 
sade att reformering betyder modernisering, medan idéanvändare hävdade att 
reformering krävde modernisering. 

Kostnadseffektivisering passade bra tillsammans med professionalisering, för idébä-
rare i politiken, medan idéanvändare både i ledning och vid förband påpekade att 
professionalisering kostade. Översättningarna var istället i konflikt i användarnas 
ögon.  

Vad gäller idén om kulturell transformation, så fanns det en enighet om etiketten att 
alla skulle var kollegor, men när det kom till hur det omsattes i praktiken så fanns 
det skilda översättningar. Denna översättning kan även ha fått visst stöd av idén om 
kostnadseffektivisering, då vissa av de arbetsuppgifter som värnpliktiga tidigare 
gjort, öppnades upp för överväganden då alla var kollegor och därmed reglerade av 
arbetstidslagstiftning − allas tid kostade pengar. Däremot så kan idén inte sägas ha 
integrerats fullt ut, utan selektivt, då det fortfarande var en viss uppdelning mellan 
soldater, sjömän och övrig militär personal, men det kan, som jag nämnt innan, ta 
lång tid. Speciellt som den befintliga praktiken lång tid på sig att etableras. 

Idén om konkurrering var gemensam på de olika platserna, så till vida att det fanns 
en gemensam tolkning om att det rådde konkurrens om arbetskraft och att de 
behövde möta den genom handling. Så idén om konkurrering integrerades, men på 
olika sätt på olika platser under den gemensamma etiketten konkurrering. 
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Det var emellertid inte bara integrering som skedde när översättningarna mötte 
varandra i praktiken; jag har på några ställen identifierat svårförenligheter.  

11.6.2 Skapar svårförenliga översättningar paradoxer? 
Under reformprocessen gav idéanvändare uttryck för vissa svårförenligheter. Jag 
har valt att förstå dem som paradoxer. Dessa uppstod både när olika översättningar 
gick i konflikt och när en översättning av reformidén var svårförenlig med den 
lokala praktiken.  

Niklas Luhmann (1995a) påpekade att det logisk-rationalistiska förhållningssättet 
antar att människor vill skapa ordning, och paradox är en oordning som uppstår när 
två enheter inte uppfattas som logiskt förenliga. Luhmann ansåg dock att det är just 
viljan att lösa sådana paradoxer som skapar motivation att organisera, det vill säga 
skapa ordning. En observatör som på avstånd ser något som en paradox kan bli 
handlingsförlamad, men det blir inte en aktör. Luhmann använde det kända exempel 
av Buridans åsna som inte kunde välja mellan en höstack och en vattenho. Nonsens, 
hävdade Luhmann: det är Buridan (observatören) som inte kan välja. Om åsnan 
verkligen är törstig eller hungrig, kommer den inte ha något problem med att välja, 
tvärtom, den kommer att skynda sig för att kunna göra bådadera. (1995b) För att 
eliminera paradoxer behöver man gå från att observera till att agera. I och med att 
observatören blir en aktör sker en avparadoxifiering. (1995b; 2005) 

En sådan avparadoxifiering kan ske på olika sätt. Barabara Czarniawska (2005) be-
skrev att det exempelvis kan ske genom att aktörer förflyttar paradoxen i tid och 
rum, det man även kan kalla särkoppling (Weick, 1976; Meyer och Rowan, 1977) 
Men avparadoxifiering kan också betyda en handling som löser upp paradoxen. 
Paradoxer behöver därför inte vara paralyserande, utan kan bli en drivkraft för 
handling.  

När tid blev till pengar i samband med reformeringen, det vill säga att soldater och 
sjömän reglerades av arbetstidslagstiftningen istället för av pliktlagstiftningen, 
gjorde det att ökade kostnader drev på framväxten av en ny praktik. Onödigt 
vaktande och onödig rengöring minimerades, och på vissa platser kom de sysslor 
som uppfattades som tråkiga men nödvändiga, att delas mellan fler personalgrupper. 
En ny praktik med nya rutiner tvingades fram utifrån konflikten mellan nya krav 
och gammal praktik. 

En annan paradox var svårförenlighet mellan rekryteringskommunikation och 
militär praktik vid förbanden. Istället för att bli paralyserade av den uppfattade 
paradoxen, reagerade de med humor, vilket ledde till avparadoxifiering. Något 
liknande observerade Bergström med fl. (2014) i en studie av mellanchefer inom 
Försvarsmakten åren 2008/09, som med hjälp av ironi, avparadoxifierade 
svårförenlighet mellan de tagna besluten och deras dagliga praktik. 

Det kan finnas fler sätt att avparadoxifiera, utöver att förflytta eller att relativisera. 
Relevant i detta sammanhang kan vara Albert O. Hirschmans (1967/1995) begrepp 
"den gömmande handen" (the hiding hand). Hirschman hävdade att människor 
tenderar att underskatta svårigheter inför beslut om ett omfattande projekt eller en 
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reform. Den gömmande handens princip innebär att hinder kring de faktiska 
förutsättningarnas begränsningar som hade kunnat förutses − för tillfället – skyms 
av handen. De blir däremot synliga senare, under själva genomförandet. Därför vill 
jag hävda att de paradoxer som uppstod i möten mellan olika tolkningar, och mellan 
en översättning och den befintliga lokala praktiken, ibland var av sådant slag att de 
 ade kunnat f rutses − om det inte  ade varit f r att en hand hade skymt sikten. 

Tack vare att den gömmande handen både är gynnande för en reforms initiering och 
kan fungera som botemedel emot nederlag, kan reformer räddas trots att de stöter på 
större hinder än planerat. Botemedlet kom i form av kreativitet och påhittighet hos 
inblandade aktörer som med det avparadoxifierade. Kanske oväntade konsekvenser 
av en reform kan vara bättre än de planerade, påpekade Hirschman. Det är därför 
relevant att se vad som verkligen händer under en reformprocess, istället för att 
begränsa sig till att studera endast det som reformatörerna planerat. 

Hur reformidéer möter den etablerade praktiken 
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12 Hur reformidéer möter den etablerade 
praktiken 

Denna studie har inte genomförts med stjärnkikare, drönare eller med hjälp av ett 
teleobjektiv, utan jag har tagit bilder med en enkel kamera i skala 1:1. Dessa bilder 
av reformering har jag sedan lagt bredvid varandra på en lång rad och genom 
jämförelser har jag prövat mig fram till olika formationer som skulle avspegla 
reformprocessen. Genom denna metod har jag fått större förståelse för 
reformprocessen, och jag hoppas att läsaren har fått det också. I detta slutkapitel 
kommer jag kommentera skillnader mellan min studie och viss tidigare forskning. 
Dessutom kommer jag att beskriva några implikationer för praktiken som mina 
lärdomar kan ha, samt ge några förslag till fortsatt forskning som min studie mynnat 
ut i.  

12.1 Vem gör vad i reformprocessen, och andra slutsatser 

Studien kan på olika vis bidra till ökad förståelse för reformprocesser: ett sådant 
gäller de aktiviteter som är del av reformprocesser. Tidigare forskning som använt 
översättningsmodellen har gjort en relativt tydlig distinktion mellan idébärare och 
idéanvändare (se t.ex. Meyer, 1996; Lindberg och Erlingsdóttir, 2005). Idébärare 
har beskrivits som de som diskuterar, uttolkar, utvecklar, prioriterar och 
bortprioriterar idéer, men inte utför handlingar som leder till effekter och resultat i 
praktiken. Idéanvändare har istället sagts vara de som tar emot, packar upp, tolkar, 
redigerar, eller på något annat sätt bidrar till att göra om idébärarnas budskap till 
handlingar.  

Utifrån analysen av mitt fältmaterial gick det inte att göra en sådan tydlig åtskillnad 
mellan dessa båda roller. En och samma person kunde alternera mellan att vara både 
idébärare och idéanvändare, det vill säga att man kan diskutera, uttolka, utveckla, 
prioritera och bortprioritera, men även ta emot, packa upp, tolka, redigera vilket 
leder till handlingar som ger effekter. Jag tror därför att det kan vara relevant att 
skilja mellan olika typer av handlingar eller aktiviteter istället för att göra en 
åtskillnad mellan olika roller, det vill säga mellan idébärande och idéanvändning, 
med fasta uppsättningar av aktiviteter. Även i en politiskt styrd, hierarkisk 
organisation blir tillfällena för rollskiften flerfaldiga under en reformprocess.  

Skiftet mellan dessa båda roller kan även ha gynnats av de nya transportmedel som 
stod till buds under den reformprocess som jag har studerat: digitalisering, 
massmedia och sociala media. Dessa transportmedel bidrar till att det blir lättare och 
snabbare att sprida och översätta idéer, och handlingarna eller aktiviteterna blir 
genom dessa mindre och mindre beroende av organisatorisk position och resurser 
för att de skall kunna äga rum.  

Ett annat bidrag är relevansen av situationen i vilken en reformering äger rum. 
Betydelsen av atmosfären i "ankomsthallen" har belysts ur olika perspektiv. Genom 
att reformprocessen studerades nära praktiken så gick det att observera hur 
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ankomsthallen såg ut när paketet med idén anlände, och det blev möjligt att se att 
atmosfären hade betydelse för reformeringen. I ankomsthallen kunde det även 
konkurreras med andra paket som kom samtidigt, som i fallet med HR-
transformationen och införandet av PRIO. Det borde inte vara ovanligt att det i 
organisationer sker andra saker samtidigt som reformering äger rum, och det var 
tydligt att samtidigheten bidrog i reformprocessen.  

Jag tyckte också att möten mellan olika översättningar på en och samma plats var 
mycket intressanta. Vanligtvis fokuserar översättningsstudier på det faktum att en 
och samma idé översätts på olika sätt på skilda platser, medan jag har observerat att 
de även kan uppstå samtidigt på en och samma plats.  

Slutligen vill jag belysa att fältet hjälpte mig att förstå skillnaden mellan 
observatörer och aktörer så som de beskrivs av Niklas Luhmann (1995). Inte sällan 
kände jag mig "paralyserad" i mötet med de paradoxer som presenterades för mig 
på fältet, men jag kunde även se att samma paradoxer verkade mobilisera 
praktikerna. Dessa observationer blev då till en paradoxal slutsats att paradoxer 
sprungna ur reformförsök faktiskt bidrog till att driva reformeringen framåt. 

12.2 Implikationer för praktiken 

Mitt val att betrakta och studera reformering som översättning istället för att se det 
som implementering av en reform, kan i sig vara ett bidrag till praktiken. Att pröva 
ett alternativt sätt att betrakta förändring och de "problem" som ofta uppstår då man 
skall implementera något i en organisation. Att fästa mer uppmärksamhet vid den 
förändring som faktiskt sker, att se "motstånd" som laddning med energi och fånga 
att både väntade och oväntade konsekvenser kan vara ett alternativ. 

Jag berörde ovan, kopplat till det teoretiska bidraget, aspekten tid. Relationen till tid 
i fredstida organisering kan vara värd att tillbringa lite reflektionstid tillsammans 
med. Ett begrepp som nämndes för att beteckna den hastighet som handläggning 
och planering utfördes i var "wartempo". Inom Försvarsmakten var även uttrycket: 
"tilldelad tid är tillräcklig tid" förkommande. Ibland med tillägget "det är resultatet 
som är variabeln". Detta betyder att arbetet skall vara klart i tid, och andra aspekter 
är sekundära. Det sades även i intervjuer och vid observationer i samband med 
reformeringen att; "delaktighet har ägt rum i den 
utsträckning som tiden medgivit detta", vilket avsåg att 
tiden hade fått företräde. 

Men det finns ett annat möjligt sätt att se på detta. 
Rubriken på kapitel 6 var I takt med tiden – en allusion till 
en militärmarsch med samma namn. När det är 
högtidligheter vid förband, så kallad parad, så utförs i 
regel marsch till musik av en militärorkester. Paraden är 
en del av det militära kulturarvet. Varje förband har en 
egen marschmusik, det vill säga specifikt musikstycke 
som spelas vid deras ceremonier. Denna musik kan, som 
när det gäller de äldre förbanden, ha följt med i århund-
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raden, även om I takt med tiden är en modernare marsch, komponerad av Per Lund-
kvist på 1940-talet. 

En vanlig marsch genomförs med 112–114 steg i minuten och en steglängd om 
cirka 85 cm från hälisättning till hälisättning. Samtidigt lämnar reglementet 
utrymme för att anpassa efter lokala förhållanden, såsom markens beskaffenhet, 
årstid, väder och andra omständigheter.211  

Överfört till reformeringen så kan man fundera på om det är just sådana lokala 
förutsättningar som skulle behöva en anpassning av reformeringens steglängd? 

Så att även om obeslutsamheten är "fel" och det snabba beslutsfattandet är en dygd, 
var det flera av mina respondenter som sa att generaler och amiraler hade lång och 
bred erfarenhet, de var välutbildade och duktiga, men: "[d]e tar aldrig bättre beslut 
än det beslutsunderlag de får". Kanske kan beslutsunderlag ibland få lov att ta lite 
längre tid att utveckla − särskilt i fredstider. 

Vilka slutsatser kan då dras av detta resonemang. Kan det vara så att reformeringen 
möjliggjordes av officerares inställning att alltid lösa uppgiften samt den inskolade 
förmågan till snabbt beslutsfattande? Hade det överhuvudtaget varit möjligt att 
genomföra en så genomgripande reform under de förutsättningar som rådde i någon 
annan organisation än en där dessa karakteristika tillhörde de institutionaliserade 
mönstren? Var det kanske så att dessa institutionaliserade mönster var fordonet med 
vilket reformeringen färdades? 

 

12.3 Förslag till fortsatt forskning 

Utan att föregå epilogen, så är ett förslag till fortsatt forskning att fortsätta följa 
idén, på de vägar den har tagit sig nu. Vad händer när idén om personalförsörjning 
på frivillig grund möter en annan idé som kommer resandes? Kommer de att 
konkurrera, förena sig med varandra eller lever de parallellt? Hur ser en praktik, 
som inrymmer både värnpliktiga och frivilliga, ut? 

Ett andra förslag till fortsatt forskning är att fortsätta teoriutveckla översättningsmo-
dellen genom fältstudier. Speciellt ser jag att det hade varit intressant att fördjupat 
studera idébärande och idéanvändande. Detta hade kunnat göras genom att via 
skuggning, observation och intervju följa handlingarna bärande och användande på 
fältet. När blir användande av en idé dess bärande och tvärtom? Hur ser skiftningen 
mellan dessa båda ut? Vilka överväganden görs inför att bära en idé vidare? Det är 
några aspekter av aktiviteterna bärande och användande som hade förtjänat att 
arbetas vidare med. 

                                              
211 Försvarsmaktens Ceremonireglemente, del 3, (2003, s. 5). Se även Försvarsmaktsreglemente – 
FMR – Formella grunder, Exercis samt Försvarsmaktens Reglemente för Parad: 
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/r-parad-1-
2017.pdf (besökt 191121) 
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211 Försvarsmaktens Ceremonireglemente, del 3, (2003, s. 5). Se även Försvarsmaktsreglemente – 
FMR – Formella grunder, Exercis samt Försvarsmaktens Reglemente för Parad: 
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/reglementen/r-parad-1-
2017.pdf (besökt 191121) 
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Upprätthållare av institutionaliserade mönster kan likaså behöva studeras mera. 
Speciellt relevant kan betydelsen av det fysiska rummet vara. Traditioner och sådant 
som "sitter i väggarna" behöver få mer uppmärksamhet i framtida studier, säger jag 
instämmande med Sabina Siebert med fleras studie (2017). Samtidigt skulle 
"väggar" kunna expanderas till att även omfatta lokalisering, dimensionering, 
design och möblering. 

Hur reformidéer möter den etablerade praktiken 
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Extended Summary 

From conscription to voluntarism: how a novel idea travelled 
to the established practice in the Swedish Armed Forces 

The background of the study 

In the summer of 2009, the Swedish Parliament decided to suspend the military 
conscription, and introduce an all-volunteer force. During the 109 years of 
conscription, the organization's annual need of staff governed the number of 
conscripts, to balance demand and supply. The decision to reform the staffing 
system, implied that all who work within the organization would be employed on a 
voluntary basis. 

As a consequence, the Swedish Armed Forces would become one of Sweden's 
largest employers of young people – needing approximately 4,000 new employees 
per year to provide staff for the organization. The reform would also mean that all 
the employees would have the option of resigning under a notice period, which 
implied that the organization should try to do its best to retain the employees 
employed on a voluntary basis. 

The transition formally began on July 1, 2010, and on the same date the reform pro-
cess described in this thesis began. In focus of the study is the encounter between 
the established practice (conscription) and the new idea of the voluntary 
employment as the mechanism of staffing the Armed Forces. 

Frame of reference 

Previous research has shown that reforms are quite difficult to conduct, as they 
rarely go exactly as the reformers planned. Some planned changes may result from 
the process of reforming, but they might be accompanied by many unintended 
changes. So why do reforms take place so often, especially in the public sector? 
Two well-known scholars, Nils Brunsson and Johan Olsen (1990), argued that the 
reason why public sector organizations continue to reform in spite of the difficulties 
it creates is the dominant implementation model of reforming.  

This model assumes a tight connection between the reformers' intentions and the 
decisions that are made, and that the changes resulting from such decisions 
invariably produce desirable outcomes, such as better quality of products and 
services, higher cost-effectiveness, or both. Many studies were therefore dedicated 
to implementation results. An alternative chosen in this study was to follow the 
actual reform process, the on-going reforming. Such choice forces the researcher to 
remember that every reform takes place in the context of well-established, 
sometimes even institutionalized, practices. However, even such practices are not 
unchangeable, especially if the new reform idea raises great interest. 
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Thus, the purpose of the dissertation is to contribute to an increased understanding 
of reform processes, by following the idea of voluntary employment as a basis for 
staffing in the Swedish Armed Forces, on its journey to an established practice of 
conscription. 

How to study a reform process? 

From May 2010 to October 2011 I conducted interviews, shadowed various 
persons, and directly observed activities and meetings at local units. During the 
period May 2010 – March 2013, I observed the executive meetings between the 
military top managers working at the headquarters and the commanders of the 
military local units around the country. At the same time, I continued to interview 
commanders of the local units. In the fall of 2015, I did retrospective interviews 
with members of top management. Throughout the whole period from 2010 to 
2015, I read and analyzed relevant documents. 

The analysis of the collected field material was done according the principle of 
abduction, i.e. through an iterative interpretation of field material and previous 
research results. It was during this process that I found a suitable model for 
interpretation of my findings – the translation model. This model was then used in 
the continued fieldwork to make successive selections and analysis. 

The translation model (see e.g. Czarniawska and Joerges, 1996), assumes that 
reforming consists of travels of ideas. A new idea emerges, or is borrowed from 
organization acting in the same organizational field. If it is considered attractive, the 
inventors or the borrowers give it a material shape (a document, a PPT-presentation, 
a model), so that it can travel between people and organizations. At each new place 
it arrives, or with each new person who encounters it, the idea is being translated to 
suit its potential new users in their surroundings. Persons who like the idea may 
become idea-carriers and see to it that the idea travels further; otherwise, if they do 
not like the reform idea, they can stop it by ignoring or distorting it.  

A travel of a reform idea from inspiration to practice 

This particular reform idea had its roots in an international trend, visible since the 
mid-1990s, which consisted of moving from mass armies staffed by conscripts to 
smaller and mobile units, equipped with high-tech and trained for international 
operations. The volunteers were considered to be better suited for such operations 
(Williams, 2005; King, 2011). As a consequence, several European countries 
changed their staffing system from conscription to voluntary employment, and the 
very idea of national forces based on obligatory military service began to be 
perceived as old-fashioned. However, the Swedish Armed Forces did not remove 
conscription, only suspended it, to be re-instated in case of increased alert of the 
national defense preparedness, or other urgent circumstances that would require 
it.212  

                                              
212 It has been in fact re-instated in 2017, that is, after I finished my fieldwork; at present it co-
exists with the voluntary service, creating a hybrid model. 
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Idea-carriers were politicians and top officers at the headquarters, but also 
commanders of the local units. During the reform process, many persons changed 
roles from idea-carriers to idea-users and back. The reform idea was largely 
interpreted as "natural", because the Armed Forces introduced the focus on 
international deployments already in the 1990s. But if the idea was perceived as 
natural, the speed of reforming was perceived as high, among other reasons, 
because many preparatory activities were not ready when the process started. 

The reform idea was often perceived as vague or unclear. Strangely as it may sound, 
this was an advantage rather than a hinder, as it could be translated in ways fitting 
the places in which it was to be introduced. Somewhat of a problem were, however, 
simultaneous changes that were supposed to be introduced equally quick. This 
situation created a demand for better synchronizing, as the atmosphere in the 
"arrival halls" could be tense sometimes. 

The ways the idea was being "transported" from the headquarters to the local units 
varied, both in the sense of its "packaging" (how much leeway was there for local 
additions and interpretations) and the "means of transportation" used (meetings, 
conversations, PPT-presentations, internet, etc.) 

A variety of translations 

As it turned out, the idea of a change from obligatory to voluntary military service 
has been interpreted in a few different ways: as an attempt at modernization, as an 
increase in cost-effectiveness, as a cultural transformation, as an attempt at 
professionalization of services, and as entering the competition among employers 
on the labor market. These translations were then put together and more or less 
integrated, depending on the situation of the specific translators and other 
circumstances. Even translations that shared the same label (for example, 
competition or cultural transformation) could be interpreted in detail in quite 
different ways at various local units. 

The idea that reform was equal to modernization of the Armed Forces met with no 
resistance. Nobody wanted to be old fashioned, but the process was understood 
quite differently at the headquarter and at the local units. While the leadership 
assumed that reforming as such will introduce modernization, the local practitioners 
understood it as a promise to make their premises more modern. Such occurrences 
are called inverted integration: idea-carriers claimed that reforming equals 
modernization, whereas local practitioners judged that it demands modernization. 
Also, idea-carriers believed that cost-effectivization goes hand in hand with 
professionalization, while in the eyes of local practitioners, professionalization was 
expensive: the two translations were in conflict with one another.  

Attempts at integration of different translations were not always successful; several 
times I witnessed their incompatibility –demands and expectations were 
paradoxical. It happened both when two translations were in conflict with one 
another, but also when a translation of the reform idea was incompatible with the 
local practice. However, as Niklas Luhmann (1995) pointed out, a paradox is often 
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perceived as paralyzing by the observers, while the actors feel mobilized to de-
paradoxify the situation by appropriate action.  

Time began to be related to money during the reforming, since the conscripts in the 
old practice have not been paid per hour and they were not time regulated. The 
growing costs gave raise to new practices. Activities such as guard duties or 
cleaning decreased, and some chores perceived as boring but necessary in some 
practices came to be shared by all staff members. Thus, a new practice and new 
routines emerged from a conflict between new demands and old practice.  

Another paradox was caused by the incompatibility of recruitment advertisements 
and the actual practice at local units. The practitioners were not paralyzed by this 
incompatibility; they dealt with it by humor. 

Somebody could claim that the emergence of such paradoxes could have been 
foreseen, and perhaps they could thus be avoided. The famous scholar who studied 
reforming in many countries, Albert O. Hirschman (1967/1995), well explained 
why this is not being done. He introduced the concept of the hiding hand (alluding 
to the well-known invisible hand of the market). The hiding hand hides possible 
difficulties and hinders before the reforming starts, so as not to damp the 
enthusiasm of the reformers. It is this very enthusiasm that supports the reforming 
in spite of all the hinders, difficulties and incompatibilities that will emerge during 
the process. Thanks to creativity, improvisation and inventiveness of the reformers, 
the unintended consequences of reforming could be better than those planned, 
claimed Hirschman. This is why it is important to look at what really happens 
during the reform process, rather than only comparing results to plans. 

Theoretical contributions and practical implications  

Unlike what was done in several previous studies, I have observed that the roles of 
idea-carriers and idea-users were not clearly separated: the same persons could 
engage in both activities, depending on the context. Therefore, in future studies it 
would be preferable to focus on activities, and not on roles, which are flexible. 
Also, current studies of travels of ideas need to pay attention to the new, digital 
"means of transportation" – especially the social media. 

Another new observation was that there may emerge different translations of the 
same idea not only in different places, as previously assumed, but also in the same 
place. It is therefore especially interesting to study what happens when they meet in 
practice. 

As far as practice is concerned, I reflected over the fact that some of the admirable 
characteristics of military practice may be virtues in wartime, but in peacetime they 
might both support and hamper reforming. A little slowness and more time for 
indecision might contribute differently to reform processes; an idea that could be 
explored in future research. 

Hur reformidéer möter den etablerade praktiken 
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EPILOG 

Jag lämnade min roll som observatör på fältet den 6 oktober 2015, vilket var 
ungefär en vecka efter det att regeringen213 utsett en särskild utredare, då de 
bedömde att det fanns "…utmaningar i personalf rs rjningss stemet som ledde till 
ett fortsatt reformbehov214" (Dir. 2015:98. Uppdraget till utredaren var att senast 30 
september 2016 föreslå:  

(…) en långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som 
även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad 
användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när krigs-
organisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering. 
(s. 1) 

I september 2016 lämnade utredningen ett betänkande − En robust personalförsörj-
ning av det militära försvaret – i vilken det gjordes bedömningen att: 

(…) såväl det försämrade omvärldsläget som svårigheterna att helt på 
frivillig väg bemanna krigsförbanden motiverar att regeringen fattar beslut 
om att skyldigheten att genomgå mönstring och fullgöra värnplikt i form av 
grundutbildning åter ska tillämpas eftersom det behövs för Sveriges 
försvarsberedskap. (SOU 2016:63, s. 15) 

Personalförsörjningen av det militära försvaret skulle, enligt utredningen, även i 
fortsättningen "bygga på frivillighet så långt Försvarsmaktens rekryteringskraft 
medger" och inriktningen var att antalet som kom till organisationen via värnplikten 
och antalet frivilliga intresseanmälningar sammantaget skulle motsvara Försvars-
maktens behov av personal. 

Den särskilde utredaren skrev på sin blogg några veckor efter avslutat 
utredningsuppdrag att en av utredningens sakkunniga hade benämnt tidsplanen för 
genomförandet såsom "sportig"215.  Med sportig tidsplan avsågs att ett politiskt 
beslut om aktivering av värnplikten togs ett halvår senare, 2 mars 2017, och 
skyldigheten att genomgå mönstring kom att gälla från 1 juli 2017. Skyldigheten att 
genomföra grundutbildning med värnplikt kom därmed att gälla från den 1 januari 
2018. 

Då hade resan tagit en ny väg. En idé om en robust personalförsörjning hade 
ankommit, tagits emot och anammats bredvid idén om frivillighet, även om 

                                              
213 Efter att den försvarspolitiska inriktningen för åren 2016-2020 beslutats (prop. 2014/15:109). 
214 Redan innan dess, i december 2014, fattades politiskt beslut att, som en del i att trygga 
personalförsörjningen, bland annat, kalla in krigsplacerad personal för att delta i 
repetitionsutbildning (SOU 2014:73). 
215 Annica Nordgren Christensens blogg "Utredning klar och levererad": 
https://annikanc.com/?s=utredning+klar+och+levererad (besökt 200402) 
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frivillighet även i fortsättningen skulle utgöra grunden, men som kompletterades 
med värnpliktiga utifrån krigsorganisationens behov. 

Den dåvarande överbefälhavaren sade i intervjun när utredningen inletts att en 
eventuellt återinförd plikt skulle kunna komma att utgöra den extra oljan i 
maskineriet för Försvarsmakten 4.0. 

Tiden hade då kommit för en hybrid mellan plikt och frivillighet, som i utredning 
inför reformering hade bedömts olämpliga att förena (2009:63, s. 35). 
Personalförsörjningen med frivillighet som grund har kallats en av de kortaste 
fredstida personalförsörjningssystem (Strand, 2019), men jag vill hävda att den kom 
att leva kvar i hybridiserad form  

Det har även visat sig att Försvarsmaktens översättning av reformen som 
konkurrering blev intressant också för andra organisationer i den svenska offentlig 
sektorn. Personer från Försvarsmakten blev bjudna i talarroll vid konferens med 
andra myndigheter kring arbetsgivarvarumärke och deras budskap har citerats som 
exempel på arbete med arbetsgivarlöfte i en broschyr från Arbetsgivarverket riktad 
till statliga myndigheter.  

Att idéanvändare i förbandspraktiken upplevde en viss svårförenlighet mellan den 
militära förbandspraktiken och rekryteringskommunikationens budskap, harfunnit 
en medlande lösning. Denna lösning kallas i reklambranschen för "Native 
Advertising", och innebär att reklamen utformas som artiklar som smälter in bland 
dagstidningars övriga reportage, men som är annonser i form av intervjuer med 
anställda medarbetare. Under rubriken "Succéresultat för Försvarsmaktens 
träffsäkra nativekampanj" säger en representant för Försvarsmakten att216:  

Vi tror att individens egna historia når fram till läsaren på ett bra sätt och att 
budskapet blir starkt när det kommer direkt från källan. Detta bekräftas 
också av resultaten från de mätningar vi gjort. Vi kommer fortsätta att 
sprida våra budskap i natives där vår personal är berättarr sten… 

Så kunde idéanvändares egna berättelser resa utanför organisationen med samma 
transportmedel som transporterade den rekryteringskommunikation som de 
idéanvändarna själva tog del av i samband med reformeringen. 

För övrigt övas mer än på länge, de nationella uppgifterna är betydande och strids-
krafterna har fått en annan roll. HMS X och hennes systerfartyg har emellertid inte 
något wifi ännu.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Försvarsmaktens organisation 2010 

För att läsaren bättre skall kunna förstå det organisatoriska sammanhanget så ger jag 
här en kort beskrivning av hur Försvarsmakten strukturellt och ledningsmässigt var 
organiserat. Detta är inte helt enkelt, då hela organisationen under fältarbetets gång 
dels var under omstrukturering, och dels omorganiserades Högkvarteret, men jag 
gör ändå ett försök att beskriva hur strukturen såg ut vid tiden då reformeringen 
introducerades 2010. Försvarsmakten var då, övergripande beskrivet, uppdelad på 
en basorganisation och en insatsorganisation. Basorganisationens uppgift var att 
producera f rband för insatsorganisationens behov. Den producerande delen, ofta 
kallad PROD i dagligt tal, bestod av ett antal armé-, flyg- och marina förband samt 
skolor och centra. Vart och en av dessa förband leddes av en förbandschef som var 
högste lokalt ansvarig.  

H gkvarteret är dels ett eget centralt beläget förband, men även organisationens 
"huvudkontor". Högkvarteret utgjordes av olika stabs-, lednings- och planerings-
verksamheter, som till exempel ledningsstab, produktionsledning, personalstab och 
informationsstab. Nedan illustration är utifrån hur organisation såg ut 2010. 
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Bilaga 2. Militära gradbeteckningar 
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Bilaga 3. Från Bertil till Urban – en liten ordlista för civilister 

Här ges några organisationsspecifika förkortningar, ord och uttryck som kan be-
hövas för att kunna läsa och förstå delar av avhandlingen. 

B – Bertil  

Bataljon Bataljon är en underenhet till brigad och består av ca 
500-1500 personer. Bataljonen är i sin tur vanligtvis 
organiserad av ett antal kompanier. Antalet kompanier 
varierar beroende på vilket förband bataljonen ingår i. 
Bataljonen kan ges självständiga uppgifter men behöver 
då vanligtvis tillföras enheter beroende på vilken 
uppgift bataljonen ska lösa.  

Beväring Ordet beväring kan härledas så långt tillbaka som till 
slutet av 1700-talet. Det användes sedan under den 
allmänna beväringsinrättningen som riksdagen 1812 
beslutade om. 

Brigad Brigad är en självständig stridsenhet om cirka 5000 
personer. Med självständig avses i detta fall att 
brigaden innehåller alla de förmågor som krävs för att 
vara självförsörjande och ha uthållighet i strid en längre 
tid. Som mest fanns det, i mitten av 1950-talet, 37 
brigader. Idag är målsättningen två stycken övade 
brigader. 

Blå, blåa, blått Med detta åsyftas militär personal från marinen och 
flygvapnet. Uttrycket är vedertaget. Men det är inte helt 
sant. Alla stridskrafter har blå daglig dräkt. Flottans 
sjöstridsdräkt är blå, medan både flygvapnet och armén 
bär den gröna fältuniformen. 

Bokstaveringsalfabet Det svenska bokstaveringsalfabetet är ett system som 
används för att bokstavera ord och siffror när man 
kommunicerar över t.ex. telefon eller radio. 

F – Filip  

Flottan I flottan ingår ubåtsförband, sjöstridsförband och 
basförband.  

Flottilj Förband inom marinen och flygvapnet benämns 
flottiljer, t ex. flygflottilj, ubåtsflottilj. 

Förmåga Förmåga är ett militärt begrepp för att beskriva en 
potential eller kapacitet. Denna kan t.ex. finnas hos en 
individ, en grupp eller ett krigsförband, och är alltid 
kopplad till en viss uppgift. 

Bilagor 
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Försvarsgrenar Armén, Flygvapnet och Marinen under reformeringen. 
Numera benämns de stridskrafter och deras chefer leder 
produktion och utveckling inom de egna 
ansvarsområdena.  

G – Gustav  

Garnison En garnison är de förband som befinns på samma ort 
eller stad. Till exempel Halmstad Garnison där de tre 
förbanden LV 6 (Luftvärnsregementet), FMTS 
(Försvarsmaktens Tekniska Skola) och MHS H 
(Militärhögskolan Halmstad) ingår under ledning av 
garnisonschefen tillika chefen för Lv 6. 

Givakt Givakt är en av lystringsgraderna. Lystringsgrader 
används för att ange kravet på beredskap och 
uppmärksamhet. När givakt kommenderas intas enskild 
ställning, inga samtal förs och fullständig 
uppmärksamhet iakttas. De andra lystringsgraderna är 
(och med fallande krav på beredskap och 
uppmärksamhet) lystring, manöver, lediga, fältlystring 
samt rast alt. vila.  

GMU GMU är förkortningen av grundläggande militär 
utbildning. Den består av en sammanställning av 
utbildningsmål inom olika områden t ex strid eller 
sjukvård, och beskriver den minsta gemensamma 
förmågan för alla soldater och sjömän efter genomförd 
grundutbildning. 

Gradbeteckning Se bild i bilaga 2, gällande från 191001. 

Grön, gröna, grönklädda Med detta åsyftas militär personal från armén vilka har 
grön fältuniform.  

GSS Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän är en av 
Försvarsmaktens militära personalgrupper. Andra 
militära personalgrupper är yrkesofficerare (taktiska 
officerare och specialistofficerare) samt 
reservofficerare. 

GSS/K  K som tillägg till GSS innebär att denna personalgrupp 
är kontinuerligt tjänstgörande. De har en tidsbegränsad 
anställning med daglig tjänstgöring vid något av 
förbanden.  

En sådan anställning är ett undantag från LAS och kan 
enligt kollektivavtal ingås i upp till åtta år men kan 
förnyas så den totala anställningstiden blir max 12 år, 
som kan vara utspridd över en 18 år lång period.  
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GSS/T T som tillägg till GSS står för är personal som är 
deltidstjänstgörande, och betyder att personalen är 
anställd av Försvarsmakten även när soldaten inte 
tjänstgör i myndighetens verksamhet, utan hos en civil 
arbetsgivare. GSS/T har författningsreglerad rätt till 
ledighet från sin huvudsakliga arbetsgivare för att från 
tid till annan tjänstgöra i Försvarsmakten. Detta 
upplägg är en unikt på svensk arbetsmarknad, då ingen 
annan arbetsgivare kan anställa arbetstagare med sådan 
anställningsform.  

För tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater 
och sjömän kan anställningen vara från sex år upp till 
16 år.  

Gunrum Gunrum är den svenska beteckningen på en 
officersmäss ombord på örlogsfartyg. Ordet är ett 
lånord från engelskans gunroom, kanonrum, som 
användes som beteckning på de yngre officerarnas mäss 
på brittiska örlogsfartyg 

H – Helge  

HKV Högkvarteret är ett förband som består av olika 
ledningar och staber, vilka har skilda ansvarsområden. 
De olika delarna leder verksamhet ute på förbanden. 

I bilaga 1 framgår Högkvarterets struktur och lednings- 
och lydnadsförhållanden då reformeringen inleddes.  

I – Ivar  

IBSS Insatsberedd Skyddsstyrka 

INFO Informationsstaben vid Högkvarteret, under tiden för 
fältstudierna. Numera är benämningen 
kommunikationsavdelningen  

Insatsorganisation Förkortningen är IO. Insatsorganisationen består av ett 
antal krigsförband med definierade uppgifter och 
beredskap. 

K – Kalle  

KFÖ Krigsförbandsövning 

Knekt Ordet knekt har sitt ursprung i de soldater - knektar - 
som värvades av Gustav Vasa, och avser fotsoldater. 
Det har sedan dess levt kvar. 

Kompani Ett kompani består av plutoner och troppar. Kompaniet 
är ingående i den större enheten bataljon. 

Bilagor 
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M – Martin  

Marinen Består av flottan och amfibiekåren. 

Marketenteri Marketenteri kommer från marketentare som stammar 
så långt tillbaka som till medeltidens slut. Marketentare 
då de handlare som följde med hären och sålde dryck 
och förnödenheter till dem i fält. Numera avser 
Marketenteri en typ av kiosk, ibland även med ett 
enklare kafé. Numera vanligen kallad för "Markan". 

Mäss Är ett mat- eller sällskapsrum för personal.  

N – Niklas  

NBG, Nordic Battle 
Group 

För att snabbt kunna rycka ut till olika konfliktområden 
har EU stridsgrupper, så kallade Battlegroups. Nordic 
Battlegroup var redo att vara på plats i ett krisområde 
inom 10 dagar efter ett EU-beslut.  

O – Olof  

Order En order är en tvingande befallning, som kan röra en 
uppgift eller en verksamhet som ska genomföras. En 
order ges skriftligt eller muntligt. En order ska 
innehålla en uppgifts beskrivning (mål, kvalitet och tid) 
och eventuella riktlinjer. 

P – Petter  

PERSS Personalstaben vid Högkvarteret vid tiden för 
reformeringen. Numera Personalavdelningen. Dess 
uppgift är att utveckla och leda FM:s strategiska 
personalförsörjning.  

Pluton Storleken på en pluton är vanligen 25-45 personer som 
är indelade i tre till fyra grupper. Plutonerna är 
ingående i den större enheten kompani.  

Pluton kommer från franskans peloton, som betyder 
nystan eller boll, och har sitt ursprung i tidigt 1700-tal. 

PRIO PRIO är Försvarsmaktens logistik- och affärssystem, 
vilket bygger på affärssystemet SAP, Systems 
Applications Products 

PROD Produktionsstaben vid Högkvarteret vid tiden för 
reformeringen. Numera Produktionsledningen. 
Ansvarar för att FM har de typer av resurser som kan 
krävas för insatser, ex.vis utbildning av personal, 
materiel, vapen, fartyg, fordon och flygplan. Källa: FM 



Jönköping International Business School 

232 

GSS/T T som tillägg till GSS står för är personal som är 
deltidstjänstgörande, och betyder att personalen är 
anställd av Försvarsmakten även när soldaten inte 
tjänstgör i myndighetens verksamhet, utan hos en civil 
arbetsgivare. GSS/T har författningsreglerad rätt till 
ledighet från sin huvudsakliga arbetsgivare för att från 
tid till annan tjänstgöra i Försvarsmakten. Detta 
upplägg är en unikt på svensk arbetsmarknad, då ingen 
annan arbetsgivare kan anställa arbetstagare med sådan 
anställningsform.  

För tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater 
och sjömän kan anställningen vara från sex år upp till 
16 år.  

Gunrum Gunrum är den svenska beteckningen på en 
officersmäss ombord på örlogsfartyg. Ordet är ett 
lånord från engelskans gunroom, kanonrum, som 
användes som beteckning på de yngre officerarnas mäss 
på brittiska örlogsfartyg 

H – Helge  

HKV Högkvarteret är ett förband som består av olika 
ledningar och staber, vilka har skilda ansvarsområden. 
De olika delarna leder verksamhet ute på förbanden. 

I bilaga 1 framgår Högkvarterets struktur och lednings- 
och lydnadsförhållanden då reformeringen inleddes.  

I – Ivar  

IBSS Insatsberedd Skyddsstyrka 

INFO Informationsstaben vid Högkvarteret, under tiden för 
fältstudierna. Numera är benämningen 
kommunikationsavdelningen  

Insatsorganisation Förkortningen är IO. Insatsorganisationen består av ett 
antal krigsförband med definierade uppgifter och 
beredskap. 

K – Kalle  

KFÖ Krigsförbandsövning 

Knekt Ordet knekt har sitt ursprung i de soldater - knektar - 
som värvades av Gustav Vasa, och avser fotsoldater. 
Det har sedan dess levt kvar. 

Kompani Ett kompani består av plutoner och troppar. Kompaniet 
är ingående i den större enheten bataljon. 

Bilagor 

233 

M – Martin  

Marinen Består av flottan och amfibiekåren. 

Marketenteri Marketenteri kommer från marketentare som stammar 
så långt tillbaka som till medeltidens slut. Marketentare 
då de handlare som följde med hären och sålde dryck 
och förnödenheter till dem i fält. Numera avser 
Marketenteri en typ av kiosk, ibland även med ett 
enklare kafé. Numera vanligen kallad för "Markan". 

Mäss Är ett mat- eller sällskapsrum för personal.  

N – Niklas  

NBG, Nordic Battle 
Group 

För att snabbt kunna rycka ut till olika konfliktområden 
har EU stridsgrupper, så kallade Battlegroups. Nordic 
Battlegroup var redo att vara på plats i ett krisområde 
inom 10 dagar efter ett EU-beslut.  

O – Olof  

Order En order är en tvingande befallning, som kan röra en 
uppgift eller en verksamhet som ska genomföras. En 
order ges skriftligt eller muntligt. En order ska 
innehålla en uppgifts beskrivning (mål, kvalitet och tid) 
och eventuella riktlinjer. 

P – Petter  

PERSS Personalstaben vid Högkvarteret vid tiden för 
reformeringen. Numera Personalavdelningen. Dess 
uppgift är att utveckla och leda FM:s strategiska 
personalförsörjning.  

Pluton Storleken på en pluton är vanligen 25-45 personer som 
är indelade i tre till fyra grupper. Plutonerna är 
ingående i den större enheten kompani.  

Pluton kommer från franskans peloton, som betyder 
nystan eller boll, och har sitt ursprung i tidigt 1700-tal. 

PRIO PRIO är Försvarsmaktens logistik- och affärssystem, 
vilket bygger på affärssystemet SAP, Systems 
Applications Products 

PROD Produktionsstaben vid Högkvarteret vid tiden för 
reformeringen. Numera Produktionsledningen. 
Ansvarar för att FM har de typer av resurser som kan 
krävas för insatser, ex.vis utbildning av personal, 
materiel, vapen, fartyg, fordon och flygplan. Källa: FM 



Jönköping International Business School 

234 

R – Rudolf  

Regemente Arméförband kallas regementen, men även 
amfibieförband benämns amfibieregemente trots att de 
tillhör marinen. 

Rekryt En soldat som går den grundläggande militära 
utbildningen.  

Inför regeringens beslut 2009 att försvarsmakten skulle 
införa en grundläggande militär utbildning (se GMU) 
beslutades att de som genomför utbildningen skulle 
benämnas rekryter.  

T – Tore  

Trossvägen Trossvägen inom militära praktiker betyder att gå en 
informell väg, till skillnad från stabsväg som följer den 
formella ordervägen. 

U – Urban  

Uppdragstaktik Uppdragstaktik är Försvarsmaktens ledningsfilosofi. 
Den innebär att underställda ges klara och tydliga 
uppdrag. Metoder och genomförande överlämnas till 
den som utför, vilket implicerar långtgående mandat. 
Källa: Militärstrategisk Doktrin 

Källor: Uppgifter avseende uppslagsorden har inhämtas via Försvarsmaktens webbplats 
samt muntliga källor, om inget annat anges.
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Från värnplikt till frivillighet

Hur en ny reformidé mötte den etablerade praktiken i Försvarsmakten 

Den 1 juli 2010 lades den sekelgamla traditionen att personalförsörja Försvarsmakten med 
värnplikt vilande. Syftet med värnplikten hade under dess långa historia varit att säkerställa 
att krigsorganisationens tillgång på personal svarade mot dess behov. Beslutet att reformera 
personalförsörjningen innebar att alla som verkade inom organisationen skulle vara anställda 
på frivillig grund. Försvarsmakten skulle därmed bli en organisation som alla andra, som 
attraherar, rekryterar och försöker att behålla medarbetare.

När övergången ägde rum började den reformprocess som denna avhandling handlar om. 
Genom ett praktiknära fältarbete syftade studien och denna avhandling till att bidra med 
ökad förståelse för reformprocesser.

I centrum står mötet mellan den nya reformidén om frivillighet och den etablerade 
värnpliktspraktiken under idéns resor mellan idébärare och idéanvändare. 
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