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Sammanfattning

I denna uppsats redovisas en benchmarkingstudie i syfte att jämföra Sveriges försvar mot ett
urval av andra länders försvarsmakter, nämligen EU- och NATO-länderna samt Schweiz.
Studien har skett med avseende på kostnadseffektivitet och fokus på output i internationella
insatser, som har kommit att vara allt mer prioriterade i västvärldens försvarsmakter under
senare år.

Vidare genomförs en kvantitativ jämförelse mellan värnplikt och andra personalförsörjnings-
system genom att länder med likartade personalförsörjningssystem förs samman i fyra
kategorier: värnpliktsbemanning av stående styrkor, värnpliktsbemanning av mobiliserande
styrkor, blandsystem respektive professionella styrkor. Kategorierna särskiljs genom
kvantitativa data, dels andelen värnpliktiga i de aktiva styrkorna, och dels storleken på
reserverna i relation till de aktiva styrkorna.

Två olika outputmått har utnyttjats, dels faktisk personalvolym i internationella insatser, och
för EU-länderna också storleken på de styrkebidrag som utlovats till EU:s gemensamma
insatser. Då dessa mått gäller personalvolym har studien fokus på effektivitet i försvars-
makternas personalintensiva delar, markstridskrafterna.

Som inputmått har ländernas försvarsutgifter utnyttjats i den form de rapporteras till FN. Den
del av försvarsutgifterna som avser markstridskrafter har tagits fram ur dessa data för att
matcha input- och outputmåtten mot varandra.

Genom att dividera de två outputmåtten med inputmåttet har mått på effektiviteten fåtts fram,
uttryckt som soldater per MUSD, endera soldater i insats eller utlovade soldater. Eftersom val
av input- och outputmått har krävt en del överväganden och efterforskning av data, har
studien också haft ett metodutvecklande syfte.

Benchmarkingstudien visar att Sverige tycks ligga relativt lågt i effektivitet med studerade
outputmått, både faktisk personalvolym i internationella insatser och styrkebidrag som
utlovats till EU. Däremot kan inga systematiska skillnader mellan de fyra personalförsörj-
ningssystemen säkerställas. Variationerna inom de fyra kategorierna av personalförsörjnings-
system är betydligt större än skillnaden mellan medelvärdena för respektive kategori. Vissa
tänkbara felkällor i studien kan dock ha missgynnat de professionella styrkorna relativt övriga
personalförsörjningssystem.

Uppsatsen redovisar också bakgrundsmaterial kring värnpliktens och andra personalförsörj-
ningssystems historiska utveckling i Sverige och i utlandet, samt olika sätt att utvärdera effekt
och effektivitet i försvarssammanhang.
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1 Introduktion och ämne
Genom min yrkesverksamhet vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har jag under de
senare åren kommit i kontakt med olika frågor som rör det svenska försvarets utformning och
reformering. Detta har varit en tid när de övergripande politiska och strategiska uppgifterna
ändrats, budgeten successivt skurits ner (särskilt i termer av köpkraft) och s.k. svarta hål i
budgeten och planeringen upptäckts. Samtidigt kan man nog säga att det bland många
anställda i Försvarsmakten rått såväl misstämning som oklarheter kring organisationen
existensberättigande och den dagliga verksamhetens mål, syfte och förutsättningar. Det fanns
samtidigt fog att ställa sig frågan vad skattebetalarna egentligen fick för de pengar som lades
på försvaret. I denna situation hade jag själv ungefär 1999 kommit fram till slutsatsen att
frågor som gäller försvarets personalförsörjning var viktigare än många andra frågor som
tenderade att få mer uppmärksamhet, såsom ödet för tilltänkta nya materielsystem, försvars-
industrifrågor, och vilka regementen och flygflottiljer som skulle behållas respektive läggas
ner. Med ”viktigare” menar jag då avgörande för att bl.a. åstadkomma en effektiv försvars-
makt som innehåller förband av hög kvalitet och som är anpassad för dagens uppfattning. Jag
har heller inte sett något sedan dess som fått mig att ändra uppfattning om hur viktiga dessa
frågor är.

Såväl vid denna tid som senare, har relativt få diskussioner kring värnplikten förekommit.
Ibland verkar ämnet närmast tabubelagt, trots att man kunnat konstatera att mycket har hänt i
Europa under 90-talet i denna fråga. Inte bara förslag om värnpliktens totala avskaffande har
uppfattats som kontroversiella, utan även förslag om att genomföra ändringar i värnpliktens
tillämpningar eller införa nya anställningsformer, kontraktsformer och personalkategorier har
mötts med stor misstänksamhet från såväl politiskt som försvarsrelaterat håll. I samma anda
har varje reduktion av det faktiska uttaget till värnpliktstjänstgöring (s.k. grundutbildning) och
utbildningstid beskrivits som tillfälliga åtgärder, trots att en ständigt nedåtgående trend kunnat
konstateras under hela 90-talet. Med tanke på de återkommande ekonomiska problemen för
försvaret, och den neråtgående trenden för försvarsutgifternas andel av BNP och
statsbudgeten kunde man kanske tycka att denna utveckling var fullt naturlig, och inget som
man hade anledning att tro skulle vara tillfälligt. De relativt få argument som har kunnat höras
för den svenska tillämpningen av värnplikten, eller mot tänkbara alternativ, har till stor del
varit av moralisk eller ideologisk natur, t.ex. kopplade till demokrati eller fostran av unga
män. Tydligt underbyggda ekonomiska argument eller effektivitetsargument har, såvitt jag har
märkt, inte varit lika vanliga. Det har närmast verkat som om att intresset av att jämföra sig
med och lära sig av grannländer och andra länder inom Europa och västvärlden var mycket
litet när det gällde värnplikt och soldatrekrytering. Detta tyckte jag var märkligt eftersom
detta lärande av utlandet var ett helt naturligt synsätt när det gällde militär teknikutveckling,
utrustning och organisation av förband, taktikutveckling o.s.v.!

Även diskussioner kring officerares anställningsformer och tjänstgöring har betraktats som
kontroversiella, men där var argumenten inte alltid lika moraliskt och politiskt laddade.
Reaktionerna från de som kunde beröras (och deras intresseorganisationer) har också varit
ganska lättförståeliga ur ett intressentperspektiv, eftersom det var tänkbart att officerares
anställningstrygghet skulle minska, samtidigt som andra krav skulle ökas, t.ex. avseende
tjänstgöring utomlands. Man har också kunnat stöta på argument för att varken ändra i
värnpliktssystemet eller på officerssidan, som inte varit särskilt logiskt konsistenta. Om man
t.ex. hävdar att det är bra med så lång tjänstgöringstid som möjligt för lägre officerare, och ser
det som helt förkastligt att korta den till 10-20 år, hur kan det då samtidigt vara klokt att befäl
i graderna närmast endast tjänstgör i 12-15 månader innan de skickas hem, enbart utbildas,
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och otänkbart att utbildningen följs av en anställning i t.ex. 1-2 år? Att hitta begripliga
effektivitetsargument som stödjer denna typ av resonemang är inte lätt, och inte heller att hitta
internationella jämförelser som tyder på att detta verkligen var det optimala sättet att personal-
försörja en försvarsmakt!

Det var heller inte så att argumenten mot förändringar var ett reflexartat förändringsmotstånd
som hos de flesta gått över något år senare. Flera sakligt grundade förslag till måttliga och
avgränsade förändringar av värnpliktstillämpning har gått ”på pumpen” under minst en
femårstid. De flesta förändringsförslag tog sin utgångspunkt i den ökade prioritering av
internationella insatser som hade skett under senare år, och där det visat sig svårt att bemanna
större insatser på det sätt som tidigare skett samtidigt som värnpliktsvolymerna gick ner,
eftersom endast en mycket liten andel av de som genomgått värnpliktsutbildning i praktiken
var tillgängliga för efterföljande internationell tjänst, som bemannas på frivillighetens grund.
Eftersom ett plötsligt återställande av försvarets forna storlek inte var att tänka på, har det
därför funnits ett behov att kunna få ut en betydligt större andel av de utbildade
soldaterna/värnpliktiga i internationell tjänst. Den politiska betoningen på internationella
insatser som en viktig uppgift för det svenska försvaret ökade successivt från mitten-slutet av
90-talet, för att senare ha blivit en dimensionerande uppgift, inte minst i samband med
uppbyggnaden av de europeiska snabbinsatsstyrkorna och de utlovade svenska och nordiska
bidragen till dessa.

I denna situation tyckte jag att det var ett intressant uppsatsämne att försöka ge sig på en
ekonomiskt grundad jämförelse mellan värnplikt och personalförsörjningssystem i olika
länder, och grunda denna på den ”output” i form av internationella insatser som kunde
åstadkommas. Jag hade, när jag valde uppsatsämne, kommit i kontakt med enstaka oftast
parvisa jämförelser mellan Sverige och andra länder. Att på något sätt jämföra med andra
länder framstod som ett rimligt sätt att dels undersöka om det svenska försvarets ”output”
eller effektivitet var rimlig eller (som vissa betraktare gjorde gällande) låg i relation till vårt
lands storlek och försvarsbudget, och dels om det fanns systematiska skillnader mellan vad
olika kategorier av personalförsörjningssystem ”presterade”. Som en naturlig utökning av de
jämförelser jag tidigare sett fastnade jag därför för en bred jämförelse mellan ett stort antal
länder (s.k. paneldata) i form av en benchmarkingstudie. Eftersom benchmarking är ett
etablerat inslag i den företagsekonomiska metodarsenalen ansåg jag ämnet väl kunde falla
inom ramen för en företagsekonomisk uppsats, även om resonemang kring effektivitet och
definition av ”output” för kollektiva nyttigheter även tangerar sådana områden som ofta förs
till nationalekonomin.

Denna typ av jämförelse, mellan många länder och med ett försök att fånga ett effektivitets-
mått, är till sin natur kvantitativ och kräver omfattande indata. Som kommer att diskuteras
senare, finns det flera problem förknippade med såväl insamling som bearbetning av dessa.
(Och till skillnad mot vad man kanske kunde tro, är inte sekretess det största problemet, trots
att det gäller militära frågor.) För att kunna genomföra en studie av detta slag, utan att ha en
egentlig förlaga att bygga vidare på, är det kanske inte förvånande att flera kompromisser har
behövt göras för att få fram data och mått som är rimligt rättvisande samtidigt som de
nödvändiga indata faktiskt har kunnat gå att få tag på. Konsekvensen av detta bör man som
läsare vara medveten om redan från början. Studien kan inte göra anspråk på att en gång för
alla ha tagit fram ett oantastligt och generellt effektivitetsmått för försvarsmakter, ej heller att
den absoluta rangordningen av de ingående ländernas försvarsmakter eller kategorierna av
personalförsörjningssystem är helt utan felmarginal. Däremot har studien undersökt tänkbara
sätt att definiera output och effektivitet i en tid när internationella insatser står i centrum för
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försvarsmakter, och har undersökt vilka slutsatser som i ett första skede kan dras genom att
utnyttja vissa datakällor som innehåller data för många länder. Uppsatsen får således till del
ses som ett slags pilotstudie eller metodförsök på området, och stort utrymme torde finnas att
bygga vidare på den.

Uppsatsen påbörjades 2004, då data samlades in och bearbetades och en stor del av arbetet
med den genomfördes. Av olika skäl har den dock slutförts först 2006. Således skulle nyare
data gå att hitta för en uppdatering, men jag har gjort bedömningen att de övergripande
slutsatserna även är intressanta med använda data, och att uppsatsen med dessa fyller sitt syfte
som pilotstudie och prov av metod.

1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är

• att benchmarka Sveriges försvar mot ett urval av andra länders försvar
• att jämföra värnplikt och andra personalförsörjningssystem

i båda fallen med avseende på kostnadseffektivitet och fokus på internationella insatser.

Den metod som valts för detta är en kvantitativ benchmarkingstudie. Dataurval, utnyttjande
effektivitetsmått och utnyttjade kategorier har ej från början har varit givna, och uppsatsen har
därför även ett metodutvecklande syfte.

1.2 Uppsatsens upplägg
Den utnyttjade metoden förklaras i kapitel 2, som även innehåller material kring valda
avgränsningar och utnyttjat perspektiv. Närmare motiv för vissa metodval framgår av kapitel
3 och 4.

I kapitel 3 återfinns ett omfattande bakgrundsmaterial som skisserar den historiska utveck-
lingen av olika värnplikts- och personalförsörjningssystem, dels internationellt och dels i
Sverige. Detta material förklarar vilka alternativa personalförsörjningssystem som finns,
varför olika länder har hamnat i olika lösningar och när olika förändringar har ägt rum. Här
finns också den närmare motiveringen till klassificeringen av olika länder i kategorier
avseende personalförsörjningssystem. Även senare års ökade fokus på internationella insatser,
snarare än nationellt försvar, förklaras närmare här.

I kapitel 4 finns en diskussion av begreppen effekt och effektivitet i försvarssammanhang, och
visst bakgrundsmaterial från nationalekonomisk litteratur.

De empiriska resultaten återfinns i kapitel 5, med utnyttjade data i bilaga 2.

Slutsatserna redovisas i kapitel 6, tillsammans med tolkning av resultatet, felkällor och förslag
till fortsatta studier.
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2 Metod och perspektiv
Studien bygger på en kvantitativ ansats där jämförelse mellan olika länders försvarsmakter
genomförts. Försvarsrelaterade outputmått och kostnader har jämförts, för att på så sätt
komma fram till data avseende kostnadseffektivitet för försvarsmakten i landet i fråga, med
avseende på internationella insatser. Dessa data har sedan utnyttjats dels för jämförelser
mellan länder, d.v.s. benchmarking, och dels för jämförelse mellan olika typer av personal-
försörjningssystem. Det senare bygger på att länderna har indelats i olika kategorier, på
grundval av sin personalstruktur, och att dessa grupper av länder med likartad personal-
försörjningssystem sedan har jämförts med varandra. Även kategoriindelningen bygger på
data ur datakällorna.

De centrala metodsteg som ingår i studien är således:
• Val av datakällor
• Val av effektivitetsmått, innebärande val av outputmått och kostnadsmått
• Urval av länder för benchmarkingjämförelsen
• Jämförelse mellan länder med utnyttjande av valt effektivitetsmått
• Val av kategorier att dela in länderna i, med avseende på olika personalförsörjnings-

system
• Val av mått för att särskilja länderna med avseende på olika personalförsörjnings-

system
• Jämförelse mellan kategorier av personalförsörjningssystem med utnyttjande av valt

effektivitetsmått

De två jämförelser som görs är relaterade till uppsatsens två syften, dels att benchmarka
Sveriges försvar mot ett urval av andra länders försvar, samt att jämföra värnplikt och andra
personalförsörjningssystem.

I detta kapitel redovisas utnyttjat tillvägagångssätt och de överväganden som gjorts kopplat
till de olika stegen. I några fall framgår den fullständiga bakgrunden och motiven till gjorda
val i kapitel där bakgrundsfakta kring värnpliktens utveckling (kap 3) och resonemang kring
effekt och effektivitet redovisas (kap 4).

Kapitlet innehåller även en bakgrund till benchmarking som metod i sig, samt en perspektiv-
del som bl.a. avser att sätta in effektivitetsbaserade argument i sitt sammanhang i en besluts-
process, och således har bäring på hur studiens resultat kan utnyttjas.

De avgränsningar som har gjorts i studien framgår framför allt av urvalet av länder samt val
av effektivitetsmått.

2.1 Benchmarking
I företagsvärlden betraktas Xerox Corp. som föregångare inom benchmarking1, sedan de
under slutet av 1970-talet börjat genomföra systematiska jämförelser mellan sig själva och
framgångsrika konkurrenter, efter att de drabbats av att ha förlorat sin tidigare marknads-
ledande position (Ax m.fl. 2002, s. 709-711). Syftet med detta var att lära sig av de bästa på
                                                  
1 Språkvårdsgruppen lär ha föreslagit ”riktmärkning” som svensk översättning av Benchmarking (Ax
m.fl. 2002, s. 709), men detta synes inte ha fått någon större spridning. Översättningar hämtade ur
lexikon lyder även ”måttstock”, ”norm”, ”riktlinje” och ”referenspunkt” (Ds 2000:23, s. 23). Här
kommer begreppet benchmarking att användas genomgående.
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ett område för att själva bli bättre2. Detta sker genom att först undersöka vilka som är de
ledande på ett visst område, ofta genom kvantitativa jämförelser, och sedan försöka klarlägga
undersöka vad det är som gör dem ledande. Slutligen försöker man lämpligen implementera
lärdomarna från benchmarkingen i den egna organisationen. Eftersom Xerox blev mycket
framgångsrika i denna strävan, har benchmarking i olika former sedan 1980-talet kommit att
bli populärt bland företag. En av de begränsande faktorerna för denna typ av benchmarking är
ofta tillgången på data, eftersom det normalt krävs mer detaljerade data än vad som kan
utläsas av offentliggjorda dokument (årsredovisningar m.m.) och företag sällan är intresserade
av att lära konkurrenter att bli bättre. Därför kan det vara lättare att få tillgång till data från
icke konkurrerande företag, t.ex. genom ömsesidigt utbyte. Många företag har sinsemellan
vissa funktioner eller verksamheter som är tillräckligt lika för att en benchmarking skall vara
meningsfull, även om de verkar i olika branscher eller på geografiskt åtskilda marknader.

Denna ”Xerox-tradition” är inte den enda ekonomiskt inriktade jämförelseverksamhet som
kallas för benchmarking. Inom det samhällsekonomiska området genomförs också bench-
marking, i form av internationella jämförelser. Begreppet utnyttjas dock i något annorlunda
mening. Företagsekonomisk benchmarking brukar fokuseras på jämförelse av utvalda objekt
(t.ex. snabbhet i leveranser) snarare än organisationer och verksamheter som helhet, med
syftet att klarlägga mekanismerna bakom framgången hos de bästa. En samhällsekonomisk
benchmarking syftar till att ge en bred belysning av ett lands position på ett antal samhälls-
och välfärdsområden, utgående från indikatorer som i vissa fall befinner sig på en ganska
aggregerad nivå (t.ex. utlandsskuldens andel av BNP), åtminstone så som den genomförts för
svensk del efter dansk förebild (Ds 2000:23, s. 20-23). Medan den företagsekonomiska
benchmarkingen syftar till att dra specifika erfarenheter, riktar en bred samhällsekonomisk
benchmarking snarare sökarljuset på problemområden, och anvisar länder att titta närmare på,
än identifierar lösningar att ta efter. För att nå till de konkreta lärdomarna krävs således
fördjupade, mer avgränsade studier.

Ett drag som utmärker samhällsekonomisk benchmarking, och i någon mån kan skilja den
från annan internationell statistik är att den syftar till att jämföra utvecklingen i relation till
egna mål, att den genomförs för ett relevant urval jämförelseländer, att den bygger på
kvantitativ analys och om möjligt klarlägger trender över tiden, samt att den försöker att göra
en input/output-jämförelse; att samtidigt analysera vilka resurser som används och vilka
resultat som uppnås (Ds 2000:23, s. 23-24).

Den publicerade benchmarkingstudien av Sverige, ”Med många mått mätt” (Ds 2000:23),
innehåller en jämförelse inom 12 områden byggda på sammanlagt 155 indikatorer. Inga av
dessa är dock relaterade till försvarsområdet. Någon annan bred, systematisk jämförelse av
Sverige som fokuserar på, eller inkluderar försvarsområdet har ej gått att hitta.

I föreliggande studie, som har ett begränsat syfte, utnyttjas en benchmarkingansats som har
anpassats till den studerade frågeställningen, och som består av de centrala metodsteg som
redovisades i föregående avsnitt. Ansatsen kan sägas ligga mellan den företagsekonomiska
och den samhällsekonomiska formen av benchmarking, så som de beskrivits ovan. Avgräns-
ningen till jämförelseområde är tydlig, och kategoriindelningen av länder efter personal-

                                                  
2 Man ser sällan benchmarking uttryckligen omnämnas som ett sätt att lära av de sämsta, genom att
undvika att upprepa deras misstag och hålla sig ifrån deras tillvägagångssätt. Dock torde det
principiellt vara viktigare att klarlägga arrangemang och egenskaper som verkligen utgör skillnaden
mellan framgång och misslyckande, än att bara se hur de framgångsrika gjort.



9 (50)

försörjningssystem syftar till att undersöka om konkreta lärdomar kan dras (företags-
ekonomiska drag), men tillvägagångssättet innebär att kvantitativa indikatorer utnyttjas på ett
urval av länder, eller kanske snarare deras försvarsmakter, för en input/outputjämförelse
(samhällsekonomiska drag).

2.2 Datakällor
Som källor har dels utnyttjats publicerade referensverk med en mängd fakta om olika länders
försvarsmakter (Military Balance 2003) och dels andra offentliga data (FN 2003a; FN 2003b;
FN 2004). Den främsta källan till data avseende försvarsutgifter är ländernas årliga rapporte-
ring till FN3. Sedan många år uppmanar FN länderna att redovisa sina försvarsutgifter i
uppdelad form. Data är uppställda i en matris med i landet förekommande försvarsgrenar
(armén, marinen o.s.v.) resp. gemensamma funktioner på ena axeln och utgiftsslag (personal,
materiel o.s.v.) på den andra. P.g.a. formatet brukar denna betecknas ”FN-matrisen”. De
inkomna uppgifterna sammanställs sedan och föreläggs FN:s generalförsamling varje höst
(FN 2003a). De data avseende medlemsländers försvarsutgifter som FN offentliggör är en del
av s.k. förtroendeskapande åtgärder mellan medlemsländerna.

Datainsamlingen omfattar följande områden för respektive land:
• Faktisk volym internationella insatser under 2002 (Military Balance 2003)
• Till EU under 2001 utlovade styrkebidrag inom ramen för ”Helsinki Headline Goal”,

vilket kan ses vad landet anser sig förmå till internationella insatser fr.o.m. 2003
(Military Balance 2001)4

• Försvarsutgifter under 2002, och deras fördelning på olika poster (FN 2003a; FN
2003b; FN 2004; Military Balance 2003)

• Typ av personalförsörjningssystem (Military Balance 2003)

Om inget annat anges, avser de flesta uppgifter läget år 2002. De tillgängliga källorna
publiceras vanligtvis på hösten året efter insamlingsåret.

2.3 Effektivitetsmått
Denna studie syftar till att utvärdera effektivitet, således kvoten mellan ett outputmått och
inputmått. Personalstyrka (antal man) i internationella insatser används som outputmått. Två
olika varianter av detta mått utnyttjas:

• Faktisk volym internationella insatser under 2002, mätt i antal man, och hämtade från
Military Balance (2003). Generellt har endast personal som befinner sig på olika
former av fredsfrämjande insatser tagits med. Personal som är mer eller mindre

                                                  
3 De europeiska länderna genomför även motsvarande rapportering, uppställd på precis samma sätt, till
OSSE, med den skillnaden att man varje år redovisar en tidsserie med såväl faktiska utgifter under de
närmast föregående åren, och planerade utgifter de kommande åren. Dessutom redovisas den
övergripande planeringen för respektive lands försvarsmakt. Denna rapportering är dessutom
avtalsmässigt bindande för länderna, som en del av det förtroendeskapande arbetet inom Europa.
OSSE-data är således mer fullständiga än FN-data. Dock överlämnas OSSE-information länderna
emellan under förutsättningen ”government use only”. Detta innebär att OSSE-data tyvärr ej kan
användas för en öppen publikation som denna uppsats. Respektive land kan dock själva välja att
offentliggöra sina inlämnade OSSE-uppgifter. Sverige gör så, vilket innebär att Sveriges inlämnade
OSSE-dokument finns utlagda på Försvarsmaktens hemsida.
4 Dessa data är endast tillgängliga för länder som deltar i Helsinki Headline Goal, d.v.s. (dåvarande)
EU-medlemmar med undantag av Danmark.
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permanent stationerad på allierade länders territorium, t.ex. amerikansk personal i
Tyskland eller Sydkorea, har ej tagits med.

• Till EU under 2001 utlovade styrkebidrag inom ramen för ”Helsinki Headline Goal”,
d.v.s. vad aktuell land anser sig förmå till internationella insatser under EU:s ledning
fr.o.m. 2003 (Military Balance 2001).

Genom att fokusera på personalvolym (antal man) hamnar markstridskrafterna (armé-
förbanden) i centrum för outputmåttet. För att få ett rättvisande effektivitetsmått har därför
detta outputmått relaterats till ett inputmått som också det har fokus på markstridskrafterna.

Inputmåttet är ett kostnadsmått eftersom fokus ligger på kostnadseffektivitet. Valt kostnads-
mått är försvarsutgifter under 2002 utifrån den tidigare nämnda ”FN-matrisen” (se ovan), och
det är utgifterna för ”Land forces”, d.v.s. markstridskrafter, som har plockats ut ur denna.
Dock redovisar vissa länder en mycket stor del, ibland över hälften av sina försvarsutgifter
som olika försvarsgemensamma kostnader under rubrikerna ”support”, ”command” eller
”undistributed”. För att ge ett rimligt rättvisande bild, har dessa indirekta utgifter (som kan ses
som ett slags ”overhead”) fördelats på de olika försvarsgrenarna/styrkeslagen med respektive
försvarsgrens/styrkeslag kostnad som påläggsbas. Om t.ex. de redovisade direkta utgifterna
för armén är 40% av de totala utgifterna för armén, marinen och flygvapnet sammantaget,
belastas armén också med 40% av dessa indirekta utgifter/”overhead”.

I vissa fall har en del ytterligare tolkningar krävts, bl.a. eftersom vissa länder inte redovisar
någon uppdelning på försvarsgrenar, eller redovisar inte alls till FN. Dessa antaganden är:

• I de fall ”paramilitära styrkor” (brukar betyda gränsvaktstyrkor eller en ”civilmilitär”
polisstyrka såsom franska Gendarmeri eller italienska Carabinieri) redovisas som en
kolumn, har denna kolumn helt bortsetts från. De har ej räknats in i armén (då de
ansetts vara huvudsakligen nationellt bundna och motsvara statliga organ som ej
räknas in i försvaret i andra länder) och de gemensamma utgifterna har ej fördelats ut
på dessa, då de till skillnad av övriga försvarsgrenar/styrkeslag antas vara relativt
autonoma, ej särskilt kapitalintensiva eller i behov av militär operativ ledning.

• I de fall direkta utgifter för FN-operationer m.m. finns redovisade, har dessa adderats
till utgifterna för ”land forces”, men ej räknats in i påläggsbasen för gemensamma
utgifter.

• I de fall ingen uppdelning på försvarsgrenar finns redovisad, eller FN-data helt saknas,
har antaganden fått göras om andelen av kostnaderna som faller på armén. Dessa
uppskattningar är mycket osäkra, men är till för att få någorlunda rimliga siffror att
jämföra med.

o 100% om landet enbart, eller så gott som enbart, har arméstridskrafter. Detta
gäller exempelvis Luxemburg och Malta.

o 2/3 om landet har obetydliga flyg- och marinstridskrafter, t.ex. Irland, eller
saknar kust och därmed inte har någon marin, t.ex. Ungern.

o 1/2 om landet har såväl armé som marin och flygvapen, t.ex. Grekland.

Belopp i olika valutor i siffrorna från FN har räknats om till USD med hjälp av genomsnittliga
valutakurser för år 2002 (Riksbanken 2004)5. Försvarsutgifterna för markstridskrafter
betecknas ”MUSD (mark)”.

                                                  
5 Det kan tyckas ologiskt att utnyttja USD snarare än EUR som valuta i redovisningarna, när en stor
del av uppsatsen går ut på att jämföra europeiska länder. Dock är det så att försvarsutgifter anges i



11 (50)

Ingen korrigering med köpkraftspariteter eller liknande har gjorts. Aspekter av detta
diskuteras i kapitel 6.

Närmare resonemang kring den svåra uppgiften sätt att mäta eller uppskatta effekt, kostnader
och effektivitet i försvarssammanhang finns i kapitel 4.

2.4 Urval av länder
Det länderurval som gjorts i uppsatsen är EU- och NATO-länderna, samt Schweiz. En
fördjupad jämförelse görs specifikt mellan EU-länderna, som har gemensamma ambitioner på
säkerhetsområdet och därmed är intressanta att jämföra oss med, och för dessa länder finns
ytterligare en datapost i form av till EU utlovade styrkebidrag.

2.5 Kategorier av personalförsörjningssystem och utnyttjade mått
Indelningen av länder i olika personalförsörjningssystem har sin grund i en från början
kvalitativ uppdelning gjord av Møller (2002), som förklaras närmare i avsnitt 3.4. De
utnyttjade kategorierna är:

• värnpliktsbemanning av stående styrkor
• värnpliktsbemanning av mobiliserande styrkor
• blandsystem
• professionella styrkor

Indelningen i dessa kategorier vilar på kvantitativ grund, och utnyttjar två mått. Siffror
avseende de aktiva styrkornas storlek (A), antalet tjänstgörande värnpliktiga (V) och antalet
reserver (R) används för att bilda två kvotmått: andelen värnpliktiga i de aktiva styrkorna (V /
A) och reserver i förhållande till aktiva styrkor (R / A). De numeriska värden på V / A och R /
A som bildar gränser mellan olika kategorier har valts för att få väl sammanhängande kluster
av länder, snarare än från teoretiska resonemang. Värdena är:

Kategori Litterering6 V / A R / A
värnpliktsbemanning av stående styrkor A > 0,4 < 3
värnpliktsbemanning av mobiliserande styrkor B > 0,4 > 3
blandsystem C < 0,4 (men > 0)
professionella styrkor D = 0

Notera att denna indelning utnyttjar mått på värnpliktiga resp. totalt personalantal i aktiva
styrkor och reservstyrkor. Andra möjliga parametrar för ländernas personalförsörjningssystem
som t.ex. officerstäthet eller andelen anställd civil personal har ej undersökts eller utnyttjas.

Det kan också noteras att de kvantitativa data som används här visar ifall faktisk värnplikts-
tjänstgöring sker, ej om det finns legala arrangemang för att åter börja kalla in personal i
händelse av ett framtida storkrig. T.ex. så har USA fortfarande ett slags mönstringsplikt, och
flera länder har någon form av ”vilande” värnpliktslagstiftning.

                                                                                                                                                              
USD i Military Balance, så valet av valuta är gjort av praktiska skäl för att underlätta jämförelsen
mellan olika källor.
6 Används i vissa tabeller och figurer istället för att skriva ut kategorins namn i sin helhet.



12 (50)

2.6 Perspektiv
Denna studie syftar till att jämföra effektiviteten hos värnplikt med dess alternativ, givet att
det är internationella insatser som står i centrum, som förklaras i kapitel 3. Detta innebär att
försvarsmakterna faktiskt avses användas, snarare än att finnas på plats i hemlandet (eller
något allierat land) för att avskräcka en eventuell angripare. Konsekvenserna av det
perspektivet när man ser på nyttan av en försvarsmakt diskuteras i avsnitt 4.1.

I sammanhanget med en effektivitetsinriktad studie kan det vara lämpligt att på ett tidigt
skede, redan innan den historiska beskrivningen av värnpliktens utveckling i kapitel 3,
reflektera kring vilken plats resultat rörande ekonomiska aspekter och effektivitet egentligen
kan förväntas inta i det politiska och organisatoriska beslutsfattandet. Även om effektivitet
ofta tar en central plats i organisationers retorik kring sig själva, finns det flera teoribildningar
och konkreta exempel som tyder på att effektivitet inte alltid är det enda, eller i vissa fall ens
det tyngsta faktiska beslutskriteriet.

Ett konkret historiskt fall är avskaffandet av värnplikten i USA 1973 (se även avsnitt 3.1), där
bl.a. den kände nationalekonomen Milton Friedman framförde ekonomiska argument mot
värnplikt, som diskuteras i avsnitt 4.3. Det är dock troligt att de ekonomiska argumenten
egentligen inte var avgörande för att värnplikten avskaffades i USA, åtminstone inte för att
den avskaffades vid det tillfälle när det skedde, under Nixon-administrationen och under
pågående Vietnamkrig. Historikern George Flynn (1993, s. 261) har dragit följande slutsats:

”Richard Nixon ended the draft, not because of the inevitability of strategic or economic
changes or theories of modernization, but because an all-volunteer force made his reelection
more likely.”

Flynn anammar således en utpräglad public choice-syn på Richard Nixons beslut, jämför
avsnitt 4.1.

Om man antar att den militära organisationen själv har en påverkansmöjlighet på i grunden
politiska beslut som fattas om dem, kan det vara relevant att titta på satisfierings- eller
intressentmodeller av hur organisationer fungerar (Ax m.fl. 2002, s. 40-43). I satisfierings-
modellen kan ledningen för organisationen antas producera ett ”tillräckligt bra” resultat. Detta
skulle innebära att effektiviteten är betydelsefull, men att själva beslutskriteriet är ”undvik
påfallande låg effektivitet” snarare än ”maximera effektiviteten”.

I intressentmodellen utgår man från att organisationen skall tillgodose olika intressenter med
motstridiga intressen. I en försvarsmakt kan man anta att den anställda personalen och särskilt
officerarna är en sådan intressentgrupp. Att skickas ofta och länge på militära insatser
utomlands, särskilt om det sker med kort förvarning, torde uppfattas som negativt. En
möjlighet är att styrkan i det politiska trycket påverkar, men detta torde vara en svårmätt
variabel. Gissningsvis är officerare en intressentgrupp med starkare möjlighet till inflytande
än värnpliktiga eller soldater, åtminstone inomorganisatoriskt. Uppfattningen har framförts att
Sverige har ovanligt många högre officerare i relation till vår mängd insatsberedda soldater
(Syrén 2006). Denna uppsats tar dock fokus på frågan om just värnplikt och dess alternativ
snarare än hur just officersförsörjningen sker, och någon indelning av länder efter t.ex.
officerstäthet har därför inte genomförts.

I citatet från Flynn framgår att moderniseringsteorier framförts som förklaringsmodell när den
amerikanska värnplikten avskaffades. Några av dessa omnämns kort i avsnitt 3.2.
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Det kan nämnas att ”försvarsmakter” och ”arméer” i allmänna resonemang används ganska
synonymt i denna uppsats. Flottor/mariner och flygvapen har i allmänhet haft mindre
rekryteringsbekymmer, och har i de flesta länder lägre personalvolymer. Detta kan exempli-
fieras med det svenska värnpliktsuttaget 2005, då 80,2% av de värnpliktiga hamnade i armén,
13,1% i marinen, 5,6% i flygvapnet och 1,2% i försvarsmaktsgemensamma befattningar.
Dessutom brukar tjänstgöringsvillkoren i mariner och flygvapen ofta uppfattas som mer
gynnsamma än i armén7. Eftersom de personalintensiva arméerna (jämte marinkårer och
liknande, som dock inte finns i alla länder) är de som berörs mest av de val avseende militär
personalförsörjning som ett land gör, står dessa i fokus för denna studie.

                                                  
7 En klassisk rekryteringsaffisch för brittiska flygvapnet från första världskriget nämner som en av de
främsta fördelarna med att anmäla sig frivilligt till RAF, att man då inte riskerar att bli tvångsuttagen
till armén!
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3 Värnplikten - historisk bakgrund och nuläge
För inte alltför länge sedan, ett drygt decennium tillbaka i tiden, framstod någon form av
värnplikt som ett ganska naturligt sätt för ett europeiskt land att bemanna sitt försvar. Detta
gällde för såväl många stora som små länder, och alldeles oavsett om man var NATO-
medlem, f.d. Warszawapaktsmedlem, eller alliansfri. Undantagen var Storbritannien, Irland
och Luxemburg, och de kunde möjligen bortförklaras med att de var annorlunda: ett örike
med ett förflutet som imperium (och därmed en tradition av avlönade kolonialkrigare), ett
annat örike som inte kände sig särskilt berört av den tidigare öst-västkonflikten och hade ett
relativt litet och svagt försvar (och därmed inget behov av att bemanna en särskilt stor armé),
och ett land så litet att deras försvar inte ådrog sig särskilt stort intresse. Att den som tittade
utanför Europa sedan upptäckte att bl.a. USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland inte heller
hade någon värnplikt, kunde snarast ses som stöd för hypotesen att det var den engelsktalande
världen som var avvikande, såväl inom som utom Europa.

Sedan 90-talets början har denna bild ändrats väsentligt. Gulfkriget 1991 blev något av en
vattendelare för synsättet på värnplikten i många länder i Europa, åtminstone i professionella
militära kretsar. Under Gulfkriget visade det sig att värnpliktslandet Frankrike, som på
pappret hade en armé som var dubbelt så stor som den brittiska, kunde ställa upp med
betydligt mindre styrkor än Storbritannien. Såväl Frankrike som flera andra europeiska länder
lade märke till detta faktum. Något år efter Berlinmurens fall 1989 upplevdes inte längre
invasionshotet från Sovjetunionen eller Ryssland som särskilt stort, och fler länder gjorde
successivt bedömningen att ett allvarligt hot från det hållet inte var på väg att återkomma
under överskådlig tid. Därmed behövdes heller inte tillgång till de massarméer som fanns för
att möta detta hot, utan det var andra typer av insatser som är de viktigaste att utforma sitt
försvar för. De uppmärksammade terrordåd som drabbat flera västländer sedan 2001, och de
militära insatser som skett med hänvisning till genomförda eller befarade terrordåd, har
snarast förstärkt denna bild.

Detta kapitel syftar till att ge en historisk tillbakablick på värnpliktens tillämpning och andra
former av personalförsörjning av försvarsmakter, först allmänt och sedan specifikt i Sverige.
Bilden som kapitlet försöker förmedla, är att dessa är resultat av långvariga historiska
processer, och att påverkan ibland har kommit från krigserfarenheter som ligger långt tillbaka.
Denna historiska genomgång syftar också till att visa på hur varierande tillämpningen av
värnplikt faktiskt varit vid olika tidpunkter och i olika länder, d.v.s. att den modell som
utnyttjats av Sverige ingalunda är den enda som ryms bakom den övergripande beteckningen
”värnplikt”. Den naturliga slutsatsen av detta för varje försvarsmakt, är att det finns ett antal
olika alternativa personalförsörjningssystem att välja mellan, och därtill flera olika parametrar
som kan varieras inom ganska vida gränser.

3.1 Internationell utveckling från äldre tider till 1989
Om man försöker skissera de riktigt långa historiska trenderna (flera århundraden) på detta
område, och framför allt inom Europa, visar det sig att flera skiften mellan någon form av
”värnplikt” (i meningen militär rekrytering med någon form av plikt/tvång) och någon form
av professionell/avlönad eller frivilligt rekryterad militär personal har skett under tidernas
lopp (Mjøset & Van Holde 2002). Den ”moderna” värnplikt som alltfler kontinental-
europeiska länder synes vara på väg att avskaffa, brukar dock anses ha haft sin början i
Napoleontidens Frankrike och framför allt den massutskrivning – levée en masse – som
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skedde 1793. Eftersom Napoleons arméer hade stor framgång kopierades konceptet snabbt i
flera länder.

Den militära förebilden under 1800-talets senare del var Preussen, efter att de hade uppnått
stora framgångar i krig mot Österrike 1866 och Frankrike 1870-71. Värnplikten enligt
preussisk modell bestod inte bara av inkallelser i händelse av krig, utan innehöll omfattande
utbildning och övning av alla män även i fredstid, och ständig beredskap med en stående armé
bemannad även av värnpliktiga. Det preussiska samhället kan således sägas ha karaktäriserats
av en omfattande militarisering. Det var denna typ av arméer i vidareutvecklad och förstorad
form, kopierade av flertalet länder, som möttes på slagfälten under första världskriget 1914-18
med så katastrofalt resultat mätt i antal dödsoffer. Det har t.o.m. föreslagits att en bidragande
orsak till att krigsutbrottet 1914 tycktes oåterkalleligt när händelserna väl inletts, var just att
alla de stora aktörerna hade bråttom att snabbt hinna avgöra kriget innan motståndaren hade
möjlighet att mobilisera sina enorma värnpliktsarméer och göra de nödvändiga inkallelserna
och transporterna (Keegan 1998).

Det är värt att notera att medan de flesta europeiska länder vid den här tiden hade kopierat det
preussiska (eller kanske fransk-preussiska) receptet, hade Storbritannien låtit bli. De hade en
liten frivilligt rekryterad armé, och som önation fäste de stor vikt vid flottan snarare än armén.
Storbritannien fortsatte att förlita sig på frivillig rekrytering i kombination med omfattande
rekryteringspropaganda under första världskriget ända fram till 1916, då de inte längre tyckte
sig få fram tillräckligt soldatantal. Notera att ett vanligt engelskspråkigt begrepp för värnplikt
är draft, vilket närmast betyder utskrivning. Just detta språkbruk tar sikte på tjänstgöring i krig
eller förband, snarare än en utbildning för att ingå i reserven, vilket torde vara den betydelse
som de flesta svenskar lägger i begreppet värnplikt. Efter krigsslutet 1918 upphörde man i
Storbritannien snabbt med värnplikt, för att inte återinföra den förrän 1938, då man för första
gången införde värnplikt redan i fredstid, men vid det laget framstod krig som nära
förestående.

Under mellankrigstiden tvingades Tyskland frångå värnplikten, eftersom man förbjöds att ha
en värnpliktsarmé i Versaillesfördraget efter första världskriget. Istället begränsades de till en
liten armé på 100.000 frivilliga (Reichswehr). Från 1935 bröt man dock mot detta och började
utbilda värnpliktiga i stor skala; den tidigare militära personalen (som avsiktligt hade utbildats
och övats mycket grundligt) utnyttjades som en ”kärna” av officerare och befäl att växa kring,
och möjliggjorde en snabb expansion.

Andra världskriget 1939-45 uppvisar i mångt och mycket samma mönster som det första; alla
deltagande länder utnyttjade värnplikt. Det kan dock vara värt att påpeka att länderna även
mobiliserade personal för civila ändamål med tvingande lagstiftning, exempelvis fabriks-
arbete. Detta innebar att även många kvinnor togs i anspråk. USA, som kom med i kriget
senare, var sist ut med att införa värnplikt 1940. Efter det amerikanska inbördeskriget 1861-
65 hade de dittills bara utnyttjat värnplikt under 1917.

Under det kalla kriget, efter 1945, fortsatte värnpliktsuttagen i Europa i stor skala eftersom
krigshotet mellan öst- och västblocken var fortsatt påtagligt. Efter ett tag återgick dock
Storbritannien till sitt ”historiskt naturliga” fredstillstånd av ett professionellt försvar, utan
värnplikt. National Service fasades ut till förmån för en All Volunteer Force (AVF), och
avskaffades helt 1960. Att det trots allt tog så lång tid berodde på det flertal mindre krig och
konflikter, ofta med kolonial bakgrund, som vidtog efter 1945 och som medförde behov av
militär personal. Att värnplikten trots allt avskaffades berodde bl.a. på att det vid Suezkrisen
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1956 tydligt visade sig att de brittiska värnpliktsstyrkorna inte var lämpade för denna form av
snabba insatser (Flynn 2002, s. 67-68). Intressant nog drog alltså inte Frankrike samma
slutsats vid detta tillfälle. Möjligen berodde detta på att värnplikt mer var ett ”normaltillstånd”
i Frankrike, samt att landet befann sig mitt i personalkrävande kolonialkrig, bl.a. i Algeriet,
vid just denna tidpunkt.

USA fortsatte längre med värnplikt, även om de faktiska värnpliktsuttagen under långa
perioder var relativt låga. För att underlätta jämförelsen med Sverige kan också nämnas att det
hela tiden, till skillnad från hos oss, fanns anställda/career soldater och lägre befäl vid sidan
av de värnpliktiga/draft. Under Koreakriget 1950-53 fungerade systemet tydligen väl, men
under Vietnamkriget 1965-73 (för USA:s del) kom det att bli allt mer impopulärt. Därför
avskaffades värnplikten 1973, och ersattes precis som i Storbritannien av en All Volunteer
Force (Flynn 1993). Några av motiven för detta har nämnts i avsnitt 2.6.

Under de återstående åren av det kalla kriget fram till 1989 skedde inga radikala förändringar
av denna sort; antalet värnpliktsländer förblev det samma. Däremot minskade successivt
värnpliktstid och värnpliktsuttag i många länder i västvärlden, till förmån för en ökad mängd
frivillig och anställd personal (Ajangiz 2002; Møller 2000).

3.2 Internationell utveckling efter 1989
Några år in på 90-talet börjande ett antal länder överge värnplikten. Anledningen till detta var
en kombination av det kalla krigets slut (d.v.s. minskat hot från öst), erfarenheter från
Gulfkriget 1991 och ett ökat fokus på internationella insatser/fredsfrämjande uppgifter som en
viktig uppgift för försvarsmakterna (Ajangiz 2002). Inte bara inom personalförsörjnings-
området, utan även i andra sammanhang har de flesta reformer av europeiska försvarsmakter
från 90-talet och framåt motiverats med anpassning till dessa nya omständigheter.

Först ut med avskaffande av värnplikten var Belgien, och därefter följde Nederländerna. Och
därefter följde Frankrike, som 1793 kan sägas ha skapat värnplikten som vi kände den idag,
men som i den nya världssituationen föredrog att kunna mäta sig med Storbritannien avseende
snabba och krävande internationella insatser framför att bevara historiska traditioner och en
armé med större numerär. Ytterligare länder har därefter följt efter, eller är på väg, bl.a.
Spanien, Italien och Tjeckien. De flesta nya östeuropeiska NATO-medlemmar tycks ha för
avsikt att avskaffa värnplikten som en del av en större reformering av sina försvarsmakter,
inklusive modernisering av materiel, men i flera fall anser man sig behöva avvakta innan
dessa reformer kan finansieras.

De länder som åtminstone hittills inte beslutat om att avskaffa värnplikten är Tyskland, de
nordiska länderna, de östeuropeiska länder som alltså inte haft råd att reformera sina försvar
och sydöstra Europa. De två sistnämnda kategorierna av länder torde oftare anse sig ha
näraliggande grannländer som kan utgöra ett hot eller ha oroväckande interna spänningar, i
jämförelse med andra europeiska länder.

Flera av de länder som behållit värnplikten har tonat ned dess betydelse relativt parallella
bemanningssystem med anställd eller annan frivillig personal, såsom i Danmark och
Tyskland. Således finns värnplikten formellt kvar, men dess betydelse för den faktiska
bemanningen av försvarsmakterna minskar.

Det kan vara värt att notera det största land i urvalet som f.n. inte är på gång med att formellt
avskaffa värnplikten, nämligen Tyskland, visar upp lite speciella omständigheter. Dels
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genomfördes Hitlertidens upprustning från en liten professionell armé (Reichswehr) som hade
bevarat en ”egen” kultur, vilket har lett till att principerna för dagens Bundeswehr förknippas
starkt med demokrati. Dels så genomför de många vapenvägrarna civil tjänst inom främst
hälso- och sjukvård, och tillför mycken ”billig” arbetskraft till den tyska kommunala sektorn,
som man ej vill gå miste om (Kanz 2003).

Det finns dock de som vill se förändringarna som en längre trend, och menar att värnpliktens
”kris” egentligen inte är så ny (Ajangiz 2002), utan att den kan spåras under de senaste c:a 40
åren. Med detta synsätt är Vietnamerans värnpliktsprotester och de senare årens avskaffande
av värnplikt delar i samma långsiktiga process. Förvisso finns de tidigare nämnda inom-
militära skälen att gå mot professionella styrkor; ökad komplexitet hos tekniskt avancerad
materiel ställer annorlunda krav på personalen, och krishanteringsstyrkor för internationellt
bruk är snabbare tillgängliga med anställd personal. Men Ajangiz menar att olika utom-
militära skäl är viktigare, och att värnplikten har kommit att förlora i legitimitet i takt med att
det moderna västsamhället har fått avmilitariserade värderingar och alltmer karaktäriseras av
individualism. Som ett stöd för detta påstående kan man konstatera att värnpliktsuttagen
(andelen tjänstgörande) successivt hade minskat i många länder redan före 90-talet, samtidigt
som värnpliktstiden kortats. Detta torde dels ha berott på att försvarsanslagen inte räckte både
till allt dyrare högteknologisk materiel och en omfattande värnplikt, och dels (åtminstone i
vissa länder) på ökade mängder värnpliktsvägrare.

Värnplikten som institution i Europa (till skillnad från i USA) klarade sig således igenom det
sena 60-talet och det tidiga 70-talets studentrevolter, Vietnamdemonstrationer och
fredsrörelse. Dock fanns där medvetenheten om att värnplikten åter kunde ifrågasättas, och att
dess legitimitet i breda folklager kanske inte var så stor att den skulle kunna tas för given
alltför länge när ”rysshotet” successivt smälte bort efter kalla krigets slut.

Ett ofta citerat verk som tar ett brett grepp för att beskriva det som utmärker informations-
samhället och trender inom det, beskriver några villkor som gäller för att kunna utföra
militära insatser i informationssamhällets tidsålder (Castells 1996, s. 454-456). Bakgrunden är
att västvärldens teknologiskt avancerade samhällen sedan 1970-talet sägs ha kommit att vara
alltmer avståndstagande till krigföring och till att staten ska kunna avkräva sina medborgare
uppoffringar i dessa sammanhang. Som den första punkten anger Castells att vanliga med-
borgare inte bör engageras, utan att en professionell armé skall utnyttjas. Som andra och
tredje punkt anges att det ska vara kort och ”kirurgiskt”, med minimal förstörelse. Castells
säger här egentligen inget mer än resonemangen hos Ajangiz, men han kopplar det specifikt
till det högteknologiska samhället och informationsåldern.

Att tolka försvarsmakters och politikers val av personalförsörjningssystem i dessa termer
kunde något förenklat beskrivas som att de betraktas som en del ”mode”, där beslutsfattare
väljer det som anses vara ”modernt”, om än med viss tröghet i övergångarna.

Inom försvarsområdet kan en ny era sägas ha inletts med terrordåden i USA 11 september
2001. Inte för att terrorism i sig var ett nytt fenomen för västvärldens länder, utan p.g.a.
storskaligheten i angreppen, den ändrade karaktären av terrordåden, och att de har kommit att
dominera ”säkerhetsagendan”. Hittills tycks de insatser från västvärldens länder i det som
åtminstone USA kallar ”kriget mot terrorismen” inte ha lett till så många nya slutsatser
angående vilka personalförsörjningssystem som principiellt är lämpliga. Slutsatserna verkar
snarare gälla hur insatserna prioriteras och dimensioneras. Den stora volymen soldater som
USA har på plats i Irak sedan 2003, har lett till betydande påfrestningar för den amerikanska
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armén. De sätt man hittills tycks ha hanterat detta är genom ett ökat utnyttjande av reserv-
förbanden, genom att öka andelen av den anställda militära personalen som finns i insats-
beredda förband (och motsvarande minska den i icke-stridande befattningar), samt att till del
använda marinkåren som avlastning av armén.

3.3 Utvecklingen i Sverige
I Sverige infördes redan 1808 inskrivning till det s.k. lantvärnet för ogifta män mellan 18 och
25 år, för att försöka råda bot på bristen på reservmanskap under det pågående finska kriget
(1808-09), som gick mycket illa för svensk del (Ericson 1999). Vid denna tidpunkt bestod den
svenska armén dels av indelta soldater, och dels av värvad trupp (anställda heltidssoldater).
De indelta soldaterna kan beskrivas som en hybrid av anställning, värnplikt och natura-
beskattning. Ett visst antal bönder skulle ställa upp med en indelt soldat och förse honom med
ett soldattorp. Dock så var denne soldat frivilligt rekryterad. I fredstid övade den indelte
soldaten en del av året, och brukade sitt torp under huvuddelen av året.

Lantvärnet, det första egentliga värnpliktsförsöket i Sverige, fick dock dåligt rykte eftersom
många lantvärnsmän drabbats av tarmsjukdomen dysenteri (även känt som ”lantvärnssjukan”
eller rödsot) med många dödsfall som följd, och avskaffades, varefter den svenska värnplikten
började om 1812 med ” den allmänna beväringsinrättningen” som omfattade män mellan 20
och 25 år. Det är viktigt att inse att 1800-talets beväringar/värnpliktiga endast var reserv- och
kompletteringsmanskap; de indelta respektive värvade soldaterna fanns kvar. Successivt
under 1800-talet ökade utbildningstiden för beväringarna för att 1892 nå 90 dagar, och den
tidsperiod då de kunde tas ut till tjänstgöring, vilken 1892 var mellan 21 och 40 års ålder.
Dessutom försvann 1860-72 successivt möjligheten till ”lega” respektive ”friköp”, vilka
innebar att sätta en annan person i sitt ställe (och antagligen själv betala den personen en viss
ersättning för detta) respektive att undkomma tjänstgöring genom att betala en viss avgift till
kronan.

Efter flera decennier av debatt införs den allmänna värnplikten i Sverige år 1901. Från detta
årtal övergår de värnpliktiga från att utgöra förstärkningsmanskap till att utgöra arméns
huvuddel, och de indelta soldaterna (med sina soldattorp) avskaffas. Ett argument från bl.a.
socialistiskt håll för värnpliktsreformen, var att förband med värnpliktiga ej ansågs kunna
användas mot den egna befolkningen. De indelta soldaterna, och i någon mån den värvade
truppen, betraktades som lojal mot kungen och ”etablissemanget”. Under 1800-talet förekom
flera gånger att arméförband användes mot demonstranter, och i samband med kravaller och
hungerupplopp (Ericson 2002). Ibland utbröt även skottlossning med dödsoffer som resultat.
Det är troligen så långt tillbaka som i dessa svenska 1800-talshändelser som man skall söka
orsakerna till åsikten att en yrkesarmé är ”odemokratisk” och att värnplikt kan vara en garanti
för demokrati.

Under 1900-talet har tjänstgöringstiden för värnpliktiga varierar kraftigt, beroende på
världsläget, och varit betydligt längre i krigstid än i perioder av fred och avspänning. Några
siffror kan belysa detta: 250 dagar 1914 (första världskriget), 90 dagar 1925, 360 dagar 1941
(andra världskriget), och 270 dagar 1948. Under perioden 1925-41 och sedan 1992 har
dessutom delar av de värnpliktiga undantagits från utbildning/tjänstgöring genom den s.k.
”kategoriklyvningen” respektive ”utbildningsreserven”. Under dessa tider har ”allmän
värnplikt” egentligen varit en politiskt utnyttjad beteckning som ej helt varit en saklig
beskrivning av det faktiskt tillämpade personalförsörjningssystemet.
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Under andra världskriget skedde flera förändringar som bestått intill våra dagar, då befäls-
värnpliktiga, reservofficerare och hemvärn infördes. Värnpliktiga och frivilliga kom därmed
även att utnyttjas för uppgifter som tidigare varit förbehållen anställd personal. Genom
successiva reformer kom all anställd militär personal från 1982, då den s.k. nya befäls-
ordningen NBO infördes, att utgöras av en enda officerskategori eftersom de tidigare under-
officerarna slogs ihop med den ”egentliga” officerskåren. Redan tidigare hade underbefälen
försvunnit som egen kategori. Denna förhållandevis extrema renodling av de militära
personalkategorierna – alla soldater är värnpliktiga och all heltidsanställd militär personal är
(yrkes)officerare – framstår som ovanlig i internationell jämförelse. Det tycks ha legat
”jämlikhetsmotiv” bakom (att ej skilja så skarpt på olika personalkategorier), och
utgångspunkten tycks ha varit att officerarnas huvudverksamhet i fred var värnplikts-
utbildning snarare än att hålla en viss mängd stående förband i beredskap. Bemanningen av de
internationella insatser som trots allt förekommit, under lång tid mest som ”FN-förband”
(Ericson 1996), har därför fått ske vid sidan om, med frivilliga som redan genomgått värn-
plikten, men som inte utbildats tillsammans som ett förband under värnpliktstiden.

Under studentrevolternas och Vietnamdemonstrationernas era, slutet av 1960- och
början/mitten av 1970-talet, ökade mängden värnpliktsvägrare, och vissa förslag om att
avskaffa såväl värnplikten som försvaret som helhet förekom i vänsterkretsar. Dessa protester
blev dock aldrig tillräckligt omfattande för att i grunden hota värnpliktssystemet, varken i
Sverige eller i något annat europeiskt land. Däremot ledde de till olika reformer, vad gäller
möjligheten till vapenfri tjänst, värnpliktsinflytande under tjänstgöringen o.s.v.

Sverige kan också sägas ha behållit värnpliktssystemet och övriga arrangemang kring
personalförsörjningen tämligen oförändrade efter 1989 och åtminstone fram till 2005, med
den skillnaden att nu mindre än en femtedel av de unga männen tas ut till
värnpliktstjänstgöring. Denna process inleddes 1992 då den tidigare nämnda
utbildningsreserven infördes, varefter värnpliktsuttagen successivt minskade. Under 2005
inställde sig 47 253 unga män till mönstring, samtidigt som ytterligare 8 442 män i
åldersklassen inte behövde ställa in sig. Av de män som mönstrade skrevs 10 169 in till
befattningar för värnplikt, d.v.s. 21,5% av antalet mönstrande och 18,3% av det totala antalet
män i åldersklassen. Förutom dessa skrevs 437 kvinnor av totalt 1107 antagningsprövade,
d.v.s. frivlliga, in till befattningar för värnplikt. Kvinnorna utgör idag således 4,1% av det
totala antalet inryckade (Pliktverket 2006). Med ÖB:s nuvarande uppfattning, att ungefär
8500 soldater behöver utbildas varje år (Syrén 2006), och nuvarande antal kvinnor, skulle det
innebära c:a 8000 inryckande värnpliktiga män, vilket är c:a 14% av åldersklassen.

I Sverige har sedan början-mitten av 90-talet en successiv tyngdpunktsförskjutning mot
internationella insatser skett i de politiska uppgiftsställningarna till försvarsmakten. Däremot
har Sveriges faktiska förmåga att ställa upp på internationella insatser i försvarsdebatten vid
flera tillfällen ansetts vara mindre än vad man kunde förvänta sig med försvarsutgifter i
storleksordningen 40 miljarder kronor, och mot bakgrund av de successivt ökade gemen-
samma europeiska ambitionerna på området. Särskilt omdebatterade blev insatserna i Kosovo
1999 då det tog det uppåt fem månader att få en svensk s.k. snabbinsatsstyrka på plats, och
även volymen på de svenska insatserna har ibland kommit att diskuteras. Just erfarenheterna
från Kosovo var betydelsefulla när EU:s krishanteringsstyrka lanserades vid toppmötet i
Helsingfors i december 1999, under den något klumpiga beteckningen ”Headline goal task
force” (EU 1999).
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Det har dock tagit ganska många år att få acceptans för ens delar av de förändringar som
Försvarsmakten föreslagit. Inom Försvarsmaktens perspektivplanering, den långsiktiga
studieverksamhet inom Försvarsmakten som genomför den grundläggande underlagsfram-
tagningen rörande försvarets framtida utseende inför de återkommande politiska försvars-
besluten, har man i flera år förespråkat reformer bl.a. innebärande kontraktering av ett antal
soldater (Försvarsmakten 1999, s. 140-142, Försvarsmakten 2003, Försvarsmakten 2004).

För att förklara den tilltänkta och önskade förändringen och få stöd för den, har ÖB vid två
tillfällen skickat ut små pedagogiska skrifter till all sin personal (Syrén 2004, Syrén 2006).
Den tidigare boken innehöll lite mer bestämda uttalanden om värnplikten:

”Även värnplikten måste reformeras i grunden. Systemet är inte längre logiskt…

I de underlag som jag lämnat in till regeringen inför försvarsbeslutet har jag understrukit
behovet av helt nya system för personalförsörjning, inklusive värnplikt…

Och värnplikten? Kommer det 100-åriga värnpliktssystemet fortfarande vara grunden för hur
vi fyller våra förband med soldater? Mitt svar är både ja och nej. Ja, lagen om allmän
värnplikt skall vara kvar. Tillämpningen skall däremot anpassas efter aktuellt omvärldsläge
och de behov som är direkt kopplade till hur vår omgivning ser ut. Idag och inom överskådlig
tid är vårt behov i första hand förband som kan nyttjas internationellt. Det innebär att dagens
regelverk måste förändras i grunden. Jag ser mer av frivillighet och mindre av tvång i min
vision… På lite sikt vill jag att systemet reformeras mer grundligt.”
(Syrén 2004, s. 10, 43, 44)

I den senare boken kan man se lite mer försiktiga formuleringar:

”Jag vet att värnpliktsfrågan engagerar många, både inom och utom Försvarsmakten. Det är
i grunden en politisk fråga, men så här ser jag på värnpliktssystemet.

Vad vi kallar saker kanske inte är det viktigaste. Etiketter är inte så intressanta. Det som
betyder något är innehållet.

Vi går inte mot ett yrkesförsvar, snarare mot ett ”kontraktsförsvar” med höga krav på
professionalism. Ingen blir soldat på livstid. Inte ens officersyrket skall med nödvändighet
vara en karriär för hela yrkeslivet.”
(Syrén 2006, s. 34)

Trots ÖB:s försiktigare ordval (som ändå innebär ett fortsatt önskemål om förändringar på
officerssidan) har det faktiskt hänt en del sedan 2004. Anledningen till det torde vara den
nordiska snabbinsatsstyrkan, Nordic Battle Group. Som en vidareutveckling av EU:s
Headline Goal skall ett antal bataljonsstridsgrupper om c:a 1500 man för snabba insatser
utvecklas, redo att påbörja nya fredsfrämjande insatser. Avsikten är att två stridsgrupper inom
EU skall ha beredskap åt gången, och Sverige har tagit på sig att leda en styrka som skall stå i
beredskap från januari 2008. Även Norge, Finland och Estland bidrar till den svenskledda
styrkan (Syrén 2006, s. 29-33). Detta har lett till vissa förändringar i värnpliktstillämpningen
från 2005. Tanken är att de som skall stå i beredskap för snabbinsatsstyrkan skall utbildas som
ett förband redan som värnpliktiga, och den av Försvarsmakten önskade möjligheten till
beredskapskontraktering har till sist införts.
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3.4 Olika typer av värnpliktsutnyttjande och personalförsörjnings-
system

När debatt kring värnplikt har förekommit i Sverige under senare år, är det lätt att få intrycket
att det finns två system att välja mellan – värnplikt och ”yrkesförsvar”. En så enkel indelning,
som troligen har tillkommit av polemiska skäl, missar dock det faktum att det bakom
rubrikerna göms mycket olika system för personalförsörjning. Detta gäller särskilt värnplikts-
rubriken, och dessutom finns det många blandformer som inkluderar både värnpliktig och
frivillig/anställd personal. Denna mer nyanserade bild har förhoppningsvis framgått redan i
den historiska bakgrundsbeskrivning som skisserats tidigare i kapitlet.

I någon mening kan även det som normalt uppfattas som utpräglade värnpliktssystem vara ett
slags blandformer, i och med att åtminstone en militär personalkategori – officerarna –
tenderar att vara frivilliga och anställda. Vi bortser dock från detta i etiketteringen, eftersom
ett personalförsörjningssystem där även samtliga officersbefattningar bemannas med värnplikt
ej tycks förekomma (eller i modern tid ha förekommit) i något land.

Om man önskar införa fler än två steg på skalan värnplikt – professionellt försvar8 finns det
flera sätt att göra detta på. En synnerligen generell uppdelning av militär personalförsörjning
(Møller 2002) identifierar fem olika kategorier:

• Ad hoc-mobilisering, d.v.s. försvaret organiseras först då det behövs av medborgarna
själva

• Permanenta milisstyrkor9

• Värnplikt
• Frivilligt rekryterade styrkor (all-volunteer forces)
• Legosoldater (mercenaries, yrkessoldater ej knutna till någon stat)

Dessa fem kategorier kan sägas definiera en skala från ”medborgare i vapen” till privatisering
av säkerheten. Møller påpekar att de flesta verkliga personalförsörjningssystem uppvisar en
blandning mellan dessa renodlade kategorier. Med fokus på västvärlden av idag konstaterar
Møller själv att de två yttersta kategorierna (ad hoc-mobilisering respektive legosoldater) inte
är förenliga med en stark stat med monopol på legitim våldsanvändning, vilket är det normala

                                                  
8 Jag använder i denna uppsats huvudsakligen beteckningen ”professionellt försvar”, då beteckningen
”yrkesförsvar” i Sverige tenderar att användas som en negativ etikett i polemiska syften, och
direktöversättningar av all-volunteer forces såsom ”frivilligförsvar” tenderar att ge felaktiga
associationer till att enbart gälla de frivilliga försvarsorganisationerna såsom Lottakåren. Det finns ett
intressant exempel på hur ÖB försöker undvika att koppla ihop anställning/kontraktering av soldater
med begreppet yrkesförsvar, där han menar att eftersom man inte avser att ha anställda som är soldater
på livstid, är det inte yrkesförsvar (Syrén 2006, s. 34).
9 Milisstyrkor och övriga styrkors milisinslag i övriga styrkor väljer Møller att dela in ytterligare:
central militär roll (Schweiz), delvis oberoende militär roll (Finland och Österrike), en stödjande
militär roll (Danmark och Norge), och en icke-militär roll (Storbritannien och USA). I just detta fall
blir indelningen problematisk, eftersom den egentligen inte skiljer på ”miliskaraktär” hos de faktiska
värnpliktsstyrkorna respektive närvaron av ett frivilligt rekryterat hemvärn, som finns i Sverige och
Norge, men inte i Finland. Egentligen visar Møllers försök till uppdelning av miliskategorin mest på
att det går att dela in de olika värnpliktskategorierna i ännu fler underkategorier eftersom det oftast
finns några unika drag hos varje land.
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i välutvecklade länder i bl.a. västvärlden10, och att det därför är de återstående tre kategorierna
som utgör reella val avseende personalförsörjning:

• Milisstyrkor enligt schweizisk modell
• Värnplikt enligt klassisk europeisk modell
• Professionella/frivilliga styrkor enligt amerikansk modell11

Med svenska ögon kan uppdelningen av miliser och värnpliktsarméer i två olika kategorier
möjligtvis framstå som svårbegriplig, och närmast som olika namn på samma sak. Man bör då
åter vara medveten om att värnplikt (i den bredare meningen militär tjänstgöring med tvång) i
olika länder har getts ganska olika principiell utformning. En viktig skillnad är om värnplikts-
tiden enbart används för utbildning, varefter den värnpliktige hemförlovas och placeras i en
mobiliseringsreserv, eller om även tjänstgöring ingår direkt efter utbildningen. Renodlade
milisstyrkor är av den första kategorin. I det senare fallet kan man tala om stående militära
förband som bemannas med värnpliktiga. Det senare har snarast varit regel i (tidigare)
värnpliktsländer på kontinenten, t.ex. då förband stod i ständig beredskap i Centraleuropa, på
ömse sidor om järnridån. I Sverige har armén huvudsakligen haft miliskaraktär, medan
flygvapnet och flottan har haft större inslag av faktisk tjänstgöring och upprätthållande av
beredskap under värnpliktstiden. Tjänstgöringstiden tenderar då att bli längre.

I länder som tillämpar värnplikt har det också varit vanligt att man vid sidan av de värn-
pliktiga dessutom har en viss mängd anställda soldater, och en underofficerskategori (non-
commissioned officers, NCO, normalt vidareutbildade anställda soldater) med en ställning
mellan soldater och officerare. Tendensen hos de europeiska länder som har behållit värn-
plikten har varit att de värnpliktiga blir färre och de anställda soldaterna och underofficerarna
relativt sett blir fler. Kategoriseringen som ”värnpliktsland” definieras således inte av
avsaknaden av anställda soldater utan av närvaron av en reell militär tjänstgöringsplikt för
åtminstone delar av befolkningen.

I sin kategorisering av olika länder lägger Møller även in historiken och den politiska
beslutssituationen, samt möjliggör en blandkategori mellan värnplikt och milisstyrkor, och
hamnar då i sju olika kategorier för att belysa nuläget (Møller 2002, s. 281):

• Reguljär värnplikt12

• Värnplikt med stora milisinslag
• Ren milis
• Avvaktar politiskt beslut att avskaffa värnplikten

                                                  
10 Observera att diskussionen gäller renodlade personalförsörjningssystem. Att vissa västländer ibland
anlitar legosoldater från s.k. privata militära företag som kompletterande trupp i mindre skala, för att
utföra uppgifter vid fredsfrämjande insatser, ändrar inte på denna diskussion. Det går svårligen att
tänka sig att ett västland helt avskaffar sitt statliga försvar för att enbart bli kund hos något av dessa
företag.
11 Jag har valt att behålla Møllers egen exemplifiering. Man bör dock vara medveten om att USA
ingalunda är världens mest utpräglade exempel på ”yrkesförsvar”, i och med att de har märkbara
reserver – 1,2 miljoner jämfört med 1,4 miljoner aktiva (se bilaga 2). Under senare år har dessa
kommit att utnyttjas mer än någonsin tidigare, även för insatser utomlands, t.ex. i Irak.
12 I Møllers uppdelning hamnar länder i kategorin ”reguljär värnplikt” även om de har ett blandsystem
med förhållandevis stor andel frivillig/anställd personal. Ett exempel på detta är Danmark, som
möjligtvis något paradoxalt beskriver sig själva som ”en professionell armé byggd på värnplikt”
(Scharling 2002).
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• Avveckling av värnplikten pågår
• Ingen värnplikt – nyligen avskaffad
• Ingen värnplikt – tradition

I kategorin ”värnplikt med stora milisinslag” hamnar Sverige, tillsammans med Finland och
Österrike. Bland Europas länder får endast Schweiz etiketten ”ren milis”. 20 länder (varav
många i Östeuropa och på Balkan) får etiketten ”reguljär värnplikt”. Med Møllers kategorier
som utgångspunkt bör man således åter observera att den exakta svenska innebörden av
”värnpliktsförsvar” inte går igen i särskilt många andra länder. Under den tid som gått sedan
Møller sammanställde sin tabell, som beskriver situationen c:a år 2000, har ytterligare några
av Östeuropas nya NATO-länder beslutat att avskaffa värnplikten, så listan ser något
annorlunda ut idag. Møllers lista och ett försök att sammanfatta dagsläget återfinns i bilaga 1.

Gränserna mellan Møllers kategorier är inte alldeles självklara, vilket visas av att Norge
placerats i en annan kategori än Sverige och Finland, trots dessa tre länder uppvisar betydande
likheter sinsemellan, och att Norge och Danmark placerats i samma kategori trots att
Danmark har betydligt större inslag av anställd personal. Dessutom är några kategorier
mindre relevanta för den kvantitativa delen av en effektivitetsjämförelse. Det torde vara mer
intressant att veta vilket av olika värnpliktssystem som landet faktiskt har just nu, än att de
överväger att byta. Vill man skilja på länder som nyligen har avskaffat värnplikten och övriga
utan värnplikt, behöver den tiden som har gått snarast relateras till en omställningstid för att få
nya arrangemang på plats och omsättningstid för den militära personalen, än till förekomsten
av tradition eller ej.

Eftersom vissa internationella insatser förutsätter snabbt tillgängliga styrkor, torde det
dessutom vara intressant att skilja på värnpliktssystem som innebär värnpliktsbemanning av
stående styrkor respektive värnpliktsutbildning till mobiliserande styrkor. Därutöver finns
således professionella styrkor och blandsystem, där värnplikt förekommer, men den varken
utgör en huvudsaklig bemanningsprincip för styrkorna eller används för att ge stora reserver.

Detta har sammantaget lett till att följande kategorier utnyttjats i denna studie:
• värnpliktsbemanning av stående styrkor
• värnpliktsbemanning av mobiliserande styrkor
• blandsystem
• professionella styrkor

Hur olika länder indelats i kategorier framgår av avsnitt 2.5 och resultaten återfinns i avsnitt
5.1 och bilaga 1-2.
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4 Att utvärdera effekt och effektivitet i försvars-
sammanhang

För att kunna utvärdera effektivitet krävs att ett outputmått relateras till ett inputmått. Således
måste i detta fall effekten av en försvarsmakt (alternativt delar av den) relateras till dess
kostnader. Det finns betydande metodproblem förknippade med att mäta eller uppskatta såväl
kostnader som effekter i försvarssammanhang, vilket naturligen har bäring på möjligheten att
få fram ett rättvisande mått på effektivitet13. I detta kapitel kommer några aspekter på detta att
diskuteras.

4.1 Effekt
Olika anledningar till att det kan vara svårt att mäta eller uppskatta effekten (outputen) av en
militär organisation eller dess ingående komponenter, kan hittas i både nationalekonomisk
teori och inom olika militärvetenskapliga områden.

I inledningen till sin försvarsekonomiska artikelsamling, som är något av ett standardverk,
påpekar redaktörerna Hartley och Sander (2001, s. xxxiii-xxxiv) att egentlig försvarsoutput är
svårt att mäta, och att försvar dessutom delar egenskaper med många andra kollektiva
nyttigheter14. Detta betyder bl.a. att en analys kring det försvarspolitiska beslutsfattandet ser
olika ut om man antar att de politiska beslutsfattarna vägleds av samhällsnytta (välfärds-
maximering) eller röstmaximering15. De påpekar också att mätning/utvärdering av försvars-
output är extra svårt för utomstående bedömare, även om en del indikatorer finns tillgängliga.
En output som formuleras i termer av fred, säkerhet eller beskydd (vilket kan ligga nära till
hands om man tar fasta på egenskapen kollektiv nyttighet) blir helt klart vag och svåråtkomlig
för reell utvärdering. Olika former av mått på förmåga eller kapacitet bör kunna göras mer
meningsfull som mått, men inte nödvändigtvis enkla att utvärdera. Det vanligaste,
hänvisningar till antal soldater, fartyg, flygplan och andra ”tabellvärden” fokuserar egentligen
på inputs och intermediära outputmått, snarare än ”egentlig” output. Denna typ av mått kan
                                                  
13 Effektivitet utnyttjas som begrepp i denna uppsats, men begreppet kostnadseffektivitet hade lika
gärna kunnat väljas. Notera att detta på engelska motsvaras av begreppet efficiency, eftersom
effectiveness snarast har innebörden ”uppnå hög effekt”. I försvarssammanhang ser man på engelska
därför fraser som ”effective and efficient solutions”, när man vill markera att båda aspekterna är
viktiga. På svenska används nog ofta effektivitet i båda dessa innebörder. Eftersom denna studie
relaterar ett intermediärt outputmått (som kunde ses ”produktion av insatser” eller ”produktion av
beredskap”) till kostnader (en resursförbrukning) kunde man i detta fall nästan lika gärna se det som
en jämförelse mellan olika försvarsmakters och personalförsörjningssystems produktivitet.
Anledningen till att begreppsparen effekt och effektivitet utnyttjas snarare än produktion och
produktivitet, är att de valda måtten är en kompromiss för att hitta något som är relativt enkelt mätbart,
och där syftet är att så långt som möjligt uppskatta den ”egentliga” effekten. Begreppen produktion
och produktivitet har uppfattats som snävare i sin innebörd och riskerar att inte ge lika tydliga
associationer till detta syfte.
14 En kollektiv nyttighet (public good) är i nationalekonomisk teori något som kan konsumeras av en
person, utan att detta (i någon betydande mening) inkräktar på en annan persons konsumtion av
samma vara, bl.a. till skillnad från privata varor. (Ytterligare kategorier av varor finns, men berörs ej
här.) Exempel på kollektiva nyttigheter är ren luft eller fred och säkerhet, medan en chokladkaka är en
privat vara.
15 Analysmodeller som utgår från antaganden om röstmaxiering brukar betecknas public choice. Det är
en teoribildning inom nationalekonomi och statsvetenskap som studerar beslutsfattande hos bl.a.
politiska aktörer med antaganden om rationella val som syftar till nyttomaximering, vilket för sittande
politiker normalt innebär möjligheten att bli omvald, därav röstmaximering.
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bli en mer relevant approximation till output om de i något avseende kvalitetsjusteras. Några
konkreta exempel:

• Snarare än att räkna alla flygplan som en försvarsmakt har, räknas de som är faktiskt
användbara för en viss typ av uppdrag eller miljö. (Annars finns en risk att måttet
överskattar ”värdet” av försvarsmakter som egentligen bara är gigantiska skrotupplag.)

• Snarare än att räkna hur många soldater som ett land totalt säger sig ha, räknas hur
många som faktiskt kan sättas in i en viss typ av insats, t.ex. en internationell insats.
Om stora delar soldatvolymen i själv verket består av reserver som p.g.a. bristande
utbildning eller utustning är oanvändbara, eller otillgängliga för aktuella insatser p.g.a.
olika regelverk, kan skillnaden mellan siffrorna bli enorm!

• Genom att enbart räkna de förband som är tillgängliga inom en specificerad tidsrymd,
eller med en specificerad förvarning, tas hänsyn till det som brukar kallas beredskap

Beredskap är en mycket viktigt aspekt när olika förband och försvarsmakter skall jämföras.
Erfarenhetsmässigt är hög beredskap hos förband mycket kostnadsdrivande, därför är det
normala hos försvarsmakter att långt från alla förband är insatsberedda med kort varsel (Betts
1995). Detta kan också beskrivas som att det normalt finns en avvägning mellan hög
beredskap och stor volym inom en given kostnadsram. Förband med mycket olika beredskap
personalförsörjs inte sällan på olika sätt. De olika personalförsörjningssystem som beskrivs i
avsnitt 3.4 är olika lämpade för förband med hög respektive låg beredskap.

Från en militärteoretisk utgångspunkt kan man konstatera att det är brukligt att dela in
krigföringen och militära operationer i fyra nivåer – politisk-strategisk, militärstrategisk,
operativ och taktisk nivå16 (Försvarsmakten 2002, s. 69-71). Eftersom uppgifter och målsätt-
ningar ser olika ut på dessa nivåer (om än hierarkiskt relaterade till varandra) och ofta avser
olika tidsrymder, kommer också relevanta outputmått att se olika ut beroende på om analysen
tar sikte på taktisk, operativ eller strategisk nivå. Motsvarande nivåindelning återfinns också i
litteratur som behandlar försvarsrelaterade effektmått mer med sikte på matematisk model-
lering (Eriksson 2006, s. 58-61; NATO 2004)

Förutom argument grundade på olika teorier, oavsett om de är av ekonomisk-vetenskaplig,
militärteoretisk eller annan natur, finns en grundläggande svårighet av rent empirisk natur: det
finns förhållandevis lite ”riktiga” och moderna data att tillgå när det gäller militära organisa-
tioners, förbands och materielsystems effekt under ”skarpa” förhållanden. I många fall förlitar
man sig således på t.ex. professionella bedömningar, simuleringar eller erfarenheter från
övningar snarare än från ”skarpa” insatser när man bedömer om förband duger för insatser,
hur många förband som kan sättas in samtidigt, hur snabbt de kan komma på plats (vilken
beredskap de har) o.s.v. Detta kan möjligen leda till att länder som har aktuell erfarenhet av
insatser eller krig har en mer välgrundad uppfattning om vad deras förband ”går för” än andra
länder.

                                                  
16 Dessa begrepp ges i militärteorin lite annan innebörd än de har kommit att få som lånebegrepp inom
företagsekonomisk terminologi eller strategihierarkier inom företagsvärlden. Operativ nivå är högre än
taktisk nivå, eftersom militära operationer avser en mer omfattande verksamhet än enstaka strider och
insatser, som är det som taktik avser. Ingen nivå är heller högre än den strategiska, och
motsvarigheterna till vision eller affärsidé ligger således inom den strategiska nivån, närmast den
politisk-strategiska (Ax m.fl. 53-61). Att göra en tydlig åtskillnad mellan en politisk-strategisk och en
militärstrategisk nivå är ett typiskt drag för dagens västerländska demokratier, och ingick inte i äldre
tiders militärteoretiska tänkande.
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Svårigheten att enkelt och entydigt definiera militär ”output” eller effekt illustreras också av
några publicerade mått och resonemang som fundamentalt skiljer sig åt.

Warner och Asch (1996), vars artikel diskuteras närmare senare, sätter likhetstecken mellan
beredskap (readiness) och output alternativt produktivitet, men motiverar inte så tydligt vad
som skall anses ingå i detta mått. Att se beredskap, vilket i försvarssammanhang normalt
anses vara mer liktydigt med ”hur snabbt man kan göra något”, eller ”hur mycket man kan
göra inom viss tidsrymd” som produktivitet är inte okomplicerat i en situation där en
försvarsmakt ställs inför situationen att pågående militära insatser skall genomföras samtidigt
som beredskap för nya skall upprätthållas, d.v.s. där inte hela organisationen inriktas mot en
och samma operation. Warner och Asch:s analys kan sägas förutsätta förekomsten av ett
entydigt, externt sätt att mäta beredskapen, givet en viss militär organisation, som ej
diskuteras i deras artikel. Det kan dock kort konstateras att beredskap i sig är ett
mångfacetterat begrepp som i militära sammanhang utnyttjas med olika innebörder (Betts
1995). Genom att fokusera på beredskap torde man dock undvika att hamna alltför nära
inputsidan, i och med att en kvalitetsjustering (åtminstone i tidsdimensionen) närmast
definitionsmässigt ingår i detta mått, som nämnts tidigare.

Ett helt annat sätt att se på effekt är en spelteoretisk analys av ett försvars avskräckande
verkan (Jacobsson 2000). I den enklaste formen av analys är syftet att finna de minsta
försvarssatsningar som är tillräckliga för att avskräcka en fiende från att anfalla. Detta innebär
alltså att återknyta till den kollektiva nyttigheten ”fred”, och utvärdera om försvaret lyckas
producera denna. Effekten av ett försvar är således 0 eller 1 och kan beskrivas med en enkel
stegfunktion. (Om man försöker ta hänsyn till alliansförhållanden, osäkerheter o.s.v. blir
analysen betydligt mer komplicerad.)

Denna typ av analys utgår från ett territorialförsvars- och avskräckningsperspektiv och att
syftet med ett försvar kan sägas vara att det inte behöver användas. Behöver man använda det
har man med detta synsätt i någon mening misslyckats med sin försvarspolitik. Ett sådant
perspektiv är därför inte lika relevant i dagens läge som den kunde vara under det kalla kriget,
eftersom de flesta försvarsmakter idag förmodas delta i internationella insatser. Många
länders försvarsmakter har för all del varit inblandade i många militära insatser och mindre
krig under perioden efter 1945  utan att man såg det som att man hamnat i ett krig som hotade
nationens existens. Detta gällde framför allt de större västländerna, som var inblandade i så
väl kolonialkrig som krig som hörde samman med öst-väst-konflikten, och därtill hade styrkor
placerade i allierade länder.

Historiskt har resonemang av den sort som Jacobsson för faktiskt använts i faktisk svensk
policyutformning, på den tiden normalt kombinerad med den s.k. marginaldoktrinen, som
antog att Sovjetunionen endast kunde avsätta en mindre del av sina styrkor för ett anfall mot
Sverige, eftersom ett anfall mot Sverige endast kunde vara aktuellt vid ett storkrig i Europa.

I dag torde ett relevant outputmått dock behöva ta hänsyn till faktisk och tilltänkt användning
av försvaret. Warner & Asch:s beredskapsmått, om än lösligt definierat, är principiellt av
denna sort.

Om vi återknyter till den tidigare diskussionen om skillnaden mellan input, intermediär output
och egentlig output, kan ett försök att skissera de principiella skillnaderna mellan att utnyttja
mått av dessa kategorier se ut på följande sätt:
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                   mer rättvisande mått på ”nytta” om det väl kan mätas 

 i allmänhet enklare datainsamling

 realistisk avvägning mellan 
     rättvisande och mätbart?

Input Intermediär output Egentlig output

I valet av konkret mått för att uppskatta output tvingas man således göra en avvägning mellan
ett mer korrekt, egentligt outputmått som kan vara nästan omöjligt att kvantifiera på ett
entydigt sätt, och ett intermediärt outputmått som lättare går att kvantifiera, men som inte
fullständigt och entydigt mäter det man ”egentligen” vill komma åt. I denna studie används
den senare typen av mått, då detta är mer förenligt med en benchmarkingstudie, d.v.s. att
använda kvantitativa mått som går att få tag på, för att möjliggöra en bred jämförelse.

I denna studie används således volym av internationella insatser (antal man i insats) som
outputmått, så som beskrivs i avsnitt 2.3. Förutom att måttet är rimligt lätt tillgängligt, torde
det ha mer relevans med tanke på dagens fokus på internationella insatser snarare än krig på
höga konfliktnivåer. Medan man i krigsscenarier påminnande om det befarade tredje världs-
kriget kunde lägga fokus enbart vid eldkraft (förmåga att slå ut fiendens mål), brukar
soldater/personal på plats anses vara en oundgänglig del av fredsfrämjande insatser. De
politiska ambitionerna rörande europeiska insatser brukar också specificera det antal man som
avses kunna sättas in. När EU:s krishanteringsstyrka”Headline goal task force” lanserades,
sades att den skulle omfatta den fulla skalan av s.k. Petersbergsuppgifter17, inklusive de mest
krävande (på högre konfliktnivå) i operationer av upp till en armékårs storlek, upp till 15
brigader eller 50-60.000 man i upp till 1 år, med tillägg av nödvändiga flyg- och
marinförband (EU 1999)18. Det kan således sägas finnas en politisk acceptans för att mäta
militära insatser i antal man, när vissa kvalitets- och beredskapskrav ställts på styrkorna.

Genom att fokusera på antal man, hamnar markstridskrafterna, arméförbanden, i centrum för
analysen. För en rättvisande jämförelse mellan bidrag av flyg- och marinstridskrafter behöver
troligen andra mått utnyttjas, som ej har utvecklats för denna studie. Ett intryck från de
utnyttjade datakällorna för denna studie är att olika länders bidrag av flyg- och marinstrids-
krafter inte bara skiljer sig åt i volym, utan även skiljer sig mer åt i kvalitet och karaktär än
bidragen av markstridskrafter. Således kan det vara ett krävande arbete att ta fram de tidigare
nämnda måtten.

Man kan möjligen undra vad det blev av övrig försvarsoutput, för att t.ex. producera den
kollektiva nyttigheten säkerhet. Även om de internationella insatserna har kommit att ges allt
större tyngd i västvärlden, är de ju inte den enda uppgiften. Med antagandet att annan output
(i nationella uppgifter) kan fås att bli ”tillräckligt bra” inom ramen för ett personal-
försörjningssystem som tillgodoser kravet på internationella insatser med tillräckligt kvalitet
                                                  
17 I likhet med många fenomen eller överenskommelser inom EU döpt efter platsen där aktuellt EU-
toppmöte avhölls. Skalan omfattar insatser från humanitär hjälp till fredsframtvingande uppgifter (hög
konfliktnivå). Syftet med definitionen är att ge EU en roll i mångfald av operationer, men samtidigt
göra en gränsdragning mellan EU:s och NATO:s områden (EU 1999).
18 Denna storlek på styrkan valdes troligen för att den motsvarade den styrka som NATO detta år hade
satt in i Kosovo, d.v.s. ungefär en armékår. Den europeiska ambitionsnivån var således att kunna
genomföra en sådan insats även utan USA:s stöd.
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och beredskap, kan det valda outputmåttet vara rimligt även om vissa nationella uppgifter
finns.

4.2 Kostnader
Även om kostnader är ett slags input som rent principiellt är lättare att mäta än en diffus
output, finns det olika val att göra även på kostnadssidan. Ur en principiell, och mer teoretisk
utgångsvinkel torde den samhällsekonomiska kostnaden (social cost) vara den ”rätta”
kostnaden att beakta, och detta är också grunden för de nationalekonomiska studier av
värnplikt som har gjorts, och som kortfattat återges senare i denna uppsats. Grunden för
uppskattningen av samhällsekonomiska kostnader är alternativanvändningsbegreppet, d.v.s.
att uppskatta vilka uppoffringar som är förenade med att ha ett försvar. Detta behöver inte
vara samma sak som försvarsbudgeten. I praktiken kan den samhällsekonomiska kostnaden
vara svår att uppskatta, eftersom den är beroende av modeller, antaganden och svårfångade
data. Ett viktigt inslag i att uppskatta den samhällsekonomiska kostnaden av ett värnplikts-
försvar, är därför att göra realistiska antaganden om alternativanvändningen av de
värnpliktiga. Hur stor andel skulle ha varit i reguljär anställning respektive arbetslösa?
Tillförs de värnpliktiga erfarenheter som är så värdefulla på arbetsmarknaden att det ökade
”humankapitalet” delvis kompenserar för den tid som värnpliktstjänstgöringen tar? Som synes
är frågorna inte enkla, och det tycks som om skillnaden mellan försvarsbudgeten och ett
värnpliktsförsvars samhällsekonomiska kostnad till del är konjunkturberoende, eftersom
ungdomsarbetslösheten brukar vara ganska konjunkturberoende.

Som en förenkling bygger denna studie därför i huvudsak på försvarsbudgeten, alltså
statsfinansiella utgifter, som kostnadsdefinition. Detta betyder alltså försvarsutgifter/defence
expenditure enligt det sätt som bl.a. FN begär in uppgifter, och som tidigare förklarats i
avsnitt 2.2. Ett sådant kostnadsmått kan också sägas ha en relevans för sådana beslutsfattare
som har tilldelats en budget och en specifik uppgift att lösa, snarare än att ha ålagts att själva
utöva en generell omsorg om samhällsekonomin i stort i alla sina organisationsinterna beslut.

Även om det principiellt finns såväl plus- som minusposter om man önskar räkna om från
försvarsutgifter till samhällsekonomiska kostnader, torde ett värnpliktssystem normalt vara
samhällsekonomiskt dyrare än professionell personal, eftersom den marknadsmässiga lönen
inte redovisas. Detta framgår också av några nationalekonomiska studier av värnpliktens
effektivitet som redovisas i nästa avsnitt. Denna studies val av kostnadsdefinition (jämfört
med att välja den samhällsekonomiska kostnaden) innebär således att värnplikt kan framstå
som mer effektivt än vad det ”egentligen” är, d.v.s. med utnyttjande av samhällsekonomisk
kostnad som kostnadsmått.

Nu är inte heller försvarsutgifterna, den statsfinansiella kostnaden, alltid ett entydigt mått.
Förutom de tidigare nämnda data från FN, ägnar sig även NATO åt att publicera siffror på
försvarsutgifter. Den definition av defence expenditure som utnyttjas har nyligen reviderats
(NATO 2005), vilket visar att det finns flera sätt att räkna på.

I denna studie används också försvarsgrensuppdelade utgiftsdata, vilket bidrar till ytterligare
komplikationer, och leder till behov av allehanda antaganden (jämför avsnitt 2.3). Några
ytterligare faktorer som kan komplicera tolkningarna utgående från ”FN-matrisen” kan
påpekas:

• Inplaceringen av vissa förbandstyper i försvarsgrenar tenderar att variera mellan
länderna. Vanliga exempel är helikopter- och luftvärnsförband, kan återfinnas i armén
eller flygvapnet eller bådadera.
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• Det kan vara svårt att utröna vad ”other combat forces” står för, mer specifikt om det
står för arméliknande styrkor eller något annat.

• Paramilitära styrkor kan ibland vara delvis användbara för internationella insatser,
även om de för det mesta knappast är lika gångbara som de ”egentliga” stridskrafterna.
Då denna studies fokus är just internationella insatser, borde de därför delvis räknas in
i markstridskrafterna.

• Den ”korrekta” påläggsbasen (något som man egentligen ej skall räkna med att kunna
finna) för de gemensamma utgifterna är beroende av vilka utgifter som räknas in
under rubriken gemensamma. Om det t.ex. rör sig om omkostnader för materiel-
anskaffning i ett land och om pensionsersättningar för militär personal i ett annat land,
borde egentligen olika påläggsbaser användas. Grunden för detta resonemang är att
marin- och flygstridskrafter tenderar att vara mer kapitalintensiva medan arméstrids-
krafter tenderar att vara mer personalintensiva.

4.3 Effektivitet
Utvärderingen av effektiviteten (i betydelsen kostnadseffektivitet) skulle kunna vara
begränsad till att bilda en kvot mellan effekt och kostnad, om dessa begrepp i sig var entydiga
och lättdefinierade. Med tanke på de definitions- och avgränsningsproblem som nämnts i de
föregående avsnitt, är inte detta utan en hel del fallgropar. Då ett mått på effektivitet handlar
om att jämföra output med input, torde en mycket grundläggande aspekt vara att ställa
matchande input- och outputmått mot varandra. Således bör t.ex. den som önskar jämföra
olika flygvapens effektivitet med varandra ställa flygvapnens output mot flygvapnens
kostnader, och inte mot försvarsmakternas totala kostnader, eftersom andelen som läggs på
flygvapenförband kan variera. Eftersom denna studie har ett fokus på markstridsförband har
ett försök gjorts att välja matchande outputmått och kostnadsmått på detta område, som
nämnts i avsnitt 2.3. Studier med fundamentalt olika avgränsning och perspektiv torde också
kunna komma till olika slutsatser avseende effektivitet, eftersom de relevanta outputmåtten
blir olika.

Några exempel ur litteraturen torde kunna ge exempel på några helt olika sätt att närma sig
effektivitetsbegreppet.

Sørensen (2000) synes sätta ett likhetstecken mellan låg personalbudget per militär personal
(= låg genomsnittlig personalkostnad) och hög effektivitet i ett resonemang där utvecklingen i
Danmark, Norge och Sverige under perioden 1970-1998 jämförs med avseende på militär
personalstyrka och personalkostnadernas andel av försvarsutgifterna:

”As Danish and Swedish armed forces have reduced their number more than their income, it
follows that fewer employees consume relatively more money; conversely, Norway operates
more efficiently.”

Det är dock inte helt uppenbart om Sørensen i detta uttalande avser personalbudgeten eller de
totala militära utgifterna. Att titta enbart på personalutgifterna torde dock inte kunna ge ett
mått på den totala produktiviteten. Den militära personalens antal sätts dock i fokus som
outputmått, även vid en historisk jämförelse över en lång tidsperiod, vilket får ses som
tveksamt med tanke på den tekniska utvecklingen, vilken kan innebära att produktionsfaktorn
personal blir mer produktiv per enhet. Detta outputmått, ”antal soldater i organisationen”, kan
ses som den enklaste formen av outputmått i det tidigare resonemanget, d.v.s. en intermediär
output som ej ens är kvalitetsjusterad, och därmed ligger närmare input än egentlig output.
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När man diskuterar effektivitetsmått är det ofrånkomligt att nämna de nationalekonomiska
studier av värnplikt som har gjorts. Många nationalekonomiska analyser av värnplikt har
genomförts, inte minst i USA under slutet av 60-talet och början av 70-talet, d.v.s. under
Vietnamkriget, då värnplikten i USA kom att bli ifrågasatt (Hansen och Weisbrod 1967; Oi
1967; Warner och Asch 2001). Från 90-talet har en ny omgång analyser dykt upp, som
antingen gjort en förnyad eller förfinad analys av problemet med amerikansk vinkel, eller som
tittat på europeiska länder med värnplikt.

De flesta nationalekonomiska studier brukar ge vid handen att värnplikt är ineffektivt relativt
ett försvar som är rekryterat på frivillig grund (Lee och McKenzie 1992, s. 644), när den
samhällsekonomiska kostnaden (social cost) beaktas, d.v.s. när även alternativanvändningen
av de värnpliktiga vägs in, och inte bara den statsfinansiellt synliga arbetskostnaden.

Utgångspunkten när det gäller den samhällsekonomiska kostnaden har normalt varit att
jämföra med de civila löner som personer med samma ålder och utbildning som de värn-
pliktiga kunnat uppbära (Oi 1967). Lönen på arbetsmarknaden har alltså setts som en
approximation av det samhällsekonomiska värdet. Man kan således säga att man tillämpat en
renodlad mikroekonomisk ansats; det har alltså inte handlat om försök att t.ex. via makro-
ekonomiska modeller räka ut påverkan på BNP av att få en större tillgång till arbetskraft, eller
personer som är färdigutbildade vid en yngre ålder. Istället har marknadsvärdet av arbets-
insatsen ansetts innehålla nödvändig information.

Representativt för den klassiska nationalekonomiska synpunkten på värnplikt, så länge den
förekom i USA, är följande uttalande av den namnkunnige19 nationalekonomen Milton
Friedman (återgivet i Warner och Asch 1996):

”The real cost of manning the armed forces now… is greater than the cost of manning a
volunteer force of the same size because the volunteers would be men who find military
service the most attractive.” (kolumn i Newsweek 1966)

Milton Friedman var också med i den utredning som president Nixon tillsatte för att studera
frågan, och som 1970 föreslog att värnplikten skulle avskaffas, vilket också skedde 1973. Han
har betraktats som mycket betydelsefull genom att ha övertygat de tveksamma ledamöterna
om de samhällsekonomiska fördelarna med att avskaffa värnplikten, snarare än att fokusera på
befarade budgetmässa nackdelar av att behöva anställa fler personer i den amerikanska
försvarsmakten (Flynn 1993, s. 265-266).

Det finns nationalekonomiska studier som har kommit fram till att värnplikt under vissa
omständigheter kan vara mer effektivt än ett professionellt försvar. Lee och McKenzie (1992)
påpekade att om det professionella försvaret medför en större försvarsbudget (löner till
frivilliga istället för påtvingad tjänstgöring), uppstår dödviktskostnader (samhällsekonomisk
effektivitetsförlust) p.g.a. det ökade skatteuttaget. Denna dödviktskostnad kan principiellt
vara så stor att värnplikten är effektivare över en viss storlek på försvaret.

Warner och Asch (1996) vidareutvecklade och nyanserade denna analys genom att ta hänsyn
till ett antal ytterligare faktorer, som huvudsakligen gynnar det professionella försvaret i
jämförelse med värnpliktsförsvaret. De viktigaste faktorerna är skillnaden i utbildnings-
kostnad p.g.a. väsentligt olika personalomsättningshastighet, olika produktivitet p.g.a. att den

                                                  
19Tilldelades ekonomipriset till Alfred Nobels minne 1976.
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militära personalen har olika lång erfarenhet i de olika systemen, och produktivitetsskillnader
p.g.a. olika personalkvalitet.

Warner och Asch kommer precis som Lee och McKenzie fram till att värnplikt kan vara mer
effektivt än professionellt försvar över en viss storlek, men med hänsyn till ytterligare faktorer
flyttas denna storlek till högre värden. Eftersom härledningen är teoretisk uttrycks storleken
som funktion av ett antal olika parametrar, där värdet på flera av dem inte är helt uppenbart.
Det är därför svårt att ge ett enkelt numeriskt värde på brytpunkten. Warner och Asch:s analys
ger dock vid handen att det finns desto större anledning att undersöka ett försvar baserat på
frivillighet ju mindre försvaret blir, och omvänt: om försvarsbehoven kräver att en betydande
del av arbetskraften tas i anspråk, kan det vara bättre med värnplikt än att betala extremt höga
löner för de frivilliga. Så har ju också USA och Storbritannien i praktiken agerat i samband
med världskrig, som noterats i avsnitt 3.2.

Man bör dock ha i minne att de flesta analyser utgår från ett amerikanskt ”draft”-system så
som det fanns före 1973 (jämför avsnitt 3.1), vilket var väsentligt annorlunda än det svenska
värnpliktssystemet. I den uppdelning i kategorier som finns beskriven i avsnitt 3.4 skulle
USA:s försvar ha hamnat i värnpliktsbemanning av stående styrkor, eller blandsystem. En
analys i mycket stiliserad form ser dock likadan ut, men en detaljerad analys bör möjligen ta
hänsyn även till andra parametrar än de som Warner och Asch införde, och inte bara sätta
andra värden på dem. Det ligger dock utanför denna studies syfte att modifiera denna typ av
modell för dagens svenska förhållanden.

Man kan också se att Warner och Asch inte var först med att ta in effekten av personal-
omsättning i en ekonomisk analys. Redan Hansen och Weisbrod (1967) påpekade betydelsen
av denna, i och med att tjänstgörande personal då måste avsättas för utbildningsinsatser av
täta omgångar nyinryckta. De pekade på följande samband mellan det totala personalantalet
(N), antalet ”beredda”/färdigutbildade soldater (R), utbildningsperiodens längd (p), den totala
tjänstgöringens längd (s), och kvoten mellan utbildningspersonal och utbildade (k)

N = R / [1 – p / s ⋅ (1 + k) ]

Med siffror insatts får vi t.ex. p = 3 mån, s = 12 mån, k = 0,1 som ger N = 1,38 ⋅ R, och p = 6
mån, s = 12 mån, k = 0,2 som ger N = 2,5 ⋅ R. Som lätt inses är det stor skillnad i effektivitet
mellan att ha ett försvar som totalt är 1,38 gånger så stort som de insatsberedda förbanden,
och ett som är 2,5 gånger så stort. Denna formel bygger på utgångspunkten att den värn-
pliktige först utbildas, och sedan står i beredskap under den senare delen av sin värnpliktstid,
d.v.s. värnpliktsbemanning av stående förband med den terminologi som utnyttjas här. Det
bygger också på antagandet att de militära utbildarna enbart kan ingå i dessa stående förband
om de ej utbildar samtidigt.

I sin tidigare nämnda jämförelse mellan ett frivilligt försvar och värnpliktsförsvar antar
Warner och Asch (1996) att ett försvar med olika personal kan vara olika effektiva, d.v.s. att
samma beredskap (output) kan uppnås med olika stora försvar. En möjlig skillnad i
effekt/produktivitet mellan olika kategorier av soldater ses därför som nödvändig att ta hänsyn
till, utöver kostnaden för utbildning.

Vidare inför Warner och Asch produktionsfunktioner av konventionell mikroekonomisk
modell, bl.a. Cobb-Douglas tvåfaktormodell i versionen med konstant skalavkastning
(Schotter 2001, s. 181-183)
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R = α ⋅ F1
1−δ ⋅ F2

δ

där R betecknar beredskap (d.v.s. ”output”), F1, F2 = faktor 1 respektive 2, α är en teknik-
beroende parameter och δ är en faktorintensitetsparameter mellan 0 och 1, d.v.s. den beskriver
den relativa produktiviteten per enhet av faktorerna 1 och 2. (Ett typiskt exempel på de två
faktorerna är F1 = arbete och F2 = kapital.) Warner och Asch använder produktionsfunktionen
för att modellera produktiviteten av oerfaren respektive erfaren militär personal. Utan att gå
djupare in på detta, kan konstateras att det i militära sammanhang precis som i annan
produktion finns möjlighet till faktorsubstitution (t.ex. mellan erfaren och oerfaren personal,
eller mellan kapital/utrustning och personal), som styrs av såväl faktorproduktivitet som
faktorpris. (Warner och Asch analyserar inte uttryckligen faktorsubstitution mellan personal
och kapital, men berör detta i texten.) Parametern α i uttrycket ovan påminner oss också om
att såväl output som faktorproduktivitet påverkas av teknisk utveckling över tiden. Annan
utveckling kan också leda till att relativpriset på olika faktorer förändras. Warner och Asch
nämner som ett exempel att lönerelationerna mellan oerfaren och erfaren personal i USA
minskade rejält sedan värnplikten avskaffades 1973. Under värnpliktstiden var kostnaden
(lönen) för oerfaren personal (de värnpliktiga) konstlat låg, d.v.s. under den marknadsmässiga
kostnaden. Denna förändring har lett till en substitution bort från oerfaren till mer erfaren
personal (definierad som ”karriärsoldater”, personal mer än en tjänstgöringsperiod), som idag
utgör en betydligt större andel av USA:s militära personal än tidigare. Detta är poängen med
en analys som inkluderar produktionsfunktioner; om den aktuella försvarsmakten verkligen
eftersträvar effektivitet kommer den att utnyttja olika sammansättning av produktionsfaktorer
när relativpriset mellan dem förändras.

Avslutningsvis kan sägas, att även om det är svårt att hitta tillförlitliga värden till de teoretiska
analysmodellerna i de olika nationalekonomiska studierna, innehåller de många värdefulla
resonemang kring viktiga faktorer, outputmått o.s.v. De har nämnts här därför att de har
påverkat den övriga analysen i uppsatsen, och utgör en naturlig utgångspunkt för den som
skulle vilja fördjupa analysen.
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5 Empiri
De rådata som har utnyttjats finns redovisade i bilaga 2. I detta kapitel redovisas data och
resultat i grafisk form för att ge en överblick och underlätta jämförelse mellan länderna.

5.1 Kategoriindelning av länder
Katgeoriindelningen av länder bygger på de aktiva styrkornas storlek (A), antalet tjänst-
görande värnpliktiga (V) och antalet reserver (R) i form av två kvotmått. Andelen värnpliktiga
i de aktiva styrkorna (V / A) och reserver i förhållande till aktiva styrkor (R / A) får avgöra
klassificeringen. Som framgår av figur 1-2 varierar dessa mått oerhört mycket mellan olika
länder.

Ett utpräglat värnpliktsförsvar uppvisar en hög siffra för V / A, medan professionella styrkor
har V = 0 och därmed V / A = 0. Däremellan återfinns länder med blandsystem. Olika
kategorier värnpliktsförsvar bör kunna skiljas åt genom R / A. Om de värnpliktiga huvud-
sakligen används för att bemanna stående styrkor bör R / A ha lägre värden än om de huvud-
sakligen utbildas för att ingå i mobiliseringsreserver eller liknande. På grundval av dessa
observationer, och med visst stöd från den indelning av gjorts av Møller (2002) kan man
därför identifiera fyra kluster av länder, som faller relativt väl ihop och samtidigt separerat
från de övriga grupperna, och som motsvarar varsin kategori av personalförsörjningssystem.

Figur 1. Kombinationen av andel värnpliktiga i de aktiva styrkorna (V / A) resp. reservernas
storlek i förhållande till aktiva styrkor (R / A) visar upp stora variationer inom urvalet av 32
länder. De två måtten V / A resp. R / A karaktäriserar olika personalförsörjningssystem.
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Figur 2. Kombinationen av andel värnpliktiga i de aktiva styrkorna (V / A) resp. reservernas
storlek i förhållande till aktiva styrkor (R / A). Samma data som i figur 1, men med data för
26 länder, eftersom 6 länder med R / A > 5 faller utanför diagrammet.

De numeriska värdena som har valts för att definiera gränserna mellan de olika systemen
framgår av nedanstående tabell, och i figur 3. I bilaga 1 framgår vilka länder som hamnar i
vilken grupp.

Kategori Litterering V / A R / A
värnpliktsbemanning av stående styrkor A > 0,4 < 3
värnpliktsbemanning av mobiliserande styrkor B > 0,4 > 3
blandsystem C < 0,4 (men > 0)
professionella styrkor D = 0

Gränsen mellan värnpliktssystem (kategorierna A och B) å ena sidan, och blandsystem
(kategori C) å den andra sidan har dragits vid V / A = 0,4. I praktiken gäller dock att alla
länder i urvalet som ligger i kategori C har V / A ≤ 0,37 och alla i kategori A har V / A ≥ 0,50.

Vissa värnpliktsbemannade försvarsmakter har en liten mängd reserver (låg R / A), och anses
därför använda sig av värnpliktsbemanning av stående styrkor (kategori A), medan andra har
en större mängd reserver och anses därför använda sig av värnpliktsbemanning av mobili-
serande styrkor (kategori B). I den senare kategorin återfinns ”milisstyrkorna” och bl.a.
Sverige. Gränsen mellan dessa två kategorier har dragits vid R / A = 3. I praktiken finns det
dock inga länder i urvalet med V / A > 0,4 och R / A mellan 3,0 och 5,8, så alla länder i
kategori B har R / A > 5,9.
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Figur 3. De olika kategorierna A - värnpliktsbemanning av stående styrkor, B -
 värnpliktsbemanning av mobiliserande styrkor, C - blandsystem och D - professionella
styrkor som funktion av olika värden på V / A respektive R / A. E markerar en principiellt
tänkbar kategori av personalförsörjningssystem som inget land tycks ha valt, mobiliserande
styrkor bemannade utan värnplikt. Samma data som i figur 1.

Som synes varierar R / A mycket inom kategori B, från 6 till 23. När reserverna är stora,
beroende på att värnpliktiga kvarstår i ”rullorna” till hög ålder, kan det tänkas att deras exakta
storlek i viss mån blir en fråga om godtycke, beroende på om äldre soldater redovisas som
kvar i reserven eller ej. Flera länder redovisar också flera olika siffror, med en första
respektive andra linjens reserver, eller ännu fler kategorier. Därför kan det vara motiverat att
betrakta alla länder inom ”B” som en kategori. Poängen är att de har mycket högre R / A än
övriga länder, och de uppnår detta genom värnplikt.

Kategorin blandsystem (C) har betydligt lägre värden på V / A än de två föregående grupperna
och R / A varierar, men är generellt lägre än i kategori B. Länderna i denna kategori har små
värnpliktsuttag, och små till medelstora reserver, d.v.s. de har värnplikt men förlitar sig till
stor del på frivillig/anställd personal. Flera av dessa länder håller på att avveckla sin värnplikt.

Kategorin professionella styrkor (D) är de länder som har V / A = 0, d.v.s. ingen värnplikt alls.
Några av länderna har inga reservstyrkor alls, men många av dem ligger på R / A ≈ 1. De
stående styrkorna är således ett stort inslag hos alla dessa länder. Det ”D-land” som har högst
R / A är Spanien med 2,2. De har nyligen avskaffat sin värnplikt, vilket kan vara en förklaring
av de stora reserverna, eftersom flera av länderna i kategori C (som håller på att avveckla
värnplikten) har större reserver än de i kategori D som ej har tillämpat värnplikt på länge.
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Man kan också konstatera att en femte kategori i princip skulle kunna tänkas, med V / A = 0
och höga värden på R / A. Således mobiliserande styrkor bemannade utan värnplikt, d.v.s.
frivilliga personer avlönas för att genomgå militär utbildning, men placeras sedan i en
mobiliseringsreserv snarare än i stående styrkor. Detta markeras med (E) i figur 3. Inget
västland i urvalet tycks dock ha ett sådant system; alla som har professionella styrkor (D) har
stora aktiva styrkor i relation till reserver.

5.2 Analys av effektivitet
När inhämtade data för effekt (output) och kostnad (input) kombineras till ett mått på
effektivitet, fås det resultat som visas i figur 4-5. Enheten är soldater (insatta eller utlovade)
per MUSD, och således tyder en högre siffra på högre effektivitet. Siffervärden finns i bilaga
2, och så även landskoder.

Figur 4. Faktisk volym internationella insatser (antal soldater) per MUSD i försvarsutgifter
för markstridskrafter för 32 länder i urvalet, med angivande av landskod.

Det kan noteras att siffrorna varierar stort inom respektive kategori. Man bör lägga märke till
att några av länderna är mycket små, t.ex. Malta (MT) och Luxemburg (LX), och kanske inte
har samma mängd trupper faktiskt insatta varje år. Siffrorna i figur 4 ger ju något av en
ögonblicksbild. Siffrorna för några av de största länderna, Frankrike (FR), Storbritannien
(UK) och USA (US) är behäftade med vissa särskilda metodproblem som diskuteras i kapitel
6. Troligen är effektivitetssiffrorna för dessa länder underskattade.
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Figur 5. Till EU utlovade styrkebidrag inom ramen för ”Helsinki Headline Goal” (antal
soldater) per MUSD i försvarsutgifter för markstridskrafter i 14 EU-länder, d.v.s. länderna
före utvidningen utom Danmark, med angivande av landskod.

Som syns i figur 5 varierar siffrorna även här, men betydligt mindre än i figur 4.

I tabellen nedan redovisas medelvärden och standardavvikelser inom respektive kategori, från
de två figurerna. Siffrorna från figur 5 ingår i de tre sista kolumnerna. I det första (oviktade)
medelvärdet ingår alla länder med samma tyngd, d.v.s. länderna ses som varsin mätpunkt som
är lika viktig. I det viktade medelvärdet har antal soldater respektive försvarsutgifter för
markstridskrafter, MUSD (mark), summerats för alla länder i kategorin, och därefter har
kvoten beräknats. Enheten för alla siffror är även här soldater per MUSD i försvarsutgifter för
markstridskrafter.
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Kategori Medelvärde Medelvärde 
viktat

Standard-
avvikelse

EU 
medelvärde

EU 
medelvärde 
viktat

EU 
standard-
avvikelse

A 1,10 1,01 0,41 1,45 1,31 0,31
B 0,86 0,55 0,93 1,35 1,25 0,46
C 1,95 1,18 1,38 1,17 1,17 0,08
D 0,58 0,19 0,39 1,18 1,09 0,52
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6 Slutsatser och diskussion
De framtagna siffrorna, som återfinns i bilaga 2 och illustreras i figur 4 och 5 kan samman-
taget ej påvisa någon större systematisk skillnad i effektivitet mellan de olika kategorierna av
personalförsörjningssystem. Variationerna inom de olika grupperna är, med nu tillgängliga
data och vald bearbetning, betydligt större än variationen mellan grupperna.

I figur 4 tycks det vid en första anblick som om kategori C, blandsystem, ligger något högre i
effektivitet än de övriga tre. Det oviktade medelvärdet i kategori C är 1,95 soldater/MUSD,
mot 0,58-1,10 för övriga kategorier. Om istället det viktade medelvärdet används, blir
siffrorna 1,18 soldater/MUSD mot 0,19-1,01 för övriga kategorier, vilket ej kan ses som en
säkerställd skillnad mot A (1,01) med tanke på att standardavvikelserna inom grupperna (0,41
respektive 1,38) är betydligt större än skillnaden mellan A och C (1,18 – 1,01 = 0,17).

I figur 4 tycks det också som om kategori D, professionella styrkor, är klart mindre effektivt
än de övriga. Detta gäller särskilt när man tittar på det viktade medelvärdet, som är så lågt
som 0,19 soldater/MUSD, eller c:a 5,1 MUSD/soldat! Detta beror framför allt på mycket låga
siffror för USA och låga för Storbritannien. Det kan verka förvånande med tanke på de
ländernas stora insatser i t.ex. Irak och Afghanistan. Man skall då minnas att insatsen i Irak
inleddes i början av 2003, medan de här siffrorna är från 2002, vilket kan innebära att
länderna ”höll tillbaka” styrkor just det året i avvaktan på en eventuell Irak-insats. Det är
därför tänkbart att nya data skulle ge ganska annorlunda siffror. En annan möjlig felkälla är
också att dessa länder samt Frankrike har betydande styrkor stationerade (snarare än insatta)
utanför det egna territoriet, hos allierade eller i särskilda territorier. Denna kategori av styrkor
har inte räknats in i faktisk volym internationella insatser (som förklaras i avsnitt 2.3), men
förekomsten av dessa styrkor har gjort det svårare att få fram rättvisande siffror på volym
internationella insatser. Om t.ex. USA:s styrkor i Sydkorea skulle räknas in i USA:s siffror,
skulle de bli märkbart högre. P.g.a. USA:s storlek får siffrorna för USA ett stort genomslag på
det viktade medelvärdet i kategori D, och påverkar därför intrycket av kategorin
professionella styrkor i stort!

En ytterligare faktor som kan förklara att kategori C får höga siffror samtidigt som kategori D
får låga siffror är det relativa ekonomiska välståndet eller BNP/capita hos de länder som ingår
i de olika kategorierna. Flera av länderna i kategorierna A och C är östeuropeiska länder med
relativt låg BNP/capita, samtidigt som flera av länderna med högst BNP/capita ingår i
kategori D, t.ex. USA och Luxemburg. Lönekostnadsläget torde samvariera med BNP/capita,
även för soldater, och det är output för relativt personalintensiv verksamhet som studien
försöker mäta. Således är det kanske inte konstigt om en amerikansk soldat skulle visa sig
dyrare än en polsk soldat, mätt i USD. I så fall kan det valda måttet soldater per MUSD i
försvarsutgifter för markstridskrafter anses som mindre intressant för en effektivitetsbaserad
benchmarking mellan länderna, eftersom de ”dyrare” försvarsmakterna ändå inte har en
sänkning av landets allmänna lönekostnadsläge som ett realistiskt alternativ! Och lärdomar
som inte kan implementeras gör en benchmarkingstudie ganska meningslös.

Detta problem skulle kunna angripas på åtminstone tre olika sätt:
• Begränsa urvalet av länder till en mindre grupp som är mer lik i BNP/capita, så att

skillnaderna inte stör jämförelsen så mycket.
• Räkna om utgifterna efter respektive lands kostnadsläge. Detta är principiellt enkelt,

men innehåller metodmässiga svårigheter och valmöjligheter. Skall t.ex. OECD:s



39 (50)

köpkraftspariteter användas, eller något slags lönekostnadsindex? Skall hela försvars-
budgeten räknas om eller bara personalkostnaderna?

• Byt inputmått till en icke-monetär storhet, t.ex. personalvolymen i försvarsmakterna.
Inte heller detta är helt utan problem, eftersom olika försvarsmakter kan välja att sköta
olika stöduppgifter med uniformerad personal, med civil personal eller genom att köpa
tjänsterna, vilket påverkar redovisad personalvolym.

Variationen mellan länderna är betydligt mindre i figur 5 än i figur 4. Två faktorer som torde
bidra till detta är att länderna är något mer ekonomiskt homogena samt att variationer i
insatsvolym mellan åren ej kommer med i bilden när utlovade soldater är outputmåttet,
snarare än faktisk volym vid en viss tidpunkt20. Inte heller i detta fall kan man påvisa någon
systematisk skillnad mellan de olika kategorierna, eftersom de ligger samlade i intervallet
1,17-1,45 soldater/MUSD (oviktat medelvärde) resp. 1,09-1,31 soldater/MUSD (viktat
medelvärde). Åter måste man konstatera att skillnaderna är små relativt standardavvikelsen
inom resp. kategori. Det är dock intressant att konstatera att de professionella styrkorna,
kategori D, inte direkt avviker neråt i denna figur, trots att bl.a. Storbritannien hade låga
siffror i figur 4.

Något som däremot kan konstateras är att Sveriges output ligger i den undre delen av urvalet,
både i figur 4 (0,48 soldater/MUSD) och figur 5 (0,89 soldater/MUSD). Av andra länders
siffror att döma, torde det vara realistiskt att uppnå siffror på 1,0-1,5 soldater/MUSD i båda
dessa mått, och en hög ambitionsnivå i EU-sammanhang (figur 5) torde snarast innebära
uppåt 2,0 soldater/MUSD. Detta kan inte enbart förklaras med det faktum att Sverige har
värnplikt eller ingår i kategori B. Förklaringen måste istället sökas i hur Sverige tillämpar
värnplikt, och hur försvarsutgifterna utnyttjas. Uppåt dubbelt så stora bidrag till EU och
dubbelt till tre gånger så stora faktiskt genomförda insatser, i jämförelse med läget 2002,
förefaller uppnåeligt för svensk del!

Några ytterligare felkällor bör också nämnas. Något som kan störa båda de valda output-
måtten är att många länder befinner sig i en fas då de förändrar sina försvarsmakter, så den
uppvisade outputen kan ligga över eller under den som är långsiktigt möjlig med nuvarande
försvarsutgifter. En försvarsmakt torde förlita sig på en kapitalstock (både fysiskt kapital,
d.v.s. materiel, och humankapital) som normalt byggs upp med rätt långa investeringscykler.
Det kan också vara så att olika länder ställer upp med förband som är olika svåra eller
kostsamma att sätta upp. Det valda outputmåttet kan sägas premiera personalintensiva, ”lätta”
markstridsförband snarare än kapitalintensiva. Således kan olika förbandsprofil snarare än
olika effektivitet gömma sig bakom vissa siffror.

Relativt syftet att benchmarka Sveriges försvar mot ett urval av andra länders försvar, har
studien gett stöd för uppfattningen att den svenska outputen är relativt låg, och borde kunna
ökas.

Relativt syftet att jämföra värnplikt och andra personalförsörjningssystem, har studien ej gett
några entydiga resultat. Det är på sätt och vis förvånande att studien inte har kunnat påvisa en
högre effektivitet hos professionella styrkor (D) relativt de övriga personalförsörjnings-

                                                  
20 Principiellt kunde man tänka sig att denna form av outputmått, som bygger på en självuppskattning
av beredskap och förbandskvalitet kunde vara mindre tillförlitligt. Med tanke på att mycket
försvarsrelaterat arbete inom EU har börjat ske i nära samarbete mellan länderna, kanske den risken
inte är så stor.
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systemen, med tanke på att genomförda och pågående byten till ett sådant personal-
försörjningssystem brukar motiveras med bl.a. effektivitetsargument och med tanke på att de
som har bytt inte brukar ångra sig (Henriksson och Ternblad 2004). Förvisso förväntas
jämförelsen gynna de professionella styrkorna om den korrekta samhällsekonomiska
kostnaden beaktas, vilket inte gjorts här. Att denna skillnad inte har kunnat påvisas bero
kanske på de speciella omständigheterna för vissa länder i kategori D, som nämnts ovan. Just
därför vore det intressant att se vilken information som skulle kunna komma fram om data för
fler år samlades in.

Som metodförsök och pilotstudie har den visat på flera intressanta aspekter och gett många
uppslag för vidare arbete. Det har onekligen gått att få fram relevanta data och göra
intressanta jämförelser mellan länderna inom ramen för benchmarkingkonceptet!

6.1 Fortsatt arbete
För att fortsätta och vidareutveckla studien torde följande två punkter vara de mest angelägna
att gå vidare med:

• Samla in data för fler år (efter 2002), för att bilda en tidsserie som i sig kan vara
intressant, för att se hur mycket siffrorna i figur 4 varierar mellan åren, och för att se
hur Irak-insatserna påverkar siffrorna för bl.a. USA och Storbritannien.

• Införa en omräkning efter respektive lands kostnadsläge.

Bland ytterligare punkter som är tänkbara, men mindre prioriterade än de två ovanstående,
kan nämnas:

• Ytterligare bearbetning av data för de länder som har stora styrkor stationerade
(snarare än insatta) utomlands.

• Påbörja utveckling av outputmått för marin- och flygvapenstyrkor
• Tydligare väga in skillnader i beredskap (hur snabba insatser som kan göras) i output-

måttet. Kan det vara så att värnpliktsländerna genomför ”långsammare” insatser,
vilket gör att likheten i effektivitet bara är skenbar?

• Undersöka möjligheten att använda icke-monetära inputmått.
• Se över kategoriindelningen av personalförsörjningssystem, för att t.ex. ta större

hänsyn till officers-relaterade parametrar.
• Undersöka om andra faktorer än personalförsörjningssystem påverkar effektiviteten.

Några exempel på sådana faktorer kunde vara: Materiel- respektive personalandel av
försvarsutgifterna? Försvarsindustriella ambitioner? NATO-tillhörighet? Bredd eller
specialisering av förbandstyper?

En helt annan utvecklingslinje vore att välja ut några länder som har uppnått höga
effektivitetssiffor med de utnyttjade måtten, och sedan genomföra kvalitativa studier där de
utvalda ländernas personalförsörjningssystem jämförs mer i detalj. Detta vore en utveckling
som vore trogen idén med benchmarking enligt Xerox-traditionen. Det är dock mycket
möjligt att en sådan ansats skulle kräva litteraturstudier på respektive lands språk, och troligen
direktkontakt med personal inom det landets försvarsmakt.

En intressant fråga att försöka belysa inom ramen för en sådan fallstudie skulle kunna svara
på om respektive lands försvarsmakt faktiskt eftersträvar att producera ”maximalt output”
givet sitt personalförsörjningssystem, eller om det går att spåra agerande i linje med
satisfierings- eller intressentmodellerna, jämför avsnitt 2.6.
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6.2 Slutord
Denna uppsats har genomförts vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), avdelningen för
Försvarsanalys, till del inom ramen för mitt arbete. Jag har fått många uppslag genom
diskussion med FOI-kollegor, och från personer inom Försvarsmakten som jag arbetat ihop
med. Av FOI-kollegorna skulle jag vilja rikta ett särskilt tack till Bengt-Göran Bergstrand,
som hjälpt till med att hitta både datakällor och nationalekonomisk litteratur kring värn-
plikten.
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Bilaga 1: Värnpliktssituationen 2004 i studerade länder
Uppdelningen i kategorier bygger dels på Møller (2002, s. 281), och dels på den uppdelning
som gjorts i denna uppsats. Urvalet av länder är bitvis annorlunda än hos Møller och uppgifter
för vissa länder har uppdaterats.

Land Kategori enligt Møller21 Kategori i denna
uppsats

Kommentar

Irland Ingen värnplikt – tradition D. Professionella
Island Ingen värnplikt – tradition - Island har inget

militärt försvar
Kanada Ingen värnplikt – tradition D. Professionella
Luxemburg Ingen värnplikt – tradition D. Professionella
Malta Ingen värnplikt – tradition D. Professionella
Storbritannien Ingen värnplikt – tradition D. Professionella
USA Ingen värnplikt – tradition D. Professionella
Belgien Ingen värnplikt – nyligen avskaffat D. Professionella Genomfört 1995
Frankrike Ingen värnplikt – nyligen

avskaffat
(Avveckling av värnplikten pågår)

D. Professionella Genomfört 2001

Nederländerna Ingen värnplikt – nyligen avskaffat D. Professionella
Spanien Ingen värnplikt – nyligen

avskaffat
(Avveckling av värnplikten pågår)

D. Professionella

Bulgarien Avveckling av värnplikten pågår
(Reguljär värnplikt)

B. Värnplikt/mobilisering Klart 2007 (JDW
2003c)

Italien Avveckling av värnplikten pågår C. Blandsystem Klart i slutet av
2004 (JDW 2003b)

Lettland Avveckling av värnplikten pågår
(Reguljär värnplikt)

C. Blandsystem (JDW 2003c)

Litauen Avveckling av värnplikten pågår
(Reguljär värnplikt)

C. Blandsystem (JDW 2003c)

Portugal Avveckling av värnplikten pågår C. Blandsystem
Slovakien Avveckling av värnplikten pågår

(Reguljär värnplikt)
C. Blandsystem Klart 2006 (JDW

2004c)
Slovenien Avveckling av värnplikten pågår

(Reguljär värnplikt)
C. Blandsystem Klart 2004

(Military Balance
2003, s. 79)

Tjeckien Avveckling av värnplikten pågår
(Reguljär värnplikt)

C. Blandsystem Klart 2005 (JDW
2004a)

Ungern Avveckling av värnplikten pågår
(Avvaktar politiskt beslut)

A. Värnplikt/stående (JDW 2003a)

Turkiet Avskaffande avvaktar politiskt
beslut

A. Värnplikt/stående

Cypern Värnplikt av reguljär typ B. Värnplikt/mobilisering
Danmark Värnplikt av reguljär typ C. Blandsystem
Estland Värnplikt av reguljär typ C. Blandsystem (JDW 2003c)
Grekland Värnplikt av reguljär typ A. Värnplikt/stående
Norge Värnplikt av reguljär typ B. Värnplikt/mobilisering
Polen Värnplikt av reguljär typ A. Värnplikt/stående
Rumänien Värnplikt av reguljär typ C. Blandsystem
Tyskland Värnplikt av reguljär typ C. Blandsystem
Finland Värnplikt med omfattande

milisinslag
B. Värnplikt/mobilisering

                                                  
21 Text i fetstil markerar förändring jämfört med Møllers tabell, med den tidigare kategoriseringen
inom parentes. Kursiv text markerar ett land som inte fanns med i Møllers tabell.
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Sverige Värnplikt med omfattande
milisinslag

B. Värnplikt/mobilisering

Österrike Värnplikt med omfattande
milisinslag

A. Värnplikt/stående

Schweiz Renodlat milisförsvar B. Värnplikt/mobilisering Ej i EU eller
NATO, men med
som intressant
jämförelseobjekt.
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Bilaga 2: Data för olika länder
Förklaring till kolumnrubriker: V = antal värnpliktiga, A = aktiva styrkor (antal man), R =
reserver (antal man), V/MARK = antal värnpliktiga i markstridskrafterna, A/MARK = aktiva
styrkor, markstridskrafter. De två sistnämnda siffrorna har ej utnyttjats i analyserna.

Land Landskod Kategori Försvarsutgifter 
MUSD 2002

Markstyrkor 
med overhead 
MUSD 2002

Soldater 
utomlands 
2002

Soldater / 
MUSD 2002

Utlovat till EU 
2001

EU 2001 / 
MUSD 2002

Belgien BE D 3435 1609 883 0,55 1000 0,62
Bulgarien BG B 378 181 508 2,80
Cypern CY B 227 164 0 0,00
Danmark DK C 2564 1367 1913 1,40
Estland EE C 93 76 3 0,04
Finland FI B 1970 1109 917 0,83 2000 1,80
Frankrike FR D 38005 9111 7579 0,83 12000 1,32
Grekland GR A 6154 3077 2039 0,66 3500 1,14
Irland IE D 718 479 443 0,93 1000 2,09
Italien IT C 24210 5726 9537 1,67 6000 1,05
Kanada CA D 7771 3283 2647 0,81
Lettland LV C 141 56 165 2,93
Litauen LT C 233 121 174 1,44
Luxemburg LX D 193 193 60 0,31 100 0,52
Malta MT D 25 25 0 0,00
Nederländerna NL D 7330 3426 2872 0,84 5000 1,46
Norge NO B 3434 1385 1301 0,94
Polen PL A 3400 2244 3855 1,72
Portugal PT C 2945 813 1438 1,77 1000 1,23
Rumänien RO C 999 528 1569 2,97
Schweiz CH B 2852 2243 248 0,11
Slovakien SK C 439 174 854 4,92
Slovenien SI C 311 207 85 0,41
Spanien ES D 8253 4148 5108 1,23 6000 1,45
Storbritannien UK D 35249 15545 4376 0,28 12500 0,80
Sverige SE B 3947 1687 779 0,46 1500 0,89
Tjeckien CZ C 1401 377 1226 3,26
Turkiet TR A 8727 4364 3746 0,86
Tyskland DE C 31465 11034 7110 0,64 13500 1,22
Ungern HU A 1083 722 1039 1,44
USA US D 329616 118706 6522 0,05
Österrike AT A 1699 1133 933 0,82 2000 1,77



48 (50)

Land V/A 2002 R/A 2002 V 2002 A 2002 R 2002 V/MARK 2002 A/MARK 20002

Belgien 0,00 0,34 0 40800 13750 0 24800
Bulgarien 0,61 5,94 31331 51000 303000 ?? 25000
Cypern 0,87 6,00 8700 10000 60000 8700 10000
Danmark 0,25 2,84 5700 22880 64900 5000 14700
Estland 0,24 4,36 1310 5510 24000 1030 2550
Finland 0,81 19,16 18500 22700 435000 14800 19200
Frankrike 0,00 0,39 0 259050 100000 0 138700
Grekland 0,55 1,64 98321 177600 291000 81000 114000
Irland 0,00 1,41 0 10460 14800 0 8500
Italien 0,10 0,32 20100 200000 63200 12800 118000
Kanada 0,00 0,71 0 52300 36900 0 19300
Lettland 0,33 2,67 1600 4880 13050 1440 4000
Litauen 0,37 1,13 4700 12700 14300 3027 7950
Luxemburg 0,00 0,00 0 900 0 0 900
Malta 0,00 0,00 0 2140 0 0 2140
Nederländern
a

0,00 0,61 0 53130 32200 0 26250
Norge 0,57 8,23 15200 26600 219000 8700 14700
Polen 0,50 1,44 81000 163000 234000 58700 104050
Portugal 0,20 4,70 9100 44900 210930 ?? 28680
Rumänien 0,30 1,07 29600 97200 104000 18500 66000
Schweiz 0,78 22,94 12000 15300 351000 ?? 320400
Slovakien 0,16 0,91 3500 22000 20000 1800 13700
Slovenien 0,18 3,05 1200 6550 20000 1200 6550
Spanien 0,00 2,18 0 150700 328500 0 101200
Storbritannien 0,00 1,28 0 212660 272550 0 123670
Sverige 0,45 9,49 12300 27600 262000 9200 14900
Tjeckien 0,36 0,00 20400 57050 0 ?? 39850
Turkiet 0,76 0,74 391000 514850 378700 325000 405100
Tyskland 0,33 1,26 94500 284500 358650 73450 191350
Ungern 0,69 2,70 22900 33400 90300 16500 23600
USA 0,00 0,87 0 1427000 1237700 0 659400
Österrike 0,50 2,08 17200 34600 72000 14960 34600
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Bilaga 3: Förkortningar och ordförklaringar

Aktiva styrkor Militära styrkor som faktiskt tjänstgör, oavsett om det handlar
om stående styrkor, utbildning eller uppgifter inom
ledning/stöd.

Allmän värnplikt Värnpliktstjänstgöring som omfattar alla eller huvuddelen av de
unga männen, se värnplikt. Beteckningen har i Sverige även
använts då endast 1/3 av den manliga åldersklassen tagits ut för
tjänstgöring, vilket innebär att innebörden får betraktas som
något urholkad.

AVF All-volunteer force, militär styrka på frivillighetens grund, kan
bestå av både professionell personal (heltidsanställda) och
frivilligt rekryterade reserver. Bl.a. USA:s försvar beskriver sig
på detta sätt.

Beredskap Readiness, förmåga att sätta in militära förband för sina
uppgifter, i första hand relaterat till en tidsdimension

Beväring Äldre uttryck för soldat under utbildning, ordets betydelse är
ungefär ”göra redo för strid”. Den ursprungliga svenska
värnplikten från tidigt 1800-tal kallades ”bevärings-
inrättningen”.

Conscription Engelskt uttryck för värnplikt, används (precis som draft)
generellt men syftar egentligen på själva utskrivningen av
personal. Officellt hette värnpliktssystemen National Service
(Storbritannien) respektive Selective Service (USA).

Draft Engelskt uttryck för värnplikt, se även conscription
Frivilligförsvar Avser på svenska vanligen frivilliga försvarsorganisationer

såsom hemvärnet och lottorna, som har en kompletterande roll
inom värnpliktsförsvaret. Termen är därför svår att använda
som en direktöversättning av AVF.

Legosoldater Mercenaries, yrkessoldater utan knytning till en stat. I väst-
världen av idag förknippas dessa mest med s.k. privata militära
företag (PMC).

Levee en masse Napoleons ursprungliga värnpliktsuttag, ”massutskrivning”
1793.

Mobilisera Göra militära förband redo för insatser eller ”förflyttningsbara”.
Har även kommit att betyda själva inkallelsen av personal ur
reserven.

Milisstyrkor Militias, militära styrkor som snarare bygger på brett folkligt
deltagande än lång utbildning. Kan användas som beteckning
på en variant av värnpliktssystem.

National Service Den egentliga engelska motsvarigheten till allmän värnplikt
NBO Ny befälsordning, den svenska reformen från 1982 då allt

anställt militärt befäl klassificerades som (yrkes)officerare, och
en gemensam utbildningsväg infördes för såväl ”egentliga”
officersuppgifter som traditionella underofficersuppgifter. I
internationell jämförelse en mycket ovanlig ordning.

NCO Non-comissioned officers, underofficerare och lägre befäl. En
personalkategori mellan officerare och soldater, antingen
verksamma som praktiska specialister eller som befäl och
utbildare på lägre nivå. Svenska försvarsmakten, som en av få i
världen, har inga anställda NCO.
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verksamma som praktiska specialister eller som befäl och
utbildare på lägre nivå. Svenska försvarsmakten, som en av få i
världen, har inga anställda NCO.

Professionellt försvar Försvar (huvudsakligen) byggt på anställd personal, se även
AVF och yrkesförsvar.

Reserver Militära styrkor som ej är omedelbart gripbara, utan kräver
någon form av inkallelser eller mobilisering. Kan utgöras av
frivillig personal eller tidigare utbildade värnpliktiga.

Stående styrkor Omedelbart gripbara militära styrkor, tillgängliga på heltid. Kan
endera bemannas med anställd personal, eller värnpliktiga som
successivt byts ut.

Underofficer Militär personalkategori mellan soldater och officerare, typiska
grader är sergeant och fanjunkare. Förekommer ej som anställd
personal i svenska försvaret sedan 1982. Se även NBO och
NCO.

Utbildningsreserv Beteckningen på de ”värnpliktiga” (i lagens mening) som ej
kallas in till värnpliktstjänstgöring, men som ej frikallats av
medicinska eller andra skäl. Infördes 1992.

Volontärer Äldre svenskt system (före 1952) med kontraktsanställda
soldater som avsågs vidareutbildas till underbefäl (de lägsta
befälsgraderna).

Värnplikt Bemanningssystem byggt på plikttjänstgöring (lagstiftat tvång),
förekommer i många olika former avseende på tjänstgörings-
tidens längd och innehåll, och storleken på uttaget. Om alla
eller huvuddelen av (den manliga) åldersklassen kallas in till
tjänstgöring brukar beteckningen allmän värnplikt användas.

Värvad trupp Anställda soldater. Beteckningen användes i äldre tider
(framför allt före 1901) för att beteckna avlönade heltids-
soldater till skillnad mot de indelta soldaterna som var deltids-
soldater och till del fick ersättning i natura.

Wehrpflicht Tyskt uttryck för värnplikt; ursprunget till det svenska uttrycket
Yrkesförsvar (yrkesarmé) Försvar (huvudsakligen) byggt på anställd personal, termen

används oftast som något negativt, och som en motsats till
värnpliktsförsvar


