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Abstract 
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The problematization in the debate about the dismantling of the general conscription 

A discourse analysis of the defence bill 2008/09:140 and the associated parliamentary 

debate and the defence committee report 

 

 
This is an essay whose purpose is to investigate the discourse of conscription and sort out 

problematisations in the debate about the dismantling of the general conscription. The interest 

of this paper is to discern conflicting problemrepresentations in the debate. The essay has its 

origins from a discourse analytical perspective and Carol Lee Bacchis discourseanalytical 

questions are the three research questions designed as the basis for the thesis. - How 

representends the problem of the general conscription? - What assumptions underlying the 

latter representation? - What are the effects produced by this problemrepresentation? The essay 

has a discourse analytical approach but the discourse analysis should not only be seen as a 

method of data analysis, the discourse analysis is a theoretical and methodological whole. The 

theoretical focus of discourse analysis is based on Carol Lee Bacchi. 

 

The results of the study have given rise to see that there is conflicting problemrepresentations 

in the debate about the settlement of conscription. The problematisations as are the basis for the 

settlement of conscription, according to the government, it is the changed baselesses witch 

demands a higher accessibility and usability witch you can reach through by an operational 

defense. The main problematisations the parliament sees with the Government's proposals for 

the settlement on the conscription is that there is an unjustified preparedness and the 

conscription is strong established with a democratic aspect. What can be clearly distinguished 

from the survey is that the politics of representation has a significant role. How problems in 

policy analysis is represented determines the outcome of the solution.   
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Sammandrag 
 

Kandidatuppsats i statsvetenskap av Linn Kisberg, HT-14. 

Handledare: Arne Larsson 

Problematiseringarna i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten 

En diskursanalys av försvarspropositionen 2008/09:140 samt den tillhörande 

riksdagsdebatten och försvarsutskottets betänkande 

 

Detta är en uppsats vars syfte är att undersöka diskursen kring värnplikten och reda ut 

problematiseringar i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten. Detta görs 

genom att urskilja skillnader gällande problemrepresentationer i debatten mellan regeringen 

och oppositionen. Uppsatsen har sin utgångspunkt i ett diskursanalytiskt perspektiv och utifrån 

Carol Lee Bacchis diskursanalytiska frågor är tre forskningsfrågor konstruerade som ligger till 

grund för uppsatsen. – Hur representeras problemet med den allmänna värnplikten? – Vilka 

antaganden ligger till grund för denne representation? – Vilka effekter produceras av denna 

problemrepresentation? I uppsatsen råder ett diskursanalytiskt angreppssätt men 

diskursanalysen skall inte endast ses som en metod för analys av data, utan diskursanalysen är 

en metodisk och teoretisk helhet. Den teoretiska inriktningen av diskursanalysen utgår ifrån 

Carol Lee Bacchi. 

 

Det resultat som studien har givit upphov till att se är att det råder skilda 

problemrepresentationer i debatten kring avveckling av värnplikten. De problematiseringar som 

ligger till grund för avvecklingen av värnplikten är enligt regeringen att den förändrade 

hotbilden kräver en högre tillgänglighet och användbarhet, något som skapas genom ett 

insatsförsvar. De huvudsakliga problematiseringar oppositionen ser med regeringens förslag 

om avvecklingen kring värnplikten är att det råder en obefogad beredskap och att värnplikten är 

starkt kopplad med en demokratisk aspekt. Det som tydligt går att urskilja av undersökningen 

är att hur problem framställs har en betydande roll. Hur problem i policyanalyser representeras 

bestämmer utgången för lösningen.    

 
Nyckelord: Diskursanalys, Carol Lee Bacchi, Problemrepresentation, allmän värnplikt  
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1. Inledning 

1.1 Problembild och ämnesval 
”Ryskt flyg övade anfall mot Sverige” (SvD 2013). ”En rysk flygstyrka med tunga bombplan 

övade under påskhelgen mot attack mål i Sverige. Ryssarna kom överraskande mitt i natten när 

Sverige saknade beredskap. Nato reagerade däremot och sände upp sitt jaktflyg” (SvD 2013). 

En stor del av de senaste årens tidningsrubriker har handlat om det svenska försvaret, den 

svenska militären och om den svenska hotbilden, något som känns mer aktuellt än någonsin. 

 

Försvaret är en central del av varje modern statsapparat. I en mening kan statens själva existens 

ses som beroende av försvarets existens. En stat kan anses vara ett territorium som är bestående 

av en avgränsning samt att det råder en gemensam styrelse (Badersten & Gustavsson 2010:73). 

Den gemensamma styrelsen är suverän och formellt självständig från andra stater och styrelsen 

innehar normalt ett våldsmonopol, bestående av militärt försvar och polismakt. Försvaret är en 

förutsättning, enligt en vanlig uppfattning, för en stats möjlighet att överleva. De externa hot 

som en stat uppfattar är betydelsefulla för att den ska kunna anpassa medlen som används till 

statens överlevnad. Beroende av hur en stats hotbild ser ut anpassas försvaret därefter. En 

förändrad hotbild mot en stat kan därmed bidra till att förändra försvaret i ett land.    

 

Även makt och demokrati förknippas med försvaret och dess problematik. Försvaret har en 

central funktion i vårt samhälle vars demokratiska förankring är viktig. Det principiella 

problemet med att förena demokrati och byråkrati samt det praktiska problemet med att 

kontrollera den offentliga sektorn är komplext (Petersson 2007:24). Kontrollen blir en central 

aspekt som syftar till att behärska apparaten, kontrollen blir därför synonym med maktutövning 

(Petersson 2007:26). Försvaret och demokratiaspekten kan även ses utifrån 

deltagandeproblematiken. Från år 1901 hade Sverige ett försvar byggt på allmän värnplikt. 

Försvaret var uppbyggt efter ett pliktsystem där de pliktskyldiga var tvungna att deltaga. 

Värnplikten innebar ett folkligt deltagande. 2010 skedde dock en förändring och det svenska 

försvaret som värnpliktssystem avvecklades. Det folkliga deltagandet som hade funnits i över 

hundra år försvann till stora delar. Det går därmed att ställa frågorna: Vem är det egentligen 

som skall försvara landet och Vilka är det som får vara med och göra det? När värnplikten 

fanns behövde inte frågan ställas. Inte minst eftersom värnplikten var sammankopplad med en 
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demokratisk förankring är det viktigt att studera diskussionen runt avvecklingen av den svenska 

värnplikten.	  

 

”Ett militärt väpnat angrepp i alla dess former från annan stat direkt mot Sverige är osannolikt 

under överskådlig tid” (Prop. 2004/05:5 s.25). Den första juli 2010 trädde beslutet i kraft om att 

Sveriges värnplikt skulle vila. En värnplikt som har funnits i Sverige sedan 1901. Efter kalla 

krigets slut ansågs spänningarna kring Sveriges närområde vara mindre (Prop. 2004/05:5 s.13). 

Inträdet i EU för Sverige under 1990 talet samt den ökade globaliseringen gav upphov till 

uppfattningen om nya transnationella hot, det skedde en förändring kring hotbilden för Sverige 

(Prop. 2004/05:5 s.14). 2008 presenterade Sveriges regering propositionen ”Ett användbart 

försvar”, där syftet var att lägga värnplikten vilande till förmån för ett frivilligt system istället 

för ett pliktsystem, en förändring i Sveriges försvarspolitik (Prop. 2008/09:140). 

 

Avvecklingen av den allmänna värnplikten till förmån för ett frivilligt system bygger på denna 

proposition (Prop. 2008/09:140). I propositionen från 2008 beskrivs den säkerhetspolitiska 

situationen runt om i världen och Ryssland är ett land som tydligt exemplifierats. ”Den 

politiska utvecklingen i Ryssland får allt tydligare auktoritära drag” (Prop. 2008/09:140 s.23). I 

propositionen beskrivs det att ” Ryssland har på senare år gjort sitt yttersta för att återta sin 

stormaktsroll på den globala säkerhetspolitiska scenen” (Prop. 2008/09:140 s.23). Regeringen 

nämner i sin proposition ett exempel som går att relatera till Rysslands försök att återta sin 

stormaktsroll. Försöket kan beskrivas genom det ryska intrånget i Georgien, som var en 

kränkning av Georgiens territoriella integritet men även ett brott mot FN:s våldsförbud (Prop. 

2008/09:140 s.23).  

 

Att se till Rysslands allt mer ökade aktivitet kring närområdet av Sverige och avvecklingen av 

den allmänna värnplikten gör det intressant att undersöka vilka argument som användes för 

avveckling av värnplikten till förmån för ett frivilligt system på bekostnad av pliktsystemet. Ett 

insatsförsvar innebär tillskillnad från värnplikten att det råder frivillighet i uttagandet och sedan 

skyldighet att delta i insatser En institutionell förändring i Sveriges försvarspolitik, och en 

förändring för Sveriges befolkning, där människor inte längre är tvungna att mönstra.    

 

I en Novus-undersökning från 2014, har 1000 personer tillfrågats angående sina åsikter kring 

den allmänna värnplikten (Novus 2014). Frågan som ställts är följande: Tycker du att det var en 

bra eller dålig idé att avskaffa den allmänna värnplikten? 59 procent av de tillfrågade ansåg att 



	   3 

det var en dålig idé att avskaffa den allmänna värnplikten. Om man ser till denna majoritet kan 

det vara intressant att faktiskt ta reda på vilka problematiseringar som fanns i debatten när 

Sveriges försvarspolitik förändrades i och med avvecklingen av den allmänna värnplikten. Då 

59 procent i denna undersökning ställer sig negativa till förändringen och en majoritet av de 

tillfrågade motsätter sig lagändringen. Det finns en oenighet bland befolkningen angående 

värnplikten. Därför är det en intressant aspekt att se och undersöka vilka problematiseringar 

och problemrepresentationer som finns i debatten kring avvecklingen av den allmänna 

värnplikten, den största försvarsförändringen i Sverige i modern tid.  

 

Tidigare forskning kring värnpliktens avveckling är relativt begränsad. I avhandlingen 

”Värnplikten- en politisk socialisationsagent” av Thomas Denk undersöks det om 

värnpliktsutbildningen är en politisk socialisationsagent (Denk 1999). Med politisk 

socialisationsagent menas en aktör som påverkar en individs politiska kultur. Det Denk 

kommer fram till är att värnplikten har en påverkande roll på flertalet av de aspekter inom 

politisk kultur som undersöks. Den slutsats Denk lägger fram är ”Värnpliktsutbildningen intar 

rollen som politisk socialisationsagent” (Denk 1999). Genom att se till Denks forskning 

angående värnplikten och dess inflytande öppnar det upp nya tankebanor angående värnplikten. 

Värnplikten är bestående av flertalet betydelsefulla aspekter än att bara ses som en 

försvarsinriktning, värnplikten har fler meningsfulla saker kopplade till sig än att bara vara en 

plikt.    

 

På uppdrag av försvarsdepartementet har totalförsvarets forskningsinstituts Ulf Jonsson och 

Peter Norlund skrivit rapporten ”Frivilliga soldater istället för plikt”, där internationella 

erfarenheter och ekonomiska konsekvenser undersöks. Ett antal länder som tidigare haft 

värnplikt men som nu har frivilligt försvar har undersökts (Jonsson & Norlund 2010:7). En 

slutsats Jonsson och Norlund kommer fram till är att väsentliga delar av den nya 

personalförsörjningen är bestående av tidvis tjänstgörande soldater som i vanliga fall arbetar i 

det civila samhället men som i vissa fall tjänstgör i insatser. Om denna lösning fungerar, så 

innebär den betydande ekonomiska fördelar (Jonsson & Norlund 2010:7). Till skillnad från 

Jonsson och Norlund vill jag inte undersöka värnplikten och huruvida den är effektiv som 

försvarsmodell utan jag vill istället se vilka problematiseringar och problemrepresentationer 

som fanns i debatten kring värnplikten som ligger till grund för den största förändringen i 

Sveriges försvar på över 100 år. Vad står det egentligen i regeringens proposition och vilka 

problematiseringar finns det att se som i sin tur har givit upphov till slopandet av en hundraårig 
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period av allmän värnplikt. Vad är det avvecklingen av den allmänna värnplikten löser för 

problem? Vilket motiv låg bakom för att denna förändring skulle komma på tal?        

 

I tidskriften Vårt försvar går artikeln ”Dynamisk tid kräver ett användbart försvar” att hitta 

författad av Tommy Åkesson som tidigare var sekreterare i försvarsberedningens sekretariat 

(Åkesson 2008:18). Åkesson kommenterar den försvarspolitiska inriktningspropositionen från 

2009 och beskriver ett Sverige i förändring och en inriktningsproposition som förhoppningsvis 

kommer ge upphov till nödvändiga inriktningar och förutsättningar som besitter möjlighet att 

bidra till ett modernare och starkare försvar (Åkesson 2008:18). Mycket av den forskning och 

artiklar som behandlar det valda ämnet inriktar sig främst på vad propositionen 2008/09:140 

ger upphov till för förändring i försvarspolitiken medan mitt huvudsakliga syfte är att 

undersöka vilka problematiseringar och problemrepresentationer som präglar debatten kring 

avvecklingen av den allmänna värnplikten 

 

Avvecklingen av den allmänna värnplikten diskuteras olika beroende av vilken politisk åsikt en 

person har. Cecilia Widegren (M), försvarsutskottets vice ordförande år 2010 skriver i artikeln 

”Ny tid i svenskt försvar” publicerad i tidskriften Vårt försvar, att avvecklingen har givit 

upphov till att förbands förmåga och kvalité kan hållas hög och jämn över tid (Widegren 

2011:9). Torbjörn Björlund (V) ledamot av försvarsutskottet har kommenterat förändringarna i 

det svenska försvaret i artikeln ”Negativt för försvaret” publicerad i tidskriften Vårt försvar. 

Björlund anser att förändringarna från ett pliktförsvar till ett yrkesförsvar är problematiskt 

(Björlund 2011: 10). Björlund anser att människor som inte får någon plats någonstans riskerar 

att söka till försvaret och det kan i sin tur tära på kvalitén om inte vilja och engagemang finns. 

Åsikterna emellan de båda politikerna är skilda vad det gäller avvecklingen av den allmänna 

värnplikten, därför går det att tänka sig att de det finns skillnader i problemrepresentationer i 

debatten mellan regeringen och oppositionen.   

 

Med ovanstående artiklar som exempel blir det intressant att se vilka problemrepresentationer 

som råder hos regeringen och oppositionen i frågan som förändrade Sveriges försvar. Om 

regeringen har en annorlunda problemrepresentation än oppositionen är möjligheten att 

lösningen skiljer sig emellan de båda, om lösningen för regeringen är att avveckla den allmänna 

värnplikten är möjligheten att en annorlunda lösning finns hos oppositionen om en annan 

problemrepresentation finns. År 2008 lades propositionen fram av regeringen där slopandet av 

den allmänna värnplikten var aktuell, men hade regeringen och oppositionen likadana 
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problemrepresentationer? I Sverige har traditionen varit ett samarbete emellan regering och 

opposition i försvarspolitiska frågor. Ett Sverige som i över hundra år haft ett pliktförsvar, men 

som nu får ett frivilligt försvar enligt regeringen.    

 

Den tidigare forskning som föreligger inriktar sig främst på den försvarspolitiska utvecklingen 

och det föreligger ett försvarspolitiskt perspektiv i den tidigare forskningen. Den forskning som 

finns utreder mestadels effekterna av beslutet, det jag huvudsakligen undersöker är beslutet i 

sig och dess tillhörande debatt något som är ett outforskat område. Istället för att fokusera på 

den militära följden är mitt intresse att undersöka debattens problemrepresentationer. Efter över 

100 år med värnplikt var det nu aktuellt för Sverige med en förändring, men varför? Vilka 

problematiseringar var det som möjliggjorde detta? Med anledning av denna stora förändring 

tycker jag det är viktigt att se på vilka grunder beslutet togs på, därför kommer diskursen stå i 

centrum något som ofta inte står i centrum när det gäller försvarspolitiska aspekter.   

 

Novusundersökningen som tidigare nämnts antyder att det råder skilda uppfattningar inom 

befolkningen i Sverige vad det gäller avvecklingen av den allmänna värnplikten. Likaså går det 

att se att det råder olika uppfattningar mellan regering och opposition när vi ser till de artiklar 

som tidigare nämnts när åsikterna kring ämnet skiljer sig mellan vänsterpartiet och 

moderaterna. Detta indikerar att det faktiskt finns skilda uppfattningar mellan regeringen och 

oppositionen vad det gäller avvecklingen av den allmänna värnplikten. Genom denna konflikt 

kommer det också kunna gå att utskilja problematiseringar och problemrepresentationer som 

skiljer sig åt. I Discourse theory and practice presenterar Wetherell, Taylor och Yates ”The 

politics of representation” där olika problemrepresentationer ger upphov till olika lösningar i 

olika politiska läger (Wetherell et al. 2010:25). Genom hur politiker framställer problem i 

problemrepresentationer bestämmer hur lösningen till problemet kommer att se ut. Beroende av 

hur ett problem representeras bestämmer representationen lösningen. Vad det gäller försvaret 

och avvecklingen av den allmänna värnplikten går det att tänka om regeringens 

problemrepresentationer skiljer sig ifrån oppositionens så skiljer sig även lösningen, och i detta 

fall är lösningen för regeringen avvecklingen av den allmänna värnplikten. Om skilda 

problemrepresentationer finns råder det en konflikt emellan de båda angående försvaret och 

avvecklingen av den allmänna värnplikten. Carol Lee Bacchis teori specificerar sig ytterligare 

på problemrepresentationer i policyanalyser, och det centrala blir att utreda vad som framställs 

som problemet. Teorin gör det möjligt att en policyanalys genomförs med en stark fokusering 

på problemrepresentationen.                   
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1.2 Syfte   
Syftet med uppsatsen är att undersöka diskursen kring värnplikten och reda ut 

problematiseringar i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten. Detta görs 

genom att urskilja skillnader gällande problemrepresentationer i debatten mellan regeringen 

och oppositionen. Resultatet av uppsatsen kommer förhoppningsvis kunna bidra till 

diskussionen i debatten kring avvecklingen av värnplikten som förändrade Sveriges 

försvarspolitik.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
De forskningsfrågor som ligger till grund för arbetet och som analyseras är följande. 

 

1. Hur representeras problemet med den allmänna värnplikten? 

2. Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

3. Vilka effekter produceras av denna problemrepresentation? 

 

1.4 Disposition 
I detta kapitel har ämnesvalet presenterats samt det valda syftet och de forskningsfrågor som 

ligger till grund för uppsatsen samt den problembild som finns kring ämnet. I kapitel två 

beskrivs det teoretiska och metodologiska ramverket som studien utgår ifrån. I teoridelen 

presenteras diskursanalysen och sedan den valda inriktningen av Carol Lee Bacchi och hennes 

diskursanalytiska frågor. Följaktligen presenteras metodvalen som visar på vilket 

tillvägagångssätt som har används. Kapitlet visar även vilket material som har använts i studien 

samt vilka avgränsningar som har gjorts. Kapitlet avslutas med min roll som forskare och som 

problematiserar forskarrollen för studien. I den avhandlade delen redovisas den diskursanalys 

som gjorts av det empiriska materialet. Första delen av empirin och analysen som i detta fall är 

sammankopplade är bestående av propositionen 2008/09:140 ”Ett användbart försvar”, där 

propositionens problematiseringar analyseras med hjälp av Bacchis diskursanalytiska frågor. 

Den andra delen av empirin är bestående av skilda uppfattningar av problemrepresentationer 

gentemot regeringens problematiseringar. I delen analyseras försvarsutskottets betänkande och 

riksdagsdebatten på ett liknade metodvis som propositionen. Empiri och analysdelen 

sammanfattas genom en övergripande sammanfattning där de viktigaste aspekterna av analysen 
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tas upp. Arbetet knyts ihop genom en diskussion och slutsats som har som ambition att knyta 

tillbaka till den inledande frågeställningen. 
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2. Teori & metodologi 

2.1 Studier av språk och representation 
Den valda teorin att applicera när analysen görs är en diskursanalys. Valet av diskursanalys har 

gjorts eftersom en diskursanalys är en studie av ett samhällsfenomen där diskursen är central. 

Mitt samhällsfenomen är avvecklingen av den allmänna värnplikten och diskursanalysen 

lämpar sig väl att använda eftersom jag studerar policydokument där språket står i centrum, 

något en textanalys och i detta fall en diskursanalys är användbar för. Genom att använda sig av 

diskursanalysen möjliggörs att kunna se diskursiva relationer som är bestående av språkliga 

uttryck (Bergström & Boréus 2012:354).  

   

Ordet diskurs kan förknippas med en idé om att språket är konstruerat i olika mönster och dessa 

mönster följs av människor inom sociala domäner när vi agerar (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:7). En diskurs speglar det sociala genom att språk, normer och vanor tolkas inom 

diskursen. En diskurs består av ett slag av handlande, genom talet är det exempelvis möjligt att 

utöva makt.  

2.2 Hur representeras problemet? En diskursiv policyanalys  
Inom diskursanalysen finns flera inriktningar och angreppssätt, i denna uppsats är det Carol Lee 

Bacchis diskursanalysfrågor för policyanalys ”Whats the problem represented to be” som 

används. Bacchis teori grundar sig i Michel Foucaults inriktning inom diskursanalysen som 

bygger på den poststrukturalistiska teorin (Bergström & Boréus 2012:358). Foucaults 

perspektiv är brett och något som kännetecknar Foucault är hur relationen mellan teori och 

diskurs skall tolkas. Diskursanalysen är bestående av flera dimensioner och analysen inkluderar 

sociala praktiker. Det genealogiska angreppsättet undersöker hur ett visst fenomen 

problematiseras och det är detta som studeras och det är problemen som styr vilka lösningar 

eller sociala praktiker som blir resultatet (Bergström & Boréus 2012:360). 

Inom diskursanalysen finns det olika angreppsätt att välja mellan men valet av Bacchi har 

gjorts för att tillskillnad från exempelvis Foucault har Bacchi skapat ett diskursanalytiskt 

verktyg genom hennes diskursanalytiska frågor. I mitt fall möjliggör dessa frågor att uppfylla 

studies syfte. Bacchis diskursanalytiska verktyg kommer att användas i uppsatsen för att hennes 

teori möjliggör att kunna se vilka problematiseringar som råder i debatten kring avveckling av 

värnplikten. Teorin gör det möjligt att en policyanalys genomförs med en stark fokusering på 

problemrepresentationen. Genom att studera problemlösningar som i detta fall är propositionen 
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”Ett användbart försvar” med hjälp av Bacchis teori kan man upptäcka vilka 

problemrepresentationer som ligger till grund för lösningen, och genom att få fram 

problemrepresentationen går det att se varför just de föreslagna lösningarna anses vara 

rationella och möjliga. Bacchis teori blir aktuell att använda sig av då uppsatsens syfte bygger 

på att problematisera problemformuleringen.  Genom att applicera Bacchis teori och hennes 

diskursanalytiska frågor hoppas jag kunna bida till debatten kring värnplikten på ett annorlunda 

sätt från tidigare forskning genom att fokusera på problemrepresentation i debatten. Genom 

Bacchis teori möjliggörs det att synliggöra vilka bakomliggande värderingar som fanns i 

debatten när värnplikten avvecklades, något som det tidigare inte lagts så mycket fokus kring 

när värnplikten har debatterats.    

 

Bacchi har en grundläggande utgångspunkt där hon anser att personers uppfattningar kring 

problem kommer bestämma den eventuella lösningens utgång (Bacchi 1999:1). Hur människor 

ser och värderar saker bestämmer utgången. En viktig aspekt kring policyanalyser blir därför att 

”diagnostisera” problemet, vad är problemet, och hur blir problemet representerat i en särskild 

policydebatt? Inom styrprocesser och policyanalyser är problematiseringar centrala, men 

istället för att acceptera att vissa saker och situationer beskrivs som typiska problem måste 

istället fokus hamna på att kunna urskilja hur problem faktiskt framställs i olika sammanhang. 

När ett problem skall undersökas är det de underliggande uppfattningarna som står i centrum 

och diskursanalysen möjliggör att finna dem. Bacchis diskursanalys skiljer sig något ifrån 

traditionella policyanalyser då hon huvudsakligen vill visa att lösningen till ett problem går att 

finna och är beroende av vilken framställning problemet har, som i sin tur har påverkats och är 

beroende av underliggande värderingar. Det uppstår en problematik, enligt Bacchi, som anser 

att traditionella policyanalyser söker efter vilka underliggande värderingar som finns och då 

utgår de traditionella policyanalyserna ifrån den eventuella ”lösningen” till det problem som 

anses råda. Därför blir inte det centrala lösningen, utan det som istället det skall läggas fokus 

vid är den presenterade problembilden och den viktiga frågan blir Hur framställs egentligen ett 

problem? Genom att applicera Bacchis ”Vad är problemet”? Ger det oss möjlighet att fokusera 

på de sammanlänkningar som finns emellan policyområden och reflektera kring problem som 

inte diskuteras på grund hur problemen blir representerade (Bacchi 1999:10). Bacchi riktar 

kritik mot policyanalyser där problemen redan är givna (Bacchi 1999:19). Det är den politik 

som drivs som ger upphov till vilka politiska problem som råder. En slutsats som går att se av 

Bacchi är att fokuseringen inte skall läggas på de bestämmande aktörerna utan att fokus ligger 

vid diskurserna. 
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Bacchis angreppsätt är en form av policyanalys. För att kunna analysera vilka 

problematiseringar som råder i den politiska debatten kommer jag applicera Bacchis 

diskursanalytiska frågor (Bacchi 1999:12). Nedan presenteras Bacchis diskursanalytiska frågor, 

och sedan det urval som har gjorts angående hennes frågor: 

2.3 Bacchis diskursanalytiska frågor  
	  

• Vad är det som är problemet? Hur blir problemet representerat i en särskild policy? 

• Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom representationen av problemet? 

• Hur har denna representation av problemet uppstått? 

• Vad är det som finns kvar oproblematiserat i problemrepresentationen?  

• Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

• Hur har denna representation av problemet spridits och försvarats? Hur kan den bli 

ifrågasatt och ersättas? (Bacchi 1999:12) (Egen översättning) 

 
Av de presenterade frågorna kommer jag i min studie endast att utgå ifrån tre av Bacchis 

diskursanalytiska frågor. Nedan visas de valda frågorna: 

 

• Vad är det som är problemet? Hur blir problemet representerat i en särskild policy? 

 

• Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

 

• Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

 

Detta urval har jag valt med tanke på uppsatsen syfte. Dessa frågor är de mest lämpade för att 

kunna uppnå mitt syfte där jag vill reda ut problematiseringar i debatten kring avvecklingen av 

den allmänna värnplikten. Detta görs genom att urskilja skillnader gällande 

problemrepresentationer i debatten mellan regeringen och oppositionen. För att främst kunna se 

problematiseringar och den representerade problembilden används en specifik diskursanalytisk 

fråga av Bacchi ”Vad är problemet, och hur blir problemet representerat i en särskild policy?” 

Frågan möjliggör oss att se vilka problematiseringar som faktiskt föreligger. Genom att 

applicera Bacchis fråga ”Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom representationen 

av problemet?” möjliggörs det att få ett ytterligare djup och en mer ingående analys över vilka 
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antaganden som ligger bakom de problematiseringar som råder i debatten. Även frågan 

angående vilka effekter som produceras av problemrepresentationen kommer att analyseras i 

studien för att kunna se vilka effekter problemrepresentationen ger upphov till i 

försvarspolitiken.  

2.4 Metod 
De centrala aspekterna i uppsatsen är diskursanalysen och Bacchis ansats. Studieobjekten som 

har använts i debatten kring avvecklingen av värnplikten är den gällande riksdagsdebatten och 

den tillhörande propositionen samt försvarsutskottets betänkande. En fallstudie är fokuserad på 

en förekomst av ett specifikt fenomen och har till avsikt att ge en grundlig reflektion över en 

händelse (Denscombe 2009:59). En fallstudie lämpar sig väl vid småskaliga undersökningar 

och det är ett relativt brett tillvägagångsätt när det gäller samhällsforskning. En fallstudie ligger 

som tillvägagångsätt för min studie och fallstudien är lämpad när fokus riktas mot enskilda och 

specifika enheter, vilket det gör i min studie. Genom att jag har en specifik undersökningsenhet 

får jag större möjligheter att göra djupgående reflektioner som kanske skulle ha varit omöjliga 

att genomföra om ett annat tillvägagångssätt valdes och som hade givit upphov till att en mer 

ytlig undersökning gjordes. 

 

Avsikten med uppsatsen är att undersöka problematiseringar och problemrepresentationer i 

riksdagsdebatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten. Med tanke på mitt syfte och 

den undersökning jag gör kommer jag inte generalisera utifrån de resultat som framkommer 

utan jag vill förstå fallet i sig, avsikten med forskningen är att reda ut de problematiseringar 

som finns i debatten angående avvecklingen.  

2.5 Diskursanalys som metod och teori 
När en diskursanalys genomförs finns det inga färdiga mallar att gå efter utan varje forskare får 

utveckla sitt eget analysverktyg. Eftersom det inte finns en specifik metod inom 

diskursanalysen kan begreppet därför uppfattas som diffust. I uppsatsen råder ett 

diskursanalytiskt angreppssätt men diskursanalysen skall inte endast ses som en metod för 

analys av data, utan diskursanalysen är en metodisk och teoretisk helhet (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:10).  Diskursanalysen är bestående av epistemologiska och ontologiska premisser 

angående språkets betydelse inom sociala domäner. Diskursanalysen är även bestående av 

metodologiska riktlinjer och teoretiska modeller, samt särskilda riktlinjer för att kunna 

möjliggöra en språkanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000:10). Sammanfattningsvis går 
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det att säga att diskursanalysens metod och teori går ihop. Detta betyder att analysmodellen 

måste bestå av en teoretisk grund för att kunna bli applicerbar som analysverktyg. I denna 

uppsats består den teoretiska grunden av Bacchi och hennes diskursanalytiska frågor används 

som ett analysverktyg. För att en diskursanalys skall kunna möjliggöras måste de filosofiska 

premisserna accepteras för att kunna applicera diskursanalysen som metod i undersökningen. 

Inom ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt kan man enligt Winther Jørgensen & Phillips 

formulera ”sitt eget paket” inom diskursanalysen genom att verktyg från olika 

diskursanalytiska perspektiv kombineras (Winther Jørgensen & Phillips 2000:10). Inför en 

diskursanalys sätter författaren upp ramar för analysen beroende av vilka val och avgränsningar 

som görs. I mitt fal har jag valt att använda mig av Bacchis diskursanalytiska frågor och jag har 

valt att avgränsa mig till tre av dem. Teorin i denna undersökning kan ses genom att diskursen 

är ett uttryck för de idéer och förslag som finns i policydokumenten. Metoden kan ses som att 

påvisa de diskursiva idéer och tankegångar som finns i de olika texterna genom att analysera 

dem, teorin och metoden är sammanlänkande med varandra.  

2.6 Material- urval och avgränsning 
Det material som har används och som utgör underlag för den analytiska delen av uppsatsen är 

följande: 

• Proposition 2008/09:140 Ett Användbart försvar Stockholm: Försvarsdepartementet 

• Försvarsutskottets betänkande 2008/09: FöU10 

• Riksdagsdebatt (2008) Protokoll 2008/09:131   

Eftersom min forskningsidé går ut på att analysera vilka problematiseringar som fanns vid 

debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten, blir propositionen ”Ett användbart 

försvar” som låg till grund för avvecklingen aktuell att analysera. Genom att jag applicerar 

Bacchis diskursanalytiska frågor är det nödvändigt att använda sig av policydokument då 

metoden syftar till och är inriktad på studiet av policydokument. Propositionen 2008/09:140 

”Ett användbart försvar” är förslaget från regeringen och slutsatsen till de problematiseringar 

som finns är att avveckla den allmänna värnplikten, till förmån för ett frivilligt försvar. 

Ytterligare en stor del av det empiriska materialet är analyserat utifrån riksdagsdebatten den 12 

juni 2008 och dess protokoll 2008/09:131. Genom att analysera riksdagsdebatten framgår 

oppositionens problematiseringar och problemrepresentationer kring avvecklingen av den 

allmänna värnplikten. Riksdagsdebatten möjliggör att se om det finns andra problematiseringar 

än de som finns i propositionen. Försvarsutskottets betänkande har analyserats för att 
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ytterligare kunna undersöka problemrepresentation och hur den formuleras i riksdagen. 

Materialet analyseras för att forskningsfrågan skall kunna besvaras och genom att 

propositionen används för att utreda problematiserar och riksdagsdebatten och 

försvarsutskottets betänkande används för att reda ut riksdagens problemrepresentationer så 

möjliggör materialet att jag undersöker det jag vill undersöka och för att validitet skall uppnås.   

2.6.1 Materiell avgränsning 

För att kunna stärka en diskursanalys validitet går det att se till analysens sammanhang. För att 

analysen skall vara trovärdig så ska material som inte passar in i den diskursanalytiska analysen 

undvikas. Den faktiska analysens påståenden som görs ska istället stärka sammanhanget i 

diskursen (Winther Jørgensen & Phillips 2000:123). Med tanke på detta har jag valt tre 

huvudmaterial som jag utgår ifrån för att undvika en analys som är spretig och gjord på olika 

material som inte är lika relevanta. Jag har med detta i åtanke valt att inte analysera material 

som har givit upphov till regeringens proposition som exempelvis utredningsförslag. Med tanke 

på den tidsram som finns och det syfte som föreligger har jag valt att inte analyserat 

mediedebatten kring debatten. Avgränsningen är begränsad till att endast propositionen ”Ett 

användbart försvar” används för diskursanalysen.  

2.7 Avgränsning 
Uppsatsens avgränsning är bestående av tre huvudmaterial som ligger till grund för 

diskursanalysen. Uppsatsen är även avgränsad i den mån att diskursanalysen är bestående av 

Bacchis inriktning inom det diskursanalytiska fältet, där det är de argument som är för 

avvecklingen av den allmänna värnplikten som det kommer fokuseras på. Det har även skett en 

avgränsning i analytiskt omfång vad det gäller Bacchis diskursanalytiska frågor då endast tre av 

sex frågor används i studien för att mitt huvudsakliga syfte skall uppnås.   

2.8 Analysprocess 

2.8.1 Analytiska utgångspunkter 

När en kvalitativ textanalys genomförs finns det olika tillvägagångsätt att använda. Ett möjligt 

analysinstrument är att författaren upprättar ett kodningsschema, som anger vad som skall 

noteras i det material som undersöks (Bergström & Boréus 2012:54).  Om man använder sig av 

kodschema vid manuell analys så noteras förekomsten av något. Vissa ord kan exempelvis 

noteras med hjälp av en siffra. Denna typ av analysinstrument som metod för att strukturera 

text logiskt går att genomföra väl om författaren gör en innehållsanalys för exempel. Min 
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kvalitativa textanalys har dock en diskursiv premiss som syftar till ett noggrant granskande av 

det empiriska materialet utifrån ett induktivt angreppssätt. Bacchis teori används och är 

anpassad till att kunna hantera det empiriska materialet.  

2.8.2 Diskursanalys i praktiken 

I den kvalitativa analysprocessen är första steget att göra materialet hanterbart och få en 

överblick för att eventuellt kunna urskilja eventuella mönster (Hjerm et al. 2014:91). Jag 

började därför koda materialet grovt, där tre huvudmaterial har analyserats och materialen är 

proposition 2008/09:140, Försvarsutskottets betänkande 2008/09: FöU10 och den tillhörande 

riksdagsdebatten. Kodningen utgår från Bacchis tre valda diskursanalytiska frågor. Till en 

början utgick jag från frågan Vad är problemet i propositionen som ger upphov till 

avvecklingen av den allmänna värnplikten. För att tydliggöra min analys har jag redovisat citat 

som bygger upp analysen. 

 

En generell kritik mot diskursanalysen är att transparensen riskerar att bli bristande genom att 

diskursanalysen är bestående av flera steg och därför kan kopplingen mellan slutsats och empiri 

bli relativt oklar. Det finns en problembild som visar på att diskursanalysen kan uppfattas som 

abstrakt (Bergström & Boréus 2012:403). För att göra så att detta problem undviks i min studie 

försöker jag visa en tydlig transparens genom analysen där citat och förklaringar av citat bygger 

fram analysen. 

2.8.3 Typcitat 

För att tydligt kunna visa på vad som ligger bakom mina analytiska resonemang används 

exemplifierande typcitat som kommer från det empiriska materialet. Typcitaten möjliggör att se 

varför mitt resonemang ser ut som det gör. Nedan visas hur ett typcitat ser ut i den empiriska 

delen: 

 

Regeringen delar försvarsberedningens bedömning att någon storskalig aggression mot 

något enskilt medlemsland i EU idag inte bedöms som trolig. (Prop. 2008/09:140 s.30)   

 

Ovanstående citat tolkas som att det inte finns något reellt hot mot något av EU; s 

medlemsländer och detta innefattar även Sverige. Av citatet går det även att se att regeringen 

och försvarsberedningen är överens om problemrepresentationen. Genom att tydliggöra typcitat 

kan jag sedan utifrån det empiriska materialet komma fram till egna tolkningar. Det är 

typcitaten som ligger till grund för att visa på vilka problematiseringar och 
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problemrepresentationer som råder. Och genom typcitaten och problematiseringarna möjliggör 

det sedan att besvara Bacchis diskursanalytiska frågor.  

2.9 Forskarens roll 
Diskursanalysens utgångspunkt är att verkligheten aldrig kan nås utanför diskursen, det som 

blir föremålet för diskursanalysen är diskursen i sig, som i mitt fall blir 

undersökningsmaterialet och det är diskursen i det som skall undersökas. Arbetet går ut på att 

se vilka mönster och riktningar det finns i utsagorna. Genom att studera mönster i diskursiva 

framställningar går det att se vilka sociala konsekvenser som blir resultatet. Diskursanalysen 

vilar på en acceptans att vi lever i en verklighet som är socialt skapad och där sanningen är 

diskursivt skapad, hur ska forskaren förhålla sig till sanningen? Hur kan min representation av 

verkligheten av världen vara mer trovärdig än din representation av verkligheten. Om en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt råder går denna problematik ej att lösa (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:28). Dock finns detta problem för alla forskare när man intar olika 

positioner som har skilda syner kring verkligheten, men genom att vara medveten om detta går 

det att reflektera kring detta när analys genomförs. All slags textanalys innebär ett problem 

avseende forskarens roll, något som har funnits med i åtanke under min forskningsprocess. 

Bacchi nämner även hon att det är viktigt att vara medveten om faktorer som kan äventyra den 

egna uppfattningen (Bacchi 1999:62). Med detta i åtanke är jag medveten om den problematik 

som finns och genom att belysa citat som ligger bakom analysen råder det en transparens i 

analysarbetet.   
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3. Empiri och analys 

3.1 Ett politiskt förslag- Proposition 2008/09:140  

Propositionen 2008/09:140 är regeringens förslag till den nya försvarsinriktningen för Sverige 

som innebär en avveckling av den allmänna värnplikten till förmån för ett insatsförsvar. De 

huvudsakliga tankegångarna som finns i dokumentet är att regeringen vill erhålla en ny 

försvarsinriktning som är modern och anpassad efter den rådande hotbilden. Nedan kommer 

relevanta citat användas och diskuteras för att särskilt belysa de viktigaste argumenten som 

framkommer i dokumentet.  

3.1.1 Den förändrade hotbilden kräver en högre tillgänglighet 

En problematisering som går att urskilja i propositionen 2008/09:140 ”Ett användbart försvar” 

är att den säkerhetspolitiska hotbilden förändras, världens konflikter ser inte ut som de gjorde 

för tjugo år sedan, enligt regeringen. För att kunna bemöta de nya hoten krävs en förändring, en 

modernisering av försvaret. Det behövs enligt regeringen en högre tillgänglighet i försvaret. 

”Den inneboende flexibiliteten i det insatsförsvar som regeringen föreslår gör försvaret bättre 

skickat att kunna hantera en bred och föränderlig hotbild” (Prop. 2008/09:140 s.8). 

 

Propositionen går igenom en säkerhetspolitisk omvärldsbeskrivning där olika regioner 

analyseras och där de nya hoten tas upp (Prop. 2008/09:140 s.16). Nedan belyses ett citat där de 

nya hoten beskrivs: 

 

Utmaningar och hot mot målen för vår säkerhet är föränderliga, gränslösa och komplexa. 

Vissa av dessa utmaningar och hot är svåra att förutse och kan uppstå plötsligt. (Prop. 

2008/09:140 s.9) 

 

Genom att analysera omvärldsbeskrivningen går det att se vilken syn på världen regeringen har. 

Propositionen går igenom Georgien som ett exempel på de nya konflikterna, som snabbt 

uppkommer och genom det visar regeringen på att en hög tillgänglighet för försvaret är 

behövligt (Prop. 2008/09:140 s.28). Konflikten i Georgien avgjordes under de två inledande 

dagarna i konflikten och ungefär 2000 ryska soldater var i Georgien mycket snabbt. Ur 

propositionen går det att tolka att förändringen i de nya hotbilderna är ett resultat av en mer 

modern värld. Omvärldsbeskrivningen som regeringen gör ligger till grund för att visa att 

Sverige behöver ett nytt försvar, det gamla invasionsförsvaret är inte aktuellt. Om man 
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applicerar Bacchis diskursanalytiska fråga om vad som är problemet, är problemet enligt 

regeringen att det skett en förändring av hotbilden, därför behövs det en förändring av 

försvaret. Nedan visas ett citat ur propositionen som beskriver den nya hotutvecklingen:    

 

Utvecklingen inom det informationsteknologiska och inom kommunikationstekniken har 

inneburit att överföring av teknisk kompetens och taktisk kompetens mellan olika grupper 

och regioner sker snabbt. Det innebär också att hotutvecklingen i en del av världen 

relativt snabbt förändras och även kan påverka utvecklingen i ett annat geografiskt 

område. (Prop. 2008/09:140 s.29) 

 

Ur propositionen går det att tolka att de nya hoten inte längre rör sig om enbart statliga aktörer, 

utan icke-statliga hot är en relativt ny företeelse. ”Storskalig terrorism är ett annat exempel på 

när icke-statliga aktörer kan utgöra ett hot mot vår säkerhet oavsett var attacken inträffar” 

(Prop. 2008/09:140 s.28). Den förändring som skett i världen har givit upphov till en 

globalisering som innebär en säkerpolitisk förändring. Genom att ytterligare visa på ”den nya 

världen” enligt regeringen så lägger de fram en problematisering där det gamla 

invasionsförsvaret inte passar till problembilden, istället blir ett insatsförsvar som skall vara 

mer tillgängligt lösningen för regeringen. Nedan belyses ett citat angående de nya 

utmaningarna:      

 

Utmaningar och hot mot vår säkerhet är föränderliga, gränslösa och komplexa. Även hot i 

form av pandemier och miljökatastrofer kan utgöra hot mot Sveriges säkerhet. 

Klimatförändringar utgör ett av de allvarligaste hoten mot människors säkerhet och 

grundläggande levnadsvillkor. I en globaliserad värld ökar risken för att en ekonomisk 

kris kan få konsekvenser för det säkerhetspolitiska läget. (Prop. 2008/09:140 s.28) 

 

Propositionen beskriver att Sverige delar intressen och säkerhetspolitiska utgångspunkter med 

de övriga nordiska länderna (Prop. 2008/09:140 s.16). I propositionen framkommer det att 

Sverige ställer sig bakom solidaritetsförklaringen, ”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt 

om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett medlemsland eller nordiskt land” (Prop. 

2008/09:140 s.29). 

 

De försvarspolitiska utgångspunkterna som propositionen utgår ifrån är ”Förmågan till väpnad 

strid bör utgöra grunden för att upprätthålla och utveckla ett militärt försvar (Prop. 2008/09:140 

s.33). Den lösning som det fokuseras på i propositionen för att kunna hantera 
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problematiseringen vad det gäller de nya säkerhetspolitiska hoten är att försvarsförmågan i 

Sverige kommer öka genom att fokus riktas till att öka försvarets användbarhet och 

tillgänglighet (Prop. 2008/09:140 s.8).  

 

En enskild lösning som det går att tolka ur propositionen kan kopplas till ordet tillgänglighet. 

Tillsammans med användbarhet står tillgänglighet som representation för ett system som är 

baserat på frivillighet (Prop. 2008/09:140 s.10). Genom att öka den operativa tillgängligheten 

samt flexibiliteten får försvaret en bättre utgångspunkt för att kunna stå emot konflikter och 

kriser enligt regeringen, ett insatsförsvar är bättre lämpat än ett invasionsförsvar. Den operativa 

tillgängligheten har även förmåga att bemöta konflikter som uppstår med kort varsel (Prop. 

2008/09:140 s.8). Regeringen anser att det svenska försvaret blir starkare i och med fler antal 

användbara och tillgängliga förbund.  

 

Målet med propositionen och det som går att tolka ur propositionen är att Sverige skall erhålla 

ett tillgängligt och rörligt insatsförsvar. Den ökade tillgängligheten ses i propositionen som ett 

krav för att kunna bemöta framtida hot av ny karaktär. Den nya inriktningen i försvaret där 

regeringen dels vill satsa på det nordiska samarbetet tillsammans med den ökade 

tillgängligheten gör det möjligt att bemöta dessa nya hot, tillskillnad från värnplikten som 

enligt regeringen inte kan besegra framtida hot. Problemet enligt regeringen är att de nya hoten 

som är ett resultat av globaliseringen runt om i världen kräver en högre tillgänglighet, en högre 

tillgänglighet kan både ses som en del av problemet då den behöver öka, men även som 

lösningen till problemet. Nedan appliceras Bacchis diskursanalytiska frågor kring problemet.  

Problemrepresentation 

 

Vad är det som är problemet? Hur blir problemet representerat i en särskild policy? 

 

- Problemet som framkommer i propositionen är att den säkerhetspolitiska hotbilden förändras 

och för att kunna bemöta de nya hoten krävs en förändring. Regeringen visar att omvärlden har 

förändrats. Tillgängligheten i försvaret behöver öka. Problemet blir representerat genom att 

regeringen beskriver att genom att öka den operativa tillgängligheten samt flexibiliteten får 

försvaret en bättre utgångspunkt för att kunna stå emot konflikter och kriser. 
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Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom representationen av problemet? 

 

- De antaganden regeringen visar ligga bakom representationen av problemet går att se genom 

regeringens beskrivning angående att hot och utmaningar förändras och är komplexa för vår 

säkerhet. Genom att ha en hög tillgänglighet anpassar sig försvaret och får en ökad kapacitet för 

att kunna bemöta de nya hoten enligt regeringen. Genom att ha frivillighet istället för värnplikt 

så råder frivillighet i uttagandet och skyldighet att delta i insatser vilket leder till att Sveriges 

försvarsförmåga ökar. 

 

Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

 

- De effekter som produceras av denna problemrepresentation uppstår genom att regeringen 

visar på en omvärldsbeskrivning där den säkerhetspolitiska hotbilden står i förändring. Genom 

omvärldsbeskrivningen vill regeringen visa att det krävs en förändring i försvaret för att bemöta 

den nya säkerhetspolitiska hotbilden. Effekterna av problemrepresentationen som regeringen 

presenterar genom att visa att det behövs en ökad tillgänglighet i försvaret. Det gamla försvaret 

med den allmänna värnplikten passar inte den representerade problembilden. De effekter som 

blir resultatet av problemrepresentationen är lösningen angående en högre tillgänglighet, denna 

lösning passar perfekt för att bemöta regeringens problemrepresentation. Detta exempel går att 

relatera till inledningen i uppsatsen där ”The politics of representation” presenteras, och detta 

visar även på att genom hur ett problem framställs, bestäms även lösningen därefter.    

 

3.1.2 Den förändrade hotbilden kräver en högre användbarhet 

En liknande problematisering råder i propositionen som den som tidigare nämnts och även den 

förhåller sig till den förändrade hotbilden. Denna problematisering är att hotbilden mot Sverige 

är förändrad sedan det kalla kriget. Det råder ingen specifik hotbild längre mot Sverige som det 

gjorde under det kalla kriget och globaliseringen och moderniseringen ger upphov till att det 

behövs en förändring i Sveriges militär. ”Ett enskilt militärt väpnat angrepp mot Sverige är 

fortsatt osannolikt under överskådlig tid” (Prop. 2008/09:140 s.28). Nedan visas ett citat där 

regeringen visar på den reella hotbilden mot medlemsländerna i EU:  

 

Regeringen delar försvarsberedningens bedömning att någon storskalig aggression mot 

något enskilt medlemsland i EU idag inte bedöms som trolig. (Prop. 2008/09:140 s.30)   
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Lösningen som går att tolka ur propositionen för att kunna bemöta problemet med att Sverige 

idag inte har en likadan hotbild kopplad till sig som under det kalla kriget är genom att öka 

användbarheten. Sveriges försvarsförmåga har möjlighet att öka genom att användbarheten 

stärks. (Prop. 2008/09:140 s.8). Det förändrade läget runt om i världen med en 

världsomfattande globalisering har givit upphov till att Sveriges situation inte ser ut som den 

gjorde för tjugo år sedan och lösningen för att försvaret skall vara tidsenligt är att öka 

användbarheten. Ur citatet nedan går det att tolka att problemet för regeringen är att världen är 

förändrad och invasionsförsvaret är inte en aktualitet längre:   

 

Kravet på användbarhet här och nu måste kunna tillgodoses. För att kunna möta och 

hantera kriser och konflikter som kan uppstå med kort varsel krävs att försvaret är 

operativt tillgängligt och flexibelt. (Prop. 2008/09:140 s.34)   

 

I propositionen går det att tyda att genom den principiella inriktningen angående 

användbarheten möjliggörs en ökad handlingsfrihet i försvarspolitiken enligt regeringen. Den 

flexibilitet som förs med i det nya insatsförsvaret ger upphov till att Sverige bättre har förmåga 

att hantera en förändrad hotbild enligt regeringen. Utifrån citatet nedan går det att tolka att för 

att kunna uppnå ett användbart försvar ställs det nya krav på operativ förmåga samt en ny 

insatsorganisation enligt regeringen: 

 

Nya krav på operativ förmåga, en ny insatsorganisation där arméstridskrafterna i 

huvudsak kommer att användas i behovssammansatta fördefinierade 

bataljonsstridsgrupper, ett nytt personalförsörjningssystem, utvecklade principer för 

anskaffning av material, en utvecklad syn på civil-militär samverkan och mer 

internationellt samarbete samt ökad samverkan med våra grannländer. (Prop. 2008/09:140 

s.10)  

 

Ur propositionen går det att se att ett försvar i användning ger upphov till att försvarets 

möjligheter till att snabbt kunna växla emellan miljöer och konflikter blir en aktualitet enligt 

regeringen (Prop. 2008/09:140 s.10). Genom att utgå från frågan Vad är problemet? går det att 

tolka att problemet för regeringen är att tiden efter kalla kriget har givit upphov till att den 

hotbild som var under kalla kriget inte längre är aktuell, och lösningen enligt regeringen är att 

tillämpa ett ökat användbart försvar som kan hantera den nya hotbilden. Citatet nedan belyser 

komplexiteten med hotbilden: 
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Utmaningar och hot mot målen för vår säkerhet är föränderliga, gränslösa och komplexa. 

Vissa av dessa utmaningar och hot är svåra att förutse och kan uppstå plötsligt, medan 

andra successivt växer fram. (Prop. 2008/09:140 s.9) 

 

Ur propositionen går det att tolka att de nya förbanden ska vara användbara i Sveriges 

närområden och utanför Sveriges närområden samt i Sverige. Värnpliktens avveckling till 

förmån för ett användbart försvar framförs dels genom citatet ”Personalförsörjningen 

moderniseras så att frivillighet istället för värnplikt utgör grunden för bemanningen av 

insatsorganisationen (Prop. 2008/09:140 s.11). I det användbara och tillgängliga försvaret 

kommer endast en begränsad mängd soldater tjänstgöra under heltid, huvuddelen av soldaterna 

kommer vara kontraktsanställda. Det användbara försvaret är bestående av frivillighet i 

uttagningen men skyldighet råder sedan till att bidra i insatser som skall kunna användas på en 

gång, något som skiljer sig från den tidigare värnplikten. Problemet som regeringen har går att 

tolkas genom att en globaliserad värld har givit upphov till att även Sverige får en ny och 

annorlunda hotbild mot sig än tidigare. Liksom aspekten med den ökade tillgängligheten så är 

den ökade användbarheten dels en lösning till hotbilden mot Sverige men det är även ett 

problem att det råder en för liten användbarhet i det nuvarande försvaret, därför behövs det en 

förändring. Nedan appliceras Bacchis diskursanalytiska frågor kring problemet.  

      

Problemrepresentation 

 

Vad är det som är problemet? Hur blir problemet representerat i en särskild policy? 

 

- Problemet som kan tolkas ur propositionen är att Sverige idag inte har en likadan hotbild som 

under kalla kriget, en förändring har skett runt i världen genom globaliseringen och detta ger 

upphov till att användbarheten i försvaret behöver öka. Problemet blir representerat i 

propositionen genom att regeringen beskriver att den principiella inriktningen angående 

användbarheten ger upphov till en ökad handlingsfrihet i försvarspolitiken. 
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Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom representationen av problemet? 

 

- De antaganden som kan tolkas ligga bakom problemrepresentationen framgår av citatet ”Ett 

enskilt militärt väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid” som 

visar på att en konkret hotbild inte är kopplad till oss på liknande sätt som under kalla kriget 

(Prop. 2008/09:140 s.28). Ur propositionen går det att tolka att regeringen anser att den 

flexibilitet och användbarhet som det nya insatsförsvaret innebär, möjliggör att Sverige bättre 

har förmåga att hantera en annorlunda hotbild än den vi hade under kalla kriget. 

 

Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

 

- De effekter som produceras av denna problemrepresentation uppstår genom att regeringen 

målar upp en bild i propositionen där man visar att den behöver mötas med en förändring, i 

detta fall är effekten avvecklingen av den allmänna värnplikten. Den representerade 

problembilden visar på ett försvar där effekten blir att det behövs en högre användbarhet inom 

försvaret och detta möjliggörs genom ett insatsförsvar som anses vara lösningen på problemet. 

Den problemrepresentation som regeringen lägger fram passar väl till dess lösning. Genom att 

regeringen belyser svaga punkter med det gamla försvaret och bemöter dessa med en lösning 

som besvarar problemet blir effekten av problemrepresentationen att lösningen passar till 

problemet.     

 

3.1.3 Insatsförsvar 

En ytterligare problematisering som går att uppfatta av propositionen är att den allmänna 

värnplikten inte längre möter dagens hot och sedan det kalla kriget råder en förändrad hotbild 

mot Sverige samt att värnplikten inte är kostnadseffektiv. Ur propositionen går det att tolka att 

värnplikten bör slopas och istället för ett invasionsförsvar behövs ett insatsförsvar enligt 

regeringen, citatet nedan beskriver detta:  

 

Dagens pliktsystem uppvisar ett antal allvarliga brister. Framför allt när det gäller 

förbandens tillgänglighet, användbarhet för insatser internationellt och möjligheterna till 

effektiv samövning, utbildning och personalplanering. (Prop. 2008/09:140 s.77) 

 

Propositionen belyser att för att kunna uppnå ett mer användbart och tillgängligt system bör 

förbanden bemannas med personal som frivilligt ansöker om tjänst. ”Regeringen menar att 
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pliktsystemets idé inte svarar mot de uppgifter och krav på operativ förmåga som regeringen 

föreslår i denna proposition” (Prop. 2008/09:140 s.77). Ur propositionen går det att tolka att de 

förändringar som har skett runt om i världen den senaste tiden gör att tiden nu skiljer sig ifrån 

när värnplikten infördes och de villkor som var då existerar inte längre. Om Bacchis 

diskursanalytiska fråga tillämpas om vad som är problemet, går det att tolka att problemet 

enligt regeringen att värnplikten är problematisk och den är inte längre tidsenlig och bör därför 

slopas. Citatet nedan visar på att värnplikten inte längre är tidsenlig: 

   

Då ett enskilt angrepp mot Sverige bedöms osannolikt under överskådlig tid finns det 

inget av en insatsorganisation som först efter mobilisering kan försvara Sverige. 

Personalförsörjningssystemet behöver därför inte utformas för att kunna bemanna en i 

förhållande till landets befolkning stor insatsorganisation, något som var en orsak till att 

värnpliktsystemet infördes. (Prop. 2008/09:140 s.77)  

 

I proposition går det att se att för att kunna stärka Sveriges säkerhet är internationella insatser 

viktiga enligt regeringen. Propositionen kan tolkas som att den globaliserade världen har givit 

upphov till att oroligheter snabbt kan förflytta sig emellan platser och därför är det viktigt att 

kunna vara med och påverka internationellt. Citatet nedan belyser att värnplikten inte är 

lämplig för internationella insatser: 

 

Många hot mot Sveriges säkerhet är av sådant slag att de effektivast möts genom insatser 

utanför Sveriges gränser. Eftersom tjänstgöring enligt lagen om totalförsvarsplikt inte är 

tillämplig på insatser internationellt innebär det att förband där soldaterna är uttagna med 

plikt inte kan användas för insatser internationellt. (Prop. 2008/09:140 s.78)       

 

Det går att tolka ur propositionen att den allmänna värnplikten som Sverige haft sedan början 

av 1900 talet är problematisk enligt regeringen. Ur citatet nedan går det att tolka att värnplikten 

ger upphov till att lärdom och erfarenhet försvinner genom att det råder frivillighet i insatser 

enligt regeringen. Insatsförsvaret är bestående av frivillighet i uttagningen men skyldighet råder 

sedan till att bidra i insatser, som skall kunna användas på en gång, något som skiljer sig från 

den tidigare värnplikten. Nedan belyses ett citat där regeringen beskriver att den nuvarande 

försvarsplikten inte är kostnadseffektiv:  

 

Detta medför dels krav på ytterligare utbildningsinsatser, dels behövs samträning av det 

förband som skapats och dels kan det finnas brist på sökanden med speciell kompetens. 
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Efter genomförd insats eller beredskapsperiod upplöses förbandet och den lärdom och 

erfarenhet som byggts upp inom förbandet går till stora delar förlorad. Med de nya kraven 

på insatsorganisation är dagens personalförsörjningssystem, som baseras på total 

försvarsplikt inte kostnadseffektiv. (Prop. 2008/09:140 s.78) 

 

Citaten kan tolkas som att syftet med propositionen är att avveckla den allmänna värnplikten 

till förmån för ett insatsförsvar. Problemet regeringen ser är att värnplikten inte är tidsenlig och 

modern. De förändringar som sker runt om i världen gör att det svenska försvaret behöver 

förändras. För 100 år sedan när värnplikten antogs i Sverige var värnplikten passande men det 

är den inte längre enligt regeringen. Värnplikten är problematisk enligt regeringen och 

problemet är att den finns och lösningen blir därför enligt regeringen att ett insatsförsvar skapas 

på bekostnad av den allmänna värnplikten. Nedan appliceras Bacchis diskursanalytiska frågor 

kring problemet.  

        

Problemrepresentation 

 

Vad är det som är problemet? Hur blir problemet representerat i en särskild policy? 

 

- Problemet som går att tolka ur propositionen är att den allmänna värnplikten inte längre är 

tidsenlig att använda sig av inom försvaret enligt regeringen. Problemet representeras enligt 

regeringen genom att påpeka att ett insatsförsvar är ett bättre alternativ och att värnplikten bör 

slopas. Istället för att erhålla ett invasionsförsvar behövs ett insatsförsvar i Sverige.  

 

Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom representationen av problemet? 

 

- De antaganden som ligger bakom representationen av problemet i propositionen är enligt 

regeringen att den allmänna värnplikten dels inte ses som kostnadseffektiv längre. Den nya 

hotbilden Sverige möter gör att det krävs internationella insatser, något den allmänna 

värnplikten inte kan bidra till. När värnplikten infördes fanns ett behov av ett invasionsförsvar, 

idag krävs ett försvar som kan mobilisera sig fortare i form av ett insatsförsvar.  
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Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

 

- De effekter som produceras av problemrepresentationen som uppstår genom att regeringen 

betonar att den allmänna värnplikten inte längre är tidsenlig och effekten av det blir att svenska 

värnplikten avvecklas till förmån för ett frivilligt försvar. Effekten av avvecklingen kring den 

allmänna värnplikten blir att Sverige övergår till ett insatsförsvar och en hundraårig period av 

värnplikten slopas officiellt. Regeringens problemrepresentation ger upphov till den största 

förändringen i det svenska försvaret i modern tid, representationen av problemet ger upphov till 

en svensk institutionell förändring. Genom att studera problemrepresentationen ger det upphov 

till att se vilken betydelse en representation av ett problem har, beroende av hur ett problem 

framställs i en policy konstrueras lösningen för att passa den givna problemrepresentationen.   

 

3.2 Skilda uppfattningar gällande problemrepresentationer i riksdagen 

3.2.1 Försvarsutskottets betänkande 2008/09: FöU10 

Försvarsutskottets betänkande från 2008 är en rapport från försvarsutskottet med motiverat 

förslag till riksdagsbeslut. Betänkandet innehåller tolv reservationer från socialdemokraterna, 

miljöpartiet och vänsterpartiet samt två särskilda yttranden från (mp) och (fp) 

(Försvarsutskottet 2008/09:78). Utskottet avstyrker samtliga motioner (Försvarsutskottet 

2008/09:4). Försvarsutskottets betänkande ger möjlighet till att se att det råder en politisk 

konflikt genom att studera reservationer. En reservation är en avvikande mening, i detta fall är 

reservationerna avvikande från propositionen 2008/09:140. Genom att studera reservationerna 

och särskilda yttranden framgår oenigheter som finns i förhållande till propositionen 

2008/09:140 ”Ett användbart försvar”. Reservationerna möjliggör att se och reda ut de 

problemrepresentationer som finns i riksdagsdebatten. De huvudsakliga aspekterna 

försvarsutskottet betonar i dokumentet är att de har anmärkningar på regeringens arbetssätt när 

de arbetet fram propositionen. Nedan kommer relevanta citat användas och diskuteras för att 

särskilt belysa de viktigaste argumenten som framkommer i dokumentet.         

 

3.2.1.1 Reservationer 

I försvarsutskottets betänkande går det att se att oppositionen har invändningar kring hur 

regeringens arbete kring propositionen sett ut. ”Regeringens process att ta fram den 
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försvarspolitiska inriktningspropositionen har varit rörig och svåröverskådlig samt präglats av 

återkommande förseningar” (Försvarsutskottet 2008/09:62). Oppositionen anser att det uppstår 

problematik i och med propositionen, då regeringen inte tagit vara på oppositionens utsträckta 

hand för att komma överens om försvarspolitiken och därmed minskar möjligheten till att det 

skall råda ett brett politiskt stöd för förslaget. Det går att tolka utifrån nedanstående citat att 

oppositionen är oense med regeringen över teknikaliteter. Här är det inte problematiseringar 

som skiljer sig åt mellan regeringen och oppositionen, utan det är hur regeringen har gått till 

väga:    

 

Vi har under hela processen aktivt bidragit till förutsättningarna att nå en bred politisk 

överenskommelse om försvarspolitiken, bl.a. i Försvarsberedningens arbete. Efter 

Försvarsberedningens rapport från juni 2008 hade regeringen också en i det närmaste 

unik möjlighet att åstadkomma en långsiktig inriktning av försvaret med ett brett 

politiskt stöd. Vi har stått beredda att aktivt bidra till det nödvändiga arbetet att 

konkretisera och utveckla beredningens slutsatser till ett inriktningsbeslut.  Denna unika 

möjlighet till en bred försvarspolitisk uppgörelse, av det slag som Sverige och svensk 

säkerhet förtjänar, har regeringen nu slarvat bort. Gång på gång har regeringen valt att 

inte ta emot oppositionens utsträckta hand. (s, v, mp) (Försvarsutskottet 2008/09:62) 

 

Ur utskottsbetänkandet går det att tolka att genom den nya propositionen bryts en lång svensk 

tradition att sträva efter överenskommelser inom försvarspolitiken över blockgränser. Citatet 

nedan visar att oppositionen anser detta vara beklagligt: 

 

Regeringen bryter därmed en lång svensk tradition att sträva efter blocköverskridande 

överenskommelser inom säkerhets- och försvarspolitiken. Det är djupt beklagligt, 

särskilt i ett läge där Försvarsmakten står inför så stora förändringar som nu är fallet.   

(s, v, mp) (Försvarsutskottet 2008/09:63) 

 
Försvarsutskottets betänkande visar att oppositionen är oense med regeringen kring ett flertal 

punkter som rör propositionen. Ur försvarsutskottets betänkande går det att tolka att 

oppositionen motsätter sig regeringens val av personalförsörjning. Oppositionen menar att 

personalförsörjning på ett sådant sätt som regeringen föreslår är mottagligt för 

konjunkturkänslighet samt att det kan leda till en försämrad kvalité av soldater. Citatet nedan 

beskriver detta:  
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Regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition bygger vidare på ett stort antal 

osäkerheter och oklara antaganden, inte minst vad gäller personalförsörjningen som 

ifrågasatts av såväl nationella som internationella experter. Det system som föreslås 

utgör ett äventyrligt paradigmskifte, på ett osäkert och oklart underlag, till på helt 

frivillig bas rekryterade heltidsanställda soldater. Erfarenheterna från bl.a. 

Nederländerna visar att ett sådant system kan bli oerhört konjunkturkänsligt med risk 

för ett stort antal vakanser och sänkt soldatkvalitet. (s, v, mp) (Försvarsutskottet 

2008/09:63)  

 

Utifrån citatet nedan går det att tolka att till skillnad från regeringens förslagna 

personalförsörjningssystem anser oppositionen att dess egen uppfattning kring 

personalförsörjning som bygger på mönstringsplikt och kortare värnplikt ger upphov till ett 

politiskt handlingsutrymme och stabilitet: 

 

Vårt förslag till system för personalförsörjning bygger på en könsneutral 

mönstringsplikt, i vilken samtliga ungdomar mönstrar via dator och ett antal av dem 

sedan genomgår en mer djupgående mönstring och antagningsprövning. Utifrån denna 

tas en grupp ut för en kortare värnpliktsutbildning på cirka tre månader. Därefter sker 

antagning, fortsatt utbildning och tjänstgöring på frivillig grund. Ett 

personalförsörjningssystem baserat på mönstringsplikt och kortare värnplikt skapar 

stabilitet och politiskt handlingsutrymme. (s, v, mp) (Försvarsutskottet 2008/09:63) 

 

I utskottsbetänkandet går det att se att oppositionen motsätter sig regeringens förslag angående 

heltidsanställda och menar att regeringens uppskattning om behovet heltidsanställda soldater är 

för högt, detta belyses i citatet nedan:  

 

Vi vill se ett militärt försvar där antalet heltidsanställda soldater är fortsatt minimerat och 

betydligt färre än vad regeringen presenterat. I stället bör den allra största delen av 

insatsorganisationen bemannas med frivilliga, kontrakterade soldater. (s, v, mp) 

(Försvarsutskottet 2008/09:66) 

 

Det huvudsakliga syftet med propositionen 2008/09:140 ”Ett användbart försvar” är att 

värnplikten avskaffas till förmån för ett frivilligt system. Oppositionen ifrågasätter regeringens 

antaganden till varför avskaffandet av den allmänna värnplikten är lösningen på de problem 

som råder. Utifrån citatet nedan går det att tolka att regeringens lösning med att avveckla den 
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allmänna värnplikten inte går i enlighet med oppositionens problematiseringar. Om Bacchis 

diskursanalytiska fråga vad är problemet appliceras, är problemet med stöd i citatet nedan att 

förslaget om avveckling av värnplikten bygger på ovissa antaganden och är därför inte den 

bästa lösningen enligt oppositionen: 

 

Det förslag om att ta bort värnplikten i fred som regeringen presenterar i sin proposition 

bygger på en rad osäkra antaganden och oklara förutsättningar, något som 

Försvarsmakten också påpekat i sitt underlag. Det innebär betydande risker för 

konjunkturkänslighet, rusande personalkostnader och svårigheter att nå rätt kompetenser. 

Det finns stor risk för att det leder till en Försvarsmakt med en alltför smal 

rekryteringsbas. Vi är inte beredda att, på en så osäker grund, medverka till detta slags 

vågspel med Sveriges försvar. Det bör ske en övergång till en bemanning av 

insatsförbanden baserad på frivillighet. Det bör genomföras försök med rekrytering, 

utbildning och kontraktsanställning innan systemet införs på bredd. (s, v, mp) 

(Försvarsutskottet 2008/09:69) 

 

Utifrån citatet nedan går det att se att oppositionen vill påpeka att det råder en splittring där 

folkpartiets åsikt kring Natomedlemskapet splittrar de borgerliga med bakgrund mot de 

ovanstående argumenten menar oppositionen att regeringen ensam får stå för propositionen och 

dess konsekvenser:  

 

Vi anser det vidare högst anmärkningsvärt att Folkpartiet både i detta betänkande och i 

yttrandet från utrikesutskottet fortsätter sitt vurmande för ett svenskt Natomedlemskap 

och visar på fortsatt borgerlig splittring. Mot bakgrund av det ovan anförda menar vi att 

regeringen ensam får ta ansvar för denna proposition och dess konsekvenser. Vi yrkar 

därför på avslag på propositionen. (s, v, mp) (Försvarsutskottet 2008/09:64) 

 

Ovanstående är de huvudsakliga reservationerna mot propositionen 2008/09:140. Genom dessa 

citat som utgör reservationerna går det att se och tolka att oppositionen inte är ense i frågan 

med regeringen angående avvecklingen av den allmänna värnplikten. De problematiseringar 

som regeringen framställer i propositionen är inte oppositionen ense med. Lösningen 

regeringen har är att avveckla den allmänna värnplikten, något som inte oppositionen ser som 

den bästa tänkbara lösningen. Det gemensamma problemet för de reservationer som finns går 

sammanfattningsvis att beskriva som att regerings proposition innehåller aspekter som gör att 
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oppositionen inte stöttar den. Nedan appliceras Bacchis diskursanalytiska frågor kring 

problemet.  

 

Problemrepresentation 

 

Vad är det som är problemet? Hur blir problemet representerat i en särskild policy? 

 

- Problemet är att propositionen enligt oppositionen är bestående av aspekter där oppositionen 

har skilda åsikter kring än regeringen, och därför stöttar inte oppositionen regerings 

proposition. Propositionen har enligt oppositionen medfört att en lång tradition av en strävan 

efter en överenskommelse inom försvarspolitiken över blockgränser är bruten. Oppositionen 

motsätter sig regeringens val angående personalförsörjning och heltidsanställda. Oppositionen 

påpekar även att det råder en splittring inom regeringen, där folkpartiets starka vilja till Nato 

medlemskap splittrar alliansen. Problemet blir representerat i försvarsutskottets betänkande dels 

genom citatet ”Mot bakgrund av det ovan anförda menar vi att regeringen ensam får ta ansvar 

för denna proposition och dess konsekvenser. Vi yrkar därför på avslag på propositionen” 

(Försvarsutskottet 2008/09:64).   

 

Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom representationen av problemet? 

 

- De antaganden som ligger bakom problemet är att oppositionen påpekar att regeringens 

proposition bygger på oklara antaganden. Detta visas genom citatet nedan: 

 

Det finns stor risk för att det leder till en Försvarsmakt med en alltför smal 

rekryteringsbas. Vi är inte beredda att, på en så osäker grund, medverka till detta slags 

vågspel med Sveriges försvar. Det bör ske en övergång till en bemanning av 

insatsförbanden baserad på frivillighet. Det bör genomföras försök med rekrytering, 

utbildning och kontraktsanställning innan systemet införs på bredd. (Försvarsutskottet 

2008/09:69) 
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Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

 

- De effekter som produceras av problemrepresentationen som uppstår genom att oppositionen 

ser aspekter med regeringens proposition som är problematiska. Dessa aspekter är bestående av 

att oppositionen har en annorlunda syn på personalförsörjningssystemet än den regeringen har 

samt att oppositionen tycker att regeringen har en splittring inom gruppen, något som äventyrar 

dess trovärdighet. Den problemrepresentation som råder gör att effekten blir att oppositionen 

yrkar på avslag av propositionen. Den problemrepresentation som oppositionen har stämmer 

inte överens med regeringens och det råder en konflikt emellan dess problemrepresentationer 

som i sin tur styr lösningen som därefter också kommer skilja sig åt om 

problemrepresentationen gör det. Genom att ett problem konstrueras utefter en 

problemrepresentation tillämpas lösningen så att den ska passa problemrepresentationen, eller 

så skapas lösning först och sedan produceras en passande problembild. Oavsett vilken ordning 

lösning och problembild skapas passar alltid lösning och problembild ihop, det är först när det 

råder olika problemrepresentationer lösningen skiljer sig åt, vilket det i detta fall visar.     

 

3.2.1.2 Särskilda yttranden 

Allan Widman (fp) anför att folkpartiet inte står bakom fyrpartiuppgörelsen angående 

säkerhetspolitiken från 2002 (Försvarsutskottet 2008/09:78). Widman anser att den 

uppgörelsen är överspelad dels på grund av omvärldens utveckling men också av den svenska 

förändrade säkerhetspolitiken. Widman berättar att Sverige idag har en nära relation med den 

transatlantiska säkerhetsgemenskapen, det som saknas är den trygghet ett medlemskap ger 

upphov till. Widman anser att ett litet land som Sverige alltid kommer att vara i behov av stöd, 

ett medlemskap skulle möjliggöra en insyn och tillgång till Natos processer. Tron på ett 

nordiskt självständigt säkerhetssamarbete saknar möjlighet i verkligheten enligt Widman, då 

den militära och politiska tillräckligheten inte finns. Avslutningsvis anser Widman att det 

svensk-nordiska samarbetet skall inkludera de baltiska länderna, dess geografiska position samt 

dess historia gör dem osäkra för Rysslands utveckling, denna utsatthet påverkar även Sverige.  

Peter Rådberg (mp) anför att regeringens förslag angående personalförsörjningssystemet och 

dess konsekvenser är svåra att överblicka (Försvarsutskottet 2008/09:79). Rådberg anser att 

försvarsmakten visar på svårigheter och osäkerhet med dess analys och att ekonomin är räknad 

utifrån aspekter som är orealistiska. Antal heltidsanställda skall enligt miljöpartiet vara 

betydligt färre än vad regeringens förslag går ut på. Miljöpartiet vill istället att den största delen 
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av insatsorganisationen är bestående av frivilliga soldater. 

 

Här går det att se att det råder två aspekter som är särskilt viktiga att poängtera för folkpartiet 

och miljöpartiet där de inte är ense med regeringen. Att oppositionen är oense i frågan med 

regeringen är inte särskilt anmärkningsvärt, men att folkpartiet yttrar sig särskilt är intressant då 

de står bakom regeringens proposition. Det innebär att det finns en splittring inom regeringen 

som gör att lösningen för folkpartiet är att ingå ett Natomedlemskap, något som inte är 

lösningen för de andra regeringspartierna. Om man då kopplar detta till Bacchis teori och ser att 

det råder två skilda lösningar så innebär det att problematiken och problematiseringar 

möjligtvis skiljer sig mellan folkpartiet och de övriga tre allianspartier, något som är 

anmärkningsvärt. Att mp särskilt vill belysa att regeringens förslag om 

personalförsörjningssystems konsekvenser är svåra att överblicka går att tolka som att den 

aspekten ses som extra problematisk och det förmodligen ligger ett reellt problem bakom.  

Om Bacchis diskursanalytiska fråga vad är problemet appliceras på de ovanstående särskilda 

yttrandena går det att tolka att problemet med propositionen för folkpartiet skulle vara att inte 

regeringen vill ingå i ett Nato medlemskap. Det är alltså effekterna som skiljer sig åt för 

folkpartiet då de vill ingå ett Nato-medlemskap. Folkpartiet erhåller en likadan representerad 

problembild som regeringen men lösningen skiljer sig emellan åt. Problematiseringen är 

däremot annorlunda för miljöpartiet. Miljöpartiets problem med propositionen är att 

personalförsörjningssystemets konsekvenser är svår överskådliga. Här råder det en skillnad i 

den representerade problembilden.     
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3.2.2 Riksdagsdebatten: Protokoll 2008/09:131    

Oppositionens åsikter angående avvecklingen av den allmänna värnplikten har studerats genom 

att analysera riksdagsdebatten. Riksdagsdebatten från 2008 är debatten angående regeringens 

proposition 2008/09:140 och som utgörs av riksdagsledamöters partiåsikter. Oppositionen har 

skilda uppfattningar om regeringens proposition och dess åsikter. De huvudsakliga argumenten 

som tas upp i debatten är den gällande hotbilden och huruvida den hotbild regeringen la fram i 

propositionen stämmer eller inte. Nedan kommer relevanta citat användas och diskuteras för att 

särskilt belysa de viktigaste argumenten som framkommer i dokumentet.         

 

3.2.2.1 Demokratisk förankring  

Inledande i riksdagsdebatten argumenterar socialdemokraterna för att värnplikten är förknippad 

med en positiv demokratisk aspekt. ”För oss socialdemokrater är försvaret inte en fråga eller ett 

politikområde vilket som helst, utan det är ett område som kräver en särskilt hög grad av folklig 

insyn och förankring” (Protokoll 2008/09:130, Karlsson). Citatet nedan beskriver att Sveriges 

historia har varit bestående av en militär som har varit allas ansvar. Socialdemokraterna vill 

poängtera att förståelsen av allas ansvar är betydelsefull: 

 

Ytterst har vi ett militärt försvar för att kunna försvara landet mot angrepp. Vi menar 

därför att Sveriges försvar måste förbli allas ansvar – detta för att skapa en bred 

förståelse och folklig förankring för vårt försvar. (Protokoll 2008/09:130 Karlsson, (s) 

 

Socialdemokraterna belyser att det är viktigt att försvaret skall ha en folklig förankring, något 

som omöjliggörs genom regeringens förslag. Något som har kännetecknat Sverige är dess 

tidigare neutralitet och alliansfrihet. Socialdemokraterna tycker det är anmärkningsvärt att inte 

regeringen nämner den militära alliansfriheten i propositionen, citatet nedan belyser detta:   

 

Nu står vi där vi står. Vi socialdemokrater har väckt en motion som innebär fortsatt 

reformering från det gamla invasionsförsvaret till ett modernt, effektivt och folkligt 

förankrat insatsförsvar. Vi vill se ett trovärdigt svenskt försvar som ska vara 

avskräckande och utgöra en grund för en trovärdig militär alliansfrihet. Det måste anses 

som tämligen anmärkningsvärt att regeringen i sin proposition inte ens nämner den 

militära alliansfriheten. (Protokoll 2008/09:130, Karlsson, (s) 
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Till skillnad från regeringen vill socialdemokraterna behålla värnplikten, den skall dock till 

skillnad från förr baseras på frivillighet. Ur riksdagsdebatten och utifrån citatet nedan går det att 

tolka att det värnplikten ger upphov till enligt socialdemokraterna är att alla inkluderas och att 

ansvaret är utspritt emellan människor:  

 

Fru talman! Vi socialdemokrater vill, i enlighet med Försvarsberedningens slutsatser, se 

en övergång till en bemanning av insatsförbanden baserad på frivillighet. Vi anser dock 

att värnplikten även i fortsättningen ska utgöra basen för det svenska försvaret. Sveriges 

försvar är och ska förbli allas ansvar. (Protokoll 2008/09:130, Karlsson, (s)  

 

Vänsterpartiet påpekar likt socialdemokraterna att det är problematiskt att inte regeringen är 

överens om säkerhetspolitiken. Ur riksdagsdebatten går det även att tyda att problematik 

föreligger runt det svenska förhållandet kring neutraliteten och alliansfriheten i propositionen. 

Vänsterpartiet anser att det råder en betydande folklig förankring som är förknippad till den 

svenska alliansfriheten. Om nu inte alliansfriheten har densamma betydelse som tidigare 

innebär det en minskning av den folkliga förankringen. Om vi applicerar Bacchis 

diskursanalytiska fråga vad är problemet, kan vi genom att studera citatet nedan tolka att 

problemet för oppositionen är att avvecklingen av den allmänna värnplikten ger upphov till en 

minskad demokratisk förankring: 

 

Fru talman! Det allra allvarligaste som vi ser i betänkandet är att den samlade borgerliga 

regeringen inte är överens om säkerhetspolitiken och vårt förhållande till neutraliteten 

och framför allt till alliansfriheten. Alliansfriheten har en djup folklig förankring. 

(Protokoll 2008/09:130,Wahlén, (v) 

 

Socialdemokraterna uttrycker sin fortsatta oro i riksdagsdebatten kring folkrörelsetanken och 

betonar betydelsen av att den allmänna värnplikten gav upphov till en stark och folklig 

förankring. Ur citatet nedan går det att tyda att inte bara värnplikten bidrar till en folklig 

förankring, utan den folkliga förankringen är viktig och betydelsefull och det är viktigt att 

försvaret är förankrat väl i samhället: 

 

Vi är oroliga för detta med folkrörelsetanken. Jag vet att Folkpartiet trots sitt namn inte 

är något folkrörelseparti. Men vi tycker att det är viktigt med folkrörelserna, och det är 

viktigt för svensk försvarsvilja att Försvaret är förankrat väl i samhället, alltså att det 

finns en folklig förankring. (Protokoll 2008/09:130, Karlsson, (s) 
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Genom ovanstående citat går det att se och tolka att oppositionen inte är ense med regeringen 

angående avvecklingen av den allmänna värnplikten. Oppositionen får en annorlunda 

problematisering än regeringen. Oppositionen påpekar att avvecklingen av den allmänna 

värnplikten innebär en minskad demokratisk förankring, detta är anmärkningsvärt och det får 

en betydande funktion att faktiskt tänka att regeringens förslag är en stor försvarspolitisk 

förändring som innebär att många förändringar i Sverige kommer ske. Något som tidigare har 

varit starkt förankrat i Sverige kommer upplösas, och i och med det råder en problematik. 

Nedan appliceras Bacchis diskursanalytiska frågor kring problemet.  

  

Problemrepresentation 

 

Vad är det som är problemet? Hur blir problemet representerat i en särskild policy? 

 

- Problemet som går att tolka utifrån riksdagsdebatten är att avvecklingen av den allmänna 

värnplikten ger upphov till en minskad demokratisk förankring enligt oppositionen. 

Värnplikten var förknippad med en stark demokratisk förankring. Problemet blir representerat i 

riksdagsdebatten genom att socialdemokraterna förklarar att försvaret är i extra tydligt behov av 

en hög grad folklig insyn och förankring.  

 

Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom representationen av problemet? 

 

- De antaganden som ligger bakom representationen av problemet i riksdagsdebatten förs fram 

genom att socialdemokraterna förklarar att försvaret är i extra tydligt behov av en hög grad av 

folklig insyn och förankring. Genom regeringens brist på tal om Sveriges alliansfrihet som är 

starkt förknippad med folklig förankring, så minskar den folkliga förankringen i denna aspekt, 

enligt socialdemokraterna. Socialdemokraterna anser även att det råder en bristande 

folkrörelsetanke inom regeringen. Antagandet om att den folkliga förankringen är något viktigt 

betonas hos socialdemokraterna, något som inte nämns i propositionen enligt 

socialdemokraterna.    
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Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

 

- De effekter som produceras av problemrepresentationen som har uppstått genom att 

oppositionen anser att avvecklingen av värnplikten ger upphov till en minskad demokratisk 

förankring, effekten av problemrepresentationen är att en konflikt uppstår i debatten mellan 

regeringen och oppositionen. Problemrepresentationen angående en minskning av den 

demokratiska förankringen ger upphov till att regeringen försvarar sitt förslag om avvecklingen 

av värnplikten till förmån för ett frivilligt system. Effekten om att debatt skapas och bemöts av 

regeringen gör att aspekten inte lämnas oproblematiserat av regeringen utan de bemöter 

kritiken. Det som går att se är att oppositionens problemrepresentation skiljer sig ifrån 

regeringens.       

3.2.2.2 Oberättigad beredskap 

I riksdagsdebatten går det att tolka att oppositionen motsätter sig den ökade beredskap som 

propositionen innebär. Av debatten går det att se att oppositionen menar att beredskapen som 

propositionen visar på är alltför dyr. Den huvudsakliga problematiseringen som går att tolka ur 

riksdagsdebatten och som oppositionen har är att det inte finns något reellt hot mot Sverige och 

därför anser oppositionen att det råder en allt för hög grad av oberättigad beredskap. 

Regeringen har en annan hotbild än den oppositionen har och därför blir regeringens lösning 

inte aktuell för oppositionen.  

 

Ur debatten går det att se att miljöpartiet ifrågasätter den militära hotbild som regeringen utfört 

i propositionen. Miljöpartiet vill veta vilka bevekelsegrunder som ligger till grund för den 

analys som råder i propositionen då de inte är eniga med regeringen, citatet nedan belyser detta:  

 

Miljöpartiet ifrågasätter vilka bevekelsegrunder som ligger bakom regeringens analys. Om 

regeringen på allvar tycker att den militära hotbilden mot vårt land ökat på ett sätt som 

föranleder en så hög andel omedelbart gripbara förband, hur kommer det sig i så fall att 

man inte lika handlingskraftigt tar sig an den civila sidan av samhällets motståndsförmåga? 

Inte ett ord sägs om behovet av att rulla i gång civilförsvaret i vid mening. Så länge detta 

inte görs är det lätt att tro att den hotbildsbeskrivning regeringen målar upp tjänar andra 

syften än att man oroas över just hotbilden. (Protokoll 2008/09:130, Rådberg, (mp) 

 

I propositionen tas Georgien upp som exempel för att visa på de ”nya hoten” som uppstår 

snabbt utan en speciell och konkret förvarning. Ur debatten går det att se att miljöpartiet inte 
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delar regeringens syn kring Georgienkriget och belyser att kriget inte uppstod plötsligt som 

regeringen menar att det gjorde. Därför anser miljöpartiet att man inte kan använda detta 

argument för att visa på varför det behövs en hög användbarhet och tillgänglighet, citatet nedan 

visat detta: 

 

Regeringen har alltsedan konflikten mellan Ryssland och Georgien hösten 2008 gjort en 

omedelbar koppling mellan Georgienkriget och utvecklingen av det svenska försvaret. 

Regeringens skrivningar om hur snabbt Georgienkriget avgjordes och hur snabbt rysk trupp 

kom på plats kan leda tanken fel. Kriget i Georgien hade föregåtts av en lång tid av politisk 

och militär uppladdning. Kriget kom således inte som en blixt från klar himmel utan hade 

föregåtts av betydande förvarning. Det går således inte att använda detta krig som ett 

argument för varför Sverige ska ha stående förband med extremt hög beredskap. (Protokoll 

2008/09:130, Rådberg, (mp) 

 

I debatten ifrågasätter Miljöpartiet regeringens hotbildsanalys. Som miljöpartiet uppfattar 

hotbilden från propositionen framstår den som närmast omedelbar. Snabbinsatsförmåga var 

något som förr förknippades med att delta i internationell krishantering och inte för att bemöta 

rådande hot. Om vi applicerar Bacchis diskursanalytiska fråga vad är problemet, så går det att 

tolka enligt citatet nedan att miljöpartiet anser att problemet är att regeringen har en felaktig 

hotbildsanalys. Problematiseringarna av världsbilden skiljer sig mellan regeringen och 

miljöpartiet:    

 

Tidigare var som bekant behovet av snabbinsatsförmåga främst ett svar på behovet – 

förmåga och vilja att delta i internationell krishantering – och inte en hotbild mot vårt land, 

en hotbild som med regeringens retorik framstår som närmast omedelbar. (Protokoll 

2008/09:130, Rådberg, (mp) 

 

I debatten går det att tolka att genom att öka användbarheten av försvaret som regeringen ger 

förslag till i propositionen, blir det ett försvar med extremt hög beredskap och den höga 

beredskapen är onödig, enligt miljöpartiet. Denna beredskap menar miljöpartiet innebär höga 

kostnader samt att den är omotiverad utifrån den hotbild som råder: 

 

Regeringen vill se ett försvar med extremt hög beredskap, och regeringspartierna har enats 

om en inriktning av försvaret från en dimensionering utifrån internationell krishantering till 

att fokus sätts på det nationella territorialförsvaret. Denna beredskap medför orimligt höga 
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kostnader, och återgången till territorialförsvarsfokus är omotiverad utifrån rådande 

hotbild. (Protokoll 2008/09:130, Rådberg, (mp) 

 

Citat nedan ger en beskrivning av hur socialdemokraterna ser på den hotbild mot Sverige 

regeringen lagt fram. I debatten ifrågasätter socialdemokraterna varför Sverige behöver ha ett 

försvar med en ökad tillgänglighet. Socialdemokraterna anser att detta är problematiskt i 

förhållande till den analys försvarsberedningen gjort, där socialdemokraterna tolkar att det inte 

finns något hot gentemot Sverige inom en tioårsperiod: 

 

Sten Tolgfors talar om att han ska ha ett försvar som står på tå och som ska ha väldigt 

många tillgängliga soldater. Är det ett behov utifrån den analys som Försvarsberedningen 

har gjort, att det egentligen inte finns något reellt hot mot Sverige under en tioårsperiod. 

(Protokoll 2008/09:130, Karlsson, (s) 

 

Ur debatten går det att tolka att socialdemokraterna inte ser poängen med att ha heltidsanställda 

marksoldater inom förbanden, då de inte ser några rimliga arbetsuppgifter utifrån den rådande 

hotbilden. ”Är det nödvändigt att ha marksoldater heltidsanställda på våra förband som går och 

sparkar grus?” (Protokoll 2008/09:130, Karlsson). 

 

Genom dessa citat går det att se att oppositionen har en annorlunda syn angående hotbilden mot 

Sverige än den regeringen erhåller. Dess antaganden kring Sveriges reella hotbild skiljer sig åt, 

det råder en förändrad bild emellan regeringen och oppositionen om hur de uppfattar världen. 

Oppositionen ifrågasätter regeringens beskrivning om aktuella hot. Om skilda 

problematiseringar råder, som i detta fall det gör är sannolikheten att olika lösningar krävs för 

att kunna hantera de olika problemen. Regeringen vill bemöta sin problembild med ett ökat 

användbart och tillgängligt försvar genom avveckling av den allmänna värnplikten, något som 

inte passar som lösning för oppositionen då annorlunda problematisering råder. Nedan 

appliceras Bacchis diskursanalytiska frågor kring problemet.  
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Problemrepresentation 

 

Vad är det som är problemet? Hur blir problemet representerat i en särskild policy? 

 

- Problemet oppositionen har i debatten är att regeringens analys av hotbilden för Sverige är 

överdriven och i och med det leder det till ett försvar med en oberättigad beredskap. Enligt 

oppositionen är hotbilden mot Sverige annorlunda än vad regeringen kommit fram till. 

Problemet blir representerat i debatten genom ett citat från socialdemokraten Anders Karlsson: 

 

Sten Tolgfors talar om att han ska ha ett försvar som står på tå och som ska ha väldigt 

många tillgängliga soldater. Är det ett behov utifrån den analys som Försvarsberedningen 

har gjort, att det egentligen inte finns något reellt hot mot Sverige under en 

tioårsperiod. (Protokoll 2008/09:130, Karlsson, (s) 

 

Vilka förutsättningar eller antaganden ligger bakom representationen av problemet? 

 

- De antaganden som ligger bakom representationen av problemet i riksdagsdebatten är dels att 

antagandet om de nya hoten är felaktiga, de nya hoten uppstår inte lika snabbt som regeringen 

vill få det att se ut, exempelvis vad det gäller kriget i Georgien. Det går därför inte att använda 

konflikten i Georgien som ett argument till varför Sverige bör erhålla en sådan hög beredskap 

som dessutom medför höga kostnader i förhållande till den reella hotbilden anser oppositionen.    

 

Vilka effekter produceras av problemrepresentation? 

 

- De effekter som produceras av problemrepresentationen som har uppstått genom att 

oppositionen anser att regeringen bygger sin analys av hotbilden på en oberättigad beredskap 

och effekten här blir att det skapas en debatt mellan oppositionen och regeringen. Effekten blir 

att regeringen bemöter oppositionens kritik och bevisar att dess hotbildsanalys är korrekt. Även 

här som i den förra situationen med den demokratiska förankringen lämnas inte oppositionens 

påstående okommenterat. Effekterna som går att urskilja är att det råder skilda 

problemrepresentationer emellan regeringen och oppositionen. Detta ger upphov till att 

oppositionen inte är ense med regeringen angående avvecklingen av den allmänna värnplikten.  
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Sammanfattningsvis tolkar jag resultatet av oppositionens åsikter som att (s) delar regeringens 

problemrepresentation men vill inte gå med på den då effekterna som regeringens förslag 

medför. Miljöpartiet däremot har en annorlunda problemrepresentation då omvärlden enligt 

(mp) inte har förändrats så mycket. Slutligen går det att se att (s) har ett tillägg till 

problemrepresentationen då ett viktigt element saknas, nämligen den demokratiska/folkliga 

förankringen.  
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3.3 Sammanfattning 

3.3.1 Ett politiskt förslag- Proposition 2008/09:140 

De problematiseringar som regeringen har och de problemrepresentationer som framgår i 

propositionen 2008/09:140 är följande: 

 

• Den förändrade hotbilden kräver en högre tillgänglighet- Problemet är att den 

säkerhetspolitiska hotbilden står i förändring och att det i nuläget råder en för liten 

tillgänglighet inom försvaret. Den förändrade hotbilden kräver en utveckling av 

försvaret enligt regeringen. För att kunna hantera de nya hoten krävs en modernisering 

av försvaret med en ökad flexibilitet och tillgänglighet. Genom att öka tillgängligheten 

möjliggörs det enligt regeringen att kunna stå emot konflikter och kriser. 

• Den förändrade hotbilden kräver en högre användbarhet- En ytterligare 

problematisering som går att finna i propositionen är att hotbilden mot Sverige är 

förändrad sedan kalla kriget och inom det svenska försvaret råder det en för liten 

användbarhet. Regeringen analyserar Rysslands utveckling som går allt mer mot ett 

auktoritärt håll. Det är konstruktionen av hotbilden som ger upphov till att det behövs 

en förändring. Den förändrade hotbilden mot Sverige ger upphov till att användbarheten 

i försvaret behöver öka enligt regeringen. Lösningen enligt regeringen är att öka 

användbarheten inom försvaret.  

• Insatsförsvar- En till problematisering som finns i propositionen är att värnplikten inte 

längre är tidsenlig och modern. Istället för att ha ett invasionsförsvar behövs ett 

insatsförsvar och lösningen är att den allmänna värnplikten slopas. 

 

3.3.2 Skilda uppfattningar gällande problemrepresentationer i riksdagen 

3.3.2.1 Försvarsutskottets betänkande 2008/09: FöU10 

De problemrepresentationer som oppositionen har och som skiljer sig ifrån regeringen inom 

försvarsutskottets betänkande är följande: 

 

• Reservationer- Det oppositionen är oense med regeringen om och som de anser är 

problematiskt är att propositionen är bestående av aspekter där oppositionen har 

annorlunda åsikter än regeringen. Propositionen medför att en lång tradition av att 

sträva efter överenskommelser inom försvarspolitiken över blockgränsen är bruten. 
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Regeringen har en annorlunda syn på personalförsörjningssystemet och heltidsanställda 

än vad oppositionen har. Oppositionen yrkar därför på avslag av propositionen. 

• Särskilda yttranden- Allan Widman (fp) anför att folkpartiet inte står bakom 

fyrpartiuppgörelsen angående säkerhetspolitiken från 2002. Widman vill tillskillnad 

från övriga alliansen att Sverige skall gå med i Nato. Försvarsmaktens analys är enligt 

Widman bestående av svårigheter och osäkerhet.  

Peter Rådberg (mp) anser att regeringens förslagna personalförsörjningssystems 

konsekvenser är svåra att överskåda. 

3.3.2.2 Riksdagsdebatten: Protokoll 2008/09:131    

De problemrepresentationer som oppositionen har och som skiljer sig ifrån regeringens i 

riksdagsdebatten är följande: 

 

• Demokratisk förankring- Problemet enligt oppositionen är att avvecklingen av den 

allmänna värnplikten ger upphov till en minskad demokratisk förankring. Den folkliga 

förankringen är benägen att minska genom regeringens brist på tal om Sveriges 

alliansfrihet. Socialdemokraterna anser att det råder en bristande folkrörelsetanke inom 

regeringen. 

• Oberättigad beredskap- Oppositionen ser problem i regeringens analys av hotbilden 

gentemot Sverige. Hotbilden mot Sverige är för stor och detta ger upphov till ett försvar 

med en oberättigad beredskap. Antagandet om de nya hoten är felaktiga enligt 

oppositionen. Regeringens analys av Georgienkonflikten är felaktig och går därför inte 

att använda som ett argument till varför Sverige skall erhålla en sådan hög beredskap. 

Det blir för höga kostnader i förhållande till den reella hotbilden anser oppositionen.       
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4. Slutsats och diskussion 

Syftet med uppsatsen är att undersöka diskursen om värnplikten och att reda ut de 

problematiseringar som har funnits i debatten kring avvecklingen av den allmänna värnplikten. 

De skiljaktigheter som finns vad det gäller problemrepresentationer i debatten har även 

studerats. Under empiri och analysdelen har de tre forskningsfrågor som ligger tillgrund för 

arbetet besvarats under varje enskilt kapitel. De tre forskningsfrågor som har besvarats är 

följande: 

 

1. Hur representeras problemet med den allmänna värnplikten? 

2. Vilka antaganden ligger till grund för denna representation?  

3. Vilka effekter produceras av denna problemrepresentation? 

 

Den första delen av diskussionen riktar in sig på att diskutera vilka problemrepresentationer 

som finns hos regeringen och i dess proposition, detta görs genom att ytterligare diskutera det 

som framkom i empiridelen. Den andra delen i diskussionen riktar in sig på de 

problemrepresentationer som framkommer i riksdagen och som skiljer sig ifrån regeringens, det 

råder skilda problemrepresentationer mellan regeringen och oppositionen.   

 

4.1 Ett politiskt förslag- Proposition 2008/09:140 
De problemrepresentationer som kunnat konstateras utifrån propositionen kan sammanlänkas 

till två övergripande. Den ena problematiseringen som jag kommit fram till är att den 

förändrade hotbilden som har uppstått på grund av globaliseringen kräver en högre 

tillgänglighet och användbarhet hos militären och detta går att erhålla genom ett insatsförsvar. 

Den andra problematiseringen som föreligger är att värnplikten inte längre är tidsenlig och 

modern och därför är lösningen för regeringen att avveckla den allmänna värnplikten. 

 

Den första problematiseringen angående den förändrade hotbilden har jag tolkat ur två 

perspektiv. Det ena regeringen vill få fram av att visa på dess hotbild är att hotbilden inte längre 

ser ut som den gjorde under kalla kriget. Regeringen vill visa på att de hot som var aktuella för 

Sverige då har förändrats. Genom att regeringen beskriver hotbilden som annorlunda än under 

kalla kriget så visar regeringen att det försvar som var då inte är behövligt nu, med den rådande 

hotbild som finns i dagens läge. De antaganden som ligger bakom problemrepresentationen 

görs genom att regeringen visar på en hotbildsanalys som är annorlunda än den tidigare varit 
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och därför behövs en förändring som är tidsenlig enligt regeringen. Det andra som går att tolka 

utifrån regeringens hotbild är att globaliseringen och moderniseringen har givit upphov till nya 

hot, något Sverige inte är anpassat efter. För att kunna bemöta de nya hoten krävs en 

förändring, försvaret är inte tidsenligt. Genom hotbilden visar regeringen upp två mindre 

problematiseringar, hotbilden är annorlunda än vad den var under kalla kriget och de nya hoten 

är problematiska. Genom dessa problematiseringar som jag har tolkat ur propositionen är 

lösningen enligt regeringen ett nytt försvar som har en högre tillgänglighet och användbarhet. 

Invasionsförsvaret är inte tidsenligt och därför blir lösningen till problemet ett insatsförsvar. 

Vad innebär den representerade problembilden? Problembilden som regeringen har är det som 

gör det möjligt för att värnplikten avvecklas. En ny försvarspolitik i Sverige blir följden, där en 

effekt är att den tidigare försvarspolitiken som har präglats av enlighet över blockgränserna är 

upplöst. Här går det att se vilken betydande roll den representerade problembilden har, och hur 

man väljer att framställa ett problem bestämmer utgången för problemet. Denna slutsats är i 

enlighet med hur Bacchis teori ser på den representerade problembilden och det resultat som 

framkommit stärker hennes teori angående policyanalyser och hur viktigt det är att reda ut 

problemrepresentationer.          

 

Genom att applicera Bacchis diskursanalytiska fråga Vad är problemet, möjliggör det mig att 

komma fram till den diskuterande problemställningen och det representerade problemet. Men 

är det så att denna problematisering som regeringen har är skapad för att passa lösningen? 

Effekten av den representerade problembilden och lösningen i detta fall är avvecklingen av den 

allmänna värnplikten, en lösning som innebär en stor förändring och som är ett stort beslut. Är 

det möjligt att lösningen i detta fall är bestämd innan problematiseringarna är utförda? För att 

lösningen skall vara aktuell har den representerade problembilden skapats för att passa 

lösningen. Är det så att de nya teknologiska hoten bekämpas bättre av ett insatsförsvar eller 

invasionsförsvar? Har ett insatsförsvar bättre möjlighet att bekämpa terrorism, eller att bistå vid 

naturkatastrofer? Genom att studera problematiseringar ser vi att de som regeringen har passar 

väl in på lösningen och enligt Bacchi så går lösningen till ett problem att finna beroende av 

vilken framställning problemet ges. Genom att ha studerat regeringens presenterade 

problematik och ställt frågan Vad är problemet går det att se de sammanlänkningar som finns 

emellan problem och lösning. Lösningen om att avveckla den allmänna värnplikten blir aktuell 

om man förhåller sig till regeringens problematiseringar, men om det råder en annorlunda 

problematisering så blir inte denna lösning aktuell. Om vi ser till Bacchis diskursanalytiska 

fråga om vilka effekter den representerade problembilden ger upphov till är det som tidigare 
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nämnt att regeringens problembild passar dess lösning perfekt. Det är först när vi ifrågasätter 

den representerade problembilden lösningen inte passar in. 

 

Det representerade problemet angående att den allmänna värnplikten inte längre är tidsenlig 

och modern enligt regeringen ger slutsatsen att det behövs ett insatsförsvar. Regeringen anser 

att värnplikten infördes när det fanns ett behov att ett invasionsförsvar och idag krävs det 

istället ett försvar som kan mobilisera sig snabbare i form av ett insatsförsvar. Återigen passar 

regeringens problematiseringar ihop med dess lösning. Om vi ser till Bacchis diskursanalytiska 

fråga och vilka effekter denna problemrepresentation ger upphov till ser vi att det är denna 

problemrepresentation som ligger bakom avvecklingen av värnplikten. Genom att konstruera 

en problembild genom att visa på antaganden där värnplikten inte ses som tidsenlig, gör att 

effekten blir att något behöver förändras. Bacchi vill visa på att det är den representerade 

problembilden inom policyanalyser som ligger till grund för att viss att lösningen de själva 

lägger fram passar.  

 

Avslutningsvis är de problematiseringar som finns i propositionen att den förändrade hotbilden 

som har uppstått i världen på grund av globaliseringen kräver att försvaret behöver erhålla en 

högre användbarhet och tillgänglighet. Värnplikten är inte längre tidsenlig och modern och 

därför behövs ett insatsförsvar. Genom att utreda problematiseringar ser vi varför lösningen om 

avvecklingen av värnplikten blir aktuell utefter regeringens problembild som råder i dess 

proposition. Genom hur regeringen väljer att tolka och beskriva omvärldsbeskrivningen, är den 

i detta fall avgörande för hur utgången skall bli. Denna gång ger den upphov till den största 

förändringen i Sveriges försvarspolitik i modern tid.  

 

Om vi relaterar det resultat som framkommit i denna undersökning och de 

problempresentationer som framkommit, med den tidigare forskning som nämnts i inledningen 

”Frivilliga soldater istället för plikt”, av Ulf Jonsson och Peter Norlund går det att lägga till 

några aspekter. Jansson och Norlund betonar att det nya personalförsörjningssystemet skulle 

kunna ge upphov till ekonomiska fördelar. Det som är anmärkningsvärt är att regeringen inte 

betonar den ekonomiska aspekten som den avgörande, ekonomin är inte det största problemet 

med den tidigare värnplikten. Regeringen betonar istället andra aspekter som är problematiska, 

som i detta fall består av en förändrad omvärld med nya konflikter som ger upphov till att en 

förändring behövs.   
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4.2 Skilda uppfattningar gällande problemrepresentationer i 

riksdagsdebatten 

4.2.1 Försvarsutskottets betänkande 2008/09: FöU10 och Riksdagsdebatten: Protokoll 

2008/09:131    

Studiet av försvarsutskottets betänkande och riksdagsdebatten har möjliggjort att kunna se 

skilda problemrepresentationer i förhållande till regeringen. Oppositionen är inte ense med 

regeringen och oppositionen anser att propositionen medför att en lång tradition till att sträva 

efter överenskommelse inom försvarspolitiken över blockgränserna är bruten. Regeringen har 

en annorlunda syn på förslaget om personalförsörjningssystemet och heltidsanställda än vad 

oppositionen har. Betydande är de problematiseringar som skiljer regeringen och oppositionen 

åt. Ur riksdagsdebatten går det att tolka två problematiseringar som oppositionen har och som 

skiljer sig ifrån regeringens och de gäller demokratisk förankring och oberättigad beredskap. 

 

Försvarsutskottets betänkande visar på aspekter som inte oppositionen är ense med regeringen 

om. Dels uppkommer en problematisering som har att göra med teknikaliteter där oppositionen 

ifrågasätter regeringens tillvägagångsätt. Betänkandet ger upphov till att se att föreligger 

problematiseringar hos oppositionen som inte är enliga med regeringen. Av det som tidigare 

framkommit av analysen har oppositionen en annorlunda syn på förslaget om 

personalförsörjningssystemet och är inte ense med regeringen om detta. Citatet nedan visar på 

vilka faktiska oenigheter som råder mellan oppositionen och regeringen. ”Mot bakgrund av det 

ovan anförda menar vi att regeringen ensam får ta ansvar för denna proposition och dess 

konsekvenser. Vi yrkar därför på avslag på propositionen” (Försvarsutskottet 2008/09:64). Vi 

ser att det råder en konflikt mellan regering och opposition i frågan och det råder inte en 

enighet om regeringens lösning som är att avveckla den allmänna värnplikten. Nedan tas 

problemrepresentationer upp som har framkommit ur riksdagsdebatten och som skiljer sig 

mellan oppositionen och regeringen.   

 

Om vi ser till den demokratiska förankringen som problematiseras i riksdagsdebatten av 

oppositionen ser vi en problembild som skiljer sig ifrån regeringens. I riksdagsdebatten 

kommenterar dock Rolf Gunnarsson (m) oppositionens problematisering: 
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75 procent av soldaterna i armén kommer i framtiden att vara kontrakterade, det vill säga 

ha civila arbeten och med jämna mellanrum rycka in för övning, beredskap och insats. 

Hela hemvärnet med nationella skyddsstyrkor består av frivilliga. Det finns alltså en 

tydlig balans mellan civil anknytning, frivillighet och folkförankring. (Protokoll 

2008/09:130, Gunnarsson, (m)  

 

Den demokratiska förankringen lämnas därför inte oproblematiserad eller okommenterad ifrån 

regeringens sida i riksdagsdebatten utan regeringen försvarar sitt ställningstagande. Ytterligare 

i debatten kommenterar Gunnarsson den demokratiska förankringen:  

 

Om några lever kvar i en romantisk uppfattning om att allmän värnplikt fortfarande finns 

vill jag påminna er om att den allmänna värnplikten nu för tiden varken är allmän eller 

obligatorisk. Vi utbildar ungefär 5 000 personer per år ur en årskull på ungefär 110 000. 

Den grundläggande förändringen från en allmän värnplikt har redan skett och kommer 

nog att bestå oavsett hur det slutgiltiga systemet för rekrytering till grundutbildning 

kommer att se ut. (Protokoll 2008/09:130, Gunnarsson, (m)  

 

Genom att regeringen kommenterar oppositionens problematisering och i och med att det råder 

skilda problemrepresentationer mellan blocken blir effekten att det uppstår en debatt. Genom 

att regeringen bemöter kritiken från oppositionen så lämnas inte aspekten oproblematiserad 

från regeringens sida. Däremot ser vi att det råder skilda åsikter kring den demokratiska 

förankringen. Oppositionen har en annorlunda problematisering än regeringen. Genom att ställa 

Bacchis diskursanalytiska fråga vad är problemet, ser vi att problemet för oppositionen är att 

avvecklingen av värnplikten ger upphov till en minskad demokratisk förankring. Regeringens 

problem är att den nuvarande värnplikten varken är allmän eller obligatorisk och därför råder 

det ingen demokratisk förankring i högre grad genom värnplikten. Genom att 

problematiseringarna skiljer sig åt blir inte lösningen likadan om det inte råder liknade 

problematiseringar. Genom denna diskussion ser vi hur annorlunda problemrepresentationer 

gör så att oppositionen och regeringen inte är ense i frågan, det råder konflikt mellan blocken 

angående Sveriges försvar. Detta har en betydande effekt för Sveriges försvarspolitik och den 

politiska situationen i Sverige då Sverige tidigare haft en praxis där enlighet om 

försvarspolitiken har funnits över blockgränserna. En effekt av denna problemrepresentation är 

att det sker förändringar i försvarspolitiken.       
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Om vi ser till den oberättigade beredskapen som problematiseras i riksdagsdebatten av 

oppositionen ser vi även här en representerad problembild som skiljer sig ifrån regeringens. 

Även i detta fall kommenterar moderaterna oppositionens problematisering: 

 

Vi skapar en betydligt större tillgänglighet och användbarhet för Sveriges försvar för att 

kunna använda det i tre perspektiv: i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Det 

jag redogjorde för, Peter Rådberg, var att om Sverige hotas och vi gör en 

beredskapshöjning kan hela insatsorganisationen användas inom en vecka. Om man 

blickar internationellt ser man att ju tidigare världen kan gripa in i konflikter, desto 

mindre hinner de urarta. Detta med beredskap, att ha förband som går att använda här 

och nu, är viktigt för att situationer inte ska förvärras. (Protokoll 2008/09:130, 

Gunnarsson, (m) 

 

Även i detta fall liksom det ovan har inte den oberättigade beredskapen lämnats 

oproblematiserad eller okommenterad från regeringens sida. Regeringen försvarar sig och 

Gunnarsson kommenterar den oberättigade beredskapen ytterligare:  

 

Det gamla invasionshotet och risken för isolerade angrepp mot Sverige är borta. Men 

intressekonflikter, kriser, militära incidenter och snabbt uppkomna konflikter är del av en 

bredare hotbild.  (Protokoll 2008/09:130, Gunnarsson, (m) 

 

Regeringen försvarar sin analys av hotbilden och dess omvärldsbeskrivning i propositionen. 

Även i denna aspekt vad det gäller den oberättigade beredskapen lämnar inte regeringen 

synpunkten från oppositionen oproblematiserad. Genom att man bemöter kritiken 

problematiseras oppositionens problembild. Även här skiljer sig oppositionens 

problematisering gentemot regeringens. Bacchis fråga vad är problemet hjälper oss här att se 

vilka problematiseringar som råder. Problemet för oppositionen är att det råder en oberättigad 

beredskap som inte är behövlig i och med propositionen. Problemet för regeringen är att det 

behövs en mer berättigad beredskap än den som finns i och med värnplikten. Ovan ser vi att det 

råder skilda problemrepresentationer som skiljer sig mellan regeringen och oppositionen och 

genom att studera dem möjliggör det oss att se att lösningen som regeringen passar dess 

problembild, men den passar inte oppositionen då annorlunda problematisering råder. De 

effekter som uppstår av den representerade problembilden som oppositionen har är att aspekten 

angående den oberättigade beredskapen debatteras i riksdagen. Genom att oppositionen har en 

annorlunda problematisering får regeringen försvara och utveckla sina påståenden.       
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Det jag kan tolka och sammanfatta av riksdagsdebatten är att det råder skillnad mellan regering 

och opposition i problemrepresentation men även att (s) och (mp) är oense om 

problemrepresentationer. Det går att tolka att (s) har en ungefär likadan problemrepresentation 

som regeringen vad det gäller beredskapen. Miljöpartiet däremot står inte bakom regeringens 

problemrepresentation.  Slutligen går det att se att (s) har ett tillägg till problemrepresentationen 

då ett viktigt element saknas, nämligen den demokratiska/folkliga förankringen. Detta visar på 

att när Bacchis fråga appliceras om vad som är problemet kan svaren bli desamma, men trots 

detta kan effekten om problemet se annorlunda ut. Detta visar på problematiken som finns i 

policyanalyser och vilken komplexitet som finns. 

 

Avslutningsvis går det att konstatera att det råder skilda problemrepresentationer mellan 

regeringen och oppositionen, det föreligger en oenighet kring Sveriges försvar över 

blockgränserna. Oppositionen är inte ense med regeringen i frågan angående avvecklingen av 

den allmänna värnplikten. Oppositionen har skilda problematiseringar än vad regeringen har. 

Oppositionen anser att regeringens förslag kommer ge upphov till en minskning av den 

demokratiska förankringen och att det råder en oberättigad beredskap i och med förslaget. 

 

Det som tydligt går att urskilja av undersökningen är att The Politics of representation har en 

betydande roll. Hur problem i policyanalyser representeras bestämmer utgången för lösningen. 

Genom att applicera Bacchis diskursanalytiska fråga vad är problemet har det givit mig 

möjlighet att fokusera på de sammanlänkningar som finns i policyområden. Liksom det 

Bacchis teori säger om problemrepresentation stämmer överens med mitt resultat, där vi ser att 

regeringens presenterade problembild stämmer överens med dess lösning som är avvecklingen 

av den allmänna värnplikten. Min undersökning har givit upphov till att se att 

problemrepresentationerna mellan regeringen och oppositionen är relativt konfliktfria, även om 

det finns aspekter de har skilda åsikter kring. Avvecklingen av värnplikten är den största 

förändringen i Sveriges försvarspolitik i modern tid och när man ser till den aspekten så är det 

förvånande lite motsättningar i problemrepresentationen, även om motsättningar finns. Jag har 

kommit fram till att oppositionen har en annorlunda representerad problembild och därför 

passar inte regeringens lösning för oppositionen. Genom att studerat problemrepresentationerna 

har det givit upphov till att se varför inte oppositionen ställer sig bakom förslaget då differerade 

problemrepresentationer råder, om liknande problematiseringar hade funnits mellan regering 

och opposition skulle oppositionen stöttat förslaget, något som inte görs i detta fall. Det råder 

skilda problematiseringar mellan de båda. Resultatet visar att det råder en oenighet inom 
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försvarspolitiken mellan regering och opposition Det finns en problematik kring värnplikten 

som kan kopplas till den demokratiska aspekten. Oppositionen anser att värnplikten är starkt 

förankrad till en demokratisk aspekt. Om vi relaterar detta till Thomas Denks avhandling där 

han kommer fram till att värnpliktsutbildningen intar rollen som en socialisationsagent, kan vi 

tänka oss att värnplikten ger en demokratisk fostran. Värnplikten är förknippad med något slag 

av gemenskap och har en stark folklig anknytning, värnplikten har en betydelse för människor. 

Därför kan vi konstatera att oppositionens argument vad det gäller att värnplikten är kopplad 

till en demokratisk förankring är betydelsefullt och är tungt vägande i debatten.   

 

Om vi ser till den Novus- undersökning som refererades tidigare ser vi att det finns en splittring 

i svenskarnas syn angående värnplikten där 59 procent ställer sig negativa till avvecklingen av 

den allmänna värnplikten. Detta visar att vid mättillfället fanns en majoritet som tycker att 

värnplikten är behövlig och resultatet visar även att det råder en oenighet mellan människors 

åsikter kring värnplikten där flertalet på ett eller annat sätt kan relatera till värnplikten och har 

en åsikt kring den. Konflikten angående värnplikten, dels mellan regering och opposition men 

även inom befolkningen gör det intressant att sätta värnplikten i ett större perspektiv och vilken 

betydelse den faktiskt hade/har. Trots att värnplikten avvecklades för fem år sedan råder det 

fortfarande olika uppfattningar om dess berättigande, något som visar på dess betydelse i det 

svenska samhället men även för dess befolkning.     

 

Om vi ser till hela försvaret så är försvaret en central aspekt för staten. Försvaret blir även en 

viktig fråga att debattera då det handlar om våldsmonopol som alla medborgare påverkas av. 

Försvaret är förankrat med en maktaspekt och en legitimitetsfråga och om det inte råder 

legitimitet i en stats försvar kan det ge upphov till förödande konsekvenser. Därför är en sådan 

stor förändring som värnpliktens avveckling viktig att studera för att se vilka grunder och 

åsikter som låg bakom förändringen.  

Värnplikten har debatterats den sista tiden på grund av den utveckling som skett i Ryssland. 

Förändringar har skett i Sverige efter valet 2014 då Sverige fick en ny regering bestående av 

socialdemokraterna och miljöpartiet. Efter regeringens tillträde har regeringen beslutat att 

återinföra repmånaden (DN 2014). Regeringsbeslutet innebär att 7500 personer från 2004 som 

har genomfört värnplikten eller militärutbildningen GMU kan komma att kallas in för 

repövningar. Är detta ett steg mot att återinföra den allmänna värnplikten? Det som går att 

konstatera är att det fortfarande råder delade meningar i problematiseringar mellan den tidigare 

regeringen och den nuvarande.         
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Det resultat som går att se med studien är att det råder skiljaktigheter i problemrepresentationer 

i debatten kring avveckling av värnplikten. De problematiseringar som ligger till grund för 

avvecklingen av värnplikten är enligt regeringen att den förändrade hotbilden kräver en högre 

tillgänglighet och användbarhet, något som skapas genom ett insatsförsvar. De huvudsakliga 

problematiseringar oppositionen ser med regeringens förslag om avvecklingen kring 

värnplikten är att det råder en oberättigad beredskap och att värnplikten är stark förankrad till 

en demokratisk aspekt. Det som tydligt går att urskilja av undersökningen är att The Politics of 

representation har en betydande roll. Hur problem i policyanalyser representeras bestämmer 

utgången för lösningen. Citatet ”Ryskt flyg övade anfall mot Sverige” (SvD 2013), inledde 

denna uppsats. ”En rysk flygstyrka med tunga bombplan övade under påskhelgen mot attack 

mål i Sverige. Ryssarna kom överraskande mitt i natten när Sverige saknade beredskap. Nato 

reagerade däremot och sände upp sitt jaktflyg” (SvD 2013). Om regeringen hade varit 

medveten om dagens händelser och Rysslands utvecklande den sista tiden när förslaget 

presenterades 2008, skulle då beslutet om avvecklingen av värnplikten vara desamma, eller 

hade Sverige fortfarande haft kvar värnplikten? 

4.3 Avslutande ord 
Genom att ha undersökt regeringens och oppositionens problemrepresentationer i debatten 

kring avvecklingen av den allmänna värnplikten har det givit upphov till ytterligare frågor 

kring ämnet. En aspekt som ytterligare blir intressant efter vad som framkommit är i vilken 

mån oppositionen har behållit sina åsikter och problematiseringar, ser tankegångarna likadana 

ut idag som de gjorde för fem år sedan? Är återinföringen av repmånaden en början tillbaka 

mot värnplikten? Vad har effekterna av avvecklingen av värnplikten givit upphov till inom 

försvarspolitiken? Var avvecklingen ett startskott för en försvarspolitik där blocken inte längre 

är ense och där man inte längre strävar efter en överenskommelse mellan blocken? Vad innebär 

det för Sverige att ha en försvarspolitik där det råder oenighet? Rysslands väg mot allt mer 

auktoritära drag är högaktuellt i frågan, om omvärlden hade sett ut som den gör i dagens läge 

hade det då varit aktuellt med en avveckling av värnplikten? Dagens omvärldsbeskrivning ser 

inte ut som den gjorde 2008 och som vi har sett var den avgörande när förslaget kom om 

avvecklingen av värnplikten, är vi idag närmare det världsläge som rådde under kalla kriget nu 

än 2008 och vad har det betydelse för Sveriges försvar som numera är bestående av frivillighet 

istället för plikt?         
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