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1.1 Avgränsningar

I Liberala ungdomsförbundets handlingsprogram 
punkt 108. fastslås att ”Sveriges väpnade styrkor 
ska bygga på frivillighet och bestå av yrkesmilitärer 
och frivilliga. Värnplikt ska därför avskaffas även i 
krigstid”  
 
Det är också säkerhetspolitiska arbetsgruppens 
samlade bedömning att ett återinförande av värn-
plikten inte är nödvändigt för att åtgärda dagens 
problem med Försvarsmaktens personalförsörj-
ning. Således kommer rapportens föreslagna 
lösningar förutsätta att Försvarsmaktens personal-
försörjningssystem förblir av frivillig karaktär även i 
framtiden.
 
1.2 - Inledande problembeskrivning

Försvarsmakten har sedan beslutet om att låta 
värnplikten vara vilande i fredstid år 2010 dragits 
med kroniska bemanningsproblem. Trots att 
problemen sedan länge varit uppmärksammade så 
har lösningarna lyst med sin frånvaro.
 
Problemen med personalförsörjningen är idag 
tvådelat. Den första delen av problemet är att det 
saknas 7,400 soldater för att uppfylla de stående 
förbandens behov. Försvarsmaktens andra 
problem är tjänstgöringstiden bland de soldater 
som är anställda. När de ekonomiska kalkylerna 
för Försvarsmaktens personal gjordes beräknade 
man att en soldat skulle tjänstgöra i fem till sex 
år efter avslutad utbildning. I verkligheten ligger 
den siffran på cirka fyra år (SOU 2016:63 s.66), 
något som ökar personalkostnaderna avsevärt. 
Utöver att Försvarsmakten behöver soldater till 
att bemanna förbanden så är dimensionerande 
förutsättningar också underhåll och reserver. 
Vid en konflikt med de förluster i inte bara 
materiel utan också personal som följer så måste 
Försvarsmakten ha tillgång till utbildad personal 
i en reserv som kan fylla upp platser som står 
tomma till följd av dessa förluster.

Totalförsvaret är minst lika viktigt, en konflikt 
kommer inte begränsa sig till att enbart påverka 
Försvarsmakten. Strömavbrott, förstörelse av 
infrastruktur och bränder kommer att följa. Likaså 
måste Försvarsmakten få stöd av samhället. Ett 
totalförsvar är nödvändigt för att kunna bemöta de 
utmaningar som kris och konflikt ställer samhället 
inför. Men den här rapporten behandlar enbart 
personalförsörjningen till Försvarsmakten och 
dess reserver. Det civila totalförsvaret och dess 
bemanning genom plikt kommer rapporten därför 
inte att fästa någon vikt vid.
 

Kort sammanfattat kan man säga att 
Försvarsmakten lockar för få och lyckas få ännu 
färre att stanna den tiden som är nödvändig, 
vilket innebär att Försvarsmakten dras med 
bemannings- och kostnadseffektivitetsproblem. 
Det är av yttersta vikt att dessa problem åtgärdas 
för att öka Försvarsmaktens operativa förmåga. 
Rapportens syfte är att lämna ett antal förslag på 
lösningar till dessa problem.

1.3  - Förslag till lösningar

En del av våra förslag till lösningar handlar om 
rena ekonomiska incitamentsstrukturer. En 
annan del handlar om incitament som riktar 
sig specifikt till de anställda i Försvarsmakten 
som avser studera vidare. Men vi lämnar 
också en del förslag som berör folkförankring, 
arbetsplatsen och kopplingen mellan det civila 
och Försvarsmakten. Vi har valt att dela upp detta 
i fyra övergripande kategorier, - “Ekonomiska 
incitament”, “en bra arbetsplats”, “samverkan 
mellan Försvarsmakten och det civila” samt “att 
komma i kontakt med Försvarsmakten”. Men vi har 
också tagit fram särskilda lösningar för exempelvis 
personalreserven och hemvärnet. 

2 - Ekonomiska incitament

 2.1 - Högre löner

Högre löner är generellt sett ett effektivt sätt 
att öka antalet sökande till ett jobb. Hela 
65% av de GSS som överväger att sluta sin 
anställning i Försvarsmakten uppger att det är 
på grund av lönen och övriga anställningsvillkor 
(Officersförbundets medlemsundersökning 2016,  
F24). Men då Försvarsmakten inte bara har 
kvalitativa utan också kvantitativa personalbehov 
skulle detta troligtvis vara en väldigt dyr lösning 
(givetvis beroende på lönekostnadens storlek 
per anställd). Däremot får man räkna med att 
kostnaden för att utbilda ny personal kommer 
att minska drastiskt om soldater stannar längre i 
organisationen. 

Med en generell lönehöjning för soldater måste 
också en generell lönehöjning för officerare 
och specialistofficerare följa. Annars lönar det 
sig inte att läsa till officer eller specialistofficer 
rent ekonomiskt, i jämförelse med soldaterna. 
Officerare är idag en personalkategori som inte 
lämnar arbetsgivaren i lika stor utsträckning som 
soldater, men färre söker sig till officersyrket än 
vad som hade behövts för att nå uppsatta mål. 
(SOU 2016:63 s. 109ff)  
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Vi tror ändå att en generell lönehöjning för 
Försvarsmaktens anställda skulle få fler att välja 
Försvarsmakten som arbetsgivare. Men också att 
fler anställda fortsätter sin anställning under en 
längre tid än idag. För att nå dessa effekter krävs 
substantiella skillnader i lönekuvertet, därför bör 
riktvärdet vara att Försvarsmaktens lönekostnader 
för det antal anställda man har idag ska öka med 
400-700 miljoner kronor.

2.2 - Ekonomiskt bonussystem kopplat till 
tjänstgöringens längd

I dagsläget har Försvarsmakten problem med 
att hålla kvar sin personal en längre tid, vilket 
hämmar den operativa förmågan och ökar 
utbildningskostnaderna. Det är av yttersta vikt att 
skapa incitament för Försvarsmaktens personal 
att arbeta kvar i organisationen en längre tid, 
minst 6-8 år. Vi ser också att potential finns för 
att en majoritet ska fortsätta sin anställning till 
det åttonde året. 41% av GSS uppger att deras 
plan är att fortsätta sin anställning till minst det 
sjunde anställningsåret (Officersförbundets 
medlemsundersökning 2016,  F22) - och det utan 
incitamentsstrukturer.  

Genom att införa ett stegrande bonussystem 
med en premie som blir högre för varje månad 
man varit anställd i Försvarsmakten så motiveras 
soldater att stanna kvar. Vårt förslag är att 
detta ska ligga på i genomsnitt 8,000 kronor 
i månaden med start från den månad då du 
påbörjar ditt femte anställningsår. När personen 
sedan lämnar Försvarsmakten utbetalas den 
ackumulerade summan i klump. Det betyder att 
om en soldat stannar kvar tills utgången av det 
åttonde anställningsåret så kommer 384,000 
kronor att utbetalas till denna individ. Vilket ger en 
årskostnad på 316,8 miljoner kronor baserat på 
att 825 soldater (GSS/K) lämnar Försvarsmakten 
under sitt åttonde anställningsår varje år. 

För att soldaterna inte ska lämna sin anställning 
under det femte året och plocka ut en del 
av bonusen föreslår vi att den summa som 
ackumuleras för varje arbetad månad successivt 
höjs för varje år. 

De soldater som är tidvis anställda behöver också 
ett motsvarande system. För de tidvis anställda 
föreslår vi ett liknande system, men något 
annorlunda utformat. 

Vårt förslag är att de tidvis anställda ska få en 
premie som ackumuleras per fullgjorda år istället. 
Det vill säga att om en tidvis anställd soldat deltar 

under alla schemalagda arbetsdagar ett år, så 
läggs en summa till för det året. Detta bör ske 
med start det första anställningsåret och kunna 
utbetalas först efter det sjätte anställningsåret. 
Då de tidvis anställda soldaterna inte arbetar 
lika mycket så bör summan som ackumuleras 
per år vara lägre. Riktvärde för det åttonde året 
som GSS/T kan vara en ackumulerad summa på 
runt 100,000. Det skulle ge Försvarsmakten en 
årskostnad på 130 miljoner, baserat på att 1,300 
soldater (GSS/T) lämnar Försvarsmakten under 
sitt åttonde anställningsår varje år. 

Officerare bör givetvis också ha ett motsvarande 
system. För officerare föreslår vi istället att en 
klumpsumma vid varje årsskifte adderas till 
tjänstepensionen. Vi väljer att inte lägga något 
specifikt förslag på hur stor denna summa ska 
vara.

Anledningen till att pengarna i förslagen för GSS 
ackumuleras och inte utbetalas som lön är att den 
är att vi gör antagandet att en utbetalning som lön 
kommer leda till att man vänjer sig vid en högre 
inkomst och helt enkelt justerar utgifterna efter 
det. Men vi tror också att förslaget ger någonting 
att sträva mot och blir en morot för personalen att 
stanna kvar längre hos arbetsgivaren, eftersom 
den ekonomiska vinningen blir högre ju längre 
man stannar.

2.3 - CSN-förmåner och utökat meritpo-
ängssystem för heltidsanställda inom För-
svarsmakten med viss tjänstgöringslängd

I ett steg att minska Försvarsmaktens behov 
av nyrekrytering är det av betydelse att öka 
incitamenten för de heltidsanställda att fortsätta 
sina anställningar. Försvarsmakten önskar se en 
situation där en utbildad soldat tjänstgör i minst 
sex års tid. I dagsläget ligger den genomsnittliga 
tjänstgöringstiden på fyra år (SOU 2016:63, s. 
167). Idag uppger 50 % av alla som avbryter sin 
anställning i Försvarsmakten att man gjort så för 
att börja studera (SOU 2016:63, s. 164). Således 
kan incitament som ger förmåner vid studier 
förväntas ge en nämnvärd kvarhållande effekt. 

2.3.1 - Utökat meritpoängssystem för uni-
versitets och högskolestudier

Idag kan de gymnasieelever som läser särskilda 
meriterande kurser öka sitt betygssnitt med upp 
till 2,5 poäng. I ett led att premiera de soldater 
som avsatt 6 år eller mer av sin tid till nationens 
försvar bör man se över meritpoängssystemet 
och göra militär tjänstgöring meriterande i 
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ansökningsprocessen till universitets- och 
högskolestudier.

Således föreslås att de soldater som tjänstgjort 
i Försvarsmakten i 6 år eller mer tilldelas en 
meritpoäng för sin tjänstgöring i nationens försvar. 
Det underlättar att bli antagen vid universitet eller 
högskola. 

3 - Officerare

I dagsläget är antalet officerare i kategorin 
yrkesofficerare tillfredsställande. Försvarsmakten 
har ett behov av ca 3 500 st och en tillgång 
på ca 4 700. Antalet specialistofficerare är inte 
tillfredsställande, där saknas det ca 600 st för att 
uppnå målet. Behovet ligger på 5100 och idag är 
tillgången 4500. Men mycket snart kommer vi att 
stå inför en svårhanterlig officersbrist även bland 
anställda officerare.  

Det är av högsta vikt att behovet av officerare 
tillgodoses. För att klara av att fylla upp 
det behovet behöver det löna sig bättre att 
läsa till officer, oavsett om det är taktisk 
officer eller specialistofficer. Ekonomiska 
incitament är redovisade i avsnitt 2. Det är 
viktigt att förbandschefer tilldelas kvoter på 
officersprogrammet, där förbanden kan skicka 
iväg väl lämpade och motiverade soldater, sjömän 
och gruppchefer. Givetvis bör förbandschefer inte 
fylla dessa kvoter om tillräckligt många lämpade 
kandidater inte finns. Då är det bättre att ett annat 
förband med fler lämpade kandidater ges den 
möjligheten.

Officersyrket måste också bestå av mer tid 
med trupp. Många officerare sliter sitt hår över 
problem med PRIO, administrativt arbete upptar 
också en stor del av deras arbetstid. Vi är av 
uppfattningen att mer tid med trupp skulle öka 
officerskårens genomsnittliga förmåga att leda 
trupp i kris och krig, likväl som soldaternas 
kompetens och färdigheter. Sannolikt skulle 
då fler officerare stanna längre i yrket och fler 
soldater skulle bli motiverade att söka sig en 
vidare karriär efter avslutad soldattjänst (baserat 
på egna intervjuer med taktiska officerare 
och specialistofficerare, samtliga i pluton eller 
kompaniledningar). Redan idag uppger 36% att 
dom vill söka sig till officersyrket efter sin tid som 
GSS. (Officersförbundets medlemsundersökning 
2016, F25)

3.1 - Officersprogrammet

Officersprogrammet (taktiska) måste förändras. 

Synpunkter har lyfts på att för lite tid läggs 
på att öva ledning i strid eller simulerade 
krigsförhållanden. Parallellt med det läggs lite för 
mycket tid på ämnen som kanske saknar relevans 
för förmågan att verka som officer i skarpt läge. 
Att utbildningen är bred och ger en stabil grund 
att bygga vidare på är mycket bra, men vår 
uppfattning är att specialiseringar mot det kadetten 
har som inriktning bör ges större tyngd.

För att locka fler till officersyrket bör ersättningarna 
förändras. Många kadetter upplever det som 
bekymmersamt och svårt att klara sig på den 
ersättning som idag ges. Att höja ersättningen 
något under officersutbildningen skulle således 
vara en av flera nödvändiga förändringar för att 
få fler att söka sig till yrket. Vi väljer att inte vidare 
specificera den höjningen (baserat på egna 
intervjuer med kadetter och taktiska officerare som 
tagit examen från 2012 och framåt). 

3.2 - Reservofficerare

Bristen på reservofficerare är även den akut. Vi 
är av uppfattningen att om ersättningen under 
studietiden är hög så kommer fler att vilja bli 
reservofficer. För att säkra tillgången till officerare 
i personalreserven tycker vi att samma regel ska 
gälla för officerare som slutar, som vi föreslår som 
åtgärd för personalreserven i övrigt. I stort tycker vi 
att vi själva har kommit till samma slutsatser som 
SOU 2016:63.

4 - Hemvärnet

Hemvärnet utgör volymen i det nationella 
försvaret. Det antal individer som har 
hemvärnskontrakt överstiger med marginal det 
antal anställda soldater vi har. Därför är det av 
stor vikt att antalet hemvärnsmän inte krymper 
drastiskt när de före detta värnpliktiga börjar ta 
slut. Om personalbehovet tillgodoses i övriga 
Försvarsmakten kommer som en självklarhet 
fler att söka sig till hemvärnet efter avslutad 
anställning. Men endast denna “naturliga 
rekrytering” kan vara otillräcklig. Därför är det 
viktigt att göra ett hemvärnsavtal mer attraktivt. 

Vi är av uppfattningen att flera tidigare soldater 
väljer bort ett hemvärnsavtal för att den allmänna 
bilden av hemvärnet är att det är “gubbar som 
fikar”. Det ses alltså inte som något spännande. 
Det är en skev verklighetsbild, över lag är 
hemvärnsförbanden mycket kompetenta, med 
motiverad, välövad och kunnig personal. Med 
det sagt så finns det saker som skulle kunna 
göras för att öka attraktiviteten i att skriva på ett 
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hemvärnsavtal. Bland annat att införa fysiska krav, 
för att höja den genomsnittliga nivån ytterligare. 
Med en bättre allmän bild av hemvärnet tror vi att 
fler skulle överväga att skriva ett hemvärnsavtal 
(baserat på egna intervjuer med soldater). 

Att höja ersättningen tror vi även här är en god väg 
framåt. De soldater som avslutar sin anställning 
för att börja studera är många. Ett hemvärnsavtal 
skulle således ge ett välkommet tillägg i studenters 
årsinkomst, Det skulle sannolikt få effekten att fler 
soldater söker sig till hemvärnet.

5 - Personalreserven

Med ett endast frivilligt försvar går det att dra 
slutsatsen att reserver utraderas, eftersom dessa 
idag nyttjas genom plikt. 

Vi föreslår att alla soldater som genomfört 
grundutbildning och befattningsutbildning genom 
anställningsavtalet automatiskt förbinder sig att 
uppgå i en reserv efter anställningens slut. Vårt 
förslag är att du ska stå i denna reserv i tio år. 
Alltså från det datum du slutar din anställning så 
kommer du att ingå i en reserv i tio år framöver, 
med skyldighet att inställa dig om du kallas in. 

På detta sätt används ingen plikt, utan alla som 
ingår i reserven har vid något tidigare tillfälle valt 
att ta anställning i Försvarsmakten. Detta gäller 
även officerare som slutar av annan anledning än 
pension. Ett sådant här system skulle med 17,000 
anställda soldater (GSS/K och GSS/T) ge en 
personalreserv om 21,250 soldater. Baserat på att 
2,125 soldater lämnar sin anställning varje år.

6 - En bra arbetsplats för en spän-
nande karriär

6.1 - Bättre karriärmöjligheter arbetslivet ut

Inte nödvändigtvis en extremt komplicerad 
dellösning till problemet. En anledning till att få 
satsar på en karriär inom det militära kan vara 
att man upplever att man har ett begränsat antal 
år som man kan bidra till försvaret innan man är 
”förbrukad”. Eftersom man sällan kan tillgodoräkna 
sig sin militära utbildning civilt och man inte kan 
förbli i det militära arbetslivet ut är en militär 
karriär ibland ett opraktiskt drag. Genom att öka 
möjligheterna till och synliggöra karriärmöjligheter 
arbetslivet ut inom Försvarsmakten skulle man 
göra det mer gångbart att välja en militär karriär.

Den nyligen införda anpassade 

specialistofficersutbildningen är ett utmärkt 
exempel på en åtgärd i rätt riktning. En annan 
viktig åtgärd är att det måste bli enklare för 
soldater att byta befattning och anställning inom 
och mellan olika förband i Försvarsmakten. Något 
som i praktiken är mycket svårt idag (baserat på 
egna intervjuer med soldater).

6.2 - Fortbildning och arbetsplatstrivsel

Soldater och officerare måste ges möjligheter 
till fortbildning, precis som anställda på den 
civila arbetsmarknaden. Det kan handla om 
utbildning på nya vapensystem, ny materiel, fler 
fordonsutbildningar eller mer avancerade övningar. 
Att upprepa samma eller liknande övningsmoment 
och utbildningar om och om igen ger efter ett 
tag endast marginellt högre kunskaper eller 
färdigheter. 

Därför är det viktigt att soldater och officerare 
ges möjlighet att lära sig nya saker. Med fler 
utbildningar per soldat så är vårt antagande att 
flexibiliteten i förbanden blir högre, då personal 
i skarpt läge kan byta befattning och uppgift 
mer friktionsfritt. Vi gör också antagandet att fler 
anställda under en förlängd tid finner en större 
glädje i att gå till jobbet än idag. Motiverade 
anställda har lättare att ta till sig nya utbildningar 
och stannar längre på arbetsplatsen.

Rutintjänst som inventering, vård etc bör inte 
heller användas som arbetstidsutfyllnad. Det 
är ett ineffektivt utnyttjande av personal och 
skattepengar. 

6.3 - En bra veteranvård

En viktig fråga för Försvarsmaktens anställda är 
veteranvården. Det är viktigt att Försvarsmaktens 
anställda känner ett stöd från samhället innan, 
under och efter insats. Med en god veteranvård 
kan risken för olika besvär med fysisk och psykisk 
ohälsa kopplad till anställningen i Försvarsmakten 
minimeras. Med det kan viljan att ta anställning 
och fortsätta sin anställning i Försvarsmakten 
höjas. (SOU 2014:27)
  
7 - Samverkan mellan Försvarsmak-
ten och det civila

7.1 - Att Göra Försvarsmaktens utbildning-
ar relevanta i det civila livet

Att göra Försvarsmaktens utbildningar civilt 
användbara kan vara krångligt att genomföra 
då det inte får ske på bekostnad av den militära 
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förmåga som utbildningarna ska tillgodose. 
Men det är ändå viktigt. Med stor sannolikhet 
kommer den största delen av de som arbetar i 
Försvarsmakten (GSS) inte göra det arbetslivet 
ut. I dagsläget kan man inte tillgodoräkna sig så 
många delar av sin militära utbildning civilt, vilket 
kan göra en militär utbildning avskräckande.
 
Till skillnad från den allmänna bilden består en 
stor del av krig inte av direkt strid, utan av logistik 
och organisation. Centrala delar även i ett civilt 
samhälle, vare sig det befinner sig i fred, kris, 
eller konflikt. Bränsle, livsmedel, och annat gods 
behöver alltid transporteras, personer likaså. Det 
centrala i ett samhälle är det samma som i en 
krigsorganisation: rörlighet, koll på omgivningen 
och mat i magen.

För att underlätta övergången mellan en militär till 
en civil karriär bör utbildningar i Försvarsmakten 
därför i högre grad vara möjliga att tillgodoräkna 
sig på den civila arbetsmarknaden, och vi tror att 
sådana möjligheter finns.

Fordon behöver alltid underhållas, och där är 
skillnaden mellan den civila och militära tekniken 
ofta ganska liten, vilket gör det lättare att hoppa 
mellan det civila och militära. Exempelvis lastning 
och lossning av gods sker bland annat med truck, 
vilket kräver särskild utbildning som är högst 
allmängiltig och allmännyttig. Ett civilt körkort 
borde vara en självklarhet att Försvarsmakten 
erbjuder parallellt med utbildningar för olika 
förarbevis. I marinen och flyget ges också många 
utbildningar som borde gå att tillgodoräkna sig 
civilt.

7.2 - Cyberförsvaret

Internet, elförsörjning och digital kommunikation 
är vitala delar av samhällets infrastruktur. Det 
är också en ganska ny militär arena. Därför är 
alla dess möjligheter, och i krig och kris även 
begränsningar, mindre klara och mogna. Medel 
för att skydda vår kommunikation och digitala 
infrastruktur tycks vara små. Offensiva metoder är 
å andra sidan mycket välutvecklade, då man med 
väldigt små resurser kan åstadkomma mycket stor 
skada. 

Ett sätt att tillvarata civil kompetens för att stärka 
cyberförsvaret skulle kunna vara att samarbeta 
med hackare av typen som kallas ”white hats”. 
Hackare begår systemintrång (”digitalt inbrott”) av 
olika anledningar. Somliga gör det för att komma 
åt känslig information, stjäla något av värde, skada 
eller slå ut datorsystem och så vidare, medan 
andra gör det av välvilja eller till och med för nöjes 

skull. Dessa typer av hackare brukar kallas för 
”black hats” respektive ”white hats”, men deras 
gemensamma nämnare är att de gör sig skyldiga 
till brott när de begår systemintrång, oavsett om de 
har onda eller goda intentioner. En del “white hats” 
underrättar till och med sina offer om hur de gått 
tillväga, antingen av ren välvilja, eller i hopp om att 
kunna få ett jobb inom IT-säkerhet.

I fallet med “white hats” skulle man i utbyte mot 
potentiellt värdefullt samarbete kunna erbjuda 
dem jobb. Heltid eller deltid. En “white hat” som 
exempelvis utmanar driftsäkerheten hos en 
myndighets IT-system kan bidra med ny värdefull 
kunskap om hur myndigheten skulle påverkas 
av en IT-attack, och hur den bör förbättra sin 
redundans. Om en “white hat” har dömts för 
dataintrång (som inte resulterat i skada för den 
eller de utsatta), och samtidigt anses besitta 
värdefulla kunskaper för totalförsvaret, så kan det 
finnas skäl att se över möjligheten till samarbete. 
Och då ha överseende med viss IT-brottslig 
bakgrund. Kanske rent av erbjuda strafflindring 
eller omvandling till villkorlig dom, om det anses 
försvarbart. Hackare som är att betrakta som black 
hats bör dock inte ges denna möjlighet.

Alternativet är att Försvarsmakten erbjuder denna 
personalkategori marknadsmässiga löner.

8 - Att komma i kontakt med För-
svarsmakten

8.1 - Studieplatsbesök under gymnasieti-
den (”En dag i Försvarsmakten”)

Följande tabeller och inklippta rutor går 
att återfinna i SoU 2014:73 författad 
av Stefan Ryding-Berg på uppdrag av 
försvarsdepartementet. Utredningen är från 
2014 vilket innebär att beräkningarna behöver 
inflationsjusteras till dagens nivåer för att 
aktualiseras.

Ett steg i att stärka folkförankringen av 
Försvarsmakten samt utöka Försvarsmaktens 
rekryteringsunderlag är att öka ungdomars 
interaktion med Försvarsmakten. 
Informationsdagar sker i dagsläget på ett flertal 
gymnasieskolor runt om i landet. Nästa steg för att 
öka ungdomars interaktion med Försvarsmakten 
blir naturligt att ungdomarna själva ska få besöka 
sina närliggande förband för att under en heldag få 
se hur en arbetsdag i Försvarsmakten ser ut och 
själva passa på att testa en del arbetsmoment. 

Syftet är att ungdomarna genom sitt 
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studieplatsbesök ska få en inblick i 
Försvarsmaktens verksamhet och 
förhoppningsvis bli intresserade av en karriär 
inom Försvarsmakten. Under dagen kommer 
information att delas ut för att underlätta för de 
ungdomar som är intresserade av att söka sig 
till någon gren av Försvarsmakten. Ungdomarna 
bör vid besökstillfället vara 18 år fyllda. Enligt 
befolkningsstatistiken kommer det finnas ca. 110 
000 18-åringar i Sverige varje år under överskådlig 
framtid (SOU 2014:73, s. 406). Studieplatsbesöket 
föreslås vara frivilligt samt ske på en ordinarie 
skoldag. Målsättningen bör vara att 25 000 
18-åringar deltar i ett studieplatsbesök årligen.

Kostnad  

Sedan utredningen överlämnades till regeringen i 
november 2014 så har Sverige haft 0,9 % inflation 
(augusti 2016) vilket gör att siffrorna behövs 
inflationsjusteras (SCB.se, hämtad 2/10-16). 
Således blir kostnaden för 25 000 deltagare ca. 27 
500 000 kr respektive ca. 
49 500 000 kr för 50 000 deltagare. Kostnaden för 
varje enskild deltagare minskar ju fler deltagare 
det är totalt, sannolikt hade ett studiebesök 
för samtliga 18-åringar (110 000 st) i Sverige 
kostat runt 100 000 000 kr. Förslagsvis bör 
Försvarsmakten få utökade medel som täcker 
kostnaden för ett scenario där alla 18-åringar 
i Sverige väljer att delta i studieplatsbesöket, 

Tabell: SOU 2014:73, s.406
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varje år. De medel som blir över kan sedermera 
användas till att finansiera valfri verksamhet inom 
Försvarsmakten nästkommande budgetår. Ryding-
Berg menar i sin utredning att det finns utrymme 
och möjlighet att pressa ner kostnaderna för 
förslaget ytterligare. 

Konsekvensanalys  

Ryding-Berg menar att förslaget kommer få de 
konsekvenser som anges i rutan nedan. En stark 
folklig förankring av Försvarsmakten, framförallt 
bland yngre människor, är vital för ett försvar 
baserat på frivillighet. Skulle folkförankringen öka 
skulle sannolikt även antalet villiga att tjänstgöra 
i Försvarsmakten öka. Folkförankring och 
rekryteringsförmåga går hand i hand. Förslaget 
är ett steg i rätt riktning mot ett stärkt försvar 
som bygger på frivillighet. Således är förslaget 
nödvändigt och önskvärt.

Bild: SOU 2014:73, s. 399
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8.2 - Totalförsvarsgymnasier

8.2.1 - Totalförsvaret

Totalförsvar är ett samlingsbegrepp för att beskriva 
det totala försvaret av landet, både det militära 
och det civila försvaret. De två myndigheter 
som har ett övergripande ansvar för dessa 
områden är Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB. Vikten av ett 
fungerande totalförsvar blir allt mer påträngande 
då hoten mot landets säkerhet ser annorlunda ut 
jämfört med tidigare. Detta gör att både det civila 
och det militära försvaret måste utvecklas och 
anpassas.

8.2.2 - Historiskt

Försvarsmakten bedrev fram tills 1982 utbildning 
via skolförband på en nivå likt gymnasienivå. 
Försvarsmaktens gymnasieskola, tidigare 
Försvarsmaktens Läroverk var belägen i Uppsala. 
Även Marinen och Flottan har tidigare haft egna 
gymnasieskolor. Dock var skolornas verksamheten 
inte att helt likställa med traditionella 
gymnasieprogram då te.x Försvarsmaktens 
gymnasieskola utbildade främst mot officer och 
underofficer. Det fanns både tvåårig och treårig 
linje och flera av de traditionella skolämnena var 
inkluderade. Försvarets gymnasieskola lades ned 
den 30 juni 1982, i samband med reformen NBO, 
Ny befälsordning. (Holmberg Björn, 1993. Arméns 
regementen, skolor och staber) 

 8.2.3 - Motiv

Anledningen för att vi vill se gymnasieskolor med 
linjer med inriktning mot det militära och civila 
försvaret är dels för att stärka folkförankringen. Det 
är också ett sätt att säkra personalförsörjningen. 
Genom att tydligt skola och visa att totalförsvaret 
är en möjlig väg i arbetslivet tror vi att fler väljer att 
gå den vägen. Detta skulle kunna utgöra en stabil 
grund för personalförsörjningen samtidigt som 
systemet inte bygger på tvång.

Genom att ha en bred verksamhet som inte 
tvingar eleverna till att välja om de vill ha en 
civil eller militär inriktning vid skolstart, tror vi 
att fler kommer att söka. Detta då det ger fler 
valmöjligheter och gör att de som är osäkra eller 
har förutfattade meningar kan göra ett senare 
val. Tanken är att man ska skolas in i det civila 
och militära försvaret men också få en utbildning 
för den civila arbetsmarknaden. Vi vill fokusera 
på de områden som har en tydlig kompatibilitet 

mellan totalförsvaret och det civila arbetslivet. 
Några av de yrken/områden som vi idag ser 
skulle vara intressanta för denna typen av 
utbildningar är transport, mekaniker, språk, logistik, 
programmering och vård. Majoriteten av de 
tänkbara områdena är det som vanligen benämns 
som praktiska program.
 
8.2.4 - Möjligt tillvägagångssätt

Detta förslag bygger på en tvådelad modell där vi 
föreslår fem internatskolor och tre mer traditionella 
gymnasieskolor. Skolorna är på gymnasienivå 
med tvåårig och treårig linje. Linjerna har egna 
kursplaner och ger gymnasieexamen och fullagd 
GMU. Huvudman för skolorna är staten och 
ett delat ansvar mellan Försvarsmakten och 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Kostnaden regleras till största delen via 
skolpengen från kommunerna. Samtliga skolor har 
riksintag.

8.2.5 - Utbildningen

Gymnasieskolorna ska ge möjlighet till att unga 
medborgare får en förståelse för vad totalförsvaret 
innebär och hur de i framtiden kan vara en del av 
det. Vi vill se att man ger möjlighet för elever att 
antingen läsa tvåårigt eller treårigt där det treåriga 
ger högskolebehörighet. En grundtanke är att man 
vid start inte har en inriktning åt militär eller civil 
utan att det valet görs inför termin två alternativt 
tre. Det finns olika sätt att bygga upp ett sådant 
system kring, så som olika kurser eller olika 
klasser. Fördelen med detta är att man då ger mer 
frihet för eleverna att välja först efter de fått testa 
på de båda benen inom totalförsvaret. Oavsett 
inriktning anser vi att fullständig gymnasieexamen 
också ska ge en fullständig GMU. 

Skolorna ska drivas på en statlig nivå där 
Försvarsmakten och MSB bildar en gemensam 
organisation för att driva verksamheten. 
De två myndigheterna ska även ta fram 
de specialiserade ämnena som kommer 
vara en del av verksamheten. De ska även 
involvera de frivilliga försvarsgrenar och 
andra frivilligorganisationer som passar in i 
totalförsvarets verksamhetsområde.

8.2.6 - Totalförsvarsgymnasie internat

Vi föreslår att fem totalförsvarsinternat med en 
kapacitet på 500-600 elever vardera inrättas. 
Tanken är att dessa gymnasieskolor bör 
lokaliseras nära redan existerande infrastruktur 
inom Försvarsmakten och MSB. De olika skolorna 
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kan tänkas ha nischer beroende på den faktiska 
samlokaliseringen. Anledningen till samlokalisering 
är flera. De ekonomiska incitamenten är starka 
för att samnyttja lokaler, material och personella 
resurser. Detta gör också att eleverna kommer 
närmre den verksamhet som de har som 
huvudfokus under sin utbildning.

Valet av internat är inte enbart för att samutnyttja 
resurser utan handlar också om att tillgängliggöra 
totalförsvars gymnasierna för alla oavsett geografi 
eller socioekonomisk status. Det ger också en 
möjlighet till att genomföra en mer omfattande 
utbildning som inte enbart är belagd under 
traditionell skoltid.  

Räkneexempel på internatskolor (Skolverkets 
Riksprislista 2016)

Dessa beräkningar bygger på antaganden som 
vi anser vara rimliga med hänsyn till den tänkta 
verksamheten. Vi räknar med att en klass är 25 
elever, och att skolorna successivt i ett högt tempo 
byggs upp till full kapacitet. Detta tordes vara 
möjligt genom riksintagen samt att skolformen 
skiljer sig avsevärt från andra gymnasiereformer. 
Vårt förslag bygger på att 50% av de antagna 
går tvåårig respektive treårig linje. Av de 
utexaminerade är vår förhoppning att minst 50% 
söker anställning inom Försvarsmakten. Vid full 
kapacitet kommer totalt 1500 att utexamineras 
per år. Beräkningarna tar inte hänsyn till avhopp 
av elever, utan det regleras genom ett generellt 
överintag.

Uppstart 100 elever = 4 klasser
År 2-4 +200 elever per år = 8 Klasser
Efter år 5 +300 elever per år = 12 Klasser
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8.2.7 - Totalförsvarsgymnasie storstad

Utöver internatskolorna ser vi en god möjlighet 
att starta en skola i vardera av de tre största 
svenska städerna (Stockholm, Göteborg och 
Malmö) som har ett liknande tillvägagångssätt som 
internaten förutom just internatdelen. Detta för 
att få upp volymen på antalet examinerade men 
också för att skapa en variation av studiemiljöer. 
De tre storstads skolorna bör dock ha en del 
av utbildningen i form av besök och praktik 
inom totalförsvaret för att kompensera delar av 
fördelarna med internat. Det finns militära förband 
och skolor nära alla de tre storstadsområdena.

Dessa beräkningar bygger på antaganden som 
vi anser vara rimliga med hänsyn till den tänkta 
verksamheten. Vi räknar med att en klass är 25 
elever, och att skolorna successivt i ett högt tempo 
byggs upp till full kapacitet. Detta tordes vara 
möjligt genom riksintagen samt att skolformen 
skiljer sig från andra gymnasiereformer. Vårt 
förslag bygger på att 50% av de antagna går 2 
respektive 3 årig linje. Av de utexaminerade är vår 
förhoppning att minst 50% söker anställning inom 
Försvarsmakten. Vid full kapacitet kommer totalt 
900 att utexamineras per år. Beräkningarna tar 
inte hänsyn till avhopp av elever, utan det regleras 
genom ett generellt överintag.

Uppstart 200 elever = 8 klasser
År 2-4 +200 elever per år = 8 Klasser
Efter år 5 +300 elever per år = 12 Klasser

8.2.8 - Kostnader

Vi avser att lägga merparten av kostnaden för 
verksamheten på landets kommuner. Detta då 
det är kommunerna som  har ansvar för utbildning 
på gymnasienivå. Till skillnad från dagens sätt 
att välja skola med sin skolpeng vill vi ta bort alla 
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möjligheter som ger kommunerna chans att säga 
nej till att en specifik elev väljer någon av dessa 
skolor. Kostnaden för internat bör också täckas 
direkt av skolpengen. Det är rimligt att ålägga 
kommunerna dessa kostnader då priset per elev 
inte är avsevärt mycket högre än en traditionell 
skola. Ser man till skolverkets riksprislista är 
det redan idag så att det skiljer sig avsevärt 
i pris mellan olika inriktningar på gymnasiet. 
Dessutom har kommunerna idag ett stort ansvar 
för samhällsskydd och beredskap som vi anser 
att de borde jobba mer med. Här blir de tvingade 
att betala för utbildningar på det området och 
förhoppningsvis kan det få fler kommuner att 
uppmärksamma att de har ett stort ansvar för 
totalförsvaret.

Den merkostnad som kan komma på 
Försvarsmakten och MSB kan täckas inom 
den tilldelade ramen för utbildning som vardera 
myndighet har. Kostnaderna som uppstår i 
koppling till den inkluderade GMUn i skolformen 
finansieras via den nuvarande budgeten för GMU.

Investeringar i byggnader kan tas via 
Fortifikationsverket, Statens Fastighetsverk eller 
extern part och blir inte kostnads belastande annat 
som en investering. Kostnaden för hyra av lokaler 
ligger med i den elevpeng som man får in.

Kostnaden för internat är en uppskattning utifrån 
en genomgång av de folkhögskolor i Sverige som 
erbjuder internat. Kostnaderna där ligger mellan 
två till fyra tusen per elev och månad. Vi har räknat 
på ett snitt om 3000 under 10 månader vilket ger 
en årlig merkostnad för internat på 30 000 per 
elev.

8.2.9 - Slutsats gymnasieskola

Vårt mål för omsättningen av personalen i För-
svarsmakten är 8 år. Alltså att den genomsnittliga 
tjänstgöringstiden är 8 år innan man väljer att gå 
vidare i arbetslivet. Detta är längre än idag och 
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det förutsätter att man gör Försvarsmakten till en 
mer attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Genom 
ett expansivt inrättande av totalförsvarsgymnasie 
skulle man på 10 års sikt kunna ha en nivå där an-
talet utexaminerade elever skulle kunna täcka en 
stor del av Försvarsmaktens personalbehov. Med 
den modell och storlek på skolor vi föreslår med 
en rekryteringsgrad till försvaret på 50% skulle det 
maximalt kunna gå att få ut 1200 anställda.

Detta motiverar vi med att det kommer finnas god 
chans för anställning vilket är lockande för många 
unga. Med tanke på balansen mellan antalet 
anställda i civilförsvaret och det militära försvaret 
är ojämn anser vi att det är rimligt att anta att 
knappt 5-10 % skulle gå till civilförsvaret och runt 
50 % går till Försvarsmakten.

8.3 - Totalförsvarskunskap

Vi föreslår undervisning i totalförsvarskunskap 
införs på alla gymnasieutbildningar samt i 
samhällsintroduktion för invandrare. 

Frågan om att inrätta ämnet totalförsvarskunskap 
i grundskola och gymnasiet föreslogs i 
Försvarsmakten i samhället SOU 2014:73. Vi 
anser att detta förslag inte ska förpassas till 
skrivbordslådan utan realiseras. Vi delar de tankar 
som återges i utredningen. 

“Skolan ska ha ansvar för att elever i grundskolan 
och gymnasieskolan ska få utbildning om 
begreppen säkerhetspolitik, militärt och 
civilt försvar i ett kunskapsområde kallat 
totalförsvarskunskap. Detta ska framgå av 
grundskolans läroplan och i den däri ingående 
kursplanen för ämnet samhällskunskap samt i 
ämnesplanen för det gymnasiegemensamma 
ämnet samhällskunskap.” (Försvarsmakten i 
samhället, SOU 2014:73)

Vi anser att totalförsvarskunskap är viktigt för 
folkförankringen men också för att få dagens 
ungdomar att inse vikten av militärt och civilt 
försvar. Därför bör totalförsvarskunskap ingå 
som del i samhällsvetenskap, hemkunskap 
och andra relevanta ämnen under skolgången. 
Dock vill vi utöka ämnet att även täcka den 
samhällsorientering som ges till invandrare. 
Anledningen till detta är att unga och invandrare 
inte kommer i kontakt med denna viktiga 
information, inte minst information om vad man 
gör vid kris. Krisberedskap för individen är både 
teoretisk och praktisk. Frågor om vad man gör 
vid elavbrott, storm eller annan samhällsstörning 
är oerhört viktig för dessa grupper. Samma gäller 
angående hur man får tag på information vid 
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samhällsstörningar, och vad betyder egentligen 
de ljud som kommer från “Hesa Fredrik”? Vi vill 
också inkludera information om cybersäkerhet och 
källkritik på nätet. 

9 - SLUTSATS

Något som är väldigt tydligt är att Försvarsmakten 
lider av akut personalbrist. Denna rapport har till 
stor del handlat om personalvolymer. 

Insatsorganisation 14 gav Försvarsmakten 
en ny vision och en ny målbild. Det har lagts 
ökad vikt vid att snabbt kunna realisera militära 
förmågor med hög tillgänglighet. Flexibilitet och 
mångsidighet ska till stor del prägla den nya 
organisationen. Försvarsmakten måste, till skillnad 
från många andra myndigheter, aktivt förhålla sig 
till hur omvärlden förändras - och agera därefter. 

Den förra regeringen valde att temporärt 
bordlägga det då rådande värnpliktssystemet med 
förhoppning att de då rådande incitamenten skulle 
vara tillräckliga för att få en tillfredsställande ström 
av rekryter. Så blev inte fallet. Försvarsmaktens 
personalkostnader, militära såväl som civila, 
ligger på strax över 10 miljarder per år. I runda 
slängar går alltså en lite mindre än en fjärdedel av 
Försvarsmaktens budget till att avlöna personal.  
Det är väldigt lite i förhållande till andra Europeiska 
länder. (SOU 2016:63)

”Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har 
försämrats. Den ryska ledningen har visat att 
den är beredd att använda den militära förmågan 
för att uppnå sina politiska mål. Den försämrade 
säkerhetspolitiska situationen innebär förändrade 
krav på den svenska försvarsförmågan. I 
propositionen redovisar regeringen en inriktning för 
att stärka den svenska försvarsförmågan och öka 
den operativa förmågan i krigsförbanden fr.o.m. 
2016 t.o.m. 2020.” (Regeringens proposition 
2014/15:109) 

”Ytterst ska försvaret kunna möta ett väpnat 
angrepp. På så sätt skapar försvaret tillsammans 
med politiska, diplomatiska och ekonomiska medel 
en tröskel för den som skulle vilja angripa Sverige 
eller utöva påtryckningar med militära maktmedel. 
I ljuset av det försämrade säkerhetspolitiska 
läget och de brister i den operativa förmågan 
som redovisas ser regeringen ett behov av att 
under försvarsinriktnings- perioden förstärka 
försvarsekonomin med ytterligare 10,2 miljarder 
kronor utöver tidigare redovisade tillskott.” 
(Regeringens proposition 2014/15:109)

Regeringens proposition 2014/15:109, S.9
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Liberala ungdomsförbundet instämmer i 
regeringens problembeskrivning. Ryssland är det 
största säkerhetspolitiska hotet i överskådlig tid 
framöver. Deras agerande har, i grunden, ändrat 
Europas säkerhetspolitiska ordning. 
Vi delar däremot inte fullt ut synen på rimliga 
lösningar. I propositionen kom regeringen med 
förslaget att Försvarsmakten skulle få ett tillskott 
på 10.2 miljarder kronor. Detta är ett bevis på att 
regeringen inte tar svensk säkerhet på allvar.  

Tillskotten till Försvarsmaktens budget är inte i 
närheten av vad som är tillräckligt för att uppnå 
en tillfredsställande förmåga. 10.2 miljarder utgör 
i runda slängar 25 % av Försvarsmaktens budget, 
även om detta tillskott var på årsbasis skulle det 
alltså inte vara tillräckligt.

Vi vill åtminstone fördubbla antalet anställda i 
Försvarsmakten och ta bort begränsningen på 
hur länge soldater får vara anställda. Om man 
bortser från övriga nödvändiga premier så skulle 
personalkostnaderna bli ca 21 miljarder kronor. 
Det är ungefär hälften av budgeten i dagsläget. 
Idag bygger Försvarsmaktens personalförsörjning 
på frivillighet, det är uppenbart att premierna 
inte är tillräckligt starka för att tillfredsställa 
personalbehovet. Här väljer regeringen det enkla 
alternativet, att ta till tvång. (Försvarsmaktens 
budgetunderlag 2016)

Återinförd värnplikt är en frihetsinskränkning som 
så långt det går bör undvikas. Det ser dessutom 
mer ut som kosmetika än ett slagkraftigt förslag 
som höjer tröskeleffekten till den nivå som krävs 
för att svensk suveränitet inte ska hotas. Den 
undermåliga svenska krisberedskapen kan tänkas 
resultera i ett snävt politiskt handlingsutrymme 
vid kris eller konflikt. Det kan också öka effekten 
av eventuella påverkansoperationer, inte minst i 
ljuset av det fullständigt undermåliga psykologiska 
försvaret.

”Vad gäller ekonomi ska förslagen utredningen 
lägger rymmas inom de ramar som riksdagen 
beslutat och beräknat för åren 2016-2020, liksom 
att de ska utgöra de ekonomiska förutsättningarna 
för förslagen” (SOU 2016:63 s. 30)
 
Försvarsmakten är kraftigt underfinansierad sett 
till de säkerhetspolitiska utmaningar Sverige 
står inför. Styrkeförhållandena förändras inte 
inom de ramar som utredningen verkat i. De 
samhällsekonomiska konsekvenserna kan därför 
inte förutses i ett läge där försvarsambitionerna 
höjs till ”rimlig” nivå. Det kan tänkas bli politiskt 
tacksamt att som ytterligare försvarsåtgärd öka 
värnpliktsmanskapet. Vi riskerar då att fastna i ett 

konventionellt tänkande vars främsta effekt blir en 
illusion av trygghet. Det påverkar rimligtvis även 
arbetsfördelningen i samhällsekonomin negativt, 
vilket hämmar den ekonomiska och teknologiska 
utvecklingen som är väsentlig för att Sverige 
försvarsmässigt ska kunna slå över sin viktklass.
Ska man hårdra det kan man i viss mening säga 
att politiken abdikerat och lämnat över ansvaret 
på den civila befolkningen. Det utan att ens haft 
ambitionen att försöka få till en konkurrensmässig 
lönenivå och stabila incitamentsstrukturer.
 
Sverige behöver kraftigt öka sin militära förmåga. 
Med en inhemsk ekonomisk aktivitet som till 
50 % utgörs av det offentliga finns det stora 
mängder resurser att omdirigera. Antal anställda 
inom den offentliga sektorn uppgår till  28 % 
(2014,). Av offentliga sektorns utgifter fördelat på 
verksamhetsområden utgör försvaret 2.5 %. 
 
I utredningen framkommer det att av yrken med 
lägst medellön så återfinns soldater med flera 
på en sjätte plats. Ingångslönen för soldater, 
gruppbefäl och sjömän uppgår till 18 000 kr. 
Det kan jämföras med ingångslönerna inom 
detaljhandeln som uppgår till 20 239 kr. (SOU 
2016:63 s. 175)

I och med den låga lönenivån så kan man 
påstå att det i nuläget helt saknas ekonomiska 
incitament. Sett till att Sverige har ett av världens 
mest utvecklade och omfattande välfärdssystem 
så är det just framförallt lönenivån som ligger till 
grund för de incitamentsskapande strukturerna 
inom personalförsörjningen. Den svenska 
Försvarsmakten behöver därför rimligtvis erbjuda 
högre löner än andra länder.
 
Gallups mätning från 2015 om viljan att gå i krig 
för sitt land tyder på att Sverige har ett relativt bra 
utgångsläge när det kommer till rekrytering. Siffran 
uppgår till 55 % vilket kan jämföras med Danmark 
37 %, USA 44 %, Frankrike 29 %, Storbritannien 
27 % och Tyskland 18 %.  Sett till det faktum att 
det existerar en relativt hög vilja att gå i strid för 
Sverige så stärker det argumentet för att arbetet 
med att få till gynnsamma incitamentsstrukturer för 
en hållbar personalförsörjning inom ramen för det 
yrkesbaserade försvaret kraftigt försummats.

Med substantiella tillskott till Försvarsmaktens 
budget kommer personalförsörjningen att lösas. 
Liberala ungdomsförbundet har sedan länge tagit 
ställning för att försvarsbudgeten som andel av 
BNP omedelbart måste höjas till 1,5% och inom en 
mycket snar framtid till minst 2,0%. Med ett sådant 
tillskott så går förslagen ovan att genomföra.
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Men det kommer med en sådan försvarsbudget 
också finnas utrymme att köpa in exempelvis 
nya luftvärnssystem och materiel till fler och nya 
bataljoner.

10 - Finansiering

De olika förslag som denna rapport har lämnat är 
alla en påfrestning på Försvarsmaktens budget. 
Att öka vissa utgifter inom Försvarsmaktens 
nuvarande budgetramar så som vi föreslår är 
därför inte gångbart, utan skulle sannolikt få som 
konsekvens att den operativa förmågan blir lägre 
ännu snabbare. Men om Försvarsmakten får ett 
betydande tillskott i statsbudgeten så är vi av den 
bestämda uppfattningen att ett flertal av de förslag, 
eller liknande och mer utarbetade förslag går att 
genomföra. 

Liberala ungdomsförbundet har tidigare tagit fram 
ett antal förslag på utgiftsposter där staten kan 
skära ned i kostnaderna, sammanfattade i en 
tidigare rapport. (Sjöberg Max 2016, LUF)  Dessa 
besparingar kan användas till att finansiera de 
ökade utgifterna som våra förslag i rapporten 
leder till. Vi redovisar några av dessa besparingar 
nedan.

- Kortad föräldraförsäkring: 9,3 
- Avskaffad jämställdhetsbonus: 0,34 
- Behovsprövat barnbidrag: 19,3
- Behovsprövad studiehjälp: 2,5
- Studiebidraget ersatt med lån: 12,963
- Minskat antal högskoleplatser: 1
- Besparingar inom kulturbudgeten: 6,329
- Indragna bidrag folkbildning och   
 studieförbund: 3,598
- Övriga besparingar inom UO17: 0,739
- Nedläggande av Tillväxtverket och   
 minskade regionala bidrag: 3,953
- Nedläggning av Vinnova: 2,9
- Avskaffat ränteavdrag: 16,6



18

Liberala ungdomsförbundet – personalförsörjningsrapport 

Efterord
Författarna till den här rapporten menar inte att alla de förslag som har 
lyfts bör genomföras som reformer parallellt med varandra. Det skulle 
resultera i en väldig ekonomisk obalans i förhållande till andra yrken. Vår 
förhoppning är att beslutsfattare och partier ska tänka om och prioritera 
om, men framförallt tänka utanför boxen. Om så sker är vi övertygade om 
att personalförsörjningen i Försvarsmakten går att lösa utan tvång.
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