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1. Inledning 
Under 2000-talet blossade det upp en politisk debatt i Sverige om försvarets utformning. Vissa 

menade att försvaret som byggde på värnplikt var förlegat och behövde reformeras. Det ledde till 

att det svenska försvaret genomgick vad som beskrivs som sin största förändring någonsin.  

Sedan 1990-talet har det skett en nedrustning av arméstorlekarna i Europa och flera länder i 

Europa har därför valt att byta rekryteringssystem till sina försvarsmakter (Jonsson & Norlund, 

2010, s.14). Det svenska försvaret har sedan 1901 utgjorts av värnpliktiga och försvaret nådde 

sin största kapacitet under 1970 och 1980-talet. Mellan 1980-talet och början av 2000-talet 

skedde det en kraftig minskning i antalet värnpliktiga som rekryterades till försvarsmakten. 

Systemet ansåg av vissa som förlegat och i behov av en reformering (Nationalencyklopedin, 

Värnplikt). År 2009 valde den dåvarande alliansregeringen att lägga fram en proposition som 

innebar att Sverige skulle överge sitt värnpliktsystem och införa ett försvar som baserades på 

frivillighet. Via ett beslut i Sveriges riksdag, med endast tre röster marginal gick Sverige från ett 

försvar som var baserat på värnplikt till ett försvar som kom att baseras på frivillighet (Protokoll 

2008/09:133, s.50). År 2010 trädde den nya försvarsutformningen i kraft och det tidigare 

värnpliktiga försvaret som hade varit aktivt i Sverige sedan 1901 ersattes.  

Detta beslut varade inte under någon längre tid och redan efter sju år ersattes systemet igen 

(Nationalencyklopedin, Värnplikt). Den andra mars år 2017 beslutade regeringen bestående av 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet att återaktivera värnplikten vilken även kom att omfatta 

kvinnor. Värnplikten började gälla igen januari 2018 (Regeringen, 2017).  

Besluten om att avveckla och återaktivera värnplikten har en direkt påverkan på det svenska 

samhället och framförallt hos de unga vuxna i Sverige. Försvarsutformningen har en direkt 

påverkan på ungdomars möjlighet att planera sina framtida liv. En allmän värnplikt som 

innefattar både män och kvinnor gör att unga vuxna måste avsätta nästan ett år av sina liv till ett 

deltagande i försvaret. Det är därför av intresse att undersöka hur riksdagspartierna motiverat 

sina beslut om den svenska försvarsutformningen. Vidare är vilken typ av försvarsutformning ett 

land väljer inte en typisk höger-vänsterfråga. I Sverige har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 

Liberalerna och Sverigedemokraterna under de senaste åren velat se ett återaktiverande av 

värnplikten. Dessa fyra partier befinner sig långt i från varandra på höger-vänsterskalan. Det är 

därför rimligt att anta att det finns andra bakomliggande orsaker till varför frågan om försvarets 

utformning blivit en så politisk laddad fråga i Sverige. Det är därför även av intresse att undersöka 

debatten kring hur de politiska partierna har resonerat kring försvarets utformning. 

Det är också relevant att undersöka debatten kring försvarsutformningen med hänsyn till den 

akademiska diskursen kring länders försvar. Tidigare forskning har framförallt fokuserat på 
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anledningar till varför länder valt att byta försvarssystem, men inte på hur processen sett ut i 

ländernas parlament. Det finns därför en bristande insyn i hur dessa processer gått till och hur 

olika politiska partier har resonerat kring ett byte från en försvarsutformning till en annan. De få 

undersökningar som påträffats vid insamlingen av material till denna undersökning har endast 

kollat på enskilda fall där ett försvarsbyte varit aktuellt. Dessa undersökningar har inte studerat 

hur debatten om försvarsutformningen förändrats över tid. En undersökning över tid blir extra 

relevant i en svensk kontext då försvarsutformningen ändrats två gånger under åtta år. Det 

svenska fallet med byte av försvarsutformning två gånger på kort tid är även unikt och därför 

intressant att undersöka.   

 

2. Syfte och frågeställning 
Tanken med uppsatsen var att den skulle vara rent deskriptiv, men jag märkte att ju längre 

arbetet fortgick så var det svårt att hålla uppsatsen helt deskriptiv. Därför har jag valt att lägga 

till en viss förklarande ansats, men denna ansats ska inte ses som huvudfrågan som studeras i 

uppsatsen. Den mer förklarande ansatsen berör partiers agerande och kopplas till den tredje 

frågeställningen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur riksdagens partier motiverar hur det svenska 

försvaret bör utformas, samt att undersöka hur dessa motiveringar har ändrats över tid, med grund 

i återaktiverande av värnplikten. Uppsatsen ämnar även att försöka identifiera partistrategier och 

deras inverkan på resultatet.  

-Hur ser partiernas inramning av debatten om försvarets utformning ut? 

-Hur har inramningen av debatten förändrats mellan åren 2009–2017? 

-Vilka partistrategier går att identifiera i debatten och hur kan dessa tänkas påverka utfallet? 

 

2.1 Material och avgränsning 
Undersökningen i denna uppsats har avgränsats till hur partierna i Sveriges riksdag argumenterat 

för hur försvaret bör utformas. Valet att endast undersöka hur riksdagspartierna argumenterar 

motiveras av att det är riksdagen som beslutar om försvarets utformning och därför är det både 

intressant och viktigt att förstå hur de resonerat kring sina beslut/ställningstaganden. Andra 

aktörer som kan tänkas ha en åsikt i frågan så som försvarsmakten, intresseorganisationer och 

debattörer kommer inte ges utrymme i denna undersökning. Anledningen till detta är att en sådan 
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undersökning skulle bli alldeles för omfattande i relation till den tid som fanns för att skriva 

uppsatsen.  

Det empiriska materialet som undersöks i denna uppsats har avgränsats till tre 

riksdagsdebatter där försvarets utformning stått i fokus mellan åren 2009 och 2017. 

Tidsavgränsning som gjorts i uppsatsen motiveras av att riksdag och regering under dessa år tog 

beslut om att förändra den svenska försvarsutformningen. År 2009 beslutade riksdagen att göra 

värnplikten vilande och införde ett frivilligt försvar. Åtta år senare år 2017 beslutade regeringen 

att återaktivera värnplikten. En debatt från 2015 har inkluderats i undersökningen för att se hur 

debatten sett ut mellan besluten.  

Vad som diskuterats i debatterna har till viss del skiftat, men gemensamt för de tre debatter 

är att alla handlar om hur det svenska förvaret bör utformas. I riksdagsdebatterna som har 

analyserats finns representanter från alla partier med två undantag. I debatten från 2009 hade inte 

Sverigedemokraterna någon plats i riksdagen och i debatten från 2017 finns ingen representant 

från Vänsterpartiet. Sverigedemokraternas frånvarande i debatten från 2009 är en följd av hur 

sammansättningen av riksdagen såg ut då och påverkar inte resultatet. Vänsterpartiets frånvaro 

från debatten 2017 skulle kunna påverka resultatet, men jag vill hävda att så inte var fallet då 

Vänsterpartiet presenterat samma lösningsförslag i de tidigare debatterna. Det var dock viktigt 

att vara medveten om detta vid genomförandet av analysen. 

 Anledningen till att riksdagsdebatter valts som material framför annat material är 

ambitionen att undersöka vad de olika riksdagspartierna tycker i policyfrågan om det svenska 

försvarets utformning.  Målet med underökningen har varit att studera hur partierna motiverar 

och ramar in sina ställningstaganden i frågan. Riksdagsdebatter har därför fungerat som ett bra 

analysmaterial. I debatter får partierna möta varandras argument och de ges även möjlighet att 

framföra sina egna. En annan fördel med att undersöka debatter är att deltagare i pågående 

debatter uttrycker sig mindre återhållsamt än i motioner och propositioner. Det ger även 

möjlighet att studera hur partierna interagerar med varandra. Annat material som skulle kunna 

ha använts skulle kunna ha varit partiernas partiprogram och motioner, men som tidigare nämnt 

skulle en sådan undersökning bli för omfattande. 

 

3. Forskningsanknytning och teoretiskt ramverk 
Forskning om värnplikt är en central fråga inom statsvetenskapens säkerhetspolitiska studier. 

Utifrån Webers definition kännetecknas staten av dess förmåga att kontrollera ett avgränsat 

område därmed är statens kontroll av en armé en given förutsättning för detta. Det bygger i sin 
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tur på statensförmåga att rekrytera soldater. Vidare finns det inom forskningen olika 

fokusområden gällande värnplikt Margaret Levi (2001) belyser tre olika inriktningar. Den första 

inriktningen handlar om relationen mellan krig, nationsskapande och upprätthållande av 

nationen. Detta har en stark koppling till historiskt skapande av nationer, vilket inte kommer stå 

i fokus i denna uppsats (Levi, 2001, s.2604). Den andra inriktningen fokuserar på relationen 

mellan värnplikt och medborgarskap. Fokus ligger på statens uppdrag att fostra och kontrollera 

sina medborgare (Levi, 2001, s.2605f). Detta kommer inte heller vara uppsatsen huvudfokus, 

även om viss argumentation som framförs av partierna kan tänkas beröra ämnet. Den tredje 

inriktningen fokuserar på diskussionen för och emot värnplikt och dess plats i samhället, det vill 

säga värnpliktens varande eller icke varande (Levi, 2001, s.2606f). Denna inriktning är den 

centrala i uppsatsen. 

Anledningen till att det svenska fallet har undersökts är att värnplikten både har avskaffats 

och återinförts, vilket innebär att argumentationen rimligtvis kan ha innehållit argument för och 

emot värnplikten. Argumentationen kring värnpliktens plats i dagens samhälle kan kopplas till 

den tredje inriktningen inom det större forskningsfältet och studien om den politiska debatten i 

Sverige kan förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse kring diskussionen för och emot 

värnplikt. Kopplat till de avgränsningar som gjorts i undersökningen kan studien visa hur 

argumentationen sett ut inför avskaffandet, inför återinförandet, samt efter återinförandet. Detta 

kan anses som ett unikt fall inom detta undersökningsområde. 

 

I den genomförda undersökningen har jag valt att använda mig av en deduktiv ansats som innebär 

att jag med hjälp av tidigare forskning skapat inramningar (se avsnitt 5.Metod för en utförligare 

förklaring av inramningar) som använts för att analysera debatten. Den tidigare forskning som 

använts för att skapa inramningarna är två artiklar, vilka kan anknytas till den tredje inriktningen 

inom det större forskningsfältet. I artikeln The end of conscription in europe? undersöker 

Christopher Jehn och Zachary Selden (2002) anledningar till varför flera länder i Europa valt att 

gå från ett försvar som bygger på värnplikt till ett försvar som bygger på frivillighet. Vincenzo 

Bove och Elisa Cavatorta (2012) skriver i sin artikel From conscription to volunteers: budget 

shares in NATO defence spending om hur NATO-medlemmars byte från ett värnpliktsystem till 

ett frivilligt system påverkat budgetutformningen inom NATO. Författarna belyser i artikeln 

fördelar och nackdelar med båda försvarsutformningarna. Båda artiklarna tar upp anledningar till 

varför ett land valt en viss försvarsutformning och hur dessa beslut har motiverats. 

Vid en snabb genomgång av materialet var det enkelt att identifiera likheter mellan de 

anledningar som anges i artiklarna och de svenska riksdagspartierna. Det blev därför relevant att 
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använda artiklarna vid utformningen av inramningarna i denna undersökning trots att det är 

svenska riksdagspartier och inte länder som står i fokus. 

 

3.1 Säkerhet 

Säkerhetsinramningen kopplar samman försvarsutformningen med den hotbild som en stat 

upplever. Jehn och Selden (2002) menar att beroende på vilken hotbild staten presenterar så 

kommer det påverka valet av försvarsutformning. Stater som inte upplever en direkt hotbild 

väljer i större utsträckning ett försvar som baseras frivillighet. Finns det ingen direkt hotbild så 

minskar behovet av att ha en stor armé (Jehn & Selden, 2002, s.95).  

Exempelvis så har många västeuropeiska stater i och med Sovjetunionens fall och 

Warszawapaktens upplösande valt att byta från ett värnpliktigt försvar till ett frivilligt försvar. 

Jehn och Selden menar att det direkta invasionshotet mot de västeuropeiska staterna har 

försvunnit och hotbilden har minskat, vilket gjort att behovet av ett starkt försvar med många 

soldater minskat. Den allmänna värnplikten uppfyller därför inte någon värdefull funktion i dessa 

stater. De flesta militära insatser sker istället utanför landets gränser i förebyggande syfte och 

kräver inte lika mycket personal (Jehn & Selden, 2002, s.95).  

Stater som däremot upplever en direkt hotbild väljer i större utsträckning ett försvar som 

bygger på värnplikt. Anledningen till detta är att de vill ha en stor armé som är redo att inbegripa 

eller att de vill signalera att de är motståndskraftiga. Ett värnpliktigt försvar ger en kontinuerlig 

tillförsel av personal som möjliggör en stor armé, men ger framförallt en stor reserv som enkelt 

går att sätta in om en konflikt skulle ske. Länder som tidigare var en del av Sovjetunionen eller 

som idag ligger geografiskt nära Ryssland upplever i större utsträckning ett direkt hot och väljer 

därför att ett försvar som baseras på värnplikt (Jehn & Selden, 2002, s.96). 

 

3.2 Försvarsallians 
Den försvarspolitiska inramningen ligger väldigt nära den säkerhetspolitiska inramningen, men 

sätter staters vilja att ingå i militära samarbeten i fokus. Stater som väljer att ingå i militära 

samarbeten med andra som till exempel NATO tenderar att välja ett försvar som baseras på 

frivillighet.  

Det går att se att majoriteten av medlemmarna i NATO avskaffat värnplikten och infört ett 

frivilligt försvar. Bove och Cavatorta (2012) menar att det är en trend som kommer att fortsätta. 

Det beror på att det inom NATO finns det ett delat ansvar för medlemmarnas säkerhet, vilket 

tillåter varje medlem att ha mindre arméer (Bove & Cavatorta, 2012, s.247). Behovet att ha en 
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stor armé som är redo att ingripa vid en invasion försvinner. Ett medlemskap i en försvarsallians 

gör att staten inte behöver satsa på alla delar av försvaret utan kan införa mindre specialstyrkor 

med en hög kvalitét. Det delade ansvaret för säkerheten går dock åt båda hållen, vilket betyder 

att medlemmarna måste vara redo att delta i militära insatser för att garantera de andra 

medlemmarnas säkerhet. Jehn och Selden (2002) menar att mindre stater som byter till ett 

frivilligt försvar gör ofta det för att närma sig NATO. De kan då ha ett mindre försvar, men 

samtidigt erhålla en hög säkerhet (Jehn & Selden, 2002, s.98).  

Stater som sätter sin alliansfrihet högt på agendan tenderar att ha ett försvar som baseras på 

värnplikt. Dessa stater måste själva ansvara för sin säkerhet och det kräver därför att de har en 

större armé för att kunna garantera sin säkerhet. Jehn och Selden (2002) menar att stater som vill 

vara alliansfria måste förlita sig på att stora delar av befolkningen deltar i försvaret för att kunna 

garantera sin alliansfrihet och detta görs bäst genom värnplikt. Stater som är militärt alliansfria 

brukar inte förlita sig på stående förband utan fokuserar på att ha stora militära reserver som kan 

kallas in för repövningar (Jehn & Selden, 2002, s.96).  

Som exempel på detta lyfter Jehn och Selden (2002) fram att alla länder i Västeuropa som 

är militärt alliansfria har värnpliktiga försvar. Dessa stater var även alliansfria under kalla kriget. 

Genom att ha ett värnpliktigt försvar så behöver staterna inte förlita sig på andra och de behöver 

inte delta i militära insatser för att försvara andra. Värnpliktsförsvaret blir därför ett sätt för landet 

att visa att de inte utgör ett hot mot andra samtidigt som de signalerar att de är redo att ingripa 

vid en konflikt (Jehn & Selden, 2002, s.96). 

 

3.3 Politiska faktorer 
Inramningen av politiska faktorer berör både inhemska politiska faktorer och hur ett land har 

tänkt att använda sitt försvar. Jehn och Selden (2002) menar att inhemska politiska faktorer 

påverkar vilket system ett land väljer. Under de senaste åren har det i många europeiska länder 

skett en minskning i behovet av personal inom försvaret, vilket gjort att färre personer behövts 

rekryteras. I Sverige år 2002 rekryterades till exempel endast en av fem män i värnpliktig ålder. 

Frågan om vem som ska tvingas och vem som ska slippa tjänstgöra har gjort att länder valt att 

byta system. Det har visat sig lättare för politiker att förkasta hela värnplikten än att välja vem 

som ska tvingas delta (Jehn & Selden, 2002, s.95).  

Många militära insatser av europeiska stater sker utanför ländernas gränser, vilket kräver att 

personalen inom försvaret måste kunna tjänstgöra utomlands. I många länder går det inte tvinga 

värnpliktiga att tjänstgöra utomlands, vilket gjort att de inte kunnat använda hela sina arméer i 

de insatser som efterfrågats. Det har därför blivit mer lönsamt att ha mindre specialenheter som 
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snabbt går att mobilisera än stora arméer som står och kostar pengar och inte kan användas i det 

tänkta syftet. Ett frivilligt försvar med kontrakterade soldater gör att personal finns direkt 

tillgänglig för insatser utanför landets gränser (Jehn & Selden, 2002, s.95).   

 

3.4 Sociala faktorer 
Inramningen av sociala faktorer fokuserar på vilka effekter en försvarsutformning för med sig. 

Bove och Cavatorta (2012) menar att visa länder väljer att ha ett värnpliktsystem då det för med 

sig goda sociala effekter. Värnpliktsystemet fungerar som ett bra sätt att föra samman alla delar 

av samhället och skapa en gemenskap. Det värnpliktiga systemet bygger på plikt vilket innebär 

att det når ut till alla människor i samhället och på så sätt speglar samhällets sammansättning, 

något som det frivilliga försvaret inte klarar av då det endast når ut till dem som aktivt söker sig 

till försvaret. Det värnpliktiga försvaret skapar därför goda förutsättningar för den sociala 

integrationen i samhället och stärker gemenskapen (Bove & Cavatorta, 2012, s.277).  

Jehn och Selden (2002) belyser att vissa stater anser att värnplikten bidrar till att fostra goda 

demokratiska medborgare. De menar att i många demokratiska stater följs rättigheter av 

skyldigheter och att delta i försvaret ofta ses som en skyldighet för att få ta del av sina rättigheter. 

Vidare menar Jehn och Selden att värnpliktsystemet fungerar som ett sätt att öka befolkningen 

insyn i och kontroll av försvaret. Ett frivilligt system skapar ett glapp mellan befolkningen 

försvaret och minskar på så sätt befolkningens kontroll över försvaret (Jehn & Selden, 2002, 

s.99). 

 

3.5 Personalförsörjning 
Inramningen av personalförsörjningen fokuserar på två aspekter dels hur försvaret rekryterar och 

behåller personal och dels på hur försvaret får soldater som håller en hög kvalité. Bove och 

Cavatorta (2012) menar att ett frivilligt försvar ofta väljs för att stärka kvalitén inom försvaret.  

Prestationsincitamenten i värnpliktiga system ses ofta som dåliga med låga löner och hot om 

bestraffning om man vägrar delta. Det leder till omotiverade soldater som inte vill fortsätta inom 

försvaret efter fullgjord utbildning. Många stater anser därför att det är bättre att motivera ett 

mindre antal soldater med höga löner för att få ett försvar med hög kvalitet. Fler kommer då 

stanna kvar inom försvaret, vilket gör att färre soldater slutar och behovet av att rekrytera nya 

soldater minskar. Frivilliga soldater har kontrakt som de måste följa, det ökar deras tillgänglighet 

att delta i insatser och övningar. Genom att ha personal tillgänglig för övning och deltagande i 

insatser så ökar kvalitén (Bove & Cavatorta, 2012, s.275).  
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Bove och Cavatorta (2012) lyfter även fram viss kritik mot att ett frivilligt system skulle 

stärka kvalitén inom försvaret. I många västeuropeiska länder har det varit svårt att rekrytera till 

och behålla soldater i armén i de frivilliga försvaren. Försvaret måste konkurrera med den privata 

sektorn om personal. Det gör att soldatlönerna och förmånerna inom försvaret måste vara höga 

för att kunna tillgå tillräckligt mycket och lämplig personal. Kritik som lyft fram är att frivilliga 

försvar inte lockar de lämpligaste soldaterna, utan endast attraherar lågutbildade och okunniga 

personer. Det eftersom det inte behövs någon tidigare utbildning för ett deltagande i försvaret. 

Ett frivilligt system är väldigt känsligt för ekonomiska cykler, vilket gjort att arméer inte kunnat 

uppnå sina mål om personalförsörjning då soldatlöner och förmåner minskat vid lågkonjunkturer. 

Författarna menar att detta kan minska kvalitén inom försvaret då ersättningen blir lidande och 

försvaret inte lyckas attrahera de bästa eller tillräckligt många på frivillig väg.  Därför väljer vissa 

stater ett värnpliktigt system som har en stor rekryteringsbas som med hjälp av plikt kan tvinga 

de bästa att delta. Lönerna behöver inte heller vara speciellt höga då de som tjänstgör inte har 

något annat val (Bove & Cavatorta, 2012 s.276). 

 

4. Politiska partiers agerande 
I denna del presenteras kort om hur politiska partier interagerar med varandra i parlament. Rudy 

B Andewag (2013) menar att politiska partiers beteende styrs av tre målsättningar att erövra 

regeringsmakten (office-seeking), att vinna röster (vote-seeking) och viljan att genomföra en viss 

policy (policy-seeking). Det policyökande målet är utmärkande för den parlamentariska arenan 

och är ett sätt för partier att få igenom sin politik i flerpartisystem. Hur partier väljer att påverka 

partier skiljer sig åt (Andewag, 2013, s.102). Nedanför redovisas några strategier partier kan 

använda sig av för att öka sitt inflytande i parlamentet.  

 

4.1 När oppositionspartier stödjer regeringen 
I många parlament går det att se att oppositionen ofta samarbetar med regeringen när det kommer 

till policyskapande. Andewag (2013) menar att det är förvånansvärt sällan partier röstar nej till 

regeringens förslag. I Storbritanniens parlament så röstade oppositionen med regeringen 61% av 

gångerna mellan åren 1979 och 1983 och i Nederländerna ungefär 85% mellan åren 1963 och 

1986. Detta fenomen går att finna i de flesta parlamenten (Andewag, 2013 s.104).  

En anledning som ges är att en regering inte kommer lägga fram ett förslag som dem inte 

kan få igenom, därför väljer regeringen att anpassa sina förslag så pass mycket till oppositionen 

att de inte kan röst nej. Detta fungerar dock inte som förklaring när regerande partier har en egen 
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majoritet (Andewag, 2013, s.104f). Under åren som undersöks i denna uppsats så har dock inget 

parti haft egen majoritet i riksdagen. 

En annan anledning som ges är att partier söker samarbete hos partier som tycker liknande i 

sakfrågor. Sakfrågorna diskuteras i kommittéer, vilket gör att partier som står nära varandra kan 

influera de förslag som läggs fram av regeringen. Genom att delta i dessa samtal så kan partiet 

influera regeringsförslaget lite eller mycket, vilket gör att partiet i sin tur röstar på regeringens 

förslag. Denna partisamverkan gäller inte alla politiska frågor. Beroende på hur ideologiskt 

laddade frågorna är så påverkas samarbetet. Ju mer ideologiskt laddade frågorna är desto mindre 

är sannolikheten att partierna samarbetar (Andewag, 2013, s.105).  

Anders Lindbom (2011) skriver i sin bok Systemskifte? Den nya svenska välfärdspolitiken 

om att partier anser att det finns ett egenvärde i att skapa breda politiska överenskommelser inom 

vissa politiska frågor. Det gäller framförallt frågor som anses ha långsiktiga effekter. Lindbom 

lyfter i sin bok fram pensionsreformerna i Sverige som en sådan fråga där partierna ansett att det 

varit viktigt att spelreglerna för beslutet ligger fast under en lång tid och inte ändas så fort det 

blir ett regeringsskifte. Många partier väljer därför att söka efter en så bredöverenskommelse som 

möjligt vid införandet av långsiktiga reformer Lindbom, 2011 s.97). Frågan om det svenska 

försvarets utformning skulle kunna ses på samma sätt som policyfrågan om pensionssystemet. 

Försvarspolitik kan ses som en känslig och viktig fråga, därför skulle även långsiktighet och 

stabilitet kunna efterfrågas. 

 

4.2 Opposition inom regeringen 
Precis som det finns exempel på när oppositionspartier stödjer regeringen, så finns det 

regeringspartier som väljer att gå i opposition mot regering. Detta dock inte lika vanligt. Det är 

väldigt ovanligt att partier inom en regering officiellt säger att de är i opposition, men ibland 

uppstår det en informell opposition inom koalitionsregeringar. Den informella oppositionen kan 

uppstå i riksdagsdebatter genom att ett parti framför sin egen linje och ställer kritiska frågor till 

medlemmarna i det partiet man regerar med, ingår samarbeten med partier som står utanför 

regeringen eller att partiet lägger fram egna förslag i en policyfråga som utmanar den 

dominerande policyhållningen i regeringen. Detta gör partiet för att visa sin väljare var partiet 

egentligen står i frågan. Andewag (2013) tillägger dock att partier som är i opposition inom 

regeringen väldigt sällan röstar mot regeringen linje, trots att de ställt sig i opposition. De fall där 

partier som varit i regering röstat mot regeringens förslag, gäller främst frågor som utmanat hela 

partiets ideologiska övertygelse (Andewag, 2013, s.106).  
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4.3 Pseudo-opposition 
Pseudo-opposition kan uppstå i samband med en minoritetsregering. En minoritetsregering måste 

söka stöd hos andra partier för att få genom sin politik. Minoritetsregeringar kan göra detta genom 

att förhandla med partier utanför regeringen om sakfrågor, vilket kan liknas med det spel som 

uppstår när oppositionen stödjer regeringen. Regeringspartiet/partierna kan också välja att ingå 

ett inofficiellt samarbete med ett eller flera partier. Regeringen väljer dessa inofficiella 

samarbeten för att öka chansen att få igenom sin egen politik och stödpartiet ingår i samarbetet 

av samma anledning. Andewag (2013) anger två anledningar till varför partier väljer att ingå i 

pseudo-opposition istället för att gå med i regeringen. Partierna vill inte behöva stå till svars inför 

väljarna och är därför inte lika måna om att ingå i regeringen. De väljer istället att bli pseudo-

opposition där de kan påverka politiken, men inte behöver stå till svars hos väljarna på samma 

sätt. En annan anledning är att vissa partier som har ett dåligt rykte hos regeringspartiets väljare 

inte erbjuds en regeringsplats utan istället blir ett stödparti. Som exempel på detta tar Andewag 

(2013) högerpopulistiska partier som av många anses som för extrema, men det kan även gälla 

partier som befinner sig på vänsterkanten (Andewag, 2013 s.108).  

5. Metod 
I denna del redogörs för vilken metod och vilket material som användes under uppsatsens 

genomförande. Först sker en presentation av frameanalysen som metod och hur jag valt att 

koppla den till min undersökning. Därefter sker en presentation av hur det empiriska materialet 

har analyserats. 

5.1 Frameanalys 
Frameanalysen är en form av kvalitativ textanalys som utgår från en konstruktivistisk ansats där 

idéer står i fokus samtidigt som ett aktörsperspektiv inkluderas i analysen. Metoden kan användas 

på flera olika sätt och med olika teoretiska utgångspunkter så länge detta görs utifrån de 

konstruktivistiska antagandena. Enligt Josefina Eriksson (2011) har frameanalysen som metod 

under senare år skiftat fokus från individens konstruktion av inramningar uttryckt som mentala 

scheman till att fokusera på den sociala konstruktionen av inramningar vid interaktiva processer 

(Eriksson, 2011 s.33f). Det senare förhållningssättet lämpade sig bäst då policyfrågan om 

försvarets utformning skett i interaktiva processer mellan riksdagens partier.  

5.2 Konstruktivistiska antaganden 
Inom socialkonstruktivismen finns tre grundantaganden om världen. Det första antagandet är att 

meningen i eller kunskapen om ett visst fenomen skapas genom sociala interaktioner och får först 

en betydelse vid sociala interaktioner. Händelser och föremål existerar oavsett oss, men får först 
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en mening när de sätts in i en social kontext (Eriksson, 2011 s.19). Diskussionen om försvarets 

utformning blir först betydelsefull när den diskuteras i en social kontext. I denna undersökning 

sker det genom riksdagsdebatter, där politiker som via direkta beslut kan påverka hur diskursen 

om försvaret ska komma att se ut.  

Det andra antagandet inom socialkonstruktivismen är att världen är socialt konstruerad. I det 

här fallet innebär det att formella institutioner såsom riksdag och regering ses som sociala 

konstruktioner som skapats av en gemensam uppfattning om hur beslutsprocesser ska gå till. 

Dessa konstruktioner möjliggör och hindrar politikernas agerande inom politiken och är därför 

en viktig del vid policyskapande (Eriksson, 2011 s.19f). Riksdagens partier måste i sina beslut 

förhålla sig till hur den allmänna debatten och normer om värnplikten ser ut och kan endast verka 

utifrån dessa ramar.  

Det tredje antagandet är att sociala konstruktioner inte är något som kan ses som statiskt utan 

ses som något som är i ständig förändring genom att vi interagerar med varandra. Idéer är alltså 

inte skrivna i sten utan kan komma förändras över tid (Eriksson, 2011 s.20). Det innebär att 

normerna och ramarna som riksdagspartierna behövt förhålla sig till är rörliga och kan ha 

förändrats över tid. Därför har jag valt att undersöka tre riksdagsdebatter mellan år 2009 och 

2017. Det för att fånga upp en eventuell förändring i hur inramningen kring policyfrågan om 

försvarets utformning förändrats över tiden.  

Utifrån dessa konstruktivistiska antaganden föreslår Eriksson (2011) att policyfrågor inom 

ett ämne bör studeras utifrån att idéer ska ses som något som är i en ständig förändring, 

förändringen sker genom interaktion mellan aktörerna där aktörerna ses som medskapande av 

förändringen och dessa idéer hindrar och möjliggör lösningar inom fenomenet som studeras 

(Eriksson, 2011, s.37).  

 

5.3 Inramning 
Som tidigare nämnt är målet med en frameanalys är att fånga upp idéerna, aktörerna och 

interaktionen mellan dem. Detta för att kunna analysera skapandet av policys i en föränderlig 

process där idéerna och aktörerna samverkar med varandra (Eriksson, 2011, s.37). Inom en 

frameanalys undersöks idéer och policyfrågor med hjälp av inramningar. Inramningen fungerar 

som ett verktyg för att undersöka, analysera och rama in olika idéer inom ett policyförslag, i detta 

fall hur försvaret bör utformas. En inramning kan definieras på flera olika sätt och det råder 

delade meningar om hur detta görs på bästa sätt. Något som dock är gemensamt för alla 

definitioner är antagandet om att bakom vårt språk och beteende finns osynliga regler och normer 

som styr vårt handlande. Dessa regler och normer möjliggör och begränsar vårt 
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handlingsutrymme inom ett fenomen (Eriksson, 2011, s.33). I denna undersökning förstås 

inramning som ett avgränsat idésystem om hur försvaret ska utformas där flera olika idéer om 

fenomenet undersöks utifrån vad som är problemet, vad som är orsaken till problemet och vad 

som är lösningen på problemet. Hur dessa tre frågor påverkar aktörernas handlande inom 

debatten om värnplikten presenteras nedanför.   

Vid en inramning av en politisk policyfråga står problemformulering och lösningsförslag i 

fokus. Enligt Eriksson (2011) är de viktigaste aspekterna vid inramningen av politiska frågor hur 

problemet beskrivs och vilka lösningar som presenteras. Problemformulering och lösningsförslag 

bör inom politiken analyseras tillsammans då de direkt påverkar varandra. Beroende på hur vi 

formulerar vårt problem, så påverkar detta vilka lösningar som kan anses som rimliga och vice 

versa så är endast vissa lösningar rimliga utifrån vissa problemformuleringar (Eriksson, 2011 

s.38). Vid problemformuleringen får även orsaksberättelser en betydande effekt då skapandet av 

orsaken till problemet också är avgörande för vilka lösningar som möjliggörs rent politiskt. 

Orsaksberättelser får även en avgörande effekt på hur orsak, ansvar och skuld framställs i 

problemformuleringen, vilket i sin tur påverkar vilka lösningar som blir rimliga. Orsaken till ett 

problem kan även göra ett agerande legitimt eller alternativt lägga ansvar på någon annan aktör 

och utkräva att denne ska lösa problemet (Eriksson, 2011 s.38f).   

Genom att analysera debatten om värnplikten utifrån problem, orsak och lösning är det 

möjligt att identifiera hur riksdagspartierna ställer sig till värnplikten och varför de har den 

hållningen de har. Genom att undersöka detta över tid går det tydligt att se om partierna ändrat 

sitt ställningstagande i frågan och hur de har ändrat sitt ställningstagande. 

 

5.4 Analytiskt ramverk 
För att kunna identifiera hur väl politikernas uttalanden om försvarets utformning stämmer 

överens med den teoretiska definitionen av inramningarna som har angetts i teoridelen måste 

inramningarna operationaliseras, det vill säga konkretisera vad de avser att spegla i denna 

undersökning. För att kunna genomföra operationaliseringen skapade jag ett eget analysverktyg 

med utgångspunkt i den teori som tidigare presenterats. Enligt Peter Esaiason med flera (2017) 

bör utformningen av ett analysverktyg vid kvalitativa textanalyser ske genom att ställa frågor till 

det material som undersöks. De frågor som ställs till materialet bör utgå från de övergripande 

frågeställningar som undersökningen vill besvara, men bör utformas till mer precisa frågor som 

ställs direkt till materialet. Svaret som de preciserade frågorna ger används sedan för att besvara 

de övergripande frågeställningarna (Esaiason m.fl., 2017, s.216f).  
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Även Jan Teorell och Torsten Svensson (2007) lyfter fram vikten av att möta texten med 

en fråga. Finns det ingen fråga att ställa texten blir tolkningen helt godtycklig. Vidare menar 

Teorell och Svensson att det är viktigt att tillägga att två personer kan tolka samma text olika 

beroende på hur och vilka frågor de ställer till texten (Teorell &Svensson, 2007 s.100). Det är 

därför viktigt att medvetandegöra att resultatet som anges i denna undersökning bygger på min 

tolkning av texten utifrån de frågorna jag har ställt. Skulle någon annan genomföra en liknande 

undersökning, men ställa andra frågor finns det en risk att denna person gör en annan tolkning. 

Både Esaiason med flera (2017) och Eriksson (2011) föreslår precisa frågor som bör 

användas som analysverktyg i och med genomförandet av en frameanalys. Jag har valde att utgå 

från Erikssons (2011) frågor av två anledningar dels för att jag i stor utsträckning använt mig av 

hennes avhandling vid utformandet av min metod, vilket gjorde hennes analysfrågor passade min 

undersökning bättre. Den andra anledningen är att Erikssons (2011) frågor är mer korta och 

konkreta, vilket minskade min subjektiva tolkning gentemot det teoretiska ramverket. De frågor 

som ställdes till materialet vid kategoriseringen av inramningarna var:  

 

-Vad är problemet och varför? 

-Vad är orsaken till problemet? 

-Vad bör göras?  

 

Dessa frågor tillsammans med Bove och Cavatorta (2012) och Jehn och Seldens (2002) tidigare 

forskning utgjorde kategoriseringen av inramningarna i denna uppsats. De ramar som har 

operationaliserats är Säkerhet, Försvarsallians, Politiska faktorer, Sociala faktorer och 

Personalförsörjning. De flesta av inramningarna har två sidor det vill säga att de används för 

att både stödja ett värnpliktsförsvar eller för att stödja ett frivilligt försvar. Denna indelning har 

jag själv gjort med grund i hur argumentationen har framförts (se tabell 1). Vidare har 

inramningen av personalförsörjningen delats upp i en del som fokuserar på rekrytering och en 

del som fokuserar på kvalitét, dessa går dock in i varandra. Den operationella definitionen 

presenteras i tabellen nedanför. I tabellen så redovisas svaret på varje fråga i inramningarna i 

ordningen Vad är problemet och varför? Vad är orsaken till problemet? Vad bör göras?  

 

Inramning För frivillighet För värnplikt  

Säkerhet Det finns inget behov av en stor 

arme, vilket gör värnplikten 

överflödig 

Det krävs en stor armé och ett starkt 

försvar, viktigt att det finns personal 

att tillgå, 
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Det finns inget direkt upplevt 

militärt hot mot staten 

 

Ett mindre försvar med anställda 

kontrakterade soldater 

 

Det finns ett direkt upplevt militärt 

hot mot staten  

 

Ett värnpliktsförsvar som ser till att 

det finns en kontinuerlig tillförsel av 

personal och fyllda personalreserver 

Försvarsallians Värnplikten upprätthåller 

alliansfriheten som begränsar 

samarbetet med andra stater och 

internationella organisationer 

 

Ett värnpliktsförsvar uppfyller inte 

de krav som finns vid ett 

internationellt samarbete 

 

Ett frivilligt försvar med personal 

som finns direkt tillgänglig möter 

de behov som finns vid ett 

samarbete med andra  

Alliansfriheten hotas av ett frivilligt 

försvar 

 

Alliansfriheten är förankrad hos 

befolkningen. Folkförankringen 

försvinner med frivilligheten 

eftersom inte hela befolkningen 

utgör försvaret 

 

Ett värnpliktsförsvar där hela 

befolkningen deltar i försvarsarbetet 

stärker folkförankringen och 

garanterar alliansfriheten 

Politiska faktorer Värnplikten begränsar försvarets 

användbarhet  

 

Lagar gör att det inte går att tvinga 

värnpliktiga att delta i insatser 

utanför statens gränser,  

 

Frivilligt försvar med kontrakterade 

soldater som kan användas inom 

och utom statens gränser 

- 

Sociala faktorer - Försvaret är en viktig del för en 

fungerade integration, frivillighet 

inom försvaret begränsar den sociala 

integrationen i samhället 

 

Alla medborgare kommer inte i 

kontakt med försvaret 

 

Alla medborgare ska delta i försvaret 

för att den sociala integrationen ska 

fungera 

Personalförsörjning 

rekrytering 

Få personer väljer att stanna inom 

försvaret efter fullgjord värnplikt, 

vilket gjort att värnplikten i ständigt 

behov av nyrekrytering  

 

För dåliga löner och incitament gör 

att personer inte stannar inom 

försvaret efter fullgjord utbildning 

 

Frivilligheten kan inte garantera en 

långsiktig och hållbar 

personalförsörjning 

 

Rekryteringsunderlaget blir för 

smalt, endast de som aktivt söker sig 

till försvaret fungerar som 

rekryteringsunderlag 
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Tabell 1. Analysmodell av försvarsutformning kopplat till frivillighet och värnplikt 

 

5.5 Tolkning av material 
I boken Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod beskriver Teorell och Svensson 

(2007) några viktiga saker att tänka på vid en tolkning av text. Vid närmandet av en text i ett 

undersöknings syfte menar författarna att det görs bäst genom vad de kallar den hypotetiska-

deduktiva metoden. Den hypotetiska-deduktiva metoden utgår från fyra steg vid genom gången 

av ett textmaterial. Det första steget är framläggandet av en hypotes, det vill säga vad jag tror att 

texten ska innehålla. I detta fall förväntade jag mig att de partier som stödde en viss 

försvarsutformning även skulle argumentera på ett visst sätt och därmed rama in frågan om 

försvarets utformning på ett visst sätt. Det andra steget är att leta efter textimplikationer som 

borde finnas om hypotesen stämmer. Under detta steg lät jag definiera vad dessa inramningar 

innebar i mitt analysverktyg. Inramningarna utgick från teoridelen om hur länder argumenterat 

när de valt en försvarsutformning. Det tredje steget innebär en undersökning om implikationerna 

återfinns i texten. I denna fas letade jag om jag kunde hitta de inramningarna jag valt att skapa i 

det empiriska materialet. I det fjärde steget undersöks huruvida hypotesen stämmer eller inte. Det 

vill säga om jag hittade det jag sökte, men också ett förtydligande av vad som inte hittades 

(Teorell & Svensson, 2007 s.99).  

  

Bättre löner och incitament minskar 

behovet av nyrekrytering 

Värnplikten ger en stor 

rekryteringsbas som enkelt går att 

minska eller öka vid behov 

Personalförsörjning 

kvalitet 

Värnplikt leder till en 

kvalitetssänkning av försvaret 

 

Omotiverade personer som inte vill 

delta i försvaret tvingas delta mot 

sin vilja 

 

Frivillighet där endast de som är 

motiverade deltar stärker kvalitén 

Frivilligheten leder till en 

kvalitetssänkning av försvaret 

 

Rekryteringsunderlaget är för smalt, 

vilket gör att försvaret inte får 

möjlighet att välja de allra bästa 

 

Allmän värnplikt där försvaret får 

möjlighet att välja de allra bästa 

stärker kvalitén  
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6. Analys 
I denna del presenteras resultatet i debatterna. Debatterna presenteras var för sig med en 

efterföljande diskussion där resultatet sätts i relation till den tidigare forskningen. Utöver 

debatterna kommer även partiernas ställningstaganden i omröstningar som skett i samband med 

de två första debatterna att presenteras för att få en bredare förståelse om hur partierna har agerat. 

I de fallen flera partier presenterat samma eller liknande framställning av hur försvaret bör 

utformas så har dessa partier slagits ihop. 

 

6.1 Riksdagsdebatt 12 juni 2009 
Riksdagsdebatten ägde rum i samband med att alliansregeringen lämnat sin proposition Ett 

användbart försvar. Propositionen innebär i korthet att Sverige borde lämna det värnpliktiga 

försvaret och ersätta det med ett försvar som baseras på frivillighet. I propositionen belyser även 

alliansen hur försvaret ska fortsätta sin transformering från ett invasions-till ett insatsförsvar 

(Proposition 2008/09:140).  Propositionen röstades igenom den 16 juni 2009 med fyra rösters 

marginal och innebar att Sverige gick från ett värnpliktsförsvar till ett frivilligt försvar. Alla 

regeringspartier röstade för förslaget medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade emot 

förslaget. Miljöpartiet valde att avstå från att rösta (Prot. 2008/09:133, s.50). 

Socialdemokraterna stödjer inte regeringens förslag om ett frivilligt försvar. De menar att en 

långsiktig och hållbar personalförsörjning inte kan garanteras med ett frivilligt försvar. ”Det finns 

en stor risk att försvarsmakten får en för smal rekryteringsbas” (Karlsson [S], Prot. 2008/09:131, 

s.3). Det frivilliga systemet når endast ut till dem som aktivt söker sig till försvaret medan det 

värnpliktiga systemet når ut till hela befolkningen (Karlsson [S], Prot. 2008/09:131 s.53). Vidare 

menar Socialdemokraterna att personalförsörjningen kommer bli beroende av det ekonomiska 

läget istället för hur säkerhetsläget. ”Erfarenheter från omvärlden visar tvärtom att frivillig 

rekrytering riskerar att bli starkt konjunkturberoende. Därmed riskerar man att få ett stort antal 

vakanser eller rusande personalkostnader” (Karlsson [S], Prot. 2008/09:131, s.3). 

Socialdemokraterna menar att hur stor tillgång försvaret har till personal kommer styras av 

ekonomin istället för hur säkerhetsläget ser ut. Socialdemokraterna anser istället att Sverige borde 

behålla värnplikten där rekryteringen enkelt går att öka eller minska beroende på säkerhetsläget 

(Karlsson [S], Prot. 2008/09:131). 

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna beskriver det svenska försvarets 

användbarhet som för begränsat i relation till den omvärld vi lever i. Den globaliserade världen 

kräver att det svenska försvaret kan verka i förebyggande syfte. Moderaterna menar att den 



19 
 

globaliserade världen gjort att det inte går att skilja på insatser inom och utanför Sveriges gränser. 

Hela det svenska försvaret måste därför kunna delta i insatser utanför Sveriges gränser (Tolgfors 

[M], Prot. 2008/09:131). Centerpartiet fortsätter på samma spår  

Det ska finnas en insikt om att vår globaliserade värld kräver närvaro inte bara här hemma utan också där 

ute. Vår fred, frihet och säkerhet hänger intimt samman med hur världen runt omkring oss ser ut 

(Lundgren [C], Prot. 2008/09:131, s.22). 

 Det svenska försvaret måste kunna användas utanför landets gränser för att förhindra att 

konflikter sprider sig till Sverige enligt Centerpartiet. Kristdemokraterna ger en liknande bild och 

menar att ”Vi måste inse att vi är en del i en större säkerhetspolitisk gemenskap och vår 

säkerhetspolitik måste förnyas utifrån den omvärldsutveckling som sker” (Lindgren [Kd], Prot. 

2008/09:131, s.36). Partierna menar dock att detta inte är möjligt med det värnpliktiga försvaret.  

Värnplikten medger inte att förband används utanför gränsen med mindre än att Sverige är direkt hotat. 

Därmed begränsas vår möjlighet att i närområdet agera stabiliserande för att hindra konflikter från att 

sprida sig, förvärras eller komma till vårt eget lands gränser (Tolgfors [M], Protokoll 08/09:131, s.41). 

Moderaterna menar därför att värnpliktsförsvaret begränsar Sveriges möjligheter att agera som 

en stabiliserande kraft i världen. Centerpartiet delar denna åsikt och hävdar att det svenska 

försvaret inte kan delta i de insatser och övningar som krävs för att verka som en positiv kraft till 

följd av värnpliktiga inte kan tvingas tjänstgöra utomlands (Lundgren [C], Prot. 2008/09:131). 

Denna bild ges även av Kristdemokraterna som även lyfter upp att det värnpliktiga försvaret tar 

för lång tid att mobilisera, vilket inte ses som hållbart i en snabbt föränderlig värld (Lindgren 

[Kd], Prot. 2008/09:131). Partierna hamnar i samma lösning som är ett frivilligt försvar med 

kontrakterade soldater som är redo att användas både inom och utanför Sveriges gränser (Prot. 

2008/09:131). 

Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kopplar frågan om försvarets utformning till den 

svenska alliansfriheten. Enligt Folkpartiet behöver försvaret reformeras för att möta den hotbild 

som finns i omvärlden. Folkpartiet menar därför att Sverige borde ansluta sig till NATO för att 

kunna garantera sin säkerhet. 

Fler av de föregående talarna har varit inne på NATO och Sveriges förhållande till den transatlantiska 

försvarsalliansen. Jag vill bara erinra om att för små länder som lever i en värld där stora elefanter 

fortfarande dansar är kollektiv säkerhet ofta det enda alternativet (Widman [Fp], Prot. 2008/09:131, s.30). 

Sverige är ett litet land som måste därför bygga sitt försvar med andra. Folkpartiet menar att detta 

inte är möjligt så värnpliktsförsvaret begränsar det svenska försvarssamarbete med andra länder. 

Försvaret är inte anpassat till de krav som finns från andra länder för att bli trovärdiga i ett 
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försvarssamarbete. Ett utökat samarbete med andra länder kräver att det finns personal att tillgå 

som är redo att ingripa på en gång. Folkpartiet föreslår därför ett frivilligt system som kan möta 

de krav som ställs för ett samarbete med NATO (Widman [Fp], Prot. 2008/09:131).  

Miljöpartiet menar att det frivilliga försvar som regeringen presenterat hotar alliansfriheten. 

De menar att regeringens förslag tjänar andra syften än att skydda Sverige mot ett angrepp. 

Regeringen vill att det ska finnas ståendeförband som är redo att användas trots att det inte finns 

en hotbild mot Sverige. Miljöpartiet menar att detta är ett försök från regeringen att närma sig 

NATO då organisationen kräver att sina medlemmar upprustar sitt försvar. Hade regeringen oroat 

sig över Sveriges säkerhet hade de satsat på det civila försvaret enligt miljöpartiet (Rådberg [Mp], 

Prot. 2008/09:131). Miljöpartiet föreslår istället ett försvar som baseras på frivillighet som endast 

deltar i FN ledda insatser. På så sätt bevaras Sveriges alliansfrihet samtidigt som landet bidrar 

till den internationella säkerheten (Rådberg [Mp], Prot. 2008/09:131). 

Vänsterpartiet presenterar ett liknande resonemang som miljöpartiet och menar att 

regeringens förslag är ett sätt för regeringen att närma sig NATO (Wahlén [V], Prot. 

2008/09:131, s.6). Det frivilliga försvaret hotar den svenska alliansfriheten. Anledningen till 

detta är att ett frivilligt försvar saknar folkförankring. Vänsterpartiet menar att ”Alliansfriheten 

har en djup folklig förankring” (Wahlén [V], Prot. 2008/09:131, s.9).  Enligt Vänsterpartiet finns 

det en stark vilja hos den svenska befolkningen att behålla alliansfriheten, men detta kan endast 

garanteras om det inte är hela folket om utgör försvaret (Wahlén [V], Prot. 2008/09:131). För att 

garantera att Sverige inte frångår sin alliansfrihet föreslår Vänsterpartiet en utökad värnplikt som 

även omfattar kvinnor (Wahlén [V], Prot. 2008/09:131). 

 

6.1.1 Diskussion 

Socialdemokraterna väljer att rama in diskussionen som en personalförsörjning fråga (Karlsson 

[S], Prot. 2008/09:131). Deras argumentation liknar den delen i inramningen av 

personalförsörjningen som används för att motivera ett värnpliktsförsvar. Likt inramningen 

menar Socialdemokraterna att ett frivilligt försvar kommer leda till en personalbrist (Bove & 

Cavatorta, 2012, s.276). De menar att ett sådant system inte kan garantera en fungerande 

personalförsörjning långsiktigt. Som orsak anges ett för smalt rekryteringsunderlag och 

känslighet för ekonomiska förändringar, vilket även inramningen tar upp. Socialdemokraterna 

hamnar även i samma slutsats som inramningen att ett värnpliktsförsvar är att föredra eftersom 

det enkelt går att utöka eller minska antalet värnpliktiga (Karlsson [S], Prot. 2008/09:131). 

Socialdemokraterna utgör cirka 19% av talutrymmet i debatten vilket gjort att den inramningen 

som de presenterat är den som får minst plats att framföras i debatten (Prot. 2008/09:131). 
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Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna väljer att koppla frågan om förvarets 

utformning till hur det är tänkt att användas. Partierna menar att värnpliktsförsvaret begränsar 

försvarets tänkta användbarhet (Prot. 2008/09:131). Detta liknar inramningen av politiska 

faktorer som fokuserar på att försvarsutformningen i många länder ändrats till följd av att 

europeiska stater i större uträckning använder sitt försvar utanför sina gränser (Jehn & Selden, 

2002, s.95). Partierna menar att försvarets användning begränsas värnpliktsförsvaret, då det inte 

går att tvinga värnpliktiga att tjänstgöra utomlands. Det leder till att försvaret inte kan arbeta 

förebyggande och hindra att konflikter sprider sig. Moderaterna, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna fram till att ett frivilligt försvar vore bättre för förvarets tänkta syfte, då 

frivilliga soldater kan tjänstgöra utanför landets gränser (Prot. 2008/09:131). Resonemanget som 

förs av partierna påminner mycket om inramningen av politiska faktorer som belyser att många 

länder att byta till ett frivilligt försvar för att kunna öka användbarheten. Det till följd av att 

insatser sker framförallt utanför landets gränser (Jehn & Selden, 2002, s.95) Inramningen av 

användbarheten får störst utrymme i debatten i relation till det talutrymme partierna har. 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna utgör tillsammans cirka 45% av talutrymmet 

i debatten (Prot. 2008/09:131). 

Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet väljer alla att koppla frågan om försvarets 

utformning till den svenska alliansfriheten. Detta liknar inramningen av försvarsallianser, men 

partierna stödjer olika delar av den. Gemensamt för partierna är att de är eniga att ett frivilligt 

försvar är ett sätt att närma sig NATO, men de drar olika slutsatser om detta är bra eller dåligt. 

Det finns en tydlig uppdelning om var partierna står i frågan om alliansfriheten, Folkpartiet vill 

frångå alliansfriheten medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet värnar alliansfriheten (Prot. 

2008/09:131).  

Likt inramningen av försvarsallianser lyfter Folkpartiet fördelarna med att ansvaret för 

säkerheten delas med andra (Widman [Fp], Prot. 2008/09:131). Detta är något som Miljöpartiet 

också lyfter fram, men menar att NATO är fel organisation för den delade säkerheten och menar 

istället att den delade säkerheten bör ske genom FN (Rådberg [Mp], 2008/09). Det blir därför 

tydligt att vilken försvarsorganisation samarbetet sker med är avgörande för partierna.   

Detta blir extra tydligt då Miljöpartiet egentligen stödjer ett frivilligt försvar, men är villiga 

att lägga ner sin röst vid voteringen för att inte riskera alliansfriheten. Detta kan tolkas som att 

alliansfriheten är en ideologiskt laddad fråga för Miljöpartiet och ses som kompromisslös. Detta 

kan kopplas till Andewags teori som menar att partiers samarbete begränsas ju mer ideologisk 

fråga det rör (Andewag, 2013, s.105). Trots att Miljöpartiet stödjer ett frivilligt försvar är de inte 
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villiga att stödja regeringen eftersom det finns en risk för att ett stärkt NATO samarbete. Frågan 

om Sveriges alliansfrihet prioriteras framför frågan om vilken förvarsutformning Sverige bör ha  

Miljöpartiet och Vänsterpartiet hamnar i samma slutsats när det kommer till alliansfriheten, 

trots att de presenterar olika lösningsförslag när det kommer till vilken försvarsutformning som 

är att föredra. Vänsterpartiet lyfter upp befolkningens betydelse för att kunna försätta vara 

alliansfria, vilket gör att de presenterar ett värnpliktsförsvar som lösning (Prot. 2008/09:131). 

Detta liknar delen i inramningen som säger att befolkningens deltagande i försvaret är en viktig 

faktor för att kunna säkerställa alliansfriheten i ett land (Jehn & Selden, 2002, s.96).   

Alla partier i regeringen presenterar en liknande inramning förutom Folkpartiet. Detta kan 

tolkas som att Folkpartiet går i opposition inom regeringen. De använder sin talartid för att 

förmedla var de står i NATO frågan istället för att föra samma linje som den övriga regeringen. 

Andewag (2013) menar att partier i koalitionsregeringar ibland väljer att företräda en annan 

ståndpunkt än den resterande koalitionen för att profilera sig inför sina väljare. Det är dock 

väldigt sällan ett regeringsparti som företräder en annan ståndpunkt går emot den resterande 

regeringen i en votering (Andewag, 2013, s.106). I det här fallet blir det inte något problem för 

Folkpartiet eftersom de ändå hamnar i samma slutats som övriga regeringspartier i frågan om 

försvarets utformning och kom även att rösta som dessa. Det är även viktigt att tillägga att de 

andra partierna i regeringen vid tidpunkten för debatten inte var emot ett samarbete med NATO, 

men de var inte för ett medlemskap. 

Således går det att finna tre dominerade inramningar i debatten. Den inramning som får 

möjlighet till störst utrymme är inramningen av politiska faktorer där partierna som företräder 

inramningen utgör 45% av talutrymmet i debatten, detta följt av inramningen av försvarsallians 

där partierna som företräder den inramningen utgör 36% av talutrymmet. Inramningen av 

personalförsörjningen företräds av Socialdemokraterna som utgör 19% av talutrymmet i 

debatten, vilket är det minsta utrymmet. Den inramningen som där partierna är mest oense är 

inramningen av försvarsallians där de tre partierna företräder olika ställningar (Protokoll 

08/09:131).  

 

6.2 Riksdagsdebatt 15 juni 2015 
Denna debatt ägde rum sex år efter att det frivilliga försvaret infördes. Inför debatten hade den 

rödgröna regeringen ingått en försvarsöverenskommelse med Centerpartiet, Moderaterna och 

Kristdemokraterna. Regeringen hade även lagt fram propositionen Försvarspolitisk inriktning – 

Sveriges försvar 2016–2020 (Proposition 2014/15:109). Propositionen handlar kort om att 

försvaret ska få ett ökat nationell fokus och att typ av försvarsutformning borde utredas. 
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Propositionen fick stöd av regering (Socialdemokraterna och Miljöpartiet), Vänsterpartiet, 

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna och röstades igenom dagen efter debatten. 

Folkpartiet och Sverigedemokraterna röstade emot regeringens förslag om att 

försvarsutformningen borde utredas (Protokoll 2014/15:117, s.7) 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet väljer att koppla frågan om försvarets 

utformning till den personalbrist som finns inom försvaret. Socialdemokraterna ställer sig 

kritiska till det frivilliga försvaret och menar att försvarets operativa förmåga blivit begränsad till 

följd av personalbristen inom försvaret. Socialdemokraterna menar att en ”Ökad försvarsförmåga 

bygger på att vi har personal, att personalen kan öva, men också att vi har bra material” (Ottosson 

[S], Prot. 2014/15:116, s.108). Vänsterpartiet ger en liknande bild ”Vid utgången av 2014 

omfattade insatsorganisationer ca 50 000 befattningar, varav ca 6000 ännu inte är bemannade. 

Antalet krigsplacerade med plikt uppgår för närvarande till ca 7000” (Henriksson [V], Prot. 

2014/15:116, s.76).  Personalbristen inom försvaret har gjort det svårt för försvaret att möta de 

hot som finns enligt vänsterpartiet. Folkpartiet som bytt ställning i försvarsfrågan till följd av en 

ökad hotbild och stödjer ett återaktiverande av värnplikten. Detta eftersom det råder en akut 

personalbrist i försvaret samtidigt som hotbilden har ökat (Widman [Fp], Prot. 2014/15:116). 

Partierna ger även liknande orsaksförklaringar till problemet. De menar att det frivilliga 

försvaret inte lyckats med den nyrekrytering till försvaret som behövs. Försvaret har inte på 

frivillig väg lyckats rekrytera den personal som krävs för att kunna garantera Sveriges säkerhet 

Deras lösningar ser dock lite annorlunda ut Socialdemokraterna vill att ett återaktiverande av 

värnplikten utreds medan Vänsterpartiet och Folkpartiet vill att den återinförs på en gång (Prot. 

2014/15:116). Folkpartiet passar även på att lägga skulden på regeringen för att personalbristen 

inom försvaret fortfarande finns. 

Som försvarsministern minns ville folkpartiet i försvarsdiskussionerna att plikten skulle återinföras med 

omedelbar verkan. Detta är inget som kräver ett riksdagsbeslut. Det räcker att fem statsråd möts i 

Rosenbad eller på något annat ställe. Sedan kan vi vara i fullgång igen. Nu väljer regeringen och den så 

kallade restalliansen att begrava pliktfrågan i en personalutredning (Widman [Fp], Prot. 2014/15:116 

s.70) 

De menar att det är regeringens fel att personalbristen fortfarande existerar (Widman [Fp], 

Prot. 2014/15). 

Sverigedemokraterna och Moderaterna är av åsikten att vilken försvarsutformning försvaret 

väljer avgör försvarets kvalité. Sverigedemokraterna menar att soldatkvalitén inom försvaret 

minskat under de senaste åren (Ahl [sd], Prot. 2014/15:116 2015) Det beror på att 

rekryteringsbasen är för liten. Endast dem som själva aktivt söker sig till försvaret fungerar som 
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urval, vilket gjort att försvaret gått miste om kompetent personal. Jeff Ahl [Sd] som själv varit 

aktiv många år inom försvarsmakten menar att ”Huvuddelen av oss som gjorde värnplikten hade 

med största sannolikhet aldrig kommit på tanken att utbilda oss till soldater, om den inte hade 

funnits” (Ahl, Prot. 2014/15:116, s.113). Människor behöver en knuff i rättriktning för att 

upptäcka försvarsmakten, enligt Sverigedemokraterna (Ahl [Sd], Prot. 2014/15:116).  

Sverigedemokraterna är därför av åsikten att det införs en allmän värnplikt för alla medborgare 

så försvaret får ett större rekryteringsunderlag och kan välja ut den mest kompetenta personalen 

(Ahl [Sd], Prot. 2014/15:116). 

Tillskillnad från Sverigedemokraterna menar Moderaterna att det frivilliga försvaret bidragit 

till en kvalitetshöjning av försvaret. Moderaterna ställer sig kritiska till ett återaktiverande av 

värnplikten eftersom skulle innebära en allmän kvalitetssänkning av försvaret (Andersson [M], 

Prot. 2014/15:116) I debatten berättar Jan R Andersson om sin tid i försvarsmakten när 

fortfarande värnplikten fanns: ”Vi hade en krigsförbandsövning som var ganska besvärlig på 

grund av att rätt många av våra soldater var fulla” (Andersson [M], Prot. 2014/15:116 s.121). 

Vid ett återinförande av värnplikten kommer omotiverade personer att tvingas delta i försvaret, 

vilket kommer ge hela försvaret en kvalitetssänkning. Personer som är verksamma inom försvaret 

måste delta av egen vilja. Genom att ha ett frivilligt system garanteras en högkvalitet inom 

försvaret, då försvaret väljer ut de som är mest motiverade och kompetenta (Andersson [M], Prot. 

2014/15:116).  

Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna kopplar försvarsutformningen till 

förtroende hos befolkningen. Miljöpartiet är av åsikten att närområdet blivit mer osäkert, men att 

det direkta hotet mot Sverige inte har ökat. Trots att hotet inte har ökat menar miljöpartiet att 

försvaret måste stärka sitt förtroende hos befolkningen och fungerar som en stabiliserande kraft 

i närområdet (Dalunde [Mp], Prot. 2014/15:116). Centerpartiet menar även dem att det svenska 

försvaret har ett dåligt förtroende hos den svenska befolkningen och hos omvärlden (Bäckström 

[C], Prot. 2014/15:116). Kristdemokraterna menar att hotet mot Sverige har ökat till följd av 

oroligheter i närområdet. Detta samtidigt som försvaret fått ett dåligt förtroende både hos den 

svenska befolkningen och hos deras samarbetspartner inom NATO (Oscarsson [Kd], Prot. 

2014/15:116). Partierna presenterar även en liknande orsaksförklaring. Enligt Miljöpartiet beror 

det låga förtroendet på att det inte finns någon tydlighet i den svenska försvarspolitiken (Dalunde 

[Mp], Prot. 2014/15). Centerpartiet menar att det låga förtroendet beror på att riksdagspartierna 

sänder ut olika signaler om vad de vill åstadkomma med försvaret. Detta samtidigt som inget 

parti i riksdagen har en egen majoritet (Bäckström [C], Prot. 2014/15:116). 
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Det har varit oerhört viktigt för mig som centerpartist och som en av dem som deltagit i förhandlingarna 

att vara konstruktiv och resultatorienterad för att kunna landa en bred och tillräckligt bra 

försvarsöverenskommelse. Det är viktigt för vårt folk och vårt land. Det ger stabilare förutsättningar för 

försvaret, och det sänder tydliga signaler till vår omvärld (Bäckström [C], prot. 2014/2015:116 s.93) 

Anledningen till det dåliga förtroendet beror enligt Kristdemokraterna på att det inte funnits 

någon tydlig försvarslinje inom den svenska försvarspolitiken, vilket gjort att omgivningen har 

haft svårt att tolka den svenska försvarspolitiken (Oscarsson [Kd], Prot. 2014/15:116). Partierna 

är överens om att en bred blocköverskridande överenskommelse skulle stärka förtroendet hos 

befolkningen och omvärlden. Miljöpartiet menar att de är villiga att förhandla om allt förutom 

ett NATO-medlemskap och föreslår en utredning om försvarsutformning (Dalunde [Mp], 

2014/15:116). Centerpartiet vill att både försvarsutformning och NATO-medlemskap utreds 

(Bäckström [C], Prot. 2014/15:116). Kristdemokraterna vill att det tillsätts en utredning om 

försvarsutformning. De stödjer dock ett fortsatt nära samarbete med NATO (Oscarsson [Kd], 

Prot. 2014/15:116). 

 

6.2.1 Diskussion 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet presenterar en liknande problem-och 

orsaksformulering där rekryteringen till försvaret står i fokus. De menar att problemet inom det 

svenska försvaret är att det råder en personalbrist som begränsar försvarets verksamhet. Orsaken 

ses som försvarets oförmåga att rekrytera tillräckligt med personal på frivillig väg (Prot. 

2014/15:116). Detta stämmer överens med delen av inramningen personalförsörjningen som 

belyser att många stater med frivillig försvar fått svårt att rekrytera tillräckligt med personal till 

försvaret (Bove & Cavatorta, 2012 s.247). Partierna presenterar liknande lösningsförslag, men 

de skiljer sig till viss del. Socialdemokraterna är positiva till värnplikten, men vill att 

försvarsutformningen ska utredas medan Vänsterpartiet och Folkpartiet vill att värnplikten införs 

omgående (Prot. 2014/15:116).  

Folkpartiet väljer att tydligt distansera sig från Socialdemokraterna när det kommer till 

lösningförslag och skyller personalbristen på Socialdemokraterna/regeringen (Widman [Fp], 

2014/15:116). Detta är ett sätt för Folkpartiet att tydligt visa att de är i opposition trots att de 

presenterar en liknande argumentation i frågan. Detta blir möjligt för Folkpartiet eftersom de inte 

är i regeringsställning och behöver därför inte anpassa sig till de övriga allianspartierna utan kan 

föra sin egna politik.  

Socialdemokraterna restriktiva hållning i denna debatt kan förklaras med att de ingått en 

försvarsöverenskommelse med Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. 
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Dessa partier stödde alla ett frivilligt försvar i debatten från 2009. Utifrån Andewags (2013) teori 

om att partier som ingår i samarbeten påverkar varandra är det rimligt att anta att partierna 

Socialdemokraterna ingått ett samarbete låtit påverka den Socialdemokratiska hållningen. 

Socialdemokraterna har ingen egen majoritet och behöver därför anpassa sin politik till de andra 

partierna för att kunna få igenom den (Andewag, 2013, s.105). Det samma gäller åt andra hållet 

då Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna som också vill se en utredning som ska 

avgöra vilken försvarsutformning Sverige ska ha. Moderaterna behåller sin hållning om att ett 

frivilligt försvar är att föredra, men röstar ändå ja till regeringens förslag om en utredning. Det 

tyder på att partiernas hållningar de tidigare haft har förskjutits för att få ett ökat inflytande i 

försvarspolitiken.  

Att Vänsterpartiet väljer att rama in frågan som ett personalförsörjningsproblem kan 

förklaras med deras ställning som pseudo-opposition. Med utgång i Andewag (2013) teori om 

pseudo-opposition är det rimligt att anta att Vänsterpartiet fått vara med och påverka inramningen 

(Andewag, 2013, s.108). Detta eftersom de väljer att rama in frågan på samma sätt som 

Socialdemokraterna och väljer att rösta ja till de förslag som lagts fram av Socialdemokraterna 

trots att de vill att värnplikten återaktiveras på en gång och inte är med i 

försvarsöverenskommelsen som finns mellan fler av partierna.  

Moderaterna och Sverigedemokraterna har olika syn på vad som förbättrar kvalitén men har 

ett liknande grundproblem, vilket är att den försvarutformning de inte stödjer sänker kvalitén på 

försvaret. De presenterar således olika orsaker till problemet. Sverigedemokraterna menar att 

rekryteringsunderlaget inom det frivilliga systemet är för begränsat för att kunna välja ut de mest 

kompetenta soldaterna (Ahl [Sd], Prot. 2014/15:116). Moderaterna delar inte den bilden och 

menar istället att värnplikten kommer göra att personer som inte håller den kvalitet som 

efterfrågas kommer delta i försvaret (Andersson [M] Prot. 2014/15). De stödjer således olika 

sidor i samma inramning och presenterar därmed olika lösningsförslag. Likt delen i inramningen 

om personalförsörjningen som fokuserar på kvalitet menar moderaterna att de som aktivt söker 

sig till försvaret kommer hålla en hög kvalitet. Sverigedemokraterna stödjer den andra sidan av 

inramningen som menar att det behövs ett stort rekryteringsunderlag för att välja ut soldater med 

hög kvalitét och stödjer därför ett värnpliktsförsvar som ger en stor rekryteringsbas. 

  Den inramning som presenteras av Sverigedemokraterna och Moderaterna liknar även den 

inramningen av personalförsörjningen. Hur frågan ramas in av partierna skiljer sig dock åt. Som 

tidigare nämnt väljer Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet att rama in det som att 

det frivilliga systemet skapat en personalbrist, där nyrekrytering till försvaret står i fokus. 

Sverigedemokraterna och Moderaterna fokuserar även dem på rekryteringen till försvaret, men 
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lägger större fokus på att det ska handla om en kvalitetsmässig rekrytering. Det tyder på att det 

finns en distansering inom inramningen där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Folkpartiet 

fokuserar på att antalet soldater måste öka till försvaret medan Moderaterna och 

Sverigedemokraterna fokuserar på att rekryteringen måste vara kvalitetsmässig. Partierna 

använder således samma inramning men belyser olika delar av den (Prot. 2014/15:116). 

Den inramning som görs av Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna kan ses som 

en neutral inramning som inte passar in i någon av de inramningar som presenteras i den tidigare 

forskningen, men liknar till vis del inramningen av säkerhet. Partierna använder en oroligare 

omvärld och ökad hotbild som bakomliggande anledning till varför försvaret behöver stärka sitt 

förtroende, men den faktiska problemformuleringen som presenteras av partierna är att försvaret 

har ett dåligt förtroende hos befolkningen och omvärlden. Orsaken till problemformuleringen 

presenteras som att det inte finns tydlig försvarslinje inom den svenska politiken och lösningen 

som presenters är att försvarsutformningen borde utredas. Det som delar partierna är huruvida 

försvaret ska samarbeta med NATO eller inte. Likt Lindbom (2011) tycker partierna att det finns 

ett egenvärde att komma fram till en gemensam och långsiktig lösning om hur försvaret ska 

utformas (Lindbom, 2011, s.97). Detta eftersom det skulle skapa ett långsiktigt förtroende och 

stabilitet hos befolkningen och omvärlden. Partierna visar att de är villiga att kompromissa om 

försvarets utformning, men Miljöpartiet och Kristdemokraterna har olika mål när det kommer till 

hur försvarssamarbeten med andra ska se ut. Det är denna fråga som delar partierna och inte 

frågan om försvarets utformning. Ett samarbete är viktigt för partierna, men på deras egna villkor.  

Den dominerande inramningen i debatten inramningen av personalförsörjningen. De partier 

som väljer att föra en neutral linje är även de partier som har minst talutrymme procentuellt. De 

omfattar drygt 14% av den samlade talutrymmet. Detta kan jämföras med inramningen av 

personalförsörjning (antal soldater) och personalförsörjningen (kvalité) som utgör cirka 42% 

respektive 44% av talutrymmet. Det går därmed att se att partierna som företräder 

personalförsörjningen som fokuserar på kvalité har störst talutrymme medan den inramning som 

stödjs av flest partier är inramningen om personalförsörjningen som fokuserar på personalbristen. 

Skillnaden i talutrymme mellan de som fokuserar på rekrytering i antal och de som fokuserar på 

kvalitet är dock inte så stor.  

 

6.3 Riksdagsdebatt 18 maj 2017 
Debatten äger rum två månader efter att regeringen återaktiverat värnplikten och handlar 

personalfrågor inom det svenska försvaret.  
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Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterar en liknande bild. Socialdemokraterna 

öppnar sitt anförande med ”Vi befinner oss i en orolig tid i en orolig värld. För att försvarsmakten 

ska kunna stärka sin förmåga krävs personal” (Völker [S], Prot. 2016/17:113, s.12) 

Socialdemokraterna menar att det råder en akut personalbrist inom försvaret (Völker [S], Prot. 

2016/17:113). Miljöpartiet anser att det försämrade omvärldsläget krävt att 

rekryteringsprocessen till försvaret behövts ändras då försvaret är i ett större behov av personal 

än tidigare Anledningen till personalbristen beror på att det frivilliga försvaret inte nått ut till 

tillräckligt många personer (Schröder [Mp], Prot. 2016/17:113).  Socialdemokraterna ger en 

liknande orsak och menar att rekryteringen till det frivilliga försvaret endast omfattat dem som 

själva aktivt sökt sig till försvaret. Personer som egentligen haft ett intresse för försvaret, men 

inte aktivt sökt till försvaret har inte kunnat rekryteras (Völker [S], Prot. 2016/17:113). 

Socialdemokraterna menar att ”En bonus med pliktsystemet är att det gör att ungdomar, oavsett 

kön blir tvungna att ta ställning till om de tycker att värnpliktsutbildning är något för just dem” 

(Völker [S], Prot. 2016/17:113, s.12). Socialdemokraterna har därför tillsammans med 

Miljöpartiet valt att återaktivera värnplikten med en allmän mönstring som når ut till alla 

ungdomar. Lyckas försvaret inte uppnå sitt personalbehov ska dessa platser fyllas ut med plikt 

(Völker [S], Prot. 2016/17:113) Miljöpartiet ställer sig bakom en allmän mönstringsplikt och 

hoppas det leder till att fler rekryteras på frivillig väg. Endast i extrema fall om försvaret inte 

lyckas rekrytera tillräckligt med personal ska plikt användas (Schröder [Mp], Prot. 2016/17:113). 

Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna fokuserar även dem på 

personalförsörjningen. Partierna anser att hotet mot Sverige har ökat samtidigt som det råder en 

akut personalbrist inom försvaret (Prot. 2016/17:113). De menar att orsaken till personalbristen 

är att försvaret är för dåliga på att behålla sin personal efter fullgjord utbildning. Ett citat från 

Liberalerna illustrerar detta på följande sätt ”Ganska snart blev dock bilden av övergången till 

frivillig personalförsörjning att vi i och för sig lyckades rekrytera en hel del soldater och utbilda 

dem – men inte att behålla dem” (Widman [L], Prot. 2016/17:113, s.3). Försvaret har lyckats 

rekrytera personalen enligt Liberalerna, men inte lyckts behålla den. Moderaterna menar att 

värnplikten ökar tillförseln av personal, men det garanterar inte att fler personer väljer att stanna 

inom försvaret (Wallmark [M], Prot. 2016/17:113). Orsaken till att så få stannar kvar inom 

försvaret beror enligt alliansen på att försvaret en oattraktiv arbetsgivare. Jan R. Andersson [M] 

menar ”[…] att det är dags att avfärda myten om att löneläget inom försvarsmakten inte har någon 

betydelse för hur länge man stannar kvar” (Andersson [M], Prot. 2016/17:113, s.20).  Lönerna 

och andra incitament för att få personer att välja en karriär inom försvaret är för dåliga. 

Centerpartiet fortsätter på samma spår och menar att incitamenten för att rekrytera och behålla 
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personal på frivillig väg varit för dåliga. Försvarsmakten ses av många som en oattraktiv 

arbetsgivare med en dålig lönesättning enligt Centerpartiet (Bäckström [C], Prot. 2016/17:113). 

Kristdemokraterna anser att incitamenten att göra en fortsatt karriär inom försvaret är för dåliga, 

försvarets anställda precis som personer som arbetar inom andra yrken ställer sig frågan ”What´s 

in it for me?”(Oscarsson [Kd], Prot. 2016/17:113, s.12). Alliansen anser att det var ett bra beslut 

av regeringen att återaktivera värnplikten, men att det inte löser hela 

personalförsörjningsproblemet. Som lösning på detta problem föreslår alliansen att bättre 

incitament i form av högre löner, avskrivna studieskulder, bonusar och premier till de som 

fullföljer sina kontrakt (Prot. 2016/17:113).  

Sverigedemokraterna stödjer ett återaktiverande av värnplikten, men ställer sig kritiska till 

frivilligheten i det system som regeringen beslutat om. Sverigedemokraterna menar att 

medborgares deltagande i försvaret har goda effekter på hela samhället. Enligt 

Sverigedemokraterna begränsas dessa effekter av frivilligheten (Jansson [Sd], Prot. 

2016/17:113). För att försvaret ska få en god effekt för samhället måste alla delta. Med 

frivillighetens företräde kommer försvarsmakten inte nå ut till alla grupper i samhället, vilket 

kommer leda till en fortsatt splittring i samhället. De menar att ett försvar som utgår från plikt 

kan lösa splittringen i samhället. Sverigedemokraterna menar att  

 

Vi tenderar idag att få ett sönderslitet samhälle om vi inte är solidariska med varandra. Vi har svårt med 

integration av de massinvandrade och så vidare, och just då kan värnplikten och försvaret vara ett verktyg 

att hålla landet samman (Jansson [Sd], Prot. 2016/17:113, s.8)  

 

Värnplikten kommer att föra samman grupper som annars inte skulle mötas vilket kommer skapa 

en gemenskap i samhället. De personer som inte vill göra militärtjänstgöring ska tvingas till 

vapenfri värnplikt. Värnplikten ska gälla alla män, men vara frivilligt för kvinnor (Richtoff [Sd], 

Prot. 2016/17:113) 

 

6.3.1 Diskussion 

Hur regeringen och alliansen framställer policyfrågan påminner om hur Bove och Cavatorta 

(2012) beskriver personalförsörjningen. De presenterar samma problemformulering som är att 

det råder en personalbrist inom försvaret. De presenterar dock olika orsaksförklaringar. 

Regeringen menar att orsaken till personalbristen beror på att nyrekryteringen av personal till 

försvaret inte har fungerat. Likt inramningen av personalförsörjningen som stödjer ett 

värnpliktsförsvar menar Socialdemokraterna och Miljöpartiet att rekryteringsunderlaget är för 
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dåligt i det frivilliga försvaret (Bove & Cavatorta, 2012, s.276).  Denna orsaksbeskrivning får ett 

visst medhåll från alliansen, men de menar istället att den egentliga orsaken till personalbristen 

beror på att försvaret är för dålig på att behålla sin personal. Precis som inramningen 

personalförsörjningen som stödjer ett frivilligt försvar menar alliansen att högre löner behövs för 

att få fler att stanna. Genom att få fler att stanna är försvaret inte i lika stort behov av ny 

rekrytering (Bove & Cavatorta, 2012, s.275). Regeringen och alliansen stödjer således olika delar 

av inramningen. Skillnaderna i orsaksbeskrivningarna har gjort att de politiska blocken 

presenterar lösningar som till viss grad skiljer sig från varandra. Båda sidorna ser värnplikten 

som ett sätt att öka rekryteringsunderlaget, men den borgerliga sidan fokuserar mer på ökade 

incitament för att behålla personalen medan regeringen inte lyfter upp ökade incitament utan 

endast ser till hur försvaret ska kunna rekrytera ny personal. De borgerliga partierna som tidigare 

var för ett frivilligt försvar trycker hårdare på att incitament ska styra deltagandet i försvaret 

(Prot. 2016/17:113).  

Ingen av sidorna hamnar i den försvarutformning som kan kopplas till den orsaksbeskrivning 

de förespråkar utan de hamnar lösningen på försvarets utformning är ett blandsystem som baseras 

på både frivillighet och värnplikt. Detta går emot inramningen av politiska faktorer som menar 

att ett land inte kommer välja ett blandsystem till följd av impopularitet hos befolkningen om att 

vissa i befolkningen kommer tvingas delta i försvaret (Jehn & Selden, 2002, s95). Detta kan bero 

på att flera av partierna vill ha ett frivilligt försvar, men att den faktiska personalbristen inom 

försvaret är så pass akut att partierna inte ser något annat rimligt alternativ än att återaktivera 

värnplikten.  

Att regeringen valt att återaktivera värnplikten kan förklaras med att det finns ett stort stöd 

hos de övriga partierna att återaktivera den (Prot. 2016/17). Utformningen av värnplikten som 

återinförts av regeringen ser dock inte ut som det förslag som Socialdemokraterna presenterade 

i första debatten, utan värnplikten har kombinerats med frivillighet. Detta kan förklaras med att 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet utgör en minoritetsregering och behöver därför stöd från 

partier utanför regeringen för att genomföra sin politik. De har därför behövt utforma värnplikten 

så även de andra partierna kan stödja deras förslag. Detta stämmer överens med Andewags (2013) 

som menar att minoritetsregeringar inte väljer att lägga fram ett förslag som de inte kan få 

igenom. Det gör att de partier som är i opposition får inflytande över regeringens politik 

(Andewag, 2013, s.104f).  

Sverigedemokraterna kopplar frågan om försvarets utformning dess påverkan på samhället. 

Sverigedemokraterna menar att värnplikten är bra för hela samhället. De menar att det svenska 

samhället är splittrat och behöver föras samman. Sverigedemokraterna ställer sig som ensamt 
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parti mot den frivilliga delen i den försvarsutformning som regeringen infört då frivilligheten 

begränsar dessa effekter. Argumentationen som Sverigedemokraterna framför liknar 

inramningen av sociala effekter. I inramningen lyfts värnpliktens positiva effekter för samhället 

fram. Inramningen menar att värnplikten fungerar som ett bra sätt att stärka gemenskapen i 

samhället (Bove & Cavatorta, 2012, s.277). Sverigedemokraterna vill därför införa ett 

värnpliktsförsvar som är obligatoriskt för alla män och frivilligt för kvinnor. Intressant i detta 

resonemang är att Sverigedemokraterna endast vill att värnplikten ska vara obligatorisk för alla 

män, men frivilligt för kvinnor. Den stärkta gemenskapen i samhället som partiet efterfrågar ska 

endast vara obligatorisk för den manliga delen av befolkningen. 

Inramningen av personalförsörjningen är den helt klart dominerande inramningen i debatten. 

Partierna som använder sig av denna inramning utgör 68% av tal utrymmet i debatten. 

Allianspartierna som förespråkar delen av inramningen som fokuserar på att behålla personal i 

försvaret utgör 44% av talutrymmet, denna inramning företräds även av flest partier och är den 

klart dominerande ställningstagandet i debatten. Sverigedemokraterna som företräder 

inramningen av sociala effekter utgör 32% av talutrymmet i debatten och kan därför ses som den 

näst största inramningen i relation till utrymme. Socialdemokraterna och Miljöpartiet utgör 24% 

av talutrymmet i debatten och har därför minst möjlighet att framföra sin inramning (Prot. 

2016/17:113).  

 

7. Avslutande diskussion 
Analysen av debatterna visar att det skett en viss förändring av hur partierna väljer att rama in 

policyfrågan om försvarets utformning mellan åren. Det går att se att inramningen av 

användbarhet och försvarsallianser fått ge plats åt inramningen av personalförsörjning. Den andra 

och tredje debatten handlar nästan uteslutande om personalförsörjningen, där både hur försvaret 

ska rekrytera ny personal i antal och hur de ska kunna rekrytera personal som håller en hög kvalité 

står i fokus. Det går även att se att inramningen av politiska faktorer och försvarsallians som varit 

de starkaste inramningarna som använts för att förespråka ett frivilligt försvar försvinner när 

försvaret flyttar fokus från insats-till ett invasionsförsvar. Det tyder på att beroende på hur 

försvaret varit tänkt att användas påverkat, vilken försvarsutformning partierna förespråkar. 

Inramning av personalförsörjningen presenteras redan i första debatten av 

Socialdemokraterna och får en ökad anslutning i de följande debatterna. Förskjutning åt 

inramningen skulle kunna förklaras av att det råder en personalbrist inom försvaret som tidigare 

inte fanns. En annan rimlig anledning till förskjutningen mot personalförsörjningen skulle kunna 
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vara att Socialdemokraterna befinner sig i regeringsställning och på så sätt lyckats styra diskursen 

om försvarets utformning åt den inramningen de förespråkat under alla riksdagsdebatter. Som 

tidigare nämnt går det att se att de övriga partierna fått vara med att påverka Socialdemokraternas 

lösningsförslag som nu ger ett större utrymme för frivillighet än vad det gjorde i den först 

debatten. 

Policyfrågan har varit en fråga som tydligt delat partierna i riksdagen till att bli en fråga där 

det råder enighet. I den första debatten fanns en tydlig uppdelning mellan Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet som stödde ett värnpliktsförsvar och allianspartierna som stödde ett frivilligt 

försvar. Miljöpartiet var i debatten positiva till ett frivilligt försvar, men inte det som alliansen 

presenterade (Prot. 2008/09:131). I den andra debatten rubbas den uppdelningen och flera partier 

(Socialdemokraterna, Miljöpartiet Centerpartiet, Kristdemokraterna) hamnar i ett mellanläge där 

de tycker att försvarsutformningen bör utredas. Det finns dock en uppdelning mellan 

Moderaterna som stödjer ett frivilligt försvar och Vänsterpartiet, Folkpartiet och 

Sverigedemokraterna som stödjer ett värnpliktsförsvar (Prot. 2014/15:116). I den tredje och sista 

debatten råder det enighet om försvarsutformningen där de olika sidorna i de tidigare debatterna 

möts av med hjälp av en kompromiss där både frivillighet och värnplikt kombineras. Alla partier 

förutom Sverigedemokraterna stödjer denna kompromiss (Prot. 2016/17:113). 

En inramning som inte står i fokus i debatten är den säkerhetsinramningen. Den kan dock 

förstås som en bakomliggande orsak. Flera av partierna belyser hotbilden som en bakomliggande 

orsak till den problemformulering de presenterar. Detta får även en direkt effekt på vilket 

lösningsförslag partierna presenterar. Exempel på detta är att Folkpartiet som i den första 

debatten stödjer ett frivilligt försvar presenterar i den andra debatten en ökad hotbild mot Sverige 

och därmed väljer att byta hållning i vilken försvarsutformning de efterfrågar. 

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet som i den första debatten stödjer ett frivilligt 

försvar till den andra debatten byter hållning och menar att försvarsformningen bör utredas. 

Dessa partier berör på ett eller annat sätt att världen blivit mer osäker eller att hotet mot Sverige 

har ökat samtidigt som de öppnar upp för att byta ställningstagande i deras lösningsförslag (Prot. 

2014/15:116).  I den sista debatten blir detta extra tydligt när alla allianspartier presenterar en 

ökad hotbild och samtidigt stödjer ett återaktiverande av värnplikten (Prot. 2016/17:113). Det går 

att se att partier som tidigare har förespråkat ett frivilligt försvar i de tidigare debatterna blivit 

mer positiva till värnplikten när de ansett att hotbilden har ökat. Detta stämmer väl överens med 

inramningen av säkerhet som menar ju större upplevd hotbild som presenteras desto mer positiva 

blir stater till ett värnpliktsförsvar (Jehn & Selden, 2002, s.95f). 
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Således går det att se att debatten gått från att vara en fråga som delat partierna till en fråga 

där det råder konsensus med undantaget Sverigedemokraterna. Partierna som stött de olika 

sidorna i frågan, antingen ett värnpliktsförsvar eller ett frivilligt försvar har mötts på mitten och 

vid skivandets stund stödjer alla partierna utom Sverigedemokraterna ett värnpliktsförsvar där 

frivilligheten har företräde. Det blir därför tydligt att partierna låtits påverkas av varandra för att 

nå en långsiktig lösning. Den dominerande inramningen har varit inramningen av 

personalförsörjning, men inramningen har framförts på olika sätt i de olika debatterna.  
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