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ÖB anförande presskonferens Arbetsgivarverket, 20 maj 2010, 12.30 

Det talade ordet gäller.  
 
Det här är ett historiskt avtal för en historisk omställning. I går tog riksdagen 
beslutet att vi från och med 1 juli lämnar det drygt 100 år gamla värnplikts-
systemet. Avtalet som nu är signerat är ett nödvändigt steg mot frivilligförsvaret. 
Jag är glad att överenskommelsen är på plats eftersom det är en viktig nyckel för 
det fortsatta arbetet.  
 
Den omställning Sverige är på väg att genomföra, har tagit betydligt längre tid i 
andra länder. Med den enighet som överenskommelsen tagits fram, får jag ett 
konkret bevis på att det är Sveriges Försvarsmakt. Vi blir en av Sverige största 
arbetsgivare.  
 
Det återstår mycket arbete och flera beslut kring reformen, men vår uppgift är att 
fullfölja de politiska intentionerna. Vi arbetar fortfarande med att hitta möjligheter 
för civil meritering för dem vi anställer. Jag och många med mig vet vilken 
oerhörd utveckling medarbetare i Försvarsmakten får under tiden hos oss. Hur 
detta sedan omsätts i akademiska poäng, certifikat eller liknande återstår att lösa.  
 
Med den frivillighet vi är på väg in i kommer professionalismen att öka. Våra 
soldater och sjömän kommer att arbeta och öva en längre tid tillsammans. Därmed 
får vi också bättre tränade förband, att använda i Sverige eller i internationella 
insatser. 
 
Just nu har vi pågående insatser i tre världsdelar. I Kosovo närmar vi oss slutet på 
vårt bidrag att stabilisera situationen på Balkan. Det är snart dags att lämna över 
hela ansvaret till det civila samhället. 
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I Adenviken och utanför Somalias kust leder Sverige EU:s flottstyrka för att 
skydda FN-organet World Food Programme mattransporter till Somalia samtidigt 
som piraternas verksamhet ska försvåras så mycket som möjligt. 
 
I Afghanistan pågår arbetet med att bygga upp ett tryggt och fungerande samhälle 
– militär, polis, kommun- och regional ledning, skolor, sjukvård för att ta några 
exempel. Det är ett långsiktigt engagemang där Försvarsmakten ska arbeta sida 
vid sida med civila aktörer för att nå framgång. För bara en timma sedan 
offentliggjorde utrikesministern vem som får den ledande civila funktionen i 
Afghanistan, ambassadör Krister Bringéus.  
 
Avslutningsvis vill jag poängtera att vi ska bli en av samhällets attraktivaste 
arbetsgivare. Vi ger våra anställda unika erfarenheter som inte går att skaffa 
någon annanstans, samtidigt som de får vara med och bygga en säkrare värld. 
 
Tack.  

 

 

 

 

 


