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Förord 
Våren 2022 inleddes med en viss optimism om att ljusare tider skulle 

infinna sig efter år av global pandemi. Så blev inte fallet och vi möttes 

sorgligt nog av besked att krig hade brutit ut i Europa. Jag fick ofta höra 

av studiekamrater och bekanta hur aktuell min forskningsfråga hade 

blivit i tiden och jag hade helst önskat att så inte var fallet när jag i 

vintras bestämde mig för uppsatsämnet. Det har varit en omtumlande 

vår för många och mina tankar går till alla de människor som har 

genomlidit, fortfarande lider och tvingats fly från de fasor som 

medföljer av krig. Jag vill tro att fri och kritisk forskning är det som kan 

bidra till ett respektabelt meningsutbyte och en positiv 

samhällsutveckling, med fred i fokus. Det är åtminstone den tanken som 

har hållit min motivation levande om att en dag färdigställa detta 

examensarbete. Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare 

Johanna Petterson för din uppmuntran, konstruktiva kritik och beröm.  

Uppsala, maj 2022 

Louise Storm 	  



	

Sammanfattning 
Det finns en allmänt vedertagen uppfattning om att medborgare bör 

vara trogna sitt land och att i krissituation skydda det samhälle som 

annars möjliggör för dennes fria liv. Det finns också en uppfattning som 

menar på att statens tvingande makt är alltför extensiv och att värnplikt 

inskränker mänskliga fri- och rättigheter. Uppsatsens syfte är att genom 

en teoretisk diskussion finna premisser och kriterier för när värnplikt 

kan anses legitimt i en demokratisk stat. För att sedan kunna göra en 

idékritisk analys av ett empiriskt fall – den svenska värnplikten. Den 

teoretiska diskussionen tar avstamp från Hobbes teorier om  

samhällskontraktet, medborgarens skyldighet att strida för staten och 

dess kontrast till den starka självbevarelsedriften, för att sedan mötas av 

andra teorier och perspektiv om rättvisa och hur statliga förpliktelser 

kan rättfärdigas i modern tid. Resultatet av den teoretiska diskussionen 

och uppsatsens delslutsats finner att värnplikt kan anses legitimt ifall 

fallet uppfyller bland annat premisserna om att det råder hot mot 

nationell säkerhet och att det därför krävs ett gemensamt försvar, samt 

att plikten har en demokratisk förankring och att kriterier, såsom att alla 

är lika inför lagen och att bestraffning inte får överskrida värdet av 

plikten, även de uppfylls. Resultatet av den idékritiska analysen av 

fallet visar att den svenska värnplikten som den nu är utformad 

uppfyller helt eller delvis de uppsatta premisserna och kriterierna.  

 

Nyckelord: Sverige, värnplikt, medborgerlig skyldighet, Hobbes, 

samhällskontrakt, rättvisa, demokrati, legitimitet.  

 

  



	

Abstract 
There is a generally accepted view that citizens should be loyal to their 

country and, in a crisis situation, protect the society that otherwise 

enables their free life. Meanwhile, there is another perception that the 

state's coercive power is too extensive and that military conscription 

restricts human freedoms and rights. The purpose of this essay is to find 

premises and criteria through a theoretical discussion for when military 

conscription can be considered legitimate in a democratic state. In order 

to, carry on an idea-critical analysis of an empirical case - the Swedish 

military conscription. The theoretical discussion is based on Hobbes' 

theories of the social contract, the civic duty to fight for the state and its 

contrast to the strong drive for self-preservation, and is later on 

questioned or added to by other theories and perspectives, regarding 

justice and how state-enforced obligations can be justified in modern 

times. The result of the theoretical discussion and the partial conclusion 

of the thesis finds that conscription can be considered legitimate if the 

case meets the premises that there is a threat to national security and 

that a common defence is required, and that the duty has a democratic 

basis. Additionally, some criterions should also be fulfilled, such as, 

everyone is equal before the law and that punishment must not exceed 

the value of the duty.  

The result of the idea-critical analysis of the case shows that the 

Swedish military conscription as it is now designed fully or partially 

meets the set premises and criteria’s for legitimacy. 

 

Keywords: Sweden, military conscription, civic duty, Hobbes, social 

contract, justice, democracy, legitimacy.  
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Inledningskapitel  

Introduktion 

Värnplikt utgör en begränsning av individens rättighet till frihet – att fritt bestämma över sitt 

befinnande, tid och i yttersta fall även livsöde. Ändå har värnplikt både motiverats för och 

legitimerats av de liberalaste filosofer, likväl som det har varit en del av de mest demokratiska 

staters lagstiftning. Det har rättfärdigats med att staten endast kan fullgöra sin skyldighet att 

skydda grundläggande fri- och rättigheter om den assisteras av dess medborgare.1 Denna 

uppfattning har funnits länge och anses vara en grund för samhället och dess liberala ordning. 

Utan ett försvar av samhället och staten finns det inget som kan skydda människans natur, 

värden, liv och familj. Men vad är det som gör statens påtvingande skyldigheter för medborgare 

rättfärdigt och kan värnplikt anses legitimt? Det är filosofiska frågor likt denna som uppsatsen 

hoppas att kunna besvara. Det görs genom att först föra en teoretisk diskussion för vilka 

grunder, premisser och kriterier som värnplikt kan anses legitimt. För att sedan pröva det till ett 

empiriskt fall – den svenska värnplikten.  

Den tidiga filosofen och politiska teoretikern, Thomas Hobbes, diskuterade frågan i sina verk 

De Cive och Leviathan på 1600-talet. Hobbes menade att då människan har en stark 

självbevarelsedrift har den lämnat stadiet av ett ’allas krig mot alla’ och ingått ett kontrakt 

sinsemellan för att bevara fred. I och med detta kontrakt har människan överlåtit sin rätt till eget 

försvar åt staten. Det vore enligt Hobbes meningslöst för människan att bevara denna fred om 

den inte heller kan skydda sig mot utomstående. Därmed kräver samhällets existens att vardera 

människa är bunden att försvara den.2 Men om självbevarelsedriften hos människan är så stark 

vad får denne att underlåta sig plikten om militärtjänst och i en situation av krig riskera sitt liv 

för staten? Detta filosofiska pussel reds ut i den teoretiska diskussionen – då olika perspektiv 

möts för att nå ett svar om hur värnplikt kan legitimeras.  

I Sverige har värnplikten haft ett starkt stöd hos befolkningen, så tycks det ha varit länge och 

är än idag.3 Trots att landet inte har varit i krig på över 200 år och inte – förs nyligen igen – haft 

																																																													
1 Stephan Pfaffenzeller, ”Conscription and Democracy: The Mythology of Civil-Military Relations”, Armed 
Forces and Society, vol. 36/nr. 3 (2010), ss. 482-483.   
2 Thomas Hobbes, De Cive, VI. 7.; Leviathan, Review and Conclusion, 5.  
3 Sanna Strand, ”The ’Scandinavian model’ of military conscription: A formula for democratic defence forces in 
21st century Europe?”, Policy Analysis (OIIP), (2021).; Anna Leander, ”Enduring Conscription: Vagueness and 
Värnplikt in Sweden”, Political Science Publications, vol. 6/nr. 2005. Det samfundsvidenskabelige Fakultet. 
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ett försämrat säkerhetsläge.4 Plikten att försvara Sverige har jämförts med plikten att gå i skola 

och betala skatt. Det vill säga, värnplikten har varit lika allmänt vedertaget av det svenska folket 

som dessa två medborgerliga skyldigheter.5 Den svenska staten och totalförsvarspliktslagen6 

tycks dela den tidigare nämnda uppfattningen om att värnplikt är det medborgarna har att 

förvänta sig för att skyddet av sina fri- och rättigheter, landets trygghet och fria sätt att leva i 

ett demokratiskt samhälle ska upprätthållas.  

Uppfattningen om att värnplikt är en medborgerlig skyldighet kan tyckas vara oförenlig med 

människans starka självbevarelsedrift och friheter. Det krävs därmed att den allmänt vedertagna 

uppfattningen studeras och kritiseras för att vi ska kunna förstå betydelsen av den och vad som 

gör att värnplikt anses legitimt i ett annars så fritt och demokratiskt samhälle. Det är av dessa 

anledningar som den här uppsatsen ämnar att diskutera rättfärdigandet av värnplikten.  

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är tvåfaldigt. Det första är att genom en teoretisk diskussion finna för vilka 

grunder värnplikt kan rättfärdigas och vilka kriterier eller premisser som måste vara uppfyllda 

för att värnplikt kan anses legitimt i en demokratiskt stat. Det andra syftet är att utifrån den 

teoretiska diskussionen sedan göra en idékritik av den svenska värnplikten och bedöma ifall 

den uppfyller de funna kriterierna eller premisserna för att anses legitim. För detta syfte ämnas 

uppsatsens huvudsakliga forskningsfråga att besvaras: Är den svenska värnplikten som den nu 

är utformad legitim och hur kan det förstås?  

Men för att kunna besvara denna fråga krävs det att en ytterligare forskningsfråga ställs, som 

då är kopplad till det första syftet och den teoretiska diskussionen, nämligen: När föreligger 

legitimitet för värnplikt i en demokratisk stat? Till detta kommer ett teoretiskt ramverk att 

utvecklas genom att följande teoretiska frågeställningar utreds: Hur kan vi förstå medborgares 

plikt gentemot sin stat? Har staten rätt att ålägga medborgare skyldigheten att strida i krig? Hur 

kan en medborgerlig plikt såsom värnplikt legitimeras? Dessa frågor är utformade för att 

generellt kunna uttala sig om staters rätt att plikta medborgare till värnplikt.  

																																																													
4 Landets geografiska läge i Östersjöområdet har varit en avgörande faktor för landets försvars- och 
säkerhetspolitik. Under våren 2022 försämrades säkerhetsläget i och med Rysslands offensiva krig mot Ukraina. 
Se tex. Krisinformation, ”Aktuell information om säkerhetsläget”, Krisinformation, hämtad 08 maj, 2022, 
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/oro-for-omvarldslaget/oro-for-
omvarldslaget/aktuell-information-om-sakerhetslaget.  
5 Dahlström, Jan och Söderberg, Ulf. Plikt, politik, och praktik: Värnplikts försvaret under 100 år. (Stockholm, 
Krigsarkivet, 2002), ss. 8-9. 
6 SFS 1994:1809. Lag om totalförsvarsplikt. Även nämnd som Totalförsvarspliktslagen.  
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Den teoretiska diskussionen utgår ifrån Hobbes teori om samhällskontraktet och 

självbevarelsedriften. Då Hobbes teori bidrar till en allmän förståelse om hur människan 

lämnade naturtillståndet och valde att skapa ett fredlig samhälle genom att upprätta en stat, men 

att det också i Hobbes resonemang finns en ambivalens avseende medborgarens skyldighet att 

strida för staten och dennes självbevarelsedrift. Hobbes teori och resonemang möts sedan av 

andra forskares tankar och teorier om rättvisa och rättfärdigandet av statliga förpliktelser i en 

mer nutida kontext. Resultatet av den teoretiska diskussionen utgör sedan det analysverktyg till 

vilket idékritiken och legitimitetsprövningen av den svenska värnplikten grundar sig i. Det vill 

säga, för de kriterier och premisser som återfinns i den teoretiska diskussionen kommer det gå 

att uttala sig om det specifika fallet. Detta kommer att förtydligas i metodavsnittet, då 

tillvägagångsättet förklaras utförligare.  

Disposition 

I uppsatsen första avsnitt, som är inledningskapitlet, görs en introduktion till uppsatsens ämne 

och de två syftena som leder till studiens frågeställningar. Efter denna dispositionsdel förklaras 

vissa centrala begrepp och vad som avses med dessa i uppsatsen, under rubriken definitioner. 

Inledningskapitlet avslutas med en presentation av tidigare forskning och motivering för 

uppsatsen bidrag till forskningsfältet.  

Uppsatsens andra avsnitt består av en teoretisk diskussion som behandlar Hobbes teori om 

värnplikt, som följs av en avsnittsdel om andras tolkningar av Hobbes och en tredje del som 

diskuterar andra teorier och perspektiv på värnplikt, mänskliga friheter och rättvisa. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning och en delslutsats görs för att kunna besvara uppsatsens andra 

forskningsfråga och de tre delfrågorna. Resultatet anger för vilka premisser och kriterier 

värnplikt kan anses legitimt.  

Tredje avsnittet är det som avser studien av den svenska värnplikten. Det inleds med ett 

metodavsnitt som beskriver hur det analytiska ramverket från den teoretiska diskussionen ska 

tolka materialet och således kunna bedöma den svenska värnpliktens legitimitet. Det följs av 

uppsatsens analys som innefattar den idékritik av svenska värnpliktens legitimitet som är 

studiens andra syfte och besvarandet av den huvudsakliga forskningsfrågan.  

I det fjärde och avslutande avsnittet förs en avslutande diskussion och reflektion om uppsatsens 

resultat. Det presenteras även alternativ till vidare forskning som berör värnpliktens legitimitet 

och olika resonemang som hade kunna lyfts fram i en sådan.   
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Definitioner  

I uppsatsen förekommer det olika begrepp och termer som har liknande betydelser. Jag vill med 

denna del presentera vad som avses med dessa. Det är ett sätt att försöka ta kontroll över 

teoriernas och de olika tolkningarnas språk, för att sedan applicera det till studiens egna. 

Med värnplikt avses själva principen att medborgare är skyldiga att stå till statens befogande i 

ett försvar när beordrade. Det kan uttrycka sig ordagrant som värnplikt men även som 

medborgerlig skyldighet, plikt att strida eller ingå i det gemensammaförsvaret, eller som 

skyldighet till militärtjänstgöring. Det ska inte förblandas med plikten att bistå staten på annat 

sätt som snarare antyder på en totalförsvarsplikt i form av civilplikt.  

Hobbes använder sig ofta av begreppet ’suveränen’ för att förklara den styrande makten. I 

uppsatsen förstås det att vara detsamma som staten och den enade makten. Det avser den makt 

som har befogenhet att åkalla medborgarna plikt. Hobbes använder sig också av begreppet 

’svärdet’ som antyder vem som innehar bedömningen om när våld kan brukas. Staten är den 

enda som har rätt till ’svärdet’ och har våldsmonopol enligt samhällskontraktet.  

När det talas om krig är det främst i defensiv mening. Detta korrelerar med de olika uttrycken 

såsom nationell kris, samhällets existens och hot mot nationell säkerhet som antyder samma 

sak. Även när det talas om folket, medborgare eller människa, avser det antingen enskilda eller 

en grupp människor som ingår i en stat.  

Tidigare forskning  

Det har skrivits en hel del tidigare forskning om värnplikt. Det har främst handlat om att förklara 

värnplikten utifrån historiska perspektiv, lagens utformning eller hur den praktiskt genomförs i 

det svenska fallet.  

Det har även förekommit tidigare forskning som behandlar Hobbes politiska teorier om 

värnplikt. Denna form av forskning har främst dock varit att tolka eller kritisera Hobbes teorier. 

De har inte haft som ambition att presentera för vilka grunder värnplikt i sig kan anses legitimt, 

utan snarare hur rimliga och hållbara Hobbes argument är. Två som har bedrivit sådan forskning 

är Baumgold (1983) och Sreedhar (2012), och de kommer vi återkomma till i den andra delen 

av den teoretiska diskussionen.  

Det finns även forskning om värnpliktens roll i andra samhällen än just fallet Sverige. Sådan 

forskning kan vara relevant för studerandet av värnplikt generellt och om det går att uttyda 

mönster mellan olika länders utformning av plikten. En av dessa är Cowen (2006) som 
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diskuterar neoliberalas påverkanskampanj på värnplikten i USA och hur det snarare äventyrade 

rättvisan i samhället, då marginaliserade grupper utnyttjades när landet övergick till ett frivilligt 

och professionellt försvar.7 En annan är Pfaffenzeller (2010) som diskuterar ifall det finns 

någon korrelation mellan demokrati och värnplikt i det tyska fallet. Till vilket han fann att det 

har inverkat positivt för aktivt medborgarskap, men inte att det har blivit mer eller mindre 

demokratiskt.8 Dessa forskare förekommer även de i den teoretiska diskussionen för när 

värnplikt kan anses legitimt. 

Vad det avser det svenska fallet så har det tidigare inte gjorts en idékritik av den svenska 

värnplikten och en möjlig förklaring till detta kan kopplas till det höga folkstöd för värnplikt 

som finns i Sverige. Enligt Leander (2005) grundar sig folkstödet i en nästintill normativ 

uppfattning om att värnplikt behövs och därmed sällan ifrågasätts. Det syns inte minst i den 

begreppsliga förståelsen, då värnplikt, innefattar ordet ’värna’ som vanligen förstås som att ta 

hand om något och att det framgår vara en plikt och inte en tjänst. Vilket understryker att 

värnplikt är något som görs för den egna staten och medborgarna själva. Det anses i Sverige, 

enligt Leanders forskning, som en ära och privilegium att få delta i försvaret och anses oftast 

att vara den främsta medborgerliga plikten.9 Intressant nog så avskaffades värnplikt i Sverige 

bara några år efter Leanders forskning, vilket kan tyckas vara märkligt då det påstådda stödet 

var så starkt. Men värnplikten återinfördes igen 2017 med en ny utformning. Enligt Strand 

(2021) anammade Sverige en selektiv och konkurrenskraftig modell av värnplikten, istället för 

den klassiska universella plikten. Det yttrades genom termer som ”om du blir vald” snarare än 

”när”. Detta skulle enligt Strand ha bidragit till att militärtjänsten började anses som attraktiv 

och som en god merit, snarare än ett tvång.10  

All denna forskning om värnplikt, ändock saknas det forskning som ämnar att bedöma den 

svenska värnpliktens legitimitet utifrån teoretiskt resonemang och idékritik. Eller för den delen 

ämnar att pröva Hobbes politiska teorier om staten och samhällskontraktet till ett empiriskt fall 

om värnplikt. Det är i alla fall det denna uppsats ämnar att göra, vars forskningsbidrag är den 

djupgående teoretiska diskussionen för när värnplikt kan anses rättfärdigt och legitimt.  

																																																													
7 Deborah E Cowen, ”Fighting for ’Freedom’: The End of Conscription in the United States and Neoliberal 
Project of Citizenship”, Citizenship Studies, vol. 10/nr. 2 (2006), ss. 180-181.  
8 Pfaffenzeller, ”Conscription and Democracy”, s. 488.  
9 Leander, ”Enduring Conscription”, s. 9.  
10 Strand, ”The ’Scandinavian model’ of military conscription”, s. 6.   
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Teoretisk diskussion 
I detta avsnitt förs en teoretisk diskussion om vilka grunder som gör det möjligt för stater att 

inskränka sina medborgares friheter och således också kräva deras lydnad under värnplikt. 

Första delen avhandlar Hobbes teorier om samhällskontraktet, självbevarelsedriften samt 

resonemang om skyldighet och ansvar, och hur Hobbes argumenterade om värnplikt. Andra 

delen är en diskussion om hur andra teoretiska forskare har valt att tolka Hobbes och vad för 

brister det finns i argumentationen. I den tredje delen förs en vidare diskussion för vad andra 

teorier och perspektiv anser vara väsentligt att beakta avseende bedömningen av värnpliktens 

legitimitet. I den avslutande delen, görs en sammanfattning av den teoretiska diskussionen och 

en presentation av de premisser och kriterier som behöver vara uppfyllda för att värnplikt ska 

kunna anses legitimt.  

I. Hobbes om värnplikt 

I.I Samhällskontraktet 
Societies consisted not in the mutuall good will men had towards each other, but 

in the mutuall fear they had of each other.11 

Hobbes förklaring till skapandet av ett samhälle grundar sig i en ömsesidig rädsla för varandra 

och den skada människor kan åsamka andra. Hobbes förklarar tillståndet utan 

samhällsinstitutioner för ett naturtillstånd och en tid av allas krig mot alla. Människan lever 

utan någon säkerhet än sin egen styrka att försvara sitt liv, familj och egendom. I detta tillstånd 

finns det inte rum för industri, kultur, kunskap, tidsuppfattning och inget samhälle. Värst av allt 

enligt Hobbes innebär naturtillståndet ”continual fear, and danger of violent death; and the life 

of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short.”.12 I detta allas krig mot alla finns det inget som 

är orätt. Det är inte möjligt för föreställningar om rätt och fel att existera, då det i naturtillståndet 

inte finns en gemensam makt och därmed heller ingen lag som avgör om orättvisa. Hobbes 

menar att i detta tillstånd, utan en kontrollerande makt (eller enligt Hobbes ett dominion), finns 

ingen anständighet eller distinktion av mitt och ditt. Det som tillhör människan är det den kan 

tillförskansa sig och hoppas kunna behålla.13 I naturen har vardera man rätt till allt och Hobbes 

problematiserar det likt följande:  

																																																													
11 Hobbes, De Cive, I. 2.  
12 Hobbes, Leviathan, XIII. 9.  
13 Ibid, XIII. 13.  
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in such a condition, every man has a right to every thing; even to one another's 

body. And therefore, as long as this natural right of every man to every thing 

endureth, there can be no security to any man, (how strong or wise soever he be,) 

of living out the time, which nature ordinarily alloweth men to live.14 

Det är enligt allmän förnuftsregel som människan i detta tillstånd antingen försöker försvara 

sig med alla medel eller försöker finna fred och följa den. Det är i den sistnämnda delen av 

förnuftet som människor söker finna en ömsesidig vilja att lägga ner sina ’svärd’15 och överge 

sin naturliga rätt till allt. Det gör människan, enligt Hobbes, för att skydda sig själv mot andra 

och genom en ömsesidig överföring av denna rätt inleder människor ett kontrakt med varandra 

om en enad vilja. För att detta kontrakt bäst ska hållas och för att människan ska kunna lita på 

att andra håller vad de lovat, krävs det att överföringen av rätten går till en gemensam makt, 

som med rätt och kraft får människan att agera enligt kontraktet.16 Samt att det är en större skara 

av människor som är villiga att överlåta sin naturliga rätt med uppfattningen om att det inte 

endast är ett försvar och skydd mot varandra, utan också mot en möjlig gemensam fiende. 

Hobbes förklara det som att vardera människa skulle säga: 

 I authorize and give up my right of governing myself, to this man, or to this 

assembly of men, on this condition, that thou give up thy right to him, and authorize 

all his actions in like manner. This done, the multitude so united in one person, is 

called a COMMONWEALTH.17 

Vilket i sig betyder att människorna låter sig styras och representeras av en suverän makt, på 

villkoret att andra gör detsamma. På så vis är alla individer i denna större skara och dess viljor 

representerade av en artificiell kropp och genom att ha givit sina befogenheter är de därmed 

även upphovsmän till alla beslut och kontrakt som fattas av den suveräna makten.18  Detta kan 

ses som en tidig förklaring av ett självstyrande folk, i vilket den styrande makten agerar utifrån 

en majoritet av folkets viljor, som Hobbes uttrycker i denna mening ”And if the representative 

consist of many men, the voice of the greater number, must be considered as the voice of them 

																																																													
14 Hobbes, Leviathan, XIV. 9.  
15 Det behöver inte vara fysiska svärd, utan även andra medel till vilket man kan åsamka andra människor skada. 
16 Hobbes, Leviathan, XIV. 9.  
17 Ibid, XVII. 13. Hobbes egna kursivering och versalisering.  
18 Ibid, XVI. 1-5 och 13-14.  
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all”19. Med detta har ett samhälle med institutioner, lagar och en påtvingande makt som får 

folket att följa kontraktet sinsemellan uppstått.  

Det är vad som har kallats inom fältet för politisk teori för ’the social contract’ eller på svenska 

för samhällskontraktet. Hobbes använde inte uttryckligen det begreppet - men så som han har 

förklarat det – är att samhället och staten är resultatet av en frivillig överenskommelse, ett 

ömsesidigt kontrakt, varigenom människor har avstått från naturtillståndet obundenhet till 

förmån för en samhällsordning. Det är av rädsla för andra och vad de kan göra mot oss i ett 

naturtillstånd som människan ämnade att nå fred genom löftet om att inte skada, som Hobbes 

kopplar samman med människans starka självbevarelsedrift.  

Men om rädslan för sin säkerhet och liv fick människan att ingå ett samhällskontrakt, hur ska 

vi då förstå resonemanget i ett samhälle som kräver att individer ingår i ett gemensamt försvar 

och strider för samhället? En rimlig tanke vore att påstå att självbevarelsedriften inte är förenlig 

med att gå ut i strid. Då självbevarelsedriften innebär att till den yttersta grad varken riskera liv 

eller lem, eller ens utsätta sig för en möjlig risk. Kan människor fortfarande påstås hålla sitt 

löfte enligt samhällskontraktet om självbevarelsen låts styra och hur tvingande får den suveräna 

makten vara? Det är vad som kommer diskuteras i följande delar.  

I.II Den oförytterliga rätten till självbevarelse 

Hobbes har gjort det tydligt att när allas vilja hänskjuts till en, har människan genom kontrakt 

förpliktat sig till var och en av de andra, att inte stå emot den enade viljans makt. Dock uppstår 

det en otydlighet om denna förpliktelse ska tolkas tillsammans med rätten till självförsvar. I ett 

stycke i De Cive skriver Hobbes:  

not to resist the will of that one man, or counsell, to which he hath submitted 

himselfe; that is, that he refuse him not the use of his wealth, and strength, against 

any others whatsoever (for he is supposed still to retain a Right to defending 

himselfe against violence) and this is called Union.20  

Det tolkar jag som att suveräna makten inte får neka individen dennes förmögenhet eller styrka 

med motivationen att människan fortfarande anses ha rätt till självförsvar. Däremot i ett 

efterföljande stycke av samma text är argumentet vänt, ”yet he who submits his will to the will 

of an other, conveighs to that other the Right of his strength, and faculties; insomuch as when 

																																																													
19 Hobbes, Leviathan, XVI. 15.  
20 Hobbes, De Cive, V. 7.  
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the rest have done the same”21. Vilket snarare kan tolkas som att den kontrakterande individen 

har överlåtit sin styrka till den suveräna makten att handla med, på premissen att det görs till 

samma grad av de andra. Denna subtila tvetydighet gör det svårt att begripa vad det är Hobbes 

försöker få fram. Men troligen är det att Hobbes försöker visa på att lydnaden till den suveräna 

makten och samhällets lagar samt bevarandet av självförsvaret är villkorat – att det helt enkelt 

beror på intention och kontext.  

Vad det gäller självbevarelsedriften och rätten till självförsvar, uttrycker sig Hobbes explicit, 

att det kan inte ha lämnat den rationella individen, även om den så förbinder sig till ett kontrakt. 

För då människan ingår i samhällskontraktet och överlåter sina naturliga rättigheter gör den det 

av en frivillig handling och utifrån grunder att det skulle vara bra för denne. En människa kan 

därför inte lägga ner sin rätt att stå emot angrepp eller låta någon ta dennes liv, då det inte vore 

bra för denne själv. Motivet för att ens ingå i samhällskontraktet är för att få säkerhet över den 

egna personen och dennes liv. Hobbes påstår därmed att ”not all rights are alienable” och att 

rätten till självbevarelse är oförytterlig. 22  

 No man in the institution of sovereign power can be supposed to give away the 

right of preserving his own body, for the safety whereof all sovereignty was 

ordained.23   

Däremot verkar denna rätt vara beroende av omständigheter. Då det i samma kapitel av Hobbes 

Leviathan uttrycks som så att ”no man is supposed at the making of a commonwealth to have 

abandoned the defence of his life or limbs where the law cannot arrive time enough to his 

assistance”24. Här vill jag notera den avslutande delen i citatet – då lagen inte kan assistera i tid. 

Det går därför att tolka det som att rätten till självförsvar bör endast användas vid sådana 

speciella omständigheter då statens försvar av personen inte är möjlig. Enligt Hobbes är en 

person ursäktad om den tvingas att bryta mot lagen i rädsla för döden. Eftersom ingen lag kan 

tvinga en människa att överge sin rätt till självbevarande. Det är med detta resonemang det 

börjar bli intressant då Hobbes målar upp ett alternativt scenario. Ifall att en sådan tvingande 

lag ändå skulle finnas, så hade människan valt att försöka bevara sig i stunden för att senare ta 

sitt straff. Med förklaringen att tid av livet var då ändå vunnet.25 Det vill säga, Hobbes 

																																																													
21 Hobbes, De Cive, V. 8.  
22 Hobbes, Leviathan, XIV. 8.  
23 Ibid, XXVII. 3.  
24 Ibid, XXVII. 20. 
25 Ibid, XXVII. 25.  
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föreställde sig ett scenario där den oförytterliga rätten till självbevarelse kan stå i strid med 

samhällets lagar. Men att människan ändå kan välja att agera efter den naturliga rätten av 

självbevarelse.  

Den filosofiska frågan vi nu bör ställa oss är: Hur såg Hobbes det att fungera om samhället har 

en sådan tvingande lag såsom värnplikt? Är rätten till självbevarelse alltid oförytterlig enligt 

Hobbes eller går den att kompromissa om? Det fördjupar vi oss i nästkommande del. 

I.III Skyldigheten till staten, samhället och sig själv 
Every man is bound by nature, as much as in him lieth, to protect in war the 

authority by which he is himself protected in time of peace.26 

Hobbes ansåg att samhället och freden behövde försvaras till det yttersta. Enligt honom skulle 

freden sinsemellan medborgarna i ett land vara förgäves om det inte fanns ett gemensamt 

försvar mot en främmande fiendemakt.27 Men hur tänkte Hobbes att ett sådant gemensamt 

försvar skulle vara uppbyggt, skulle det bestå av frivilliga soldater eller pliktade medborgare? 

Det är i detta som människans rätt till självbevarelse, statens auktoritet och medborgerlig lydnad 

prövas gentemot varandra.  

Om människan är bunden av naturen att skydda i krig den auktoritet som försvarar denne i fred, 

skulle det kunna vara ett argument för att det gemensamma försvaret har rätt till att vara 

uppbyggt av pliktade medborgare, i form av en värnplikt. Dock finns det i Hobbes teori två 

kontrasterande argument till detta. Det första är principen att ingen människa ska behöva ge 

ifrån sig rätten till självbevarelse då självaste samhällskontraktet och suveräna makten är byggd 

på uppfattningen om människans säkerhet. Det vore därför inte möjligt att tvinga medborgare 

att gå ut i strid, då det i sig kan riskera dennes liv eller lem. Det andra skulle vara till vilken 

grad av befogenhet får den suveräna makten kräva det av sina medborgare, som ändå är 

upphovsmännen till allt vad suveränen beslutar om.  

Vi börjar med att titta på det sistnämnda argumentet. Hobbes har explicit skrivit att ”For no 

man is obliged by a covenant, whereof he is not author; nor consequently by a covenant made 

against, or beside the authority he gave”, det skulle jag tolka som ett problem av befogenhet. 

Om individen inte själv har givit sin representant rätten till att bestämma om värnplikt kan det 

anses att representanten (i det fallet staten) agerar utöver sin kompetens. Och ifall individen 

																																																													
26 Hobbes, Leviathan, Review and Conclusion. 5. 
27 Hobbes, De Cive, VI. 7.  
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skulle påstå att denne inte själv har avlagt ett löfte att ingå i samhällskontraktet, att den skulle 

vara född in i det, varför måste denne då tvingas till ett gemensamt försvar? Hobbes svar på det 

är att människan antingen föds in i eller tvingas in genom erövring i samhällsordningen, med 

vilket människan giver sitt ord direkt eller indirekt att följa den enade viljan, i form av den 

suveräna makten. Den som motsätter sig detta vore en ’fool’ och att agera utifrån egenintresse 

vore att inte hållas i god tro till – eller i säkerhet från andra.28 Det vill säga, du kan inte tro att 

andra kommer vilja skydda dig eller ditt anseende om du bryter mot den enade viljan. Ifall 

individen då motsätter sig statens rätt att nyttja dennes styrka i ett gemensamt försvar så 

ifrågasätter individen även samhällets existens. Då fred mellan människor i ett land vore 

förgäves om de inte var enade.29 Det verkar därför som att det, enligt Hobbes, inte går att 

argumentera emot ett gemensamt försvar med meningen att det skulle vara utöver den 

befogenhet individen gett till makten.  

Låt oss ta an det första argumentet om självbevarelse. Vi vet sedan innan att ingen människa är 

bunden till att överge rätten till sitt liv, inte heller ska den bli tvingad att ta en annan människas 

liv30. Dock problematiserar Hobbes detta då han lyfter omständigheter då det kan behöva 

förbises.  

The obligation a man may sometimes have, upon the command of the sovereign to 

execute any dangerous, or dishonourable office, dependeth not on the words of our 

submission; but on the intention, which is to be understood by the end thereof. 

When therefore our refusal to obey, frustrates the end for which the sovereignty 

was ordained; then there is no liberty to refuse: otherwise there is.31 

Med det här menar Hobbes att staten kan plikta en människa att gå ut i strid, inte på den grund 

av att lyda lagen, utan av den anledning att inte utmana statens och samhällets uppbyggnad. Då 

staten är självaste resultatet av det kontrakt människorna slöt med varandra. Då finns det ingen 

frihet att neka och rätten till självbevarelse måste ibland tåla vissa inskränkningar.   

Likt hur vissa omständigheter tillåter inskränkningar av rätten till självbevarelse, finns det enligt 

Hobbes, även undantagsfall fall då individen kan vägra att följa den tvingande lagen om 

värnplikt utan moralisk oförrätt. Dessa undantagsfall kan till exempel vara att anlita en 

substituerande soldat å ens vägnar, Hobbes anser att personen då inte deserterar från 

																																																													
28 Hobbes, Leviathan, XV. 4-5 och XXVI. 12.  
29 Hobbes, De Cive, VI. 7.  
30 Hobbes, Leviathan, XXI. 15.  
31 Ibid.  
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samhällstjänsten. Det är också accepterat att individer med timid natur – det här gäller inte bara 

för kvinnor som enligt 1600-tals teoretikern inte ska förväntas vara i en sådan farlig tjänst – 

utan även för män med feminint mod undantas. Hobbes anser även att det är helt förklarligt att 

vissa individer kommer vilja fly krigsfältet, och om det görs utav rädsla och inte förräderi, så 

anses det inte oförrätt men ohederligt. Av samma anledning är det inte orättfärdigt att undvika 

strid, utan fegt. Individen kan vara moraliskt ursäktad i sin vägran att strida men den suveräna 

makten har ändock befogenhet att straffa denne, om så med döden.32  

Det går att diskutera om det nutida samhället har övergivit uppfattningen Hobbes hade avseende 

könsskillnader, men det lämnar vi för nu och återkommer till det senare. Nu vill jag främst 

diskutera Hobbes människosyn. För vad är en människas liv värt när en betalar någon annan att 

strida i ens ställe? Jag finner det ytterst problematiskt att Hobbes finner det vara en ursäkt. Då 

det främst är en ursäkt för de välbärgade och en sådan som utnyttjar andra människors utsatta 

position i samhället. För enligt Hobbes finns det inga moraliska ursäkter för den betalda eller 

den frivilliga soldaten, denne är skyldig att inte bara gå ut i strid, men även att inte fly utan sin 

överordnades sorti.33 Det vill säga, den som får betalt att ingå i försvaret åt någon annan har 

med betalningen inte samma rätt att undantas strider som andra. Då verkar det som att rätten 

till självbevarelser avsägs genom samtycke eller via betalning. Anledningen till att den betalda 

eller frivilliga soldaten inte har kvar sin absoluta rätt till självbevarelse är för att det 

gemensamma försvaret då inte hade varit speciellt effektivt. Då denne i så fall när som helst 

hade kunnat avvika från striden eller gått över till fiendens sida, om det ansågs gynna dennes 

egenintresse. Det finns då en skillnad på den pliktade soldaten och den kontrakterande, då den 

förstnämnda kan i vissa fall vara moraliskt ursäktad att inte strida eller fly. Däremot poängterar 

Hobbes att om omständigheterna är sådana att landet befinner sig under säkerhetshot är alla 

som kan bära vapen skyldiga att försvara, ”because otherwise the institution of the 

commonwealth, which they have not the purpose, or courage to preserve, was in vain.”.34 Då 

råder inga av de undantag Hobbes tidigare förde fram (förutom den vad det gäller kvinnan). 

För att sammanfatta denna del om Hobbes teori, så förbinder sig människorna till ett löfte 

sinsemellan att överlåta sin rätt till det egna svärdet. Det är genom samhällskontraktet som 

människor i en stor skala lämnar naturtillståndet av ett ’allas krig mot alla’ med intentionen om 

självbevarelse. Suveränen utses att vara den enade viljan och se till att kontraktet efterlevs och 

																																																													
32 Hobbes, Leviathan, XXI. 16.  
33 Ibid. 
34 Ibid.  
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har därmed rätten att straffa de som avböjer från lagen. Hobbes påstår i en mening att ingen lag 

kan (direkt) tvinga en människa att överge sin rätt till självbevarelse, då den anses vara 

oförytterlig, men i en annan mening påstå att staten har rätt att plikta medborgare till att strida 

då de har givit suveränen den befogande makten. Hobbes ger dock några undantag till då 

människan kan anses moraliskt ursäktad att vägra gå ut i strid (betala en substitut, eller av 

antingen timid natur eller rädsla). Men dessa undantag gäller inte om det råder ett hot mot 

landets säkerhet.  

Ifall värnplikt kan anses rättfärdigt och legitimt kommer vi återkommande behandla i den 

efterföljande teoretiska diskussionen. Men jag skulle vilja avsluta min tolkning av Hobbes med 

att lyfta fram – vad som allmänt brukar kallas för – den gyllene regeln. ”He ought not to do to 

another, what he would not have done to himself.”35, vilket ger människan en viss uppfattning 

om ömsesidig rättvisa. Den gylleneregeln kan, enligt mig, användas för olika sidor av ett 

argument. Ett sådant argument skulle kunna vara att värnplikten ska lydas då den enskilda 

individens inte kan förlita sig på att andra kommer ställa upp och försvara samhället bara för 

att denne agerar utifrån självintresse och vägrar. Likväl kan vi inte heller tvinga eller förplikta 

någon att göra en tjänst och kalla den medborgerlig skyldighet, såsom värnplikt, om vi själva 

inte kan tänka oss göra detsamma. I nästa del av denna teoretiska diskussion kommer vi 

behandla andras analyser av Hobbes och vad de anser är viktigt att beakta i Hobbes 

argumentation av värnplikt. 

 

 

 

 

 

 

  

																																																													
35 Hobbes, Leviathan, XXVII. 4.  
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II. Tidigare tolkningar av Hobbes och värnplikt 

Det kan vara värt att nämna, det andra teoretiker har antytt, att Hobbes inte var någon 

krigsteoretiker. Hobbes ansåg att krig och våldsutövning skulle undvikas till den yttersta grad 

och att fred var det främsta målet. Det Hobbes gjorde i sina verk var snarare att diskutera statens 

uppbyggnad och till vilken grad en sådan institution behöver bevaras – om det så omfattar vissa 

medborgerliga skyldigheter – utifrån ett ramverk av politisk teori.36 I det som tidigare har 

presenterats i uppsatsen kan vi se att Hobbes gjorde ett försök till att förklara varför medborgare 

i en stat (individer som ingår i ett samhällskontrakt) har vissa skyldigheter att försvara 

institutionen och bevara freden. Många politiska teoretiker och filosofer har ställts sig kritiska 

till Hobbes idé av militärtjänst och plikten att skydda staten, i det avseende att det tycks saknas 

tillräckliga grunder för idéen och att den innehåller motstridiga värderingar. Ett av dem tycks 

vara hur Hobbes mest välkända påståenden om den oförytterliga rätten till självbevarelse och 

människans naturliga rädsla för döden går i strid med tanken om militärtjänst. Hur kan det vara 

försvarligt att människan skulle vara skyldig att riskera sitt liv för staten om den starkaste av 

naturliga rättigheter är självbevarelsen? Det är förståeligt att det skapar en viss förvirring och 

att teorin tycks vara undermålig. Ändock har andra teoretiker gett sig på försöket att inte avfärda 

Hobbes påståenden allt för hastigt och lyft fram en del sammanhängande redogörelser av 

argument som stöttar Hobbes tanke.37 Det betyder inte att de har varit alldeles okritiska till vissa 

av Hobbes påståenden men att de har försökt förstå honom som den tidiga politiska teoretiker 

han var – och inte något annat. Deras analyser ska vi nu ta oss an.  

Det kan därför vara lämpligt att inleda denna del av andras tolkningar av Hobbes genom att 

behandla problemet med självbevarelsedriften. Tidigare har det klargjorts, genom min egen 

tolkning av Hobbes, att rätten till självbevarelse inte är något en rationell människa kan frånsäga 

sig när den ingår i samhällskontraktet. Men att det finns vissa omständigheter då den kan behöva 

förbises, då gällde det skyldigheten att militärtjänstgöra om det råder hot mot nationell säkerhet 

eller när en soldat frivilligt ingår i försvaret. En liknande tolkning har Deborah Baumgold 

(1983) gjort, efter det att hon lyft fram problematiken med att individer skulle vara skyldiga att 

strida och dö för sin stat. Det är inte frågan om, enligt Baumgold, endast en passiv underkastelse 

till suveränen eller samarbete inom samhället, utan även det att individer riskerar och uppoffrar 

																																																													
36 C. A. J Coady, ”Objecting Morally”, The Journal of Ethics, vol. 1/nr. 4 (1996), s. 378.; Susanne Sreedhar, ”In 
Harm’s Way: Hobbes on the Duty to Fight for One’s Country”, i Hobbes Today, red. S.A. Lloyd (Cambridge 
University Press, 2012;2010), s. 228.; Michael Green, ”Hobbes and Human Rights”, i Hobbes Today, red. S.A. 
Lloyd (Cambridge University Press, 2012;2010), s. 327. 
37 Sreedhar, ”In Harm’s Way”, ss. 211-212. 
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sina liv. Då det utifrån Hobbes premisser om individens självintresse, den oförytterliga 

naturliga rätten till självförsvar och den egna bedömningen av livsfara, är svårt att se hur 

individer kan anses skyldiga att riskera sina liv för allmännyttan. Baumgold resonerar 

inledningsvis att en sådan skyldighet i hobbesianska termer borde upphöra då det finns risk för 

död eller rädsla för döden. Men Hobbes tycks inte ha sett den poängen enligt Baumgold.38 Då 

alla tre verk av Hobbes politiska teori beviljar makthavare rätten att upprätta arméer och plikta 

medborgare att strida utifrån aspekten att suveränens makt innefattar den enda rätten till 

rättvisebedömning, i form av rättssystem, och ’svärdet’ av krig och våld, i form av 

våldsmonopol.39 Förvisso ställer Hobbes upp olika grunder till vilket individer kan undgå 

militärtjänst, men Baumgold förstår det snarare som att det är en förmodad medborgerlig 

skyldighet att strida när beordrad och att undantagen endast är få.40 För trots att Hobbes 

erkänner självbevarelsen, så menar Baumgold i sin tolkning, att Hobbes inte erkänner rationella 

självintresset eller individens egna bedömning av fara. Då staten är den enda beslutande makten 

om när våld bör brukas (genom människornas givande av befogenhet) och om folket skulle ha 

kvar den egna bedömningen av fara och bestämmandet för när ’svärdet’ ska brukas, kan inte ett 

fredlig samhälle säkras och vi befinner oss då i ett naturtillstånd av ’allas krig mot alla’.41 Samt, 

att hade människan fått bevarat sin egna bedömning, hade den egoistiska människan kunnat 

argumenterat utifrån självintresse för varför denne inte skulle strida, och därmed satt sig själv 

framför skyldigheten att värna om samhällets bästa.42 Därav finns det i Hobbes teori, enligt 

Baumgold, endast få undantag till en annars förmodad skyldighet att försvara det samhälle 

människorna gemensamt har bundit sig till i och med samhällskontraktet, med intentionen att 

staten ska bevara freden och självbevarelsen kollektivt.43 I vilket staten är den enda som har 

befogenheten att bedöma när ’svärdet’ behöver brukas. Likaså har staten makten att bestraffa 

den som inte följer lagen. Så för den rationella människan vore det klokare att göra så som 

suveränen har beordrat44.  

Denna medborgerliga skyldighet är endast absolut om det råder ett hot mot samhällets existens 

och att situationen kräver allas medverkan. För annars hade det inte varit nödvändigt för Hobbes 

																																																													
38 Deborah Baumgold, ”Subjects and Soldiers: Hobbes on Military Service”, History of Political Thought, vol. 
4/nr. 1 (1983), s. 43.  
39 Ibid, ss. 43-44. De tre verken är Elements of Law, De Cive och Leviathan.  
40 Ibid, s. 44.  
41 Ibid, ss. 46-47. Begreppen så som ’svärdet’ och ’allas krig mot alla’ är Hobbes egna som beskriver 
förhållandet mellan rätten till att bruka våld och hur individers rätt till detta inte hör hemma i ett fredligt 
samhälle.  
42 Baumgold, ”Subjects and Soldiers”, ss. 57-59.  
43 Ibid, s. 55.  
44 Ibid, ss. 46-47.  
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menar Baumgold att ha introducerat den frivilliga soldatens kontrakt.45 Då Hobbes, enligt 

Baumgolds tolkning, föredrar den frivilligt samtyckande soldaten framför den pliktade, då 

denne skulle vara mer pålitlig i strid för att soldatens kontrakt inte innefattar några undantag 

eller moraliskt ursäkter till att inte strida.46 Detta har tidigare behandlats i uppsatsen och 

innefattar ingen allmän plikt och likaså har även undantagen tidigare nämnts, därför väljer jag 

att gå vidare med att presentera hur andra har valt att tolka Hobbes idé om medborgarens 

skyldighet att bistå samhället i kris.  

Susanne Sreedhar (2012) är en annan forskare som har tagit sig an att försöka förklara Hobbes 

idé om medborglig skyldighet och pliktad militärtjänstgöring.47 Likt Baumgold, poängterar 

Sreedhar att i fall av rädsla för död eller allvarlig fysisk skada kan det inte anses vara en 

skyldighet för medborgaren att strida för staten. Självbevarelse är i sig en moralisk ursäkt för 

vilket individen inte bör bli bestraffad. Till skillnad från Baumgold så väljer Sreedhar att tolka 

Hobbes medborgerliga skyldighet att bistå staten mer generöst. Sreedhar menar att Hobbes tog 

rädslans roll på allvar som en begränsning av skyldigheten.48 Sreedhar menar att det inte är en 

förmodad skyldighet att strida för sin stat, då det enligt hennes tolkning av Hobbes finns många 

ursäkter och undantag för individen att inte strida, och att skyldigheten istället endast yttrar sig 

under specifika omständigheter så som nationell kris eller då en soldat frivilligt eller genom 

betalning anslutit sig.49 Men då det råder nationell kris menar Sreedhar att medborgaren ändå 

inte är tvungen att bära vapen och strida för staten.  

Det är Hobbes uttryck av samhällskontraktet om att varje individ har gått med på att ”not 

withhold the use of his wealth and strength”50 från suveränen och att ”every man is bound by 

nature, as much as in hum lieth, to protect in war the authority by which he is himself protected 

in time of peace”51, som gör det tydligt att finns en generell skyldighet att bistå sitt lands försvar, 

och Sreedhar tolkar det som att det finns andra sätt för medborgaren att bistå som är mindre 

riskfyllda. Det primära sättet att bidra till det gemensamma försvaret är finansiellt, att betala 

skatt, som generellt är en skyldighet enligt Hobbes i ledet av att lyda suveränen. Men att i 

																																																													
45 Baumgold, ”Subjects and Soldiers”, ss. 57-60.  
46 Ibid, ss. 55-59.  
47 Sreedhar, ”In Harm’s Way”, ss. 209-228. 
48 Ibid, s. 211.  
49 Ibid, s. 218. Då Baumgold snarare har tolkningen att det är en förmodad skyldighet att strida om suveränen 
beordrar det och att det endast finns få ursäkter till denna skyldighet. Medan Sreedhar anser att det finns många 
anledningar, av Hobbes angivna, till att inte strida och att endast specifika omständigheter gör skyldigheten 
absolut.    
50 Hobbes, De Cive, V. 6.  
51 Hobbes, Leviathan, Review and Conclusion. 5.  
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krigstid finns det även mer specifika sätt att assistera, såsom att inkvartera soldater, ransonera, 

arbeta med produktion av nödvändiga resurser (e.g. mat, vapen och uniformer). Dessa icke-

riskfyllda bidragen är enligt Sreedhar överdeterminerade i Hobbes teori, vilket menas på att det 

finns många andra anledningar och förklaringar till varför medborgare inte behöver strida för 

att bevara samhället under fallet av hot.52 Detta gäller för vanliga medborgare och inte för den 

frivilliga eller anlitade soldaten, då de har sagt i från sig rätten till självbevarelse och genom 

kontrakt är pliktade att strida åt staten. Det av tidigare angivna anledningar i uppsatsen, men 

också som Sreedhar förklarar det att självbevarelsen måste i vissa fall vara inskränkbar och att 

en del personer måste överkomma rädslan av döden för att bevara samhällets säkerhet.  

Vilka dessa ska vara om ingen frivillig finns, anges inte utan det konstateras bara att det är en 

skillnad på soldatens och den vanliga medborgarens skyldighet gentemot staten. Sreedhar väljer 

att tolka den medborgerliga skyldigheten att försvara samhället som svag. Då det inte tvunget 

behöver innebära för medborgaren ett frånsägande av rätten till självbevarelse och därefter gå 

ut i strid, utan kan bistå på annat sätt. För skyldigheten är den, enligt Sreedhars tolkning, att alla 

ska bidra till samhällsförsvaret, med så mycket eller lite den enskilda medborgaren förmår.53  

En annan tolkning av Hobbes medborgerliga plikt är den av Larry May (2013 och 2016) som 

istället för att diskutera utformningen och uppfattningen av medborgares skyldighet att bistå 

samhällets försvar, snarare fokuserar på lydnad inför lagen och respekten för den. May tolkar 

Hobbes utläggning om varför rättssystemet bör stödjas utifrån att alla medborgare har samtyckt 

till det genom samhällskontraktet och att rättssystemet är nödvändigt för att upprätthålla freden 

för vilket staten konstruerades.54  

But every subject in a commonwealth, hath covenanted to obey the civil law... the 

end of making laws, is no other, but such restraint; without the which there cannot 

possibly be any peace. And law was brought into the world for nothing else, but to 

limit natural liberty of particular men, in such manner, as they might not hurt, but 

assist one another, and join together against a common enemy.55  

I denna utläggning av Hobbes menar May att lagen bör lydas då det finns hos medborgarna en 

inneboende positiv attityd till fred och att rättssystemet (tillsammans med suveränen) är det 

																																																													
52 Sreedhar, ”In Harm’s Way”, ss. 212-213. Detta kan komma att liknas med vad som i Sverige betecknas som 
Totalförsvar i form av civilplikt eller allmäntjänstgöring.  
53 Ibid, ss. 223-226.  
54 Larry May, ”Fidelity to law”, i Limiting Leviathan (Oxford, Oxford University Press, 2013), s. 123. 
55 Hobbes, Leviathan, XXVI. 8.  
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enda som effektivt kan upprätthålla det och hålla borta naturtillståndet. Det är av denna 

anledning som folket stödjer och följer lagarna. Men också av anledning att lagarna är 

upprättade av den befogade suveränen och att lagarna möter kriterierna för att vara bra för 

folket. 56 Att bedöma vad som är bra för folket är inte upp till vardera enskild individ, utan 

ansvaret hos suveränen, som agerar representant för den stora samlade massan och den 

allmänna viljan.57 May menar att Hobbes var bekymrad över individens egna omdöme (tidigare 

benämnt som bedömning) då det kunde äventyra samhällets uppbyggnad om vardera 

människan skulle bestämma vad som är rätt och fel för sig själv, och att Hobbes därför 

förklarade att det allmänna omdömet och viljan ska komma före det privata. En slags referens 

till att samhället skulle bära på en sensmoral.58 Ändock öppnar Hobbes upp för att en viss civil 

olydnad kan vara rättfärdig, menar May, och att det skulle vara för att undgå militärtjänstgöring. 

Men att det är om intentionen med olydnaden är att undvika allvarlig personlig fara och på 

premissen att det inte äventyrar samhället, rättsordningen och freden i sin helhet. Med den 

allmänna respekten för samhällskontraktet och en positiv inställning till fred, ser May, det som 

en förklaring till att egoistiska behov eller självintressen motarbetas, då det inte vore speciellt 

rationellt av människan att vilja äventyra sitt beskydd den fått av samhället.59  

Innan vi går vidare i diskussionen för att behandla statens ansvar och människorättsliga 

perspektiv ur Hobbes teori så vill jag sammanfatta det vi fått fram av dessa tre forskares 

tolkningar. Enligt Baumgolds tolkning finns det en förmodad medborgerlig skyldighet att strida 

när beordrad av suveränen och att undantagen endast är få, och att självbevarelse är det Hobbes 

erkänner vara en rättfärdig ursäkt till att undgå denna skyldighet. Undantag är endast okej 

såvida det inte råder en nationell kris. För i sådant fall skulle olydnaden omintetgöra intentionen 

med samhället och kontraktet hade varit förgäves ifall det inte finns anledning till att försvara 

det som skyddar medborgarna och bevarar freden sinsemellan dessa från utomstående krafter. 

Om individen frivilligt eller genom betalning har kontrakterat sig till att strida som soldat för 

staten finns det inte några undantag. Det är därför bara rättfärdigat att kringgå skyldigheten om 

det inte riskerar samhällets existens, samt om intentionen av olydnaden är att undvika allvarlig 

fara som May har tolkat Hobbes, och inte utav egoistiska skäl eller självintresse-styrd intention. 

Medan Sreedhar har tolkat den medborgerliga skyldigheten till att innefatta mer än att utsättas 

																																																													
56 May, ”Fidelity to law”, s. 124.; Hobbes, Leviathan, XXX. 20.  
57 Larry May, ”Hobbes, Law, and Public Conscience”, Critical Review of International Social and Political 
Philosophy, vol. 19/nr. 1 (2016), s. 15-16.  
58 Ibid, s. 13-15.  
59 May, ”Fidelity to law”, ss. 132-134.   
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för risk genom att strida. Sammantaget, individens skyldighet enligt hobbesiansk tolkning är att 

bidra till försvaret av det samhälle som under fredstid annars säkrar dennes självbevarelse, det 

behöver inte nödvändigtvis vara att gå ut i strid men det förväntas att några gör det. Och om 

civil olydnad ska vara rättfärdig måste intention vara den av självbevarelse och att det egna 

omdömet om rätt eller fel snarare måste gå in i det allmänna, på så vis finns det anledning att 

säkra sig själv genom att försvara samhället och dess sensmoral.  

Vi har fram tills nu främst diskuterat statens rätt till att plikta medborgare och medborgarnas 

skyldigheter till staten. Men det finns även de forskare som har gjort tolkningsanspråk av 

Hobbes att även innefatta statens ansvar, i förhållandet mellan stat och individ. En av dem är 

May som vi redan har bekantat oss med. May förstår det som att genom samhällskontraktet 

erhåller människorna friheten av att inte behöva oroa sig över sin självbevarelse då en stark 

suverän skyddar dem. I utbyte ger folket medgivande till att låta suveränen bedöma vad som är 

rätt och fel att göra i samhället. Detta är vad Hobbes kallar förskjutningen från den egna privata 

bedömningen och samvete till det allmänna. Det är inte suveränens eller statens egna 

bedömning, utan en bedömning om vad som skulle vara bäst för medborgarna. Detta respekterar 

medborgarna så länge suveränen kan upprätthålla fred och skingra medborgarnas oro över 

självbevarelsen.60 Och som vi tidigare vet bör medborgarna inte följa sitt egna omdöme för att 

samhällets fred och rättssystem ska kunna upprätthållas, men om vi går tillbaka till passagen då 

Hobbes uttrycker att lagarna måste vara bra för folket. I efterföljande paragraf i Leviathan sägs 

det att en bra lag är beroende av relationen mellan staten och folket.  

A law may be conceived to be good, when it is for the benefit of the sovereign; 

though it be not necessary for the people; but it is not so. For the good of the 

sovereign and people, cannot be separated. It is a weak sovereign, that has weak 

subjects; and weak people, whose sovereign wanteth power to rule them at his will 

[…] defend the people.61 

Detta stycke säger oss att Hobbes var medveten om att suveränen inte kan stå helt fri att agera 

som den vill, för det skulle kunna ge suveränen möjlighet att utnyttja folket. En god suverän 

eller stat är den som följer det allmänna omdömet (den stora massan av folkets moral) och likt 

en god medborgare bör den inte styras av eget omdöme eller intresse. Statens legitimitet styrs 

utifrån hur den lyckas uppfylla sitt syfte att skydda och respektera dess medborgares autonomi, 

																																																													
60 May, ”Hobbes, Law, and Public Conscience”, s. 17.  
61 Hobbes, Leviathan, XXX. 21.  
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då syftet med staten är att göra livet bättre för folk än om de skulle befinna sig i naturtillståndet. 

Staten måste, enligt Mays tolkning, respektera medborgarnas friheter och rätt till självbevarelse. 

Det enda undantaget är då användandet av friheter kan skada samhället. Det vill säga, att staten 

har rätt till att försvara samhället genom att plikta medborgare att bistå, på premissen att det är 

nödvändigt att allas deltagande krävs.62  

May har även en intressant reflektion vad det gäller det allmänna omdömet och dess inverkan 

på lagarna. Det är som tidigare konstaterat att suveränen är den enda med befogande makt att 

stifta lagar och om de ska vara bra bör det utgå från folkets bästa. Men om den stora massan av 

folket – det vill säga, det allmänna omdömet – skulle påstå att suveränens bud motstrider dess 

syfte om att göra livet bättre för dem, menar May, att det kan vara ett möjligt sätta att påverka 

utformningen av lagarna.63  

Denna tolkning av Hobbes teori håller Michael Green (2012) inte med om. Green kritiserar inte 

Mays tolkning per se, men har en annan tolkning av Hobbes. Enligt Greens tolkning kan inte 

folket göra motstånd mot suveränen då de givit sitt samtycke och befogenhet till suveränen att 

inneha den styrande makten. Förvisso har staten ett ansvar för medborgarnas säkerhet och är 

behövande av folkets stöd för att inte riskera uppror, enligt Green. Däremot är inte suveränen 

en del av samhällskontraktet och därför inte skyldiga folket något, då folket är författarna som 

givit suveränen befogenheten och makten att stifta lagar. Green tror att denna uppfattning av 

Hobbes beror på att han inte ville proklamera till våldsamt uppror, vilket enligt Hobbes skulle 

ha varit detta enda sättet att göra motstånd till suveränen. Då det under Hobbes tid inte fanns 

någon makt över suveränen. Det vill säga, inget utomstående omdöme, likt en internationell 

domstol eller lag, som kunde ställa suveränen eller staten inför rätta.64  

Green menar att Hobbes inte kan påstås vara någon självklar allierad till dem som bekymrar sig 

om mänskliga rättigheter. Då mänskliga rättigheter som vi förstår dem idag tycks ha två 

karaktärsdrag som Hobbes förkastade. För det första, att mänskliga rättigheter betraktas som 

oberoende av mänskliga institutioner, att rättigheter är något människor har per automatik av 

att vara människa, och inte av att tillhöra en specifik stat eller annan social grupp. Att mänskliga 

rättigheter av den anledningen skulle vara naturliga rättigheter. För det andra, förstås mänskliga 

rättigheter att vara ett skydd av människors grundläggande intressen såsom fysisk säkerhet, 

personlig frihet och materiella nödvändigheter, genom att ålägga alla andra människor 

																																																													
62 May, ”Hobbes, Law, and Public Conscience”, s. 23-24.  
63 Ibid, s. 18.  
64 Green, ”Hobbes and Human Rights”, ss. 325-326.  
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skyldigheter att respektera ens egna.65 Hobbes ansåg snarare att några sådana rättigheter inte 

finns av naturen. Naturrätten är endast en frihet, betydande att det inte finns någon skyldighet. 

För Hobbes finns det inget skydd i ett tillstånd som saknar stat, oavsett om det är i naturtillstånd, 

anarki eller ett ’allas krig mot alla’. Rättigheter finns bara för de människor som ingår i ett 

samhällskontrakt och således under en stat. Då staten är den enda makt som kan ena allas viljor 

till ett allmänt omdöme om rätt och fel – och inte förens då finns det rättigheter och 

skyldigheter.66 Green menar att det inte var Hobbes intention att ifrågasätta rättigheter, utan 

snarare visa på dess värde. Det vill säga, att om vi kan påvisa rättigheternas syfte så kan dess 

värde förstås, det görs bäst genom att föreställa ett scenario då de inte skulle existera, i till 

exempel ett naturtillstånd eller anarki. För Hobbes är rättigheter en mänsklig skapelse, vars 

syfte är att undanröja källor till konflikt mellan människor och värden, och göra det möjligt för 

ett produktivt socialt liv. Därför krävs samhällskontraktet.67  

Green menar att Hobbes ställning till rättigheter är utdaterad och inte längre nödvändig. Då det 

nu finns instanser över staten som gör det möjligt att kunna betrakta rättigheter att vara något 

vi har gentemot staten och kan utkräva. På samma vis finns det inga stater, likt den Hobbes 

beskriver, som har absolut auktoritet över individer och samtidigt kan möta legitimitets kravet 

att ha folkets samtycke till styret.68 Men jag vill ändå påstå att det finns något väsentligt i 

Hobbes tidiga teori om staten och medborgares rättigheter och skyldigheter, i och med 

samhällskontraktet, som är så fundamentalt att vi inte kan förkasta det helt. Och jag tror inte 

heller att det här är något Green eller de andra forskarna motsätter sig. För samhällskontraktet 

gör det möjligt för oss att samexistera och leva under ett skydd, då ingen kan göra den andra 

illa utan bestraffning. Det behövs på sätt och vis ett allmänt omdöme om rätt och fel som 

bedöms av en befogad makt. Detta måste försvaras, för att kunna bevara den trygghet det giver 

människan, så i det absolut sista krävs det att individer i en stat har vissa förpliktelser att 

försvara det syftet. Dock – och det här är viktigt att poängtera – så måste makten och lagarna 

kunna anses legitima för att medborgare ska kunna anses ha skyldigheter.   

För att sammanfatta denna del av andras tolkningar av Hobbes så har staten den enda rätten till 

bedömning om rätt och fel (i form av rättssystem) och bruket av ’svärdet’ i krig och statligt 

våld (i form av våldsmonopol). Den befogenheten gavs till staten när människorna ingick i 

																																																													
65 Green, ”Hobbes and Human Rights”, s. 321.  
66 Ibid.  
67 Ibid, s. 323.  
68 Ibid, s. 326.  
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samhällskontraktet och då har också makthavaren beviljats rätten att plikta medborgare till det 

gemensamma försvaret av samhället. Hobbes erkänner självbevarelse som en anledningen till 

att inte behöva strida när beordrar av staten, men inte det rationella självintresset eller egna 

bedömningen om ’svärdet’ och det är därför inte tillåtet att avstå plikten av egoistiska skäl eller 

motsätta sig statens rätt till ’svärdet’ eller bruka det av egen bedömning. Vad det gäller 

omfattningen av den medborgerliga skyldigheten att strida råder det delade meningar mellan 

Baumgold och Sreedhar. Den förstnämnde tolkar den som en förmodad skyldighet till vilket 

undantagen endast är få. Medan den andre påstår att det finns många ursäkter och undantag för 

individen att inte strida, och att skyldigheten endast yttrar sig under specifika omständigheter 

såsom nationell säkerhetskris. Men att medborgare även då inte är tvungen att strida då det kan 

finnas andra, mindre riskfyllda, sätt att bidra till samhällsförsvaret. Skyldigheten är den enligt 

Sreedhars tolkning att alla bör bidra med så mycket eller lite den enskilda individen förmår. 

Detta kan dock inte anses vara detsamma som värnplikt – vilket uppsatsen ämnar att behandla 

– utan snarare något som kan förknippas med en civilplikt till ett totalförsvar. Men skulle kunna 

ge utrymme för individens egna omdöme av rätt och fel (att genomgå annan tjänstgöring utan 

vapen eller risk), vilket May i och för sig påstår i sin tolkning av Hobbes inte är en rättfärdig 

grund för civil olydnad. Då endast självbevarelse är en rättfärdig grund till civil olydnad och 

utifrån premissen att det inte är på bekostnad av samhällets existens.  

Det har även diskuterats om staten anses ha ett ansvar utifrån Hobbes politiska teori och hur det 

i så fall förhåller sig till mänskliga rättigheter. May påstod i sin tolkning att statens legitimitet 

styrs utifrån hur den lyckas uppfylla sitt syfte att skydda och respektera medborgarnas 

autonomi. Utifall folket då skulle tycka att staten och dess lagar strider mot syftet kan det 

allmänna omdömet som folket utgör påverka makten och lagarnas utformning, vilket antyder 

att staten behöver ett folkligt stöd. Green påstod dock att det inte går att utkräva staten på ansvar 

då den hobbesianska staten inte ingår i samhällskontraktet. Ifall den hobbesianska staten skulle 

ha påståtts brutit mot sitt syfte är den enda vägen till folkets rättvisa genom uppror, då det inte 

finns någon makt över suveränen. Så förefaller det dock inte vara i det system den moderna 

staten existera i. Nu finns det internationella domstolar och folkrätt som antyder att staten har 

ansvar och skyldigheter gentemot sina medborgare.  

Det vi tar med oss ifrån Hobbes är att vi existerar i ett samhällskontrakt till vilket staten är den 

som upprätthåller fred och säkerhet i samhället genom ett utarbetat rättssystem och kontroll av 

våld. Men att krig endast är rättfärdigt i defensiv mening och statens rätt att plikta sina 

medborgare är endast giltigt då det föreligger hot mot nationell säkerhet.  
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III. Andra teorier och perspektiv på värnplikt, mänskliga friheter och rättvisa 

I denna del förs en vidare diskussion om andra teorier och perspektiv som kan anses vara viktiga 

att beakta då man önskar att bedöma värnpliktens legitimitet. De tidigare delarna har främst 

handlat om Hobbes teori om den oförytterliga självbevarelse och hur den under vissa 

omständigheter har visats vara inskränkbar. Fokus har främst varit på medborgarnas rättigheter 

och skyldigheter, i vilket statens befogenhet att plikta medborgare nästintill har tagits förgivet 

och att vid nationell kris är den befogenheten så gott som absolut. Nu kommer fokus snarare 

vara utifrån vad andra perspektiv har att säga om värnplikten och vad som krävs för att den ska 

kunna anses legitim. De perspektiven och teorierna som kommer behandlas är liberalt 

perspektiv (och det lite mer kritiska neoliberala), utilitarismens syn på individens rationella 

tänkande, kantiansk syn på människan, samt perspektiv på rättvisa.   

Det är välkänt att för den klassiska liberala teorin och dess tänkare, såsom Hobbes, var grunden 

till statens existens skyddet av individen och dess egendom. Och de enda statliga institutioner 

som kunde inverka på individens friheter för syftet av kollektivet var rättssystemet och 

militären.69 Deborah Cowen (2006) skriver att trots att det inte finns konsensus bland de 

klassiska liberala filosoferna om värdet av värnplikt, så finns det en likhet i deras försök att 

rationalisera någon form av militär plikt. Cowen konstaterar, att både Hobbes och Locke 

försökte tackla problemet med militärtjänst och trots att de insåg önskvärdheten av militär 

lydnad och en stat kraftfull nog att utkräva den, saknades det från dem en övertygande anledning 

för varför medborgaren bör riskera sitt liv för staten.70 En del har till och med likställt 

värnplikten med att staten utövar äganderätt över sin medborgare, utifrån en uppfattning av 

individuell negativ frihet – då man anses ha frihet i avsaknaden av statligt tvång eller förbud.71 

Och utifrån ett neoliberalt perspektiv anses värnplikten utan tvekan vara det mest dramatiska 

och extrema krav som en stat kan ställa på sina medborgare. Statens rätt att plikta medborgare 

och få dem att riskera sina liv genom att ingå i ett nationellt försvar är en fullständigt intolerant 

skatt enligt det neoliberala perspektivet. De starkaste av neoliberalas argument är att om staten 

kan kräva liv, så är  det bara en tidsfråga om vad staten kan kräva dessförinnan. Värnplikten är 

enligt dem en absolut inskränkning av individens frihet,72 och pliktandet är en extrem form av 

lagligt påtvingat statligt våld utfört för att staten ska kunna skydda och reproducera sig själv, 

																																																													
69 Cowen, ”Fighting for ’Freedom’”, s. 173.   
70 Ibid. 
71 Pfaffenzeller, ”Conscription and Democracy”, s. 493.  
72 Cowen, ”Fighting for ’Freedom’”, s. 169. 
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på bekostnaden av sin egen befolknings liv.73 Däremot påpekar Cowen att även de mest 

neoliberala var till slut tvungna att erkänna behovet av ett kollektivt försvar, för utan ett 

nationellt försvar kan inte den globala ”fria” handeln som deras kapitalism förlitar sig på 

regleras. Ett nationellt försvar är, enligt Cowen, kanske den enda statliga institution som inte 

helt kan privatiseras, då säkerhet rör sig om nationers mellanstatliga relationer och 

förberedelser.74 Så ett nationellt försvar behövs, frågan för de neoliberala är snarare hur det ska 

vara utformat och vilka som ska ingå i det (detta kommer vi återkomma till längre fram då 

rättviseaspekter behandlas). Cowens forskning visade på att neoliberalas agenda i USA, att 

avskaffa värnplikten, har gjort så att ”frivillig” militärtjänst blivit en av de mer primära 

normativa sätten för fattiga och redan marginaliserade grupper att praktisera sin ”frihet” för 

arbetskraft och utbildning, och samtidigt heroiserats för att ”skydda” alla andra.75 Detta är enligt 

Cowen högst problematiskt och hon kritiserar den liberala idéen om negativ frihet och kallar 

den att vara högst idealistiskt och verklighetsfrånvänd då den saknar uppfattning om vad 

människor faktiskt praktiserar med den ”frivilliga” militärtjänsten – ”one is not free just because 

one is not forced”.76 

Ett nationellt försvar har konstaterats behövligt. Men för vilka anledningar bör medborgare 

motiveras att bistå i ett sådant? Nu ämnar vi att lämna de anledningar som tidigare presenterades 

i delen om tolkningar av Hobbes teori och istället välkomna en utilitaristisk syn på rationellt 

tänkande och nyttoetik. Det är något John Rawls skriver om och även kritiserar i sitt verk En 

teori om rättvisa (1971). Utilitarismen föreskriver att den rätta handlingen är den som 

maximerar nyttan (maximerar lycka och minimerar lidande). Principen för staten är att i så stor 

utsträckning som möjligt gynna kollektivets välfärd och därför sträva efter att maximera 

nettotillfredställelsen hos medborgarna. Principen för individen är att så långt som möjligt 

gynna sin egen välfärd. När en person förverkligar det egna intresset är den fri att väga sina 

förluster mot sina vinster och att det kan i vissa fall anses helt rationellt att göra en uppoffring 

för att i längden gynnas, dock inom ramen att det ej påverkar någon annan.77 Ponera att vi ställer 

upp två olika scenarion för individen att väga vinster mot förluster vad det gäller värnplikt. Det 

första scenariot avstår individen värnplikt, vilket i sig är en individuell vinst då den inte riskerar 

sitt liv och har beaktat sin självbevarelse. Dock kan inte individen försäkra sig om att andra 

																																																													
73 Cowen, ”Fighting for ’Freedom’”, s. 179. 
74 Ibid, s. 171. 
75 Ibid, s. 181. 
76 Ibid.  
77 John Rawls, En teori om rättvisa. (Oxford, 1971). Översatt av Persson, Annika. (Uddevalla: Daidalos AB, 
1999), s. 43.   
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istället kommer ställa upp till ett gemensamt försvar, vilket kan leda till en individuell förlust 

för samtliga i kollektivet om ingen vill medverka, och därför finns det inget skydd av samhället. 

Det andra scenariot är att individen tvingas till att medverka i ett gemensamt försvar, 

tillsammans med andra, men att det då finns ett gemensamt försvar och skydd ifall att 

kollektivet blir angripet. Det vore därför rationellt av staten vars princip är att gynna kollektivets 

välfärd att implementera värnplikt i samhället och för individerna en motivering om varför ett 

nationellt försvar är nyttigt. Då det bidrar till att maximera skyddet för samtliga medlemmar i 

kollektivet. Rawls påpekar dock att utilitarismen bortser från att varje människa är en egen 

individ och att rättvisa måste komma före lycka och välfärd. Och att värnplikt ”[…] är ett 

drastiskt ingrepp i det jämlika medborgarskapets grundläggande friheter, så kan den inte 

berättigas av några mindre tvingande behov än dem som rör den nationella säkerheten”78 och 

vi är återigen tillbaka till det andra tidigare har påpekat med Hobbes uppfattning om värnplikt 

– att det endast är rättfärdigt då det råder hot mot nationell säkerhet eller dess existens. 

Rawls läran om rättvisa och kontraktualism (koppling till samhällskontraktet) tar stöd i Kants 

filosofi att rättvisa handlar om universaliserbara förnuftsprinciper byggda på en genomgripande 

respekt för människan. En av Kants mest välkända teser är den att människan inte bör behandlas 

som medel utan som mål i sig själva. Detta skulle kunna förstås – kopplat till skyldigheten att 

strida för sin stat – att staten inte ska behandla sina medborgare som medel utifrån uppfattningen 

att den har äganderätt över deras liv att brukar hur den behagar. Staten ska snarare behandla 

sina medborgare likt mål att ingå i det gemensamma försvaret för att bevara fred och säkerhet. 

Det kan i sig sägas vara i linje med det Hobbes påpekar om att statens legitimitet är relationell 

till folkets välstånd. Om folkets välstånd är gott och människorna behandlas för ändamålet att 

bevara fred kan staten ha ansetts agerat rätt. Om staten istället skulle bruka människor som 

medel kan folket inte påstås ha ett gott välstånd.  

Rawls ställer upp rättviseprinciper utifrån Kants förnuftsprinciper. För Rawls kontraktslära 

innebär Kants tes att om människor betraktas som mål i utformningen av samhället så avstår 

man från de vinster som inte bidrar till allas förväntningar, och då människor betraktas som 

medel innebär det att de redan mindre gynnade får ännu sämre livsutsikter just för att 

förväntningarna ska höjas åt de andra.79 Det vill säga, om det ska vara en rättvis fördelning av 

människor i ett försvar krävs det att ha i beaktning om vilka som är tilltänkta att ingå i det, och 

om försvaret ska vara byggt utifrån plikt bör utformningen vara som sådan att alla är pliktade 

																																																													
78 Rawls, En teori om rättvisa, s. 359.  
79 Ibid, ss. 180-181. 
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på samma grunder (med legitima undantag för att kunna möta rättvisekraven). Så att vi undviker 

ett sådant scenario som Cowen lyfte, om USAs reformering till frivilligt och professionellt 

försvar, då redan marginaliserade grupper motiverades till att försvara andra i utbyte om att få 

någorlunda bättre framtidsutsikter. Medan de mer priviligierade i samhället inte drar sig för att 

göra militärtjänst, då de redan har goda framtidsutsikter och att en militärtjänst snarare skulle 

pausa dessa (e.g. utbildning, karriär, privat ekonomi).80 Det i sig är ett exempel på när 

människor brukas som medel, trots att människorna frivilligt hade givit sitt samtycke till 

militärtjänst.  

Det verkar finns goda anledningar till att beakta rättvisa som en faktor i bedömningen av 

värnpliktens legitimitet. Inte endast av den orättvisa förväntningen –  att en specifik grupp ska 

behöva utsätta sig för risk för andras säkerhet – utan också vad det gäller undantagen till att inte 

behöva göra militärtjänst. Dessa undantag måste även de vara utformade så att de rättfärdigt 

kan accepteras av samhället. Rainer Forst (2012) skriver om hur mänskliga rättigheter är tätt 

sammankopplat med rättfärdigande.  

[…] no human being is treated in a way that could not be justified to him or her as 

a person equal to others […] namely human beings’ claim to be respected as 

autonomous agents who have the right not to be subjected to certain actions or 

institutional norms that cannot be adequately justified to them.81 

Människan bör bli behandlad som en jämlike till andra och respekterad som en autonom aktör 

som inte bör bli utsatt för institutionella normer, i detta fall värnplikt, om det inte kan 

rättfärdigas för denne. För att något ska kunna anses vara bindande för människan måste det 

enligt Forst finnas acceptabla grunder som presenteras för denne om varför någon sådan 

förpliktelse lyder.82 Här ligger rättvisekravet i att bli behandlad med respekt och i princip vara 

beaktad som jämlike till andra. Men när det gäller värnplikt krävs det utrymme för undantag, 

då vi vet att inte alla har samma förutsättningar att kunna genomför militärtjänst, dessa undantag 

behöver dock vara utformade på så vis att de betraktas som acceptabla grunder.  

Om vi följer Hobbes antagande om att alla är skyldiga att strida för staten och därmed också att 

vara värnpliktade, så behövs det också en diskussion om vilka som är att betrakta som folket 

																																																													
80 Cowen, ”Fighting for ’Freedom’”, ss. 175-177 och 180-181. 
81 Rainer Forst, ”The Justification of Human Rights and the Basic Right to Justification. A reflexive Approach”, 
i Philosophical Dimensions of Human Rights: Some Contemporary Views. red. C. Corradetti (Springer, 2012), s. 
82.  
82 Ibid, s. 87.  
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(s.k. demos i en demokrati). Stephan Pfaffenzeller (2010) konstaterade i sin forskning att 

värnplikt kan ha spelat en roll i övergången från ett samhället baserat på aristokratiska 

privilegier till en nationalstat baserad på universellt och aktivt medborgarskap.83 Om alla 

förpliktas på samma grunder så bör orättvisan tacklas genom att alla medborgare behandlas lika 

inför lagen och att alla de som genomför plikten är då att anse som aktiva medborgare. Värnplikt 

kan på så vis ses som en institutionell norm som genom medborgerligt deltagande, i 

Pfaffenzellers fall, bidrog till att folket kunde utkräva rättfärdigande av staten.  

Dock finns det en viss problematik med detta – skulle man i sådant fall anses vara en icke 

fullvärdig medborgare om man inte genomför sin plikt? Ja, det är om man ska följa Hobbes 

resonemang, om att suveränen har rätt att bestraffa den olydige pliktvägraren med döden (i 

vilket suveränen gör sig väck med den odugliga individen), trots att Hobbes också påstått att 

den enskilde individen kan vägra utan moralisk oförrätt.84 Men också ur det resonemang 

Hobbes förde – och vad som ansågs rätt under hans tid – att kvinnor inte ingick i demos och 

inte heller ansågs vara en fullvärdig medborgare. Kvinnan ansågs av den anledningen men 

också på grund av sin timida natur inte ha en skyldighet att strida. Detta resonemang önskar jag 

inte behöva motargumentera mer än att påstå att denna syn på kvinnan är förlegad och inte 

längre förefaller. Åtminstone vad det gäller det fall som här ska undersökas – Sverige och dess 

värnplikt – så anses kvinnor vara fullvärdiga medborgare. Genom att beakta dem som 

medborgare har kvinnorna samma rättigheter som männen, och således bör även ha samma 

skyldigheter. Detta rättviseargument går att se från två olika sidor. Den första, utifrån kvinnans 

perspektiv, att anses vara en aktiv medborgare85 och fullt lika kapabel som en man att försvara 

sitt land. Kvinnor kan inte längre anses vara belastade av en timid natur, och om man så vill 

påpeka biologiska skillnader eller inte, så behöver inte ett försvar vara begränsat till fysisk 

styrka utan kräver även andra former av styrkor.86 Den andra sidan av argumentet går att härleda 

ur mannens perspektiv. Om kvinnor och män är jämlikar kan det inte anses rättfärdigt att endast 

män ska behöva utstå plikten, utifrån Forst resonemang av rättvisa. Det följer samma 

resonemang av universell förväntning på medborgare som det Cowen förespråkade gällande 

sociala klasserna – att ingen grupp får utnyttjas för att andra ska få det bättre då alla är att 

																																																													
83 Pfaffenzeller, ”Conscription and Democracy”, ss. 488 och 491. 
84 Se s. 12 i denna uppsats eller Hobbes, Leviathan, XXI. 16.  
85 Rent krasst till just detta resonemang gällande värnplikt. Jag är väl medveten om att det finns andra sätt att 
praktisera ett aktivt medborgarskap.  
86 Detta avser kvinnors bidrag till försvaret i form av värnplikt och inte civilplikt till ett totalförsvar, som tidigare 
har nämnts med Sreedhars resonemang på ss. 16-17 i uppsatsen.  
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betrakta lika inför lagen.87 Sammanfattningsvis, med medborgerliga rättigheter följer likaså 

skyldigheter, och om skyldigheterna ej kan följas bör det vara på rättfärdigt acceptabla grunder. 

Det leder oss in på vilka undantag vi bör acceptera eller förkasta. Jag väljer till följd av ovan 

diskussion att förkasta Hobbes generella undantag för kvinnor. Likaså anser jag att Hobbes 

undantag vad det gäller att anlita en substituerande soldat å ens vägnar inte går att rättfärdiga, 

då det skulle bidra till en ökad social orättvisa om ekonomiskt priviligierade människor kan 

köpa sig fria från skyldigheten på bekostnad av en utsatt grupp. Samt att ifall skyldigheten 

innebär att gå ut i strid och riskera sin självbevarelse, anser jag det vara en förkastlig bedömning 

som görs om vad ett liv är värt. Detta undantag gäller dock endast – som vi tidigare diskuterat 

– i fall då nationell kris ej råder. För om det råder ett hot mot samhällets existens så finns det 

inga undantag för den hobbesianska mannen.  

Här skulle jag dock vilja anpassa en mer tillåtande inställning till undantag. Då en sådan 

medborgerlig skyldighet såsom värnplikt, enligt Rawls, endast kan anses legitim i ett välordnat 

samhälle om bestraffningen är i jämvikt med den tvingande lagen.88 Likaså har vi tidigare också 

påvisat att sanktioner krävs gentemot de som vägrar eller avfärdar plikten, just för att det ska 

anses vara en medborgerlig skyldighet och rättvist mot de andra. Däremot krävs det att straffet 

inte är hårdare än de möjliga risker värnplikten medför. Vi kan därför inte anse det rättfärdigt 

att staten enligt Hobbes skulle ha rätt att straffa den vägrande medborgaren med döden. Då det 

för det första, skulle strida emot självaste intentionen med plikten att försvara och bevara 

medborgarnas säkerhet. Men också av den anledning att det finns faktorer hos individer som 

gör det omöjligt för denne att ingå i ett försvar, och bör därför inte bestraffas eller anses vara 

en mindre fullvärdig medborgare. Sådana faktorer – som enligt mig89 hade varit acceptabla 

grunder för att undantas värnplikt  – är ålder (då barn och äldre undantas), individer med 

funktionsvariation eller av förklarligt medicinskt tillstånd inte kan bistå. Den bedömningen görs 

utifrån de teoretiska resonemangen som förts om att alla som kan är skyldiga (vilket avser 

förmåga kontra uppgift), samt argumentet angående autonoma aktörer och därmed undantar 

barn då de inte är myndiga. Jag väljer också att addera en till grund för undantag och det 

innefattar de som inte vill eller kan genomföra värnplikt med anledning av dess egna samvete 

																																																													
87 Cowen, ”Fighting for ’Freedom’”, s. 175.  
88 Rawls, En teori om rättvisa, s. 235. 
89 Detta påstående är grundat i de resonemang som har förts i den teoretiska diskussionen, vad det gäller att 
undantas skyldigheten att strida om individen inte ”har möjlighet till” som avser funktion och samvetet för att 
staten inte ska ha en påtvingande lag som går mot individens moral att bruka vapen eller våld mot annan. Det 
kan vara så att andra inom fältet eller den svenska staten inte delar samma uppfattning, men det är för dessa 
grunder som jag kommer bedöma ifall kriteriet om acceptabla grunder är uppfyllt.  
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eller starka moralisk övertygelse (som vi tidigare har diskuterat annars måste ge vika för det 

allmänna och statens intressen)90 om att potentiellt bruka dödligt våld. Dessa kan då undantas 

militärtjänstgöring som innebär bruk av vapen eller våld, men att de istället bör bidra på annat 

sätt till försvaret, likt det Sreedhar menade.   

För att sammanfatta denna diskussionsdel av andra perspektiv – utöver Hobbes – som kan 

behöva beaktas i legitimitetsbedömningen av värnplikt, så kan vi konstatera att oavsett hur 

inskränkande plikten ibland anses vara på individers friheter finns det legitima grunder för när 

värnplikt kan anses rättfärdigt. Det har klargjorts att ett nationellt försvar behövs för att ett 

produktivt samhälle ska kunna vara möjligt i den verklighet som vi lever i, med statliga aktörer 

på en internationell arena, men också för att kunna bevara folkets säkerhet. Diskussionen har 

handlat om utformningen av det försvaret – det vill säga, vilka som ska ingå i det och för vilka 

rättvisegrunder som måste föreligga. Diskussionen ledde oss till att förstå att en rättviseaspekt 

är den att människor inte bör behandlas som medel utan som mål och att det vore fel att tillåta 

en grupp av människor utnyttja en annan mindre gynnad grupp, och därav förkastade vi Hobbes 

undantag av substituerande soldaten. Det visade att en rättvis fördelning av människor i ett 

gemensamt försvar är att föredra och om det förefaller en plikt bör det gälla alla på samma 

grunder. För att en institutionell norm, i detta fall en medborgerlig plikt, ska kunna anses 

rättfärdig krävs det att människan respekteras som en autonom aktör och därför bör plikten 

rättfärdigas för denne utifrån att den är jämlik andra. Alla bör därför betraktas lika inför lagen, 

och med medborgerliga rättigheter kommer även skyldigheter, till vilket vi även förkastade 

Hobbes resonemang om att kvinnor undantas plikten. Vi konstaterade även i diskussionen att 

straff för pliktvägran borde vara i jämvikt till vad plikten innebär och att Hobbes påstående att 

staten har rätt till att verkställa dödsstraff inte är acceptabelt. Man bör dessutom fortfarande 

beaktas som en fullvärdig medborgare fast att man inte vill eller kan följa värnplikten utifrån 

acceptabla grunder.  

Ett av de mest centrala kriterier som kan legitimera pliktens tvång och inskränkning av 

individens frihet är – det vi i tidigare delar har behandlat men som även lyftes fram med Rawls 

– då nationell säkerhet kräver det.91 Detta är en bedömningsfråga om vad som är hot mot 

nationell säkerhet och till vilken nöd krävs det att medborgare förpliktigas. Ifall det inte finns 

																																																													
90 Se ss. 17-18 i uppsatsen för diskussion av May och Hobbes. Då benämnt som egna omdömet men antyder det 
samma som samvete, då det gäller en avvägning om ”rätt och fel”.  
91 Det kan inte anses rättfärdigt att påtvinga medborgare värnplikt för att föra ett offensivt krig. Inte heller att 
förplikta till militärtjänstgöring utan för rikets gränser eller att delta i expansionskrig. Det är endast tillåtet i 
defensivt försvar, något som tidigare har påpekats av Hobbes. 
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ett direkt hot eller nöd skulle värnplikt kunna motiveras för att vara av en samhällelig vikt och 

nödvändigt om staten bedömer att en god försvarsberedskap behövs. Denna motivering skulle 

då vara i linje med det Hobbes påtalar om statens befogenheter och Mays tolkning av Hobbes 

allmänna omdöme – staten har den enda makten och befogenheten att bedöma om när ’svärdet’ 

behöver brukas.92 Däremot förutsätter det att den allmänna bedömningen – det vill säga, folkets 

uppfattning – är ense med statens bedömning. Speciellt om värnplikt ska anses rättfärdigt i en 

demokratisk stat (i vilket makten utgår från folket).  

IV. Sammanfattning - delslutsats 

Den teoretiska diskussionen har behandlat många olika perspektiv och presenterat stor variation 

av premisser och kriterier som bör beaktas i bedömningen om värnpliktens legitimitet. Syftet 

med den teoretiska diskussionen var att besvara uppsatsens andra forskningsfråga och därmed 

också de tre delfrågorna. För att sedan kunna ställa upp de kriterier och premisser som kommer 

vara till grund för analysen av den svenska värnplikten. Den andra forskningsfrågan var 

följande: När föreligger legitimitet för värnplikt i en demokratisk stat? Och det tre delfrågorna: 

Hur kan vi förstå medborgares plikt gentemot sin stat? Har staten rätt att ålägga medborgare 

skyldigheten att strida i krig? Hur kan en medborgerlig plikt såsom värnplikt legitimeras?  

Resultatet av den teoretiska diskussionen visar på att medborgare kan anses ha en skyldighet 

gentemot sin stat i och med konstruerandet av samhällskontraktet. Däremot för att den 

medborgerliga skyldigheten att gå ut i strid – det vill säga, värnplikt – ska kunna anses legitim 

måste en del premisser föreligga och kriterier uppfyllas. Den mest centrala och återkommande 

premissen i diskussionen har varit den att det måste råda ett hot mot nationell säkerhet och att 

det då kräver allas medverkan. Intentionen med värnplikten bör därför vara sådan att 

medborgarna deltar i att försvara den egna staten och samhället, och inte i något annat syfte. 

Bedömningen om när det råder hot mot nationell säkerhet är upp till staten men att det i en 

demokratisk stat krävs ett folkligt stöd till staten och en sensmoral av allmänheten att staten är 

värd att kriga för.93 Detta för att statens legitimitet är relationellt till folkets välstånd och bör 

inte äventyras i ett orättfärdigt krig eller genom en plikt ej stödd av folket. Statens legitimitet 

är viktig då det är den som ser till att andra kriterier till plikten uppfylls och efterföljs.  

																																																													
92 Se ss. 7-8 i uppsatsen som refererar till Hobbes, Leviathan, XVII. 13. Samt ss. 17-19 för Mays tolkning av 
allmänna omdömet.  
93 Det förkastar inte möjligheten att det fortfarande finns enskilda individer som motsätter sig detta.   
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Ett av kriterierna är den att det bör vara en rättvis fördelning av människor i ett försvar och om 

plikt råder ska medborgarna pliktas på samma rättvisa grunder. Medborgarna ska respekteras 

som autonoma aktörer och behandlas som jämlikar inför lagen. Därav valde vi att förkasta 

Hobbes resonemang om kvinnan och substituten. För att respektera medborgarna som 

autonoma aktörer krävs det att rättfärdiga och acceptabla grunder presenteras om när plikt råder 

och för vilka undantagen är. Till vilket jag ställde upp att följande kan vara acceptabla grunder 

för undantag: ålder (då undantag ges till barn och äldre), individer med funktionsvariation eller 

för de med förklarligt medicinskt tillstånd. Utöver dessa så accepterades även en individs 

samvete eller starka moraliska övertygelse att vara ett undantag till värnplikten, då denne istället 

kan tjänstgöra och bidra på ett annat sätt till det gemensamma försvaret. Det är dock upp till 

staten att avgöra för vilka grunder medborgare pliktas och ifall individer ska beviljas undantag. 

Det sista kriteriet som återfanns är det som gäller bestraffningen för den som vägrar värnplikt. 

I diskussionen förkastade vi Hobbes berättigande till att staten kan ålägga dödsstraff, då det 

poängterades av Rawls att straff vid brott mot lagen bör vara i jämvikt. Straffet för 

värnpliktsvägran bör därför inte överskrida värdet av plikten eller dess innebörd om att försvara 

landet och upprätthålla folkets välstånd, säkerhet och demokratiska värden. Om straffet skulle 

vara dödlig utgång är staten den verkliga fienden mot människan. Däremot krävs det en 

bestraffning för att det ska anses vara en medborgerlig förpliktelse och för att undvika orättvisa 

om någon slipper undan eller inte genomför sin skyldighet utan giltiga grunder. 
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Den svenska värnplikten 

Metod, material, analytiskt ramverk och avgränsningar 

I föregående avsnitt besvarades uppsatsens andra forskningsfråga och tre delfrågor. Resultatet 

av den teoretiska diskussionen presenterade en rad olika premisser och kriterier som måste vara 

uppfyllda för att värnplikt ska kunna anses rättfärdigt och legitimt. Det är dessa premisser och 

kriterier som utgör det analytiska ramverket för att kunna besvarar uppsatsens huvudsakliga 

forskningsfråga: Är den svenska värnplikten som den nu är utformad legitim och hur kan det 

förstås?  

Forskningsfrågan innehåller både en ansats av ett ställningstagande (”Är den…”) och en 

beskrivande (”hur”). Den ämnar att besvara ifall den svenska värnplikten kan bedömas vara 

legitim och för vilka grunder värnplikt kan anses vara legitimt eller inte (som är bundet till de 

andra frågeställningarna). Uppsatsens metodologi är kopplad till dess huvudsakliga 

forskningsfråga. Metoden är en idékritiserande analys, som är en lämplig metod för när man 

ska ta ställning till en viss idé eller tankekonstruktion94 – i detta fall till värnplikt. Metoden kan 

även kallas för en giltighetsprövande idéanalys som innebär att man prövar en idés resonemang 

och bedömer dess giltighet. För idéanalyser finns det ingen utarbetad mall angående 

tillvägagångssätt, utan det finns stort utrymme till att fritt utveckla ett analysinstrument som 

passar det övergripande syftet.95 Däremot behövs det för en god idékritik, även en god 

beskrivning av idéen, som förutsätter frågor, tolkningar och analysscheman.96 Det görs genom 

att finna grunder för idéen och diskutera dess giltighet, hållbarhet och rimlighet utifrån valda 

normativa eller teoretiska utgångspunkter.97 Denna beskrivning och tolkning av idén – att 

medborgare har en skyldighet i form av värnplikt – är vad som gjordes i och med den teoretiska 

diskussionen. Det finns en tydlig uppfattning om vad de olika teoretiska perspektiven och 

tolkningarna anser om värnplikt och idén om att medborgare har rättigheter likaså skyldigheter 

till staten. Så nu när den teoretiska diskussionen har visat för vilka premisser och kriterier som 

värnplikt kan anses legitimt är det nu möjligt att göra ett ställningstagande om den svenska 

värnplikten. I metodologiska begrepp; idékritisera den svenska värnplikten utifrån ett 

																																																													
94 Ludvig Beckman, Grundbok i Idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, (Stockholm, 
Santérus, 2005), ss. 56-57. 
95 Göran Bergström & Kristina Boréus, “Idé- och ideologianalys”, i Textens mening och makt, red. Göran 
Bergström & Kristina Boréus (Lund: Studentlitteratur, 2012), s. 173.  
96 Evert Vedung, ”Fyra typer av statsvetenskaplig idéanalys”, Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 120/nr. 2 (2018), 
s. 212.  
97 Beckman, Grundbok i Idéanalys, ss. 56-57.  
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analysschema bestående av den teoretiska diskussionens beskrivning och tolkningar om när 

värnplikt kan anses legitimt.   

För att kunna genomföra analysen av den svenska värnpliktens legitimitet smidigt, men också 

för att vara konsistent utgår jag från följande punkter i tabellen nedan, som presenterar de funna 

premisserna och kriterierna i korta drag. Detta analysverktyg kommer vara till hjälp i 

sorterandet av det empiriska materialet och göra det möjligt för oss att förstå hur fallet – den 

svenska värnplikten – överensstämmer med premisserna och kriterierna. Premisserna och 

kriterierna kommer behandlas likt en idealtyp för då värnplikt är legitimt i en demokratisk stat. 

Idealtyper utger sig inte för att vara helt representationella av verkligheten98, men kan vara 

användbara i en empirisk undersökning som denna, då det kommer göras en bedömning om 

fallets uppfyllnadsgrad av idealtypen. En idealtypisk legitim värnplikt måste utgå från följande 

premisser och leva upp till samtliga kriterier.  

Tabell 1. Idealtyp - Premisser och kriterier för då värnplikt är legitimt i en demokratisk stat 

Premiss Kriterium  

1. Att det råder hot mot nationell 

säkerhet.  

2. Att det endast gäller som försvar av 

staten. 

3. Det krävs en uppfattning hos folket 

att staten är värd att försvara. 

4. I en demokratiskt stat måste plikten 

ha en förankring i folkligt stöd.99  

5. Staten bör anses som en legitim makt 

och därför också ha målet om gott 

välstånd hos folket.   

1. Rättvis fördelning. 

2. Alla omfattas av plikten på samma 

grunder.  

3. Medborgarna ska behandlas som 

jämlikar inför lagen.  

4. Medborgarna ska respekteras som 

autonoma aktörer och därför krävs 

det att acceptabla grunder presenteras 

för när plikt råder och vilka 

undantagen är.  

5. Bestraffning behövs för rättvisans 

skull men får inte överskrida värdet 

av plikten.  

																																																													
98 Vedung, ”Fyra typer av statsvetenskaplig idéanalys”, ss. 219-220.  
99 Jag vill göra en reservation att till premisserna för vilket det antyder på demokrati så utgår det inte från några 
teoretiskt etablerade demokratikriterium. Utan det som eftersöks är folkligt stöd för plikten och staten, samt att 
staten är mån om folkets välstånd. Med andra ord, att staten inte utnyttjar sina medborgare, riskerar deras liv i 
onödan eller för den styrande maktens egenintresse (till exempel, korruption eller expansionskrig som 
förklarades i den teoretiska diskussionen att det då inte är tillåtet att plikta medborgare till strid). 
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Tillvägagångsättet kommer vara att leta efter uttryck eller intentioner i materialet, som består 

av textmaterial, och därefter göra en tolkning om hur väl fallet uppfyller de uppställda 

premisserna och kriterierna. Till exempel för kriteriet att alla ska omfattas av plikten på samma 

grunder, kommer det eftersökas om det är föreskrivet att alla medborgare oavsett kön, socio-

ekonomisk status eller annan grund kan pliktas till värnplikt, eller om det inte gör det. För att 

se om det kriterier är uppfyllt av den svenska värnplikten behövs det även en titt på vilka 

grunder man undantas plikten (som bör vara utifrån acceptabla grunder) och det kan därmed 

sägas att värdena i tabellen är relationella med varandra. Ett exempel på sådant uttryck vore att 

det explicit står ”Alla medborgare oavsett… är värnpliktiga” medan undantagsgrunderna 

istället kan uttryckas implicit, varpå sökandet blir att finna intentionen – den normativa 

uppfattningen – om acceptabla undantag till värnplikt. Det slutgiltiga är sedan att ta en ställning 

om den svenska värnplikten kan anses legitim utifrån de teoretiska perspektiv och uppfattningar 

som återfinns i analysverktyget. Ställningstagandet görs utefter hur väl fallet uppfyller eller inte 

den idealtypiska situationen för värnplikt i en demokratisk stat och om fallet kan accepteras 

som legitim eller bör förkastas.  

Som klargjordes inledningsvis så är uppsatsens andra syfte att undersöka legitimiteten i den 

svenska värnplikten – med en forskningsdesign som låter fallet genomgå en 

legitimitetsprövning av teoretiskt uppsatta kriterier och premisser. För att pröva den svenska 

värnpliktens legitimitet mot dessa kriterier och premisser behövs ett material som tydliggör 

dess utformning och motivering till plikten. Det empiriska materialet som därför eftersöks är 

textmaterial i form av officiella dokument av svenska staten och berörda myndigheter till 

värnplikten. Det är där utformningen kommer observeras som bäst. På så vis är ett passande 

material att beakta lagstiftningen som den primära källan, som är Totalförsvarspliktslagen och 

innefattar värnplikten.100 Detta komplementeras sedan  med annat material, såsom statliga 

utredningar, propositioner, rapporter och informationstexter av Försvarsmakten och Plikt- och 

prövningsverket, och är till hjälp för då lagstiftningen inte återger motiveringar eller  intentioner 

med värnplikten. Detta material prövas mot de teoretiskt uppställda kraven, och i vissa fall stöds  

även en del resonemang av tidigare forskningsresultat. Att materialet främst består av statliga 

officiella dokument är i detta fall inte en begränsning av kritiska invändningar, då syftet inte är 

att förklara värnpliktsmotståndares eller andras argumentation, utan hur utformningen av 

																																																													
100 SFS 1994:1809.  
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värnplikten uppfyller eller inte de uppställda kriterier och premisserna som återfunnits i den 

teoretiska diskussionen.  

Andra avgränsningar och reservationer är att uppsatsen inte ämnar att tolka lagen om hur den 

bör prövas, i sådant fall hade en rättsvetenskaplig metod varit bättre lämpad. Utan syftet är att 

tolka dess utformning. Uppsatsen ämnar inte heller att göra en historisk tolkning, dock med viss 

reservation för att fåtal historiska jämförelser kan förekomma om hur värnplikten tidigare var 

utformad. 

Analys – Idékritik av svenska värnpliktens legitimitet  

Detta avsnitt av uppsatsen består av den idékritiska analysen av den svenska värnplikten. Syftet 

med analysen är att besvara om värnplikten kan anses legitim. Det görs genom en bedömning 

om hur den lyckas uppfylla den idealtypiska situationen för värnplikt, som består utav de 

kriterier och premisser som återfanns i den teoretiska diskussionen. Analysen är uppdelad i fem 

delar och för varje del kommer en eller fler av premisserna eller kriterierna att behandlas. Men 

innan det följer en kort presentation av fallet – den svenska värnplikten – som utgör den 

bakgrund till vilket analysen grundas i. Anledningen till att denna bakgrundspresentation görs 

(innan analysarbetet) är för att premisserna och kriterierna är tätt sammankopplade och det är 

därför svårt att presentera fallets utformning separat för dessa. Analysen som följer efter 

bakgrundspresentationen kommer att behandla den återgivna informationen mer utförligt och 

addera mer därtill.   

Bakgrund 
Totalförsvarsplikten infördes i Sverige år 1995, med justering år 2021, innebär det att såväl 

kvinnor som män mellan 16 år och 70 år omfattas av lagen. Lagen om totalförsvar omfattar alla 

som är bosatta i Sverige och innebär en skyldighet att i enlighet med individen förutsättningar 

tjänstgöra i totalförsvaret genom värnplikt, civilplikt eller allmän tjänstgöring.101  

Värnplikten lades vilande år 2010 och övergick till en grundutbildning och militärtjänstgöring 

som baserades på frivillighet. Detta ändrades av den svenska regeringen år 2017 och värnplikt 

återinfördes som ett resultat av det förändrade säkerhetspolitiska omvärldsläget.102 Värnplikten 

																																																													
101 SFS 1994:1809. 
102 Försvarsmakten, ”Värnplikt under 109 år,” Försvarsmakten, hämtad 10 maj, 2022, 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/varnplikt-under-109-ar/.; ang. 
säkerhetsläget Försvarsdepartementet, ”Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med värnplikt,” 
Regeringskansliet, hämtad 10 maj, 2022, https://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/regeringen-ateraktiverar-
monstring-och-grundutbildning-med-varnplikt/.  
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regleras i Totalförsvarsplikten och föreskriver att en svensk medborgare mellan 18 och 48 år 

kan lyda under värnplikt. Värnplikten fungerar som så att alla medborgare är skyldiga att till 

året de fyllt 18 år ha lämnat uppgifter till mönstringsunderlaget. Det är utifrån de angivna 

uppgifterna om hälsa, fysik, skolgång, socialt liv, personlighet och inställning till värnplikten, 

som Plikt- och prövningsverket gör en bedömning om medborgaren ska kallas till mönstring.103 

Om man blir kallad är en enligt Totalförsvarspliktslagen skyldig att genomföra mönstringen 

som består av fysisk och psykologiska tester. När detta är genomfört och godkänt blir personen 

antagen till grundutbildning med värnplikt.104 Utbildningens längd är mellan 6 till 15 månader 

och när den är genomförd blir personen krigsplacerad och kan bli inkallad till 

repetitionsövningar eller om Sverige befinner sig i kris eller krig.105  

Enligt Totalförsvarspliktslagen, SFS 1994:1809, 5 kap. 1 §, är den som fullgör värnplikt (eller 

civilplikt) skyldig att i den mån verksamheten kräver tåla inskränkningar såväl i sin frihet att 

förflytta sig inom landet och att lämna även sin personliga frihet i övrigt. Den som vägrar utföra 

totalförsvarsplikt kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid höjd beredskap är den 

övre gränsen vid vägran att utföra totalförsvarsplikt fyra års fängelse. Enligt lagen har varje 

vuxen person i Sverige en plikt och skyldighet att värna om landets försvar.106  

I. Värnpliktens syfte 

I denna del behandlas värnpliktens syfte och utformning. Analysarbetet är att bedöma till vilken 

grad fallet uppfyller premisserna: att det råder hot mot nationell säkerhet och att det endast 

gäller som försvar av staten.  

Den svenska värnplikten (som beskrivet i bakgrunden) innebär inte en direkt skyldighet att 

riskera sitt liv för staten, som till viss del har varit den allmänna uppfattningen i den teoretiska 

diskussionen. Utan i det svenska fallet ligger plikten i att besvara mönstringsunderlaget, 

genomgå mönstring och utbildning, för att sedan bli krigsplacerad och då kunna bli inkallad till 

repetitionsövningar eller att bistå Sveriges försvar ifall det råder kris eller krig.107 Det är per 

definition ett försvar i beredskap. Fastän att fallet inte direkt innebär en skyldighet att gå ut i 

strid, som det i den teoretiska diskussionen handlade om, så har jag valt att behandla värnplikten 

																																																													
103 Plikt- och prövningsverket, ”Mönstringsunderlaget,” Plikt- och prövningsverket, hämtad 10 maj, 2022, 
https://pliktverket.se/monstring-och-varnplikt/monstring/monstringsunderlaget.  
104 Försvarsmakten, ”Vad händer när jag fyller 18?” Värnplikt, hämtad 11 maj, 2022, 
https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/grundutbildning/vad-hander-nar-jag-fyller-18/. 
105 Ibid.  
106 Försvarsmakten, ”Totalförsvarsplikt,” Försvarsmakten, hämtad 2 mars, 2022, 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/varnplikt/totalforsvarsplikt/.  
107 Försvarsmakten, ”Vad händer när jag fyller 18?” 
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enligt principen. Principen att staten åkallar sina medborgare en skyldighet som innebär att 

strida för staten när det beordras.  

I den teoretiska diskussionen konstaterades det att det endast är rättfärdigt av staten att plikta 

medborgare att strida om det är för samhällets försvar och att det råder hot om dess säkerhet. 

Hur kan Sveriges försvar i beredskap möta dessa premisser för värnplikt? Och till vilken grad 

går det att motivera för att värnplikt till ett sådant försvar görs i syfte att hantera ett potentiellt 

hot mot säkerheten?  

En rimlig motivering för att det kan anses rättfärdigt att plikta medborgare att ingå i ett 

beredskapsförsvar är att de pliktade ges bättre förutsättningar att klara sig i strid om landet 

skulle mötas av ett väpnat angrepp. De pliktade får en genomgående utbildning och endast efter 

godkänd utbildning förväntas de vara krigsplacerade. Det handlar därför inte om någon direkt 

mobilisering i vilket de värnpliktiga oförberedda kastas ut i strid ifall att Sverige attackeras. För 

att utveckla det kantianska resonemanget om mål och medel, så finns det enligt mig, en viss 

antydan av att intentionen med utbildningen är att människor inte ska brukas som medel – det 

vill säga människoliv ska inte offras i kvantitet genom att skickas ut i strid utan goda 

förutsättningar till självbevarelse. Utan att medborgarnas deltagande i försvaret snarare är för 

målet att försvara den stat som annars ger dem skydd och rättigheter. Detta kan vara en 

motivering till att rättfärdiga värnplikt för ett beredskapsförsvar, men det finns andra faktorer 

att beakta innan dess att vi kan påstå att premisserna är uppfyllda.  

I det svenska fallet så görs det skillnad på grundberedskap och höjd beredskap av försvaret. 

Under grundberedskap är värnplikten utformad att innefatta mönstring till utbildning och att 

därefter bli krigsplacerad i beredskapstjänstgöring. Då det gäller höjd beredskap är de 

krigsplacerade enligt lag skyldiga att fullgöra krigstjänstgöring. Skillnaden på graderna är att 

antingen vara i beredskap eller att tjänstgöra i krig. I Sverige är det upp till regeringen att besluta 

om hur många som skall kallas in till krigstjänstgöring eller beredskapstjänstgöring och även 

om hur många som ska pliktas.108 Detta ska vara motiverat utifrån det allmänna säkerhetsläget. 

I skrivande stund har Sveriges regeringen inte utlyst någon höjd beredskap, så värnplikten är 

nu gällande för beredskapstjänstgöring. Likt tidigare resonemang så äventyrar inte den svenska 

värnplikten rätten till självbevarelse direkt. Det den däremot gör är att inskränka individers 

friheter att bestämma över sitt egna befinnande och disponering av tid i sitt liv, som då med 

plikten istället ges åt staten. I den teoretiska diskussionen var fokus främst på självbevarelsen, 

																																																													
108 SFS 1994:1809. 4 kap. 7-9 §§. 
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men att den liksom vissa friheter, kan behöva åsidosättas eller tåla inskränkningar. Men endast 

då det råder hot mot nationell säkerhet. För att inskränkningen – som värnplikten innebär –   ska 

kunna accepteras måste det finnas en tydlig härledning till att det är nödvändigt för den 

nationella säkerheten.  

Den svenska värnplikten är tydligt förankrad i lagstiftningen att endast gälla som försvar av 

landet och inte av någon annan form av krigföring. Fallet uppfyller därmed den andra premissen 

men hur det är med den första premissen – endast om säkerhetsläget kräver det – krävs det en 

vidare analys av. För utifrån rådande omständigheter – att Sverige inte har en höjd beredskap 

eller av regeringen ett ej uttalat direkt hot mot nationell säkerhet – så uppfyller det inte 

idealtypen fullständigt. Frågan som behöver ställas är, till vilken grad ska motiveringen om 

nationell säkerhet för en värnplikt i beredskapssyfte accepteras? Tidigare presenterades en 

rimlig motivering till att värnplikten kan rättfärdigas då det görs i utbildningssyfte och ger den 

krigsplacerade bättre förutsättningar. Men det krävs en motivering som syftar på att värnplikten 

är nödvändig. Vi kanske behöver gå tillbaka till bakgrunden för att finna en sådan motivering. 

Under 1900-talets senare hälft gjordes det nedskärningar och förbandsavveklingar av försvaret 

och antalet värnpliktiga inkallade till mönstring minskade likaså, för att sedan år 2010 helt lägga 

värnplikten vilande, med anledning att regeringens bedömning om ett hot mot Sverige var 

litet.109 Detta ändrades år 2017 då värnplikten återinfördes efter regeringens uppfattning om att 

Försvarsmaktens behov av verksamma i krigsförbanden inte kan säkerställas enbart av 

frivilliga. Detta motiverades då av att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde 

hade försämrats.110 Enligt en statlig utredning skulle utökningen av krigsförbanden genom 

värnplikt, ytterst syfta till att ge försvaret sådana förutsättningar som Sveriges försvars- och 

säkerhetspolitik krävde.111  

Rättfärdigandet hos det svenska fallet att återinföra värnplikten tycks ha varit en kombination 

av att säkerhetsläget bedömdes som försämrat men också att det endast skulle pliktigas så 

många till antalet som ansågs nödvändigt. Regeringen har den befogenheten enligt 

Totalförsvarspliktslagen att avgöra om säkerhetsläget kräver en utökning av värnpliktiga.112 På 

lika vis som den har befogenhet att bedöma ifall säkerhetsläget kräver mobilisering och höjd 

beredskap. Regeringens motivering om försämrat säkerhetsläge – år 2017 då värnplikten 

																																																													
109 Försvarsmakten, ”Värnplikt under 109 år.”  
110 Försvarsdepartementet, ”Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med värnplikt.” 
111 SOU 2016:63 En robust personalförsörjning av det militära försvaret. Försvarsdepartementet.   
112 SFS 1994:1809. 4 kap. 9 §.  



	

	 39	

återinfördes och av de omständigheter som nu råder år 2022113  – skulle kunna accepteras utifrån 

bedömningen att det till viss grad uppfyller den första premissen. Ett försämrat säkerhetsläge 

kan rättfärdiga värnplikten. Då omständigheterna är sådana att det kräver en beredskap och 

därmed också en utbildad militärpersonal.  

Dock har en ny problematik dykt upp. Den återfinner sig i motiveringen att endast de antal som 

krävs ska pliktigas. I sig själv kan det tycks vara en rimlig avvägning – att det är bra om 

medborgares friheter inte inskränks i onödan om säkerhetsläget endast kräver ett begränsat antal 

värnpliktiga. Men det följer inte helt att vara i linje med ett annat kriterier för legitimitet. 

Nämligen kriteriet av rättvis fördelning (detta återkommer vi till även i analysdel fyra om 

rättvisa). Det är inte så att jag vill tro att Plikt- och prövningsverket endast skulle inkalla en 

specifik grupp till mönstring så att det skulle efterlikna det fall som Cowen återberättade om i 

USA. Problematiken ligger snarare i att det endast är ett visst antal medborgare som inkallas 

och att resten slipper. Hur kan det motiveras rättfärdigt för de som pliktas? Det som behövs är 

att ta reda på hur denna selektion görs och det kommer behandlas i nästkommande del.  

II. Försvarsvilja och värnplikt 
Förra delen avslutades med en problematisering av att endast antalet som är nödvändigt inkallas 

och att det inte är helt i linje med kriteriet om rättvis fördelning. Denna del kommer behandla 

om det ändå rättfärdigt kan motiveras för att endast ett visst antal pliktas. Kriteriet kommer att 

behandlas tillsammans med den tredje premissen: det krävs en uppfattning av folket att staten 

är värd att försvara. Vad som avses med premissen är att det för fallet finns en antydan om en 

vilja hos de pliktade att försvara sitt land om krisen eller kriget kommer. Det kan även kallas 

för försvarsvilja. I denna analys har inte motiveringen för medborgarens försvarsvilja någon 

betydande roll. Det är försvarsvilja oavsett om motiveringen för den pliktade medborgaren att 

ingå i försvaret är av utilitaristiska skäl, som presenterades i den teoretiska diskussionen med 

Rawls, eller av andra förklaringar.  

I det svenska fallet återfinns det en intention att det vid mönstring efterfrågas en försvarsvilja 

hos individen. Detta framgår i mönstringsunderlaget för vilket Plikt- och prövningsverket vill 

få en uppfattning om individens inställning.114 Försvarsviljan är inte att likställa med det 

Hobbes antyder om den frivilliga soldatens kontrakt, då det i det svenska fallet fortfarande 

																																																													
113 Försvarsdepartementet, ”Försvarsanslaget ska öka till två procent,” Regeringskansliet, hämtad 11 maj, 2022, 
https://www.regeringen.se/artiklar/2022/03/forsvarsanslaget-ska-oka-till-tva-procent-av-bnp/. 
114 Plikt- och prövningsverket, ”Mönstringsunderlaget.”  



	

	 40	

föreligger en skyldighet med att fylla i mönstringsunderlaget och är inte frivilligt. Samt att det 

för det svenska försvaret fortfarande finns en rekrytering av frivilliga. Dessutom har inte 

Hobbes och Sverige samma syn på samtycke till att fullgöra sin plikt. För Hobbes hade den 

frivilliga soldaten frånsagt sig all rätt till egen bedömning och självbevarelse och därmed aldrig 

kunde undantas tjänsten. Medan i det svenska fallet, som påvisats av tidigare forskning, har den 

frivilliga tillskillnad från den pliktade soldaten rätt att välja att avbryta sin utbildning eller 

tjänst.115 Den forskningen var gjord av Strand (2021) som lät intervjua en chef på myndigheten 

Plikt- och prövningsverket. Då framgick det att de helst vill mönstra individer som kan bli 

övertygade att göra värnplikt, än de som frivilligt står till förfogande, då den värnpliktige inte 

kan avbryta utbildningen utan godtycklig anledning. Men att myndigheten då främst väljer att 

plikta de som har indikerat en motivation och vilja att tjänstgöra.116    

För att förstå försvarsviljans koppling till kriteriet om rättvis fördelning och hur det rättfärdigt 

ska kunna motiveras för att endast ett visst antal som är nödvändigt inkallas till värnplikt, måste 

fokus riktas till urvalsprocessen. Utifrån informationstexter utgivna av de berörda 

myndigheterna, Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket, har jag funnit implicita uttryck 

och underliggande intentioner för att urvalsprocessen är selektiv och konkurrensbetonad. I 

informationstexterna påpekas det tydligt att den medborgerliga skyldigheten är att fylla i 

mönstringsunderlaget men att det sedan är upp till myndigheterna att avgöra ifall individen är 

lämplig att bli inkallad till värnpliktad utbildning. Tolkningen om att värnplikten är selektiv 

och konkurrensbetonad har gjorts utifrån formuleringar såsom ”Om du inte blir kallad men 

uppfyller antagningskraven kan du göra en egen ansökan om att få göra grundutbildningen”.117 

Uttrycket har en antydan att individer gärna vill genomgå den grundläggande militärutbildning 

och att det är attraktivt. Istället för att kanske skriva ”Om du inte blir kallad men gärna vill och 

uppfyller antagningskraven”, som skulle vara en ödmjukare framställning. Samt att det då även 

lämnar utrymme för en insikt om att alla individer kanske inte har den förmodade viljan. Denna 

tolkning stämmer dessutom överens med den tidigare forskningen om den svenska 

värnpliktsmodellen gjord av Strand.  

Enligt Strand så var retoriken för värnpliktens återinförande grundat i regeringens uppfattning 

om att värnplikten skulle vara selektiv, att endast det antal som anses nödvändigt ska inkallas 

																																																													
115 Strand, ”The ’Scandinavian model’ of military conscription”, ss.10-11.  
116 Ibid.  
117 Försvarsmakten, ”Vad händer när jag fyller 18?” under ”Vanliga frågor om grundutbildningen” och frågan 
”Kommer alla som fyller 18 år att kallas för att göra grundutbildning?”. 
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(i snitt 5 procent av den tillgängliga gruppen), snarare än universell.118 Förklaringen till att det 

efterfrågas försvarsvilja hos individen, enligt Strand, kan vara ett sätt att porträttera det selektiva 

och konkurrensbaserade systemet så att det är i linje med individuell frihet och få det att verka 

önskvärt att bli inkallad.119 Det anses därmed som en attraktiv merit att ha blivit inkallad och 

tjänstgjort i försvaret. Språket skiftar fokus från tvånget till att handla om att bli vald och att det 

därför finns mindre anledning att vägra tjänstgöring. Motiveringen för de inkallade värnpliktiga 

är då att de är utvalda och att de nyttjas av tjänstgöringen i form av kompetensutveckling.  

Det kan konstateras att den svenska värnplikten som den är utformad uppfyller premissen att 

det finns en uppfattning att staten är värd att försvara, då det i mönstringsunderlaget efterfrågas 

en försvarsvilja hos de pliktade. Vad det gäller fallets uppfyllnad av kriteriet för rättvis 

fördelning går det inte än att uttala sig om. Det finns rimliga grunder för att kunna acceptera 

det, då det i fallets motivering påstås att inkallandet till värnplikt görs i beaktning till individens 

frihet och vilja. Men det behövs enligt mig behandlas vidare för att vara säker på att de inkallade 

värnpliktiga är en rättvis fördelning och en representation av landets medborgare. Det vill säga, 

att det inte föreligger en tendens att en viss grupp av människor väljs framför andra. Det vore 

att undersöka ifall värnplikten praktiseras i enligt med vad som är föreskrivet. Den diskussionen 

kommer återupptas i analysdel fyra då det diskuteras mer utförligt om rättvisa.  

III. Demokratiförankring 
I den teoretiska diskussionen var det mest framträdande Hobbes teori om samhällskontraktet 

och staten som utgör den enade viljan och omdömet. Staten skapades genom folkets 

överlämnande av ’svärdet’, det egna omdömet och gav den en representativ befogenhet att styra 

över dem. Men som det konstaterades av Green var inte den hobbesianska staten en del av 

samhällskontraktet och därför kunde inte utkrävas på ansvar eller rättigheter. Turligt nog, som 

också konstaterades av Green, är så inte längre fallet. Staten har ett ansvar och en skyldighet att 

skydda och respektera mänskliga rättigheter. Vilket är i linje med Mays påstående om att statens 

legitimitet styrs utifrån hur den lyckas uppfylla sitt syfte att skydda medborgarna och respektera 

deras autonomi. Det vill säga legitimitet är relationell med folkets välstånd och att syftet med 

skapandet av staten var att göra livet bättre för människorna än i ett naturtillstånd. För att en 

statlig inskränkning, såsom värnplikt, av medborgarnas frihet och självbevarelse kan accepteras 

krävdes det en situation av nationell kris samt ett folkligt stöd av plikten som en tvingande lag. 

I denna del kommer de två tätt sammankopplade premisserna att behandlas: i en demokratisk 

																																																													
118 Strand, ”The ’Scandinavian model’ of military conscription”, s. 7.  
119 Ibid, s. 8.  
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stat måste plikten ha en förankring i folkligt stöd, och staten bör anses som en legitim makt och 

därför också ha målet om gått välstånd hos folket.  

I Sverige är det föreskrivet i grundlag att all offentlig makt utgår från folket och riksdagen är 

folkets främsta företrädare vilket betyder att medborgarna är med och bestämmer genom 

representativ demokrati.120 Riksdagen består av folkets representanter och har till uppgift att 

stifta lagar samt kontrollera och granska regeringen. Regeringen är den styrande makten och 

utses genom att inneha majoritet av medborgarnas röster. Regeringen har – som tidigare 

konstaterat – rätten att besluta om värnplikt och när det föreligger höjd beredskap. Makten kan 

i detta anseende sägas vara legitim utifrån de hobbesianska termerna att ha rätt befogenhet och 

premissen om att vara en demokratisk stat.  

För att värnplikt i en demokratiskt stat ska anses legitimt utifrån den fjärde premissen måste det 

föreligga ett folkligt stöd av plikten. Något som regeringen sökte och betonade i sin motivering 

för återinförandet av värnplikten år 2017. I försvarspolitiska inriktningspropositionen 2015 

uttryckte regeringen att ”Det militära försvaret av Sverige förutsätter en bred folklig 

förankring”121 och enligt statliga utredningen har värnplikten bäst möjlighet att nå förståelse 

och förankring om det finns en bred politisk uppslutning122. Det tycktes ha varit besvarat av det 

svenska folket, enligt en mätning gjord av SOM-institutet år 2019, som visade att 79 procent 

av de svarande ansåg att det var riktigt att värnplikten återinfördes med endast 9 procent som 

ansåg det felaktigt.123 Liknande siffror presenterades även våren 2022 i en undersökning gjord 

av Sifo (tidigare känt som Svenska institutet för opinionsundersökningar) då det frågades om 

hur andelen av värnpliktiga i framtiden borde vara utformad och en klar majoritet av de 

svarande ansåg att fler borde göra värnplikt.124 Detta överensstämmer även med tidigare 

forskning gjord av Leander (2005) som menar på att värnplikten har en stark tradition i det 

svenska samhället med vilket det inte ses som en börda, utan en ära och ett privilegium. Leander 

antyder att det har skapat en norm gällande medborgarskap som gör det, nästintill, logiskt att 

utpeka de vägrande eller motstridiga att vara förrädare mot det nationella samhället.125 Detta 

																																																													
120 SFS 1974:152. Regeringsformen.  
121 Prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020. 
122 SOU 2016:63.   
123 Joakim Berndtsson, Ulf Bjereld & Karl Ydén, “Svensk Försvarspolitik i Ny Terräng” i Regntunga Skyar red. 
Ulrika Andersson et al. (Göteborgs universitet: SOM-institutet, 2020), s. 347.   
124 Kantar Sifo, ”Sifo: en majoritet av svenskarna vill att fler gör värnplikten,” TV4, hämtad 11 maj, 2022, 
https://www.tv4.se/artikel/3r6iEcGocIDUSsJTn1FOUm/sifo-en-majoritet-av-svenskarna-vill-att-fler-goer-
vaernplikten.  
125 Leander, ”Enduring Conscription: Vagueness and Värnplikt in Sweden”, s. 9.  
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starka folkstöd är sammankopplat med den allmänna försvarsviljan i landet. Likväl som det, 

enligt mig, kan ha en korrelation med folkets välstånd.  

Sverige har inte, som nämnt i inledningen, varit inblandat i krig som krigförande part på mer 

än 200 år och har därmed haft fred under väldigt lång tid. De svenska medborgarna har levt i 

ett fredat samhälle i vilket de har åtnjutit stabilitet och grundlagsskyddade fri- och rättigheter. 

En ytterligare trolig förklaring till svenskarnas starka stöd och försvarsvilja kan vara det att 

folkminnet har glömt de utmaningar på samhället som krig medför. Likväl kan det vara så, som 

menades i den teoretiska diskussionen, att med ett gott välstånd hos folket finns det en 

inneboende vilja att försvara det samhälle som möjliggör för ett fritt liv. Den svenska staten 

tycks ha som mål med värnplikten att bevara folkets välstånd då plikten endast är i mening för 

beredskap till ett försvarskrig och att det finns en bred folklig förankring. Det finns på så vis 

inget som tyder på att värnplikten, som den nu är utformad, skulle innebära att värnpliktiga 

brukas i syften av expansionskrig eller korruption (utnyttjande av medborgare för styrande 

maktens egenintresse).126 I Totalförsvarspliktslagen finns det även föreskrifter om förmåner, 

rehabilitering och skydd för anställning gällande för de pliktade.127 I vilket det går att uttyda en 

intention om medborgarnas faktiska välstånd i situation av inkallelse, under och efter krigstid. 

Den svenska värnplikten är utformad för att kunna försvara folket och dess fri- och rättigheter 

om kriget kommer och att de värnpliktade, i den mån situationen kräver det, då är skyldiga att 

tåla vissa inskränkningar. Den svenska värnplikten uppfyller de två premisserna av 

demokratiförankring.  

IV. Rättvisa 

För att värnplikten skulle anses legitim krävdes det, enligt den teoretiska diskussionen, även ett 

beaktande av rättvisa. Rättvisa presenterades då att handla om hur skyldigheten för värnplikt 

bör vara lika för alla medborgare, för att undvika situationer då en specifik grupp åläggs 

skyldigheten medan en annan slipper undan. Men också för individen att vara inkluderad och 

anförtrodd, och därmed inneha både medborgarskapets skyldigheter och rättigheter. Denna del 

kommer behandla huruvida den svenska värnplikten kan anses uppfylla följande kriterier: 

rättvis fördelning, alla omfattas av plikten på samma grunder och medborgarna ska behandlas 

som jämlikar inför lagen.  

																																																													
126 Resonemanget är kopplat till det som nämndes i fotnot 99 i och med presenterandet av premisser och kriterier 
i tabellen.  
127 SFS 1994:1809. 8-9 kap.  
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I Totalförsvarspliktslagen står det skrivet att värnplikt omfattar alla svenska medborgare mellan 

18 och 48 år.128 Enligt lagen står det inget föreskrivet om att skyldigheten skulle vara olika för 

grupper såsom kön, socio-ekonomisk bakgrund eller av annan grund som det diskuterades om 

i den teoretiska diskussionen. Lagen är utformad att vara könsneutral och särskiljer inte på 

kvinnor eller män. Det stöddes av både riksdagsbeslut och folket när värnplikten återinfördes, 

enligt en mätning av DN/Ipsos år 2015 svarade 87 procent att de tycker att både män och 

kvinnor ska kunna tas ut för värnplikt.129 Det finns inte heller en möjlighet att kringgå lagen om 

värnplikt genom att betala för en substitut, som hade varit en del av den kritik som fördes mot 

Hobbes att han tillät vara ett undantag, det avskaffades i Sverige på 1800-talet och har aldrig 

varit en del av den moderna värnpliktens utformning.130 Fallet av den svenska värnplikten kan 

därför konstateras ha uppfyllt kriteriet att medborgarna behandlas som jämlikar inför lagen och 

omfattas av plikten på samma grunder enligt lag (om inte acceptabla grunder för undantag finns, 

se analysdel fem).  

Dock hur det faktiskt förhåller sig i praktiken är en annan sak. I tidigare analysdelar har kriteriet 

om rättvis fördelning tagits upp som en punkt då fallet riskerar på grund av sina selektiva 

uttagning av värnpliktiga att inte uppfylla kriteriet. I den teoretiska diskussionen konstaterades 

det att en rättvis fördelning av värnpliktiga i det gemensamma försvaret, som representerar 

medborgarnas uppsättning är att föredra, då det ska kunna anses rättvist åt två håll. Det första 

att det är rättvist för de pliktade i bemärkelse att andra inte kan slippa undan utan acceptabla 

grunder, eller att det är rättfärdigat för de pliktade att just de har valts och inte andra. Det andra 

att betraktas som fullvärdig medborgare med både skyldigheter och rättigheter (med fokus på 

inklusion).  

I den andra analysdelen som handlade om försvarsvilja, fördes det en diskussion ifall det 

selektiva och konkurrensbetonade systemet kunde rättfärdiga att endast ett visst antal av 

medborgarna värnpliktigas. En möjlig motivering till rättfärdigande var då att det i processen 

efterfrågas försvarsvilja, med intentionen om att beakta individens frihet, och att plikten därmed 

inte är absolut tvingande. De individer som har visat försvarsvilja kommer därför prioriteras 

framför andra i urvalsprocessen och de borde rimligtvis beakta värnplikten som något attraktivt. 

Det är om vi ska lyssna på myndigheternas uttryck för det selektiva och konkurrensbetonade 

																																																													
128 Fullgörandet av värnplikt gäller från början av året den pliktige fyllt 19 år tills den fyller 48. Dock praktiseras 
inte inkallning av de som fortfarande genomgår gymnasieutbildning.  
129 DN/Ipsos, ”Majoritet vill återinföra värnplikt,” SVT, hämtad 11 maj, 2022, 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/majoritet-vill-aterinfora-varnplikt.  
130 Leander, ”Enduring Conscription: Vagueness and Värnplikt in Sweden”, s. 19.  
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systemet eller det Strand visade i sin forskning. Varpå det kan anses rättfärdigt för dessa 

värnpliktiga att just de åläggs skyldigheten och inte andra. Ändock kunde inte fallet anses ha 

uppfyllt kriteriet om rättvis fördelning, då rättviseargumentet är tvådelat. Det vill säga, det krävs 

inte endast ett rättfärdigande för varför ett visst antal pliktas och inte alla (och ifall en specifik 

grupp utnyttjas till att försvara andra). Utan rättvisa kan komma att handla om att bli inkluderad 

och betraktas som fullvärdig medborgare med samma skyldigheter som andra, och att det 

selektiva systemet kan öppna upp för en problematik av skev fördelning och en 

missrepresentation av den medborgerliga uppsättningen.  

I Försvarsmaktens årsredovisning för 2021 presenteras könsfördelningen av de som inkallats 

till värnpliktad grundutbildning efter mönstring. Trots att lagen är könsneutral så finns det en 

skev fördelning av kvinnor och män. Kvinnor utgjorde år 2021 endast 21 procent av samtliga 

som påbörjade grundutbildningen med värnplikt. Detta ansågs enligt Försvarsmakten som en 

förbättring från tidigare år men att det inte hade nått det uppsatta målet om 25 procent av 

andelen.131 Enligt tidigare forskning gjord av Strand kan en förklaring till detta vara att 

mönstringsprocessen fortfarande är könad trots en könsneutral lagstiftning.132 Strand menar att 

kvinnor har en tendens att i mönstringsunderlaget klassificera sig själva som mindre villiga eller 

lämpliga för värnplikt. Men också att män på gruppnivå gynnas utifrån de fysiska tester som 

utförs av Plikt- och prövningsverket och sättet då fysisk styrka prioriteras. Det selektiva 

systemet har som intention att finna den bäst lämpade kandidaten, men att det enligt Strand, 

behövs vissa korrigeringar av uttagningstesterna så att kvinnor och män har likvärdiga 

förutsättningar, för att sedan kunna se en bättre könsfördelning. Det har dock förekommit fall 

då högt motiverade kvinnor har valts till värnplikt fast att fysiska testerna har varit lägre än den 

genomsnittliga mannens, då lagstiftningen har starkt betonat att vilja, motivation och intresse 

ska prioriteras i urvalet.133  

Vad det gäller fördelningen av värnpliktiga avseende andra grunder, såsom svenskar med 

utländsk bakgrund, religion, sexuell läggning eller socio-ekonomisk bakgrund kan jag 

dessvärre inte uttala mig om, då det saknas officiell data över dessa grupper. En möjlig 

förklaring till att sådan data inte förekommer hos myndigheterna kan vara för att det skulle 

																																																													
131 Försvarsmakten, ”Årsredovisning 2021, Bilaga 1 och 2”, Försvarsmakten, hämtad 10 maj, 2022, 
https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/arsredovisningar/arsredovisning-
2021/forsvarsmaktens-arsredovisning-2021-bilagor.pdf, ss. 11-12.  
132 Strand, ”The ’Scandinavian model’ of military conscription”, s. 10.  
133 Ibid.  
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anses oetiskt och även olagligt att kartlägga rekryternas privata liv.134 Men av att bedöma utifrån 

tidigare medierapportering så har det åtminstone funnits en skevhet i fördelningen av 

värnpliktiga medborgare med helsvensk135 bakgrund och de med utländsk bakgrund, då de 

förstnämnda har favoriserats.136 Det kan alltså vara så att det rör sig om ett inklusionsproblem 

i den svenska värnpliktens uttagningssystem, då den helsvenska mannen favoriseras över andra. 

En annan problematik som uppstår då det saknas data om de värnpliktiga, är ifall en socio-

ekonomiskt utsatt grupp tenderar att oftare inkallas än en priviligierad sådan, och att det då 

också finns ett problem gällande utnyttjande av en specifik grupp.137  

Utifrån hur uttagningen av värnpliktiga har funnits praktiseras och av fördelningen i den data 

som återfanns, kan fallet inte påstås ha uppfyllt kriteriet av rättvis fördelning. Då det finns 

praktiker i uttagningsprocessen som premierar egenskaper som oftast associeras tillhöra en viss 

grupp – män. Samt att det saknas data om fördelningen utifrån andra relevanta faktorer, så att 

vi därför inte helt kan förkasta att det finns inklusionsproblem eller utnyttjande av specifikt 

utsatt grupp.  

Dock var inte avsikten att kolla på hur värnplikten praktiseras, utan hur den faktiskt är utformad 

och vad som är föreskrivet i lag. Lagen öppnar däremot uppför den här diskussionen om hur 

det förhåller sig i praktiken, då det står föreskrivet att regeringen kan avgöra ifall 

värnpliktssystemet ska vara mer selektivt än universellt, vilket i sin tur bidrar till denna 

problematik som vi diskuterat om rättvis fördelning. Men det kan påstås att den svenska 

värnplikten delvist har uppfyllt kriteriet om rättvis fördelning ifall man ser till hur lagen är 

utformad att gälla samtliga medborgare (i princip) och att alla behandlas lika inför de  uppsatta 

rekryteringsgrunderna (i form av mönstringsunderlaget och de tester som utförs). För vilket det 

selektiva och konkurrensbetonade systemet söker den bäst lämpade individen för värnplikt och 

den som tros kunna hantera de utmaningar och påfrestningar som utbildningen medföljer. Men 

också utifrån de ansvariga myndigheternas intention och vilja att nå en mer rättvis fördelning. 

Framför allt har Försvarsmakten ihärdig betonat i kampanjer och informationstexter betydelsen 

																																																													
134 Olagligt enligt tolkning av föreskrifter om personlig integritet som en grundläggande fri- och rättighet, i 
svensk grundlag SFS 1974:152. 2 kap. 6 §. och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna art. 8.  
135 Begreppet helsvensk används av källan till vilket datan är inhämtad. Med begreppet helsvensk menas en 
person med svenskfödda föräldrar.  
136 Aftonbladet, ”Invandrare väljs bort vid mönstring,” Aftonbladet, hämtad 12 maj, 2022 (2003), 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/qnWzmz/invandrare-valjs-bort-vid-monstringen.   
137 Detta resonemang är kopplat till det Cowen visade hände i USA då marginaliserade grupper utnyttjades i ett 
frivilligt och professionellt system. Även att det historiskt sätt har varit arbetarklassen som utgjort fotsoldater 
och de övre klasserna har i militären haft ledande roller.   
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av att inkludera och främja olika identiteter och mångfald inom försvaret.138 Samt att det står 

föreskrivet i myndighetens värdegrund att den agerar utifrån demokratiska principer om 

människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter139, och deras 

uppförandekod som starkt tar avstånd från all form av diskriminering och trakasserier.  

Avslutningsvis för denna analysdel om rättvisa vill jag betona att fallet inte helt har accepterats 

i den meningen att den svenska värnplikten endast delvis uppfyller kriteriet för rättvis 

fördelning. För att det helt ska kunna accepteras och att värnplikten ska kunna anses legitim 

utan några invändningar krävs det ett ihärdigt arbete av staten och dess myndigheter för att 

åtgärda denna skeva fördelning i praktiken. Problemet med rättvis fördelning för fallet ligger 

alltså inte i den traditionella tanken att vissa individer måste offra sin självbevarelse för andras 

säkerhet genom att värnpliktigas. Utan snarare det att vissa exkluderas i och med det selektiva 

systemet.  

V. Undantag och bestraffning 

I denna avslutande del av analysen behandlas upprätthållandet av rättvisan och för vilka grunder 

som individer rättfärdigt kan undantas plikten. I den teoretiska diskussionen konstaterades det 

i och med Rawls resonemang att en form av bestraffning krävs för rättvisans skull ifall en 

tvingande lag omfattar alla medborgare. Då just för att undvika att enskilda individer orättvist 

slipper undan medan andra respekterar sin medborgerliga skyldighet. Men att straffet måste var 

i jämvikt med brottet och den medborgerliga skyldighetens innebörd. För vilket vi förkastade 

Hobbes påstående om att suveränen har rätt att straffa olydnaden med döden. Den teoretiska 

diskussionen förde även resonemang om rättvisa för de fall då individer kan anses undantagna 

skyldigheten utan bestraffning. Utifrån Forst resonemang om att medborgare ska respekteras 

som autonoma aktörer och att det måste vara tydligt för medborgarna när skyldigheter omfattar 

dem (eller då fri- och rättigheter inskränks), ställdes följande acceptabla grunder för då 

individer kan undantas värnplikt upp: ålder, funktionsvariation eller medicinskt tillstånd, samt 

samvete eller stark moralisk övertygelse som motstrider innebörden av värnplikt. Det som 

ämnas med denna analysdel är att bedöma hur den svenska värnplikten lyckas uppfylla 

kriterierna fyra och fem: medborgarna ska respekteras som autonoma aktörer och därför krävs 

																																																													
138 Försvarsmakten, ”Mångfaldsbegreppet,” Försvarsmakten, hämtad 12 maj, 2022, 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/jamstalldhet-och-
jamlikhet/mangfaldsbegreppet/.  
139 Försvarsmakten, ”Försvarsmaktens värdegrund,” Försvarsmakten, hämtad 12 maj, 2022, 
https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/forsvarsmaktens-vardegrund/.  



	

	 48	

det att acceptabla grunder presenteras för när plikt råder och vilka undantagen är, och 

bestraffning behövs för rättvisans skull men får inte överskrida värdet av plikten. 

I Totalförsvarspliktslagen föreskrivs det att alla medborgare kan komma att omfattas av 

värnplikten, men att den medborgerliga skyldigheten främst innebär att fylla i 

mönstringsunderlaget och att den som sedan värnpliktigas är skyldig att i den mån 

verksamheten (det gemensamma försvaret) kräver det tåla inskränkningar av vissa friheter. Det 

finns till dessa två skyldigheter – att fylla i mönstringsunderlag och att tjänstgöra med värnplikt 

– undantag. Likt det som återgavs i bakgrunden är det endast medborgare mellan åldrarna 18 

och 48 år som kan komma att omfattas av värnplikten. Inkallelse praktiseras oftast inte förs det 

att den värnpliktige har avslutat sina gymnasiala studier, vilket normaltvis är det år den fyller 

19.140  Uttrycket ”kan komma att omfattas” är ett resultat av det selektiva system som 

praktiseras för att inkalla värnpliktiga ifrån mönstring, samt att andelen av inkallade kan komma 

att utökas då det råder höjd beredskap. För att en medborgare ska anses skyldig att fullgöra 

värnplikt krävs det att den blivit inskriven genom mönstring eller av att tidigare genomfört 

annan militär utbildning som motsvarar värnplikten och därmed får inskrivas med värnplikt.141 

Det innebär att mönstring måste föreligga för att någon ska anses skyldig att tjänstgöra med 

värnplikt. 

Förutom ålder och att möjligt kunna omfattas av värnplikt finns det andra undantag, men dessa 

är mer riktade mot skyldigheten att mönstra (som förvisso är en del av värnplikten). Enligt 

Totalförsvarspliktslagen är varje svensk medborgare från 18 till 24 år skyldig att mönstra om 

det inte är uppenbart att denne saknar förmåga att fullgöra värnplikt.142 Det förväntas alltså inte 

att någon över 24 år ska behöva mönstra och ingå i kvoten av de som blir inkallade, om det inte 

är så att den redan genomfört militär utbildning och blivit krigsplacerad i Sverige. Men det finns 

också en förståelse om att människor har olika förmågor och förutsättningar att klara av en 

sådan tjänstgöring. Varpå mönstringen omfattar medicinska och psykologiska undersökningar 

samt utredning av individens personliga förhållande, och att den bäst lämpade skrivs därefter 

in.143 Om mönstring visar att den pliktige saknar förutsättningar att fullgöra värnplikt, ska Plikt- 

och prövningsverket, besluta om att denne inte är skyldig att fullgöra sådan tjänst.144  

																																																													
140 Försvarsmakten, ”Vad händer när jag fyller 18?” 
141 SFS 1994:1809. 1 kap. 7 § som refererar till 3 kap. 
142 Ibid. 2 kap. 2 §. 
143 Ibid, 2 kap. 3 § och 3 kap. 2 § . 
144 Ibid. 3 kap. 3 §.  
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Förutom undantagen till värnplikt och mönstring, finns det även undantag vad det gäller den 

grundläggande medborgerliga skyldigheten avseende värnplikt, nämligen att fylla i 

mönstringsunderlaget. Varje år får Plikt- och prövningsverket underlag från Skatteverket om 

folkbokföring och uppgifter från vårdinrättningar, kommuner, landsting och 

Försäkringskassan. Det underlaget baserar sedan Plikt- och prövningsverket sin bedömning om 

vilka som behöver fylla i mönstringsunderlaget eller inte. En undantas den skyldigheten ifall 

man är intagen för vård (tvångsvård, rättspsykiatrisk vård, sluten ungdomsvård eller särskilt 

ungdomshem), om man har fått assistansersättning från Försäkringskassan, om vårdnadshavare 

till denne har fått vårdbidrag eller att individen har blivit beviljad LSS-insats från kommunen.145 

Dessa undantag som har tagits upp anser jag är förenliga med de acceptabla grunder för 

undantag som ställdes upp i den teoretiska diskussionen. Det finns en tydlighet avseende 

funktion och medicinska anledningar till varför individen inte ska behöva anses skyldig att 

genomföra värnplikt. Och att vissa även undantas skyldigheten att fylla i mönstringsunderlaget, 

skulle jag tolka att vara ett underlättande för individen eller dess omgivning, då de personligen 

inte behöver presentera underlag för varför denne skulle undantas. Istället görs det i ett utbyte 

på myndighetsnivå och således accepteras det att denne inte behöver genomföra mönstring. En 

annan orsak är också det att systemet är selektivt och inte universellt, så det är bara den mest 

lämpade rekryten som kallas till värnplikt, varpå det inte behövs en kvantitet av ifyllda 

mönstringsunderlag som omfattar samtliga ur den potentiella gruppen det året.  

I den teoretiska diskussionen återfanns ännu en acceptabel grund för att anses undantagen 

skyldigheten att genomföra värnplikt och det var ifall individens egna samvete eller starka 

moraliska övertygelse motstrider innebörden av tjänstgöringen. För det svenska fallet återfinns 

det liknande uttryck föreskrivet i lagen då det rör sig om att ansöka om vapenfri tjänstgöring. 

Det gäller efter att ansökan har prövats och visar att den pliktige har en sådan allvarlig personlig 

övertygelse rörande bruk av vapen mot annan att övertygelsen är oförenlig med en tjänstgöring 

som är förenad med bruk av vapen.146 Den svenska värnplikten kan därmed anses ha uppfyllt 

kriteriet för acceptabla grunder till undantag.  

En ytterligare dimension till undantag som inte togs upp i den teoretiska diskussionen men som 

noterades under fallstudien är det att den medborgerliga skyldigheten kan vara territoriell. Med 

det menas det inte endast att skyldigheten är att försvara statens territorium utan snarare att inte 

alla medborgare per se är skyldiga att ingå i det gemensamma försvaret. Undantag görs för 

																																																													
145 Plikt- och prövningsverket, ”Mönstringsunderlaget.” 
146 SFS 1994:1809. 3 kap. 16 § ff. 
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svenska medborgare som är folkbokförda utomlands för vilket de inte behöver fylla i 

mönstringsunderlaget.147 Undantag görs också för de individer som har dubbelt medborgarskap 

och förväntas eller har fullgjort motsvarande tjänstgöring i andra landet.148 Detta kan anses som 

ett ytterligare legitimitetsargument för värnplikten då individen inte behöver pliktas att strida 

åt ett land som inte är dess hemvist och den stat som annars ger denne skydd och fredat liv. Det 

sistnämnda överensstämmer även med Hobbes motivering till varför en medborgare skulle 

behöva strida åt sin stat i krissituation (då staten i fredstid annars gör livet möjligt och skyddar 

medborgarna). Likväl kan det vara ett motargument till Hobbes teori eller åtminstone ett 

klargörande om att den är utdaterad. Hobbes teori täckte inte in människor som korsar 

landsgränser, emigrerar och skapar nya liv i andra samhällen, för vilket den territoriella 

dimensionen av skyldigheten saknades i teorin. 

Likt tidigare konstaterat i inledningen har varje vuxen person i Sverige en plikt och skyldighet 

att värna om landets försvar. Det kan innefatta antingen civilplikt, allmän tjänstgöring eller 

värnplikt. Skyldigheten att fylla i mönstringsunderlaget och därmed indirekt skyldighet för 

värnplikten, gäller endast medborgare och för de som inte uppfyller de acceptabla grunderna 

för undantag. Den som inte kan presentera eller tillhandahålla tillräckliga uppgifter för att 

undantas värnplikten och inte lyder lagens föreskrivna skyldighet kan komma att straffas. 

Bestraffningen är relativt låg jämfört med värdet av skyldigheten att försvara sitt land om 

situationen kräver det. En trolig förklaring kan vara just för att den svenska värnplikten inte per 

se är universell utan har ett selektivt system, varpå straffets innebörd för rättvisan inte är lika 

nödvändig ifall någon inte fullgöra sin skyldighet. Dessutom praktiseras inkallelse till värnplikt 

främst av dem som har antytt vilja eller intresse och att de därför finns mindre incitament att 

bryta mot plikten. I bestraffningen görs det skillnad på ifall det gäller mönstring, 

värnpliktstjänstgöring eller beredskapsläget (grund- eller höjd beredskap). Om en pliktig 

uppsåtligen eller av oaktsamhet uteblir från mönstring eller annan utredning till vilket den blivit 

kallad att personligen inställa sig kan den dömas till penningböter. Om den pliktige uppsåtligen 

avviker eller uteblir från värnplikt, vägrar order eller genomföra det som åligger denne genom 

tjänstgöringen, kan om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för verksamheten, dömas 

till böter eller fängelse i högst ett år.149 Det är uttryck såsom ’uppsåtligen’, ’oaktsamhet’ och 

’gärningen ägnad’ som för tankarna tillbaka till den teoretiska diskussionen och Mays tolkning 

av Hobbes, som menade att olydnadens intention var viktig att ha i beaktande. Ifall att 

																																																													
147 Plikt- och prövningsverket, ”Mönstringsunderlaget.” 
148 SFS 1994:1809. 4 kap. 3 §. 
149 Ibid, 10 kap. 1-2 §§. 
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intentionen inte är att skada samhället kan olydnaden betraktas som okej eller ej moraliskt 

oförrätt.  

Bestraffningen ökar då brott mot plikten sker under höjd beredskap med vilket påföljden då 

leder till fängelsestraff, i lägst 6 månader och högst fyra år. Då vägran att fullfölja sina 

skyldigheter eller intention till olydnaden leder till större konsekvenser för samhället i en 

situation som har bedömts vara en nationell kris och anledningen till förhöjd beredskap. Det 

kan därför sägas att det svenska fallet med värnplikt har en korrelation avseende graden av brott 

mot lagen och bestraffningen som efterföljer. Om det är i jämvikt går att diskutera, då vissa 

skulle kanske påstå att bestraffningen är för låg och att brott mot Totalförsvarspliktslagen är att 

jämföra med landsförräderi, medan andra snarare kan påpeka att staten har en alltför tvingande 

makt avseende värnplikt. Jag anser att det förefaller en god jämvikt mellan brott och 

bestraffning, då det är tillräckligt för att upprätthålla rättvisa mellan pliktiga med en någorlunda 

tvingande lag som ser till att man inte slipper undan utan acceptabla grunder och att ingen 

straffas hårdare än vad tjänstgöringens syfte eller betydelse för samhället. Men att enskilda 

individer inte borde ha någon motivation till att bryta mot sin plikt, då det i första grad i det 

svenska fallet efterfrågas försvarsvilja. Samt att värnplikten inte blir tvingande förs att det råder 

höjd beredskap i form av nationell kris (då fler kan komma att omfattas utöver den årliga 

bestämda kvoten av värnpliktiga). Den svenska värnplikten såsom den är utformad uppfyller 

båda kriterierna fyra och fem.  
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Avslutande diskussion och reflektion 
Uppsatsens syfte var tvåfaldigt. Det första var att finna, genom den teoretiska diskussionen, hur 

värnplikt kan rättfärdigas och vilka premisser eller kriterier som måste vara uppfyllda för att 

plikten ska kunna anses legitim i en demokratisk stat. Det andra syftet var sedan att utifrån den 

teoretiska diskussionen göra en idékritik av den svenska värnplikten och bedöma ifall den 

uppfyllde premisserna och kriterierna. För vilket målet var att svara på frågan, om den svenska 

värnplikten som den nu är utformad är legitim.  

 
Den teoretiska diskussionen utgick från Hobbes teori om samhällskontraktet, medborgarens 

skyldighet att strida för staten och dess kontrast till den starka självbevarelsedriften. Dessa 

teorier möttes sedan av andra teorier och perspektiv om rättvisa och hur statliga förpliktelser 

kan rättfärdigas i modern tid. Diskussionen fann att värnplikt kan vara legitimt om det görs 

utifrån premisserna att det är i försvarssyfte och att det råder hot mot nationell säkerhet, att det 

finns en demokratisk förankring och att statens mål är ett gott välstånd hos folket. Samt att det 

uppfyller kriterier såsom rättvis fördelning av de pliktade (som representerar 

medborgaruppsättningen i landet), att alla omfattas av plikten på samma grunder, medborgarna 

är lika inför lagen, att det presenteras acceptabla grunder för när plikt råder och när en kan 

undantas, och att bestraffning finns men att den inte får överskrida värdet av plikten (en form 

av jämvikt). 

 
Resultatet av den idékritiska analysen av fallet – den svenska värnplikten – var att den uppfyllde 

helt eller delvis de uppsatta premisserna och kriterierna. Samtliga accepterades, men varav ett 

kriterium krävde en mer ingående diskussion – rättvis fördelning – och till slut fanns den delvist 

ha blivit uppfylld. Det berodde på distinktionen av den faktiska utformningen (av värnplikten i 

lag och dess intentionen) och hur värnplikten praktiseras, och var anledningen till de olika 

svaren angående fördelningen. Trots det kan den huvudsakliga forskningsfråga besvaras (då det 

rör utformningen av värnplikten) och den svenska värnplikten är legitim utifrån den teoretisk 

diskussionens uppsatta kriterier och premisser.  

 
Under uppsatsens skrivprocess och tankegång kom jag att reflektera över andra intressanta 

aspekter och frågor relaterade till värnplikt och som skulle kunna utgöra vidare forskning inom 

ämnet. Det hade till exempel varit intressant att undersöka förutom värnplikt, även 

totalförsvarsplikten i Sverige, och om staten kan anses ha legitim rätt att plikta icke-medborgare 

bosatta i landet att ingå i totalförsvaret. Då skulle man kunna skapa en diskussion angående 
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medborgarskapets vikt, samt vad det gäller inkludering eller exkludering av demos och vad som 

gör att personen har skyldigheter respektive rättigheter. Förslagsvis utifrån teorier av Hannah 

Arendt eller Sofia Näsström som har forskat mycket om medborgarskapets innebörd. En annan 

diskussion som hade kunnat varit intressant till ämnet är hur värnplikten inverkar på 

människans självbestämmanderätt, liv, tid och ekonomi och om det kan anses legitimt. 

Troligtvis hade resultatet varit detsamma som för denna uppsats ifall samma teoretiska 

perspektiv hade använts. Ett annat alternativ är att också diskutera värnpliktens inskränkningar 

på fri- och rättigheterna i rättslig bemärkelse eller att föra en teoretisk diskussion om principen 

att följa order och ifall staten kan anses ha rätt att tvinga någon till att döda. Det hade dessutom 

varit intressant att problematisera Hobbes teori angående skillnaden mellan den pliktade och 

frivilliga soldaten, och att samtycke enligt Hobbes inte är reversibelt för den frivilliga soldaten. 

Jag hade även önskat utrymmet för en vidare diskussion angående premissen att nationell 

säkerhet gör det legitimt för värnpliktsskyldighet  i defensivt syfte och hur det kan förstås i en 

globaliserad värld med migration och asyl. Då Hobbes resonemang, om att medborgaren är 

skyldig att försvara det som skyddar denne i fredstid för att samhällskontraktet inte skulle vara 

förgäves, inte är fullt så rimligt i en värld då det fria samhällets existens inte försvinner ifall en 

enskild stat faller.  

 
Avslutningsvis vill jag uppmana till att fortsatt kritisera uppfattningar som anses vara allmänt 

vedertagna. Antingen stärks och försvaras uppfattningen, eller så visar kritiken på brister i det 

bakomliggande resonemanget för uppfattningen. Jag hade ambitionen att kritisera 

uppfattningen om att medborgare är skyldiga att strida för sin stat och därmed är pliktade att 

ingå i ett gemensamt försvar. Denna uppfattning bekräftades men för vilket en rad olika 

premisser och kriterier måste föreligga för att det ska anses legitimt. Ifall samma analytiska 

ramverk hade applicerats på ett annat fall, som till exempel inte uppfyller kriterier såsom lika 

inför lagen (både kvinnor och män) eller premissen om folkligt stöd, hade värnplikten inte 

ansetts legitim. Detsamma gäller om fallet – den svenska värnplikten – ändras i utformningen 

och därefter inte uppfyller kraven för legitimitet. Ett sådant legitimitetsproblem kan bli aktuellt 

den dagen Sveriges Nato-medlemskap bekräftas och landet kan komma att skicka värnpliktiga 

utanför landet. Då främsta intentionen med värnplikt är att värna om den egna staten och 

samhället.  
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