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Sammanfattning: 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur utvalda tidningar, både morgon- och 

kvällstidningar, valt att förhålla sig mot proposition 2008/09:140 – Ett användbart försvar. 

Den proposition som innebar att vi idag har ett yrkesförsvar och inte värnplikt.  

Arbetet har utgått från en kvalitativ textanalys. Tidningarna har analyserats utefter 

sökkriterierna: kostnad, tillgänglighet – användbarhet, hög beredskap, rekryteringssvårigheter 

och folkförankring. Teorin som använts är en gestaltningsteori som hämtats från forskning 

inom medie- och kommunikationsvetenskap. Uppsatsen visar att det finns stora skillnader 

mellan hur de olika tidningarna är representerade inom journalistik som rör försvarsfrågor. I 

uppsatsen framkommer att de flesta tidningarna har en borgerlig politiks hållning. Detta leder 

i sin tur till att det är dessa som rapporterar om ämnet. Beroende på om det är en morgon- 

eller kvällstidning finns det stora skillnader i hur de gestaltar sin rapportering eller ledare. I 

uppsatsen framkommer även att tidningarnas ledare innehar en stor sanningshalt med väl 

underbyggda fakta och källor. Ledarna visar på en större objektivitet än förväntat. Även kring 

mediernas makt framkommer att den riktiga makten nog inte ligger i nyhetsrapporteringen 

utan i ledarna. För krigsvetenskapen kan uppsatsen förhoppningsvis åskådliggöra vikten av att 

förstärka Försvarsmakten i samhället och således även trygga den framtida folkförankringen.  

Nyckelord: Proposition 2008/09:140, Försvarsmakten, yrkesförsvar, värnplikt, 

folkförankring, tidningsmedier. 
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The new Swedish ”Homeinsurance” 

– A study about how the Swedish newspapers did enlighten the pro and con arguments 
regarding the governmental bill 2008/09:140 – A useable defence. 

Abstract 

The purpose with this examination essay was to find out how newspapers, both morning- and 

evening, did chose to relate to the government bill 2008/09:140 – A useable defence. This 

governmental bill implied a new Swedish military reformation. The reformation relies on 

voluntary military service and no longer conscription. The method used in the essay is a 

qualitative text analysis. The search criteria’s during the analysis of the newspapers contained: 

Cost, availability and usability, state of readiness, recruitment difficulties and civil-anchoring. 

The theory used for this essay is a framing theory. The approach to concerned newspapers 

conforms to general, regarding media- and communication, science. The essay elucidates that 

there are big differences between the newspapers regarding questions about the Swedish 

defence. It appears that most newspapers have a bourgeois approach. The newspapers with 

this approach tend to write more about topics concerning the Swedish armed forces. There is a 

big difference between the newspapers due to how they use the interpretation theory in stories 

or leaders. The difference becomes noticeable between morning- and evening newspapers. 

The essay also elucidates that the newspaper leaders prove to be more truthful than expected. 

The leaders tend to strengthen their thoughts with reliable sources. Regarding the power of the 

media the essay indicate that the real power exists among the leaders and not among the news 

stories. 

Keywords: Bill 2008/09:140, Swedish Armed Forces, professional army, conscription, civil-
anchoring, newspaper media 
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Sveriges Överbefälhavare utrycker sig i förordet av den nya militärstrategiska doktrinen från 

2011 på följande vis: 

”– Förändringen från värnpliktsförsvar till frivillighet är lika omvälvande som 

indelningsverkets avskaffande 1901.” 

Den 1 Juli 2010 gick värnplikten i vila. Varje svensk man har haft det i tanken att vid 18 års 

ålder vara beredd på att göra värnplikten. För kvinnor har detta varit frivilligt. Kvinnor fick i 

stort tillträde till alla försvarsgrenar 1989. Dock krävdes det fram till 1994 att kvinnor var 

tvungna att ha intentionen att läsa vidare till officer efter värnplikten1. Krigsförbandsövningar 

och särskilda övningar för befäl var stående inslag med ett antal års mellanrum2. Dessa 

övningar bedrevs långt in på 90-talet. De kom att upphöra på grund av omstruktureringar 

inom Försvarsmakten. Man gick från VU-60 systemet som antogs efter 1960-års 

värnpliktsutredning3 till lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt4. Idag ligger värnplikten i 

vila. Dock finns möjligheten för regeringen att införa obligatorisk mönstring om 

omvärldssituationen skulle kräva det. Skulle försvarsberedskapen kräva en betydligt större 

insatsorganisation kommer tjänstgöringsplikten kunna tillämpas och kommer då vara 

könsneutral5.  

Regeringen överlämnade den 19 mars en proposition till riksdagen, 2008/09:140 - Ett 

användbart försvar. Den borgerliga regeringen lade med denna proposition grunden för en ny 

försvarspolitisk inriktning. Förslaget innebar att värnplikten skulle ersättas av ett system som 

                                                 
1www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Jamstalldhetsarbete/Historik-och-statistik, 
(Hämtad 2012-04-14) 

2 http://www.ne.se, Värnplikt, (Hämtad 2012-04-14) 

3 http://www.ne.se, Värnpliktens utveckling, (Hämtad 2012-04-14) 

4 http://www.ne.se, Totalförsvarsplikt, (Hämtad 2012-04-14) 

5 www.regeringen.se, Regeringens proposition 2008/09:140 – Ett användbart försvar, Sid.78, (Hämtad 2012-04-
14) 
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vilar på frivillighet. Oppositionen menar att man brutit en lång tradition av diskussioner 

gällande försvarspolitiken och framtagande utav försvarspropositioner över partigränserna.  

Avskaffandet av värnplikten och införandet av ett nytt system med inriktning mot ett 

yrkesförsvar klubbades i riksdagen den 12 juni 2009 med röstsiffrorna 153 mot 1506. I 

riksdagsdebatten som föregick denna betydelsefulla omröstning fanns tydlig skillnad mellan 

oppositionen och den borgerliga regeringen om vad förändringen innebar. Regeringen 

framhöll bland annat att Sverige får en försvarsmakt med ökad användbarhet och 

tillgänglighet, flera soldater som snabbt kan komma sättas in nationellt men också 

internationellt. Oppositionen däremot menade att denna förändring skulle leda till ökade 

kostnader, rekryteringssvårigheter av frivillig personal, en onödig beredskap samt bristande 

folklig förankring.  

En så omvälvande fråga om att införa ett yrkesförsvar måste belysas mot de svenska 

medborgarna. Men här finns problem. Politiker kan ibland ha svårt att nå ut till medborgarna 

då det generellt finns ett lågt intresse för politik7. Ändå berörs medborgarna på olika sätt då de 

ofta är engagerade i samhällsfrågor vilket är just politik i en annan förpackning. Här fyller 

medierna en viktig funktion som informationsspridare om vad som sker i samhället. Vad 

gäller politik är medierna ofta en länk mellan medborgare och politiker. Detta påvisar vikten 

av hur medierna väljer att rapportera kring politiska beslut och hur dessa väljer att gestalta det 

som rapporteras. Detta är av stor vikt då stora omdaningar i samhället, som kanske inte 

ljussätts för medborgarna, ändå belyses av medierna och på så sätt involverar medborgarna.  

Medierna har dessutom ett stort ansvar att nyttja sin makt på rätt sätt. Det finns exempel på 

hur stark makten är. Judith Miller, erkänd journalist för NY Times8, hamnade i blåsväder efter 

att ha påstått att Irak hade massförstörelsevapen. Det föranledde att Bushadministrationen fick 

incitament att attackera Saddam Husseins regim. Man hänvisade till och med till artikeln i sin 

förklaring till varför man skulle slå till mot Hussein.  

                                                 
6 http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-
forslag/Arendedebatter/?did=GW01F%C3%B6U10&doctype=bet#tab=decision (Hämtad 2012-04-14) 

7 Strömbäck, Jesper, 2009, Makt, medier och samhälle, Sid.11 

8 www.nytimes.com, ”The Miller Case: A Notebook, a Cause, a Jail Cell and a Deal”, Publicerad: 2005-10-16 
(Hämtad 2012-05-17)  
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Det visade sig emellertid senare att Millers källor rörande massförstörelsevapen var löst 

grundade – falsifikationer, men det bidrog ändå till att världens mäktigaste militärmakt gick ut 

i krig. 

I problemformuleringen har det framkommit att det i debatten fanns tydliga skillnader mellan 

regeringen och oppositionen gällande värnpliktens avskaffande. Någon motsvarande debatt 

har inte förekommit bland medborgarna trots att det är troligt att hälften tycker som 

oppositionen. Hur kommer sig detta? En möjlighet är att intresset för försvarsfrågor är lågt 

bland medborgarna. En annan möjlighet är att medborgarna inte har blivit informerade om 

förändringen. En viktig länk för förmedlingen av denna information är medierna. 

Denna uppsats syftar till att undersöka hur tidningsmedierna valt att åskådliggöra beslutet om 

värnpliktens avskaffande i rapporteringar och ledare. 

 För att uppnå mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

Att motsättningar fanns mellan oppositionen och regeringen rörande förändringen från 

värnpliktsförsvar till försvar baserat på frivillighet – yrkesförsvar är tveklös. Men hur valde 

tidningsmedier att gestalta denna förändring – fördes motsvarande argumentation ”för – 

emot” i medierna eller lyfte man där fram andra argument? 

Bortsett från artiklar av nyhetskaraktär i medierapporteringen – hur valde tidningsmediernas 

ledare att gestalta reformen – berördes argumentationen på samma sätt eller valde man att 

förmedla på ett annat? 

Jag anser detta ämne vara intressant för den krigsvetenskapliga genren. Förhoppningarna är 

att denna uppsats ger en förståelse för hur möjligheten till förankring av försvaret, hos 

medborgarna och samhället i övrigt, kan stärkas.  

 1.2 Tidigare forskning 

Någon tidigare forskning rörande hur medier har valt att rapportera kring beslutet som togs 

2009 har jag ej kunnat finna. Det fokus som finns i tidigare arbeten är den bakomliggande 
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debatten både rörande försvarspropositionen 2008/09:140 men även SOU9 2009:63 

Totalförsvarsplikt och frivillighet. 

I en C-uppsats skriven av Christoffer Karlberg10 framkommer att den politiska 

argumentationen – debatten var uppdelad. Karlberg belyser att försvarspropositionen är 

författad av de regeringsbildande partierna och att oppositionen stått utanför. Karlberg 

kommer fram till att debatten mynnar ut i en kommande försvarspolitiksinriktning.  

Om den borgerliga alliansen skulle vinna visar uppsatsen att det lutar åt ett större åtagande 

mot NATO, ytterligare satsningar på internationella insatser och det internationella 

försvarssamarbetet. Vid ett oppositionellt genomslag skönjer Karlberg att det skulle kunna 

innebära ytterligare nedskärningar samt ett minskande av det internationella åtagandet i syfte 

att omlokalisera kapital till andra utgiftsområden. Den slutgiltiga kopplingen Karlberg gör är 

att förändringen av Försvarsmakten ligger i paritet med den strukturella omdaningen som sker 

ute i Europa vad gäller effektiviserande av försvarsorganisationer11.  

Anders Svensson12 berör i sin C-uppsats den försvarspolitiska förändringen med fokus på den 

bakomliggande SOU13 utredningen. Svensson visar i argumentationssummeringen att  

”Om det är så att bristerna i ett system är så talrika och så allvarliga att någon lösning inom 

rådande system inte låter sig finnas måste argumentet14 anses vara relevant[…]Min 

bedömning att bristerna inte når upp till den nivå[…]Bristerna kan således inte sägas vara av 

den mängd och den dignitet att ett systemskifte – av denna orsak – är att föredra.”15 

                                                 
9 SOU (Statens offentliga utredningar) 

10 Karlberg, Christoffer, 2010, C-uppsats, Värnpliktens vara eller icke vara – En argumentationsanalys av 
riksdagsdebatten om försvarspropositionen 2008/09:140, angående Svenska försvarsmaktens framtida 
personalförsörjning, Försvarshögskolan 

11 Ibid. Sid 21-22 

12 Svensson, Anders, 2009, C-uppsats, Avskaffa allmän värnplikt? –En debattanalys av den statliga utredningen 
Totalförsvarsplikt och frivillighet, Lunds universitet – Statsvetenskapliga institutionen 

13 SOU 2009:63 Totalförsvarsplikt och frivillighet 

14 Svenssons pro-argument ”P8: Dagens system med allmän värnplikt har flera brister”. 

15 Svensson, Anders, 2009, C-uppsats, Avskaffa allmän värnplikt? – En debattanalys av den statliga utredningen 
Totalförsvarsplikt och frivillighet, Lunds universitet – Statsvetenskapliga institutionen, Sid.24 
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Ovanstående citat är bara en liten del vad Svensson berör rörande hållbarheten i argumenten i 

hans argumentationsanalys. Han påvisar att det finns brister i hållbarheten rörande 

argumenten både på för och emot sidan. På för sidan brister i relevans och på emot sidan 

brister i hållbarhet16.  

Karlberg har utgått från den politiska debatten men det finns ingen belysning av hur debatten 

spridit sig vidare utanför Rosenbad till medborgarna. I Svenssons arbete berörs den 

bakomvarande statliga utredning. Den del jag valt att belysa ur Svenssons arbete är dock av 

vikt för syftet med mitt arbete. Svensson lyckas stundtals visa att det fanns brister i 

bakomliggande utredning och att det kan ha satt sina spår i den efterkommande 

försvarspropositionen. Uppsatsen visar att det funnits potential för medierna att rapportera om 

propositionen men frågan är om det har förekommit. 

1.3 Litteratur och material 

Min teori är hämtad ur litteratur författad av en professor17 i medie- och 

kommunikationsvetenskap. Litteraturen är riktad mot studenter inom medie- och 

kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap med flera. Metoden är tillämpbar 

inom vetenskapliga studier. Det material som data samlats ur är hämtat via tidningars 

hemsidor, mediearkivet samt riksdagen och regeringens hemsidor.  

1.4 Avgränsningar och källkritik 

Avgränsningar för denna uppsats är satt mot tidningsmedier. Jag har valt tidningar som 

mediekällor och helt valt bort radio och tv i syfte att insamlandet av data skulle ha blivit allt 

för omfattande. Tillgång till mediearkivet, där huvudelen tidningsartiklar hämtats, har getts 

genom Anna Lindh Biblioteket.  Jag har valt att lägga fokus på sex olika tidningar både 

morgontidningar och kvällstidningar. De morgontidningar jag har valt är de två största som 

når hela landet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag har även valt att nyttja mig av 

två andra morgontidningar som är stora i olika regioner av Sverige, Sydsvenska Dagbladet 

och Göteborgs-Posten. Detta för att få ett annat regionalt fokus bort från Stockholm och på så 

sätt se om rapporteringen skiljer sig mellan tidningarna trots liknande politisk hållning. 
                                                 
16 Ibid, Sid.24 

17 Strömbäck, Jesper, 2009, Makt, medier och samhälle 
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De två kvällstidningar jag valt att använda mig av är Aftonbladet samt Expressen. Båda 

tidningarna är rikstäckande och de största kvällstidningarna i Sverige.  

I Sverige klassificeras tidningar som har en utgivning på minst en gång i veckan som 

dagspress. Internationellt sett är detta en påfallande skillnad, då Sverige har ett relativt brett 

perspektiv på vad som skall tolkas som dagspress18. Sett till de svenska dagstidningarna kan 

man som läsare förvänta sig att det finns en politisk koppling. Framförallt görs detta tydligt 

vid läsande av tidningarnas ledarsidor men det kan även speglas i vad tidningarna rapporterar 

om19. 

Nedan följer en kort presentation av de tidningar som valts ut för uppsatsen.  

Svenska Dagbladet (SvD): är en Stockholmsbaserad morgontidning. Tidningen grundades 

1884 och dess politiska hållning är obunden moderat. Upplagan 2010 var på vardagar 192 100 

exemplar och söndagar 197 100 exemplar20. 

Dagens Nyheter (DN): är en Stockholmsbaserad morgontidning. Grundades 1864. Tidningens 

politiska hållning är sedan 1998 oberoende liberal21. Upplaga 2010 var på vardagar 292 000 

exemplar och söndagar 334 000 exemplar22. 

Sydsvenska Dagbladet (Sydsvenskan): tidningen är Malmöbaserad och grundades 1870. Den 

har en oberoende liberal politisk hållning. Upplaga 2010 var på vardagar 115 600 exemplar 

och söndagar 122 500 exemplar23. 

Göteborgs-Posten (GP): tidningen är Göteborgsbaserad och grundades 1859. Den har en 

liberal politisk hållning. Upplaga 2010 var på vardagar 227 200 exemplar och söndagar 

233 900 exemplar24. 

                                                 
18 Hadenius, Stig m.fl., 2008, Massmedier, Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, Sid.133-134 

19 Ibid, Sid.136-138 

20 www.ne.se, Svenska Dagbladet, (Hämtad 2012-04-26) 

21 www.ne.se, Dagens Nyheter, (Hämtad 2012-04-26) 

22 www.ne.se, Dagens Nyheter, (Hämtad 2012-05-08) 

23 www.ne.se, Sydsvenska Dagbladet, (Hämtad 2012-04-26) 
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Expressen: tidningen är Stockholmsbaserad och grundades 1944. Tidningen har en liberal 

politisk hållning. Upplaga 2010 (inklusive Kvällsposten och GT) var på vardagar 270 900 

exemplar och 364 700 exemplar söndagar25. 

Aftonbladet: tidningen är Stockholmsbaserad och grundades 1830. Upplaga 2012 var 240 000 

exemplar. Tidningen har en socialdemokratisk hållning26. Om man räknar in Internet har 

tidningen över två miljoner läsare dagligen. 

Uppsatsen strävar enbart efter att behandla nyheter och ledare i ovan nämnda tidningar som 

berör den omstrukturering som skett i Försvarsmakten. Databasen som använts för sökandet 

av artiklar är mediearkivet. Tillgång har getts via Anna Lindh Biblioteket för studerande på 

Försvarshögskolan. Mediearkivet ägs av företaget Retriever27. Det är Skandinaviens ledande 

leverantör inom redaktionell efterforskning, analys av medier och mediebevakning. Retriever 

ägs av TT och Norska NTB. Mediearkivet har använts då det ges möjlighet att eftersöka 

information i all medierad dagstidningspress som ges ut i Sverige och resterande Norden. 

Artiklarna i sig är inte efterredigerade eller klippta av vare sig Retriever eller Mediearkivet. 

Nyhetsartiklarna finns i webbaserad skrift men även oftast som original med tillhörande 

grafik och bilder. Detta medför att spårbarheten och validiteten rörande källorna får anses som 

orörd och säker. Som informationsdatabas anses mediearkivet för denna uppsats utgöra 

tillförlitlig empiri.  

Jag har även använt mig av tidningarnas egna hemsidor då antalet artiklar i mediearkivet inte 

alltid har varit tillfredställande. Dock har det visat sig att vissa tidningar är 

underrepresenterade i nyhetsrapporteringen. Från början var avsikten att ej använda 

tidningarnas hemsidor. Detta i syfte att undkomma eventuella efterredigeringar, borttagande 

av artiklar och andra faktorer som kan problematisera framtagandet av den empiriska grunden 

och påverka dataanalysen i ett senare skede.  

                                                                                                                                                         
24 www.ne.se, Göteborgs-Posten, (Hämtad 2012-04-26) 

25 www.ne.se, Expressen, (Hämtad 2012-04-2)6 

26 www.ne.se, Aftonbladet, (Hämtad 2012-04-26) 

27 https://www.retriever-info.com/se/, (Hämtad 2012-05-01) 
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Källkritiskt är det viktigt att jag förhåller mig objektivt mot denna typ av källor. Källorna 

utgörs av tidningsmedier med en oftast klargjord politisk hållning som kan ligga i paritet med 

min egen. Därför är det av vikt att jag förhåller mig med stort omdöme till dessa källor.  

Det finns klara exempel på att flertalet tidningar vinklar verkligheten i sin rapportering. 

Vinkling är ett sätt att medvetet enbart framhäva vissa sidor av en nyhetsrapportering. Detta 

medför att en risk finns att tolkningen kan tendera att bli subjektiv rent omedvetet på grund av 

ens egen förförståelse. Det är av stor vikt att detta tas med i beräkningarna för framkommet 

resultat och att det via min metod går att spåra så att reliabiliteten blir god samt att 

intersubjektiviteten28 går att eftersträva. 

2 Teori 

I detta kapitel är avsikten att skapa mitt teoretiska förhållningssätt, vilket ligger till grund för 

att komma inpå ämnet medierapportering. Jag kommer att presentera och beskriva 

kommunikationens betydelse som ligger till grund för den gestaltningsteori som jag har för 

avsikt att använda.  

2.1 Massmediernas roll, medborgare – samhälle – politik – makt 

För att som medborgare hålla sig uppdaterad om vad som sker runt omkring oss krävs det att 

vi har möjlighet att ta del av information. Vad sker med våra soldater i internationella 

insatser? Hur påverkar de senaste politiska besluten Försvarsmaktens förmåga att försvara 

Sverige? På samma sätt är de människor som fattar dessa beslut beroende av att kunna 

förmedla sig mot medborgarna. Detta kan ske genom massmedierna. Medborgarna har då 

möjligheten att säga sitt och utrycka sina tankar vilket politikerna i sin tur kan ta i beaktande 

kopplat mot sina beslut. Medierna har också en granskande funktion. Under våren har man 

kunnat läsa om vårdskandaler som uppdagat sig efter rapportering från Dagens Nyheter29. 

Denna funktion är mycket viktig i ett demokratiskt samhälle då medierna har möjlighet till 

                                                 
28 Esaiasson, Peter, m.fl., 2007, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Sid.24 

29 http://www.dn.se/sthlm/det-ar-dns-uppdrag-att-patala-brister-i-valfarden, Hämtad 2012-05-20 
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insyn och tar sitt ansvar om att rapportera kring oegentligheter som förekommer. Medierna 

har möjlighet att granska makten och såtillvida även motverka korruption30. 

 Förhållandet mellan medierna och politiken är tillsynes väldigt intim, parterna står i stor 

beroendeställning mot varandra. Massmedierna inhämtar, bearbetar och delger information 

om vad som sker dagligdags i samhället. Denna information bidrar till att de styrande 

politikerna och medborgarna kan visualisera och forma sin syn av vad deras tankar och åsikter 

betyder i det verkliga livet. Vad medborgarna sedan förmedlar och tänker kan komma ligga 

till grund för hur politikerna i sin tur väljer att handla i sina beslutsfattanden.  

2.2 Medial kommunikation 

Du slår på tv: n klockan 21.00 och förväntar dig senaste nyheterna men det visas inga nyheter. 

Morgonen efter går du ut till brevlådan för att hämta tidningen i syfte att se vad som hänt i 

världen, men det finns ingen tidning. Nu är det inte så vår värld ser ut. Människor matas 

dagligen med nyheter och rapporteringar från världens alla hörn. Den politiska debatten 

synliggörs i morgontidningar, kvällstidningar, tv och Internet. Samhällets medborgare står i 

en beroendeställning till massmedia för att kunna hålla sig uppdaterad.  

Massmedias sätt att nå ut med information ryms inom den massmedierade 

kommunikationen31. Ordet kommunikation härstammar ur det latinska communica32 vilket 

kan översättas till – ömsesidigt utbyte.  Skillnaden mellan kommunikation och massmedierad 

kommunikation är att kommunikation är en överföring av information mellan människor. För 

att kunna förmedla sin information krävs det ett språk eller ett ickeverbalt sätt att 

kommunicera. Den ickeverbala kommunikationen kan utgöras av text i ett dokument eller i 

blindskrift för den synskadade. Grundläggande för att kunna kommunicera är att man har en 

fysisk bärare och ett språk. Språket kan också ersättas med en kod till exempel skrift. 

Massmedierad kommunikation skiljer sig betydligt från det grundläggande uttrycket 

kommunikation. Den massmedierade kommunikationen bygger på fyra grundläggande 

                                                 
30 Strömbäck, Jesper, 2009, Makt, medier och samhälle, Sid.10 

31 www.ne.se, Kommunikation, (Hämtad 2012-04-22) 

32 Ibid. 
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principer: den är enkelriktad, samtidig, indirekt och opersonlig33. Detta får sägas vara de fyra 

huvudsakliga byggstenarna för hur en medial kommunikation fungerar. Att den tryckta texten 

i tidningsmedia är indirekt kan påvisas genom att kommunikationen mellan sändaren och 

mottagaren är separerad i tid och rum. Det uppstår genom att det tryckta ordet är tvunget att 

distribueras via en kanal innan det når mottagaren. En morgontidning eller kvällstidning kan 

läsas av vem som helst och har oftast ingen fast adressat, förutom abonnerande kunder, varvid 

den kategoriseras som opersonlig. Det som är tryckt i tidningen kan heller inte påverkas av 

mottagaren då åtskiljandet av sändare och mottagare föreligger i tid och rum. Således är den 

enkelriktad och återkoppling till sändaren från mottagaren är ej möjlig vid sändningstillfället. 

Det massmediala tidningsmediet skriver inte för en enstaka person utan kommunikationen är 

avsedd för den större massan. Samtidigheten ligger i att en större massa nås vid en viss tid på 

dygnet, morgontidningarna vid frukostbordet och kvällstidningarna vid lunch- och 

middagsbordet. 

 

Nedanstående modell exemplifierar hur kommunikationsflödet ser ut i en medierad kontext: 

1 2  3              4  

 

Redaktion Enkelriktad Opersonlig Samtidig – läsaren 

  Tid & Rum 

1: Tidningsredaktionen är separerad från läsaren det vill säga ej i kontakt och är indirekt 

2: Separationen i tid och rum påverkar också läsarens påverkan på det tryckta ordet. Någon 

direkt återkoppling är ej tillgänglig. Det tryckta ordet är enkelriktat. 

3: Distribution via kanal till läsaren �Internet, Tryckeriet �Läsare. 

Tidningen är opersonlig, även då den är abonnerad. Den är riktad mot den stora massan.  

                                                 
33 www.ne.se  Masskommunikation, (Hämtad 2012-04-23) 
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4: Från Internet, tryckeri sprids sedan tidningen ut via tobaksaffären, biblioteket och 

arbetsplatsen under förhållandevis lika tidsförhållanden. Det uppfyller kriteriet samtidighet. 

Läsaren får följaktligen tidningens rapporteringar och budskap ungefär samtidigt som andra 

läsare. 

Någon vedertagen modell för hur den massmediala kommunikationen ser ut i ett 

modellperspektiv har jag inte funnit. Därför konstruerades denna för att förenkla de olika 

stegen i den massmediala kommunikationen för läsaren. Modellen har konstruerats med hjälp 

av en tidig kommunikationsmodell framtagen av matematikerna Claude E. Shannon och 

Warren Weaver34. Deras modell grundar sig i en matematisk framställning om hur data 

överförs genom olika steg.  

2.3 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin är en av de mest tongivande teorierna gällande för politisk kommunikation 

och används för att kunna beskriva mediernas maktposition i sammanhanget. Det engelska 

uttrycket framing kan översättas med det svenska ordet utformning. Ur ett sociologiskt 

perspektiv handlar framing om hur saker och ting görs begripliga. To frame innebär att man 

väljer att tolka och sätta ord på sina egenupplevda erfarenheter, erfarenheter förmedlade via 

medierade källor. Dessa olika erfarenheter klassificeras som direkta, alltså egenupplevda och 

indirekta som är förmedlade.35 Oavsett roll i samhället blir gestaltandet av verkligheten 

ofrånkomligt. Människor kan via gestaltning förmedla sina erfarenheter och budskap och på 

så sätt föra fram sin övertygelse i syfte att nå ut till andra människor i sin omgivning. Detta får 

ses, till huvuddel, vara relativt subjektiva gestaltningar då det bakom denna typ av 

kommunikation finns ett syfte för den som gestaltar sina erfarenheter. Individen i fråga har en 

egen dagordning för sitt budskap. I rak motsats till denna subjektivitet i gestaltandet är en 

vanlig bild av medier att de är en kopia av verkligheten, en objektiv bild av det som sker. 

Detta synsätt på dagens medier ställer krav på att objektiviteten är levande. Objektivitet kan 

sägas vila på fyra grundkriterier: relevans, neutral hållning, balanserad och sann. 

                                                 
34 Shannon, Claude E., Weaver Warren, The Mathematical Theory Of Communication, Reprinted with 
corrections from The Bell System Technical Journal, Vol.27, 1948 www.scribd.com/politk/d/70543220-Claude-
Shannon-Warren-Weaver-The-Mathematical-Theory-of-Communication-0252725468, Hämtad 2012-04-26 

35 Strömbäck, Jesper, 2009, Makt, medier och samhälle, Sid.119 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 

Flaggkadett Andreas Magnusson 

Officersprogrammet 09-12 

 16 

Ta till exempel följande mening:  

En soldat skadad efter skarpskjutning på Utö!  

Det uppdiktade exemplet i meningen ovan är inte sant därför saknar det helt relevans och det 

finns inte någon mening att ge det plats i någon form av rapportering. Exemplet går inte heller 

att balansera, det finns inget skäl att ta hänsyn till olika parters syn på vad som hänt. 

Neutralitetskriteriet går inte heller att applicera då det inte finns något skäl till rapportering 

kring exemplet. Således kan man inte vara opartisk vilket skall eftersträvas för en neutral 

hållning. I och med att detta exempel är uppdiktat för denna uppsats och har till syfte att 

belysa de olika grundkriterierna kan man även se att utan en sanningshalt i det som hänt finns 

det inget att rapportera kring. Därmed anses sanningskriteriet36 vara det viktigaste av 

objektivitetens fyra grundkriterier.  

Att medierna och deras rapportering enbart speglar verkligheten på ett objektivt sätt finns det 

inga belägg för i den forskning som genomförts och genomförs37. Nyheter och rapportering 

görs av människor, journalister som har varierande politisk hållning, olika typer av källor till 

sina rapporteringar och en egen förhållning till hur de väljer att berätta. Journalisterna har en 

medveten hållning men också en omedveten. Med omedvetenhet menas att hållningen är 

något som går på slentrian. Som beskrivet ovan i detta kapitel väljer människor att gestalta sin 

verklighet på olika sätt och journalister är inget undantag. I och med detta bör man istället se 

det som journalister rapporterar som ombildningar av verkligheten och inte som spegelbilder. 

Man kan säga att medierna rekonstruerar vad som sker i verkligheten och gestaltar den ur ett 

verklighetsperspektiv38.  

 

 

 

                                                 
36 Hadenius, Stig m.fl., 2008, Massmedier, Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, Sid.258 

37 Strömbäck, Jesper, 2009, Makt, medier och samhälle, Sid.120 

38 Ibid, Sid.120 
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Nedanstående citat belyser vad gestaltning handlar om: 

”Även om det finns olika definitioner av gestaltningsteorin är några centrala element 

återkommande: gestaltningar är uttryck för specifika sätt att medvetet eller omedvetet 

organisera information, och gestaltningar formas genom val av ord, fakta, perspektiv, källor 

och betoningar […] Att kommunicera är att gestalta”39 

Det finns en stark beroendeställning mellan medborgare och medierna idag. Detta medför att 

människor i dag är känsliga för mediepåverkan. Medierna har ett stort inflytande på samhället 

och dess medborgare och besitter en stor makt, makt att rapportera och förmedla det 

medborgarna upplever i vardagen. Däremot kan det vara gestaltat på ett sätt som kanske inte 

ligger i linje med alla medborgares synsätt och verklighetsuppfattning. 

Hur medierna väljer att gestalta och utöva sin makt kan ske genom att man väljer att gestalta 

en nyhet som sak- eller spelgestaltning40. Gestaltas något som sak har det en hög relevans och 

sanningshalt. Det vill säga det journalistiska förhållningssättet är att ta reda på konkreta fakta 

och få en hög objektivitet i rapporteringen. Gestaltas det däremot som spel tenderar 

rapporteringen att vridas med ett populistiskt förhållningssätt. Då journalisten väljer 

spelgestaltningen kommer andra aspekter i fokus. En rapport om de politiska partiernas kamp 

om makten i nästa val skulle då inte innehålla politikernas ställningstaganden i vissa 

sakfrågor. Partiernas politiska program skulle inte heller belysas. Istället skulle medierna 

framställa kampen mellan partierna som ett beräknande spel, vem skall vinna och vem skall 

försvinna. Medierna kan genom sin gestaltningsmakt jaga upp den politiska skepsisen hos 

medborgarna och har därefter en enorm möjlighet att kunna påverka.  

Kontentan av sak- och spelgestaltning visar hur stor makt medierna har och vilken 

genomslagskraft de har att kunna påverka medborgare i samhället genom gestaltning41.  

                                                 
39 Strömbäck, Jesper, 2009, Makt, medier och samhälle, Sid.121 

40 Ibid, Sid.128 

41 Ibid, Sid.129 
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3 Metod 

Utgångspunkten för uppsatsen är kopplad mot min problemformulering som jag hittat i 

regeringens och oppositionens för och emot argument rörande omstruktureringen av 

Försvarsmakten. 

Fokus vid skapandet av denna uppsats har kretsat kring empirin och hur förhållningssättet 

skall vara mellan forskare – empiri. Arbetet i sig kommer att präglas av omtolkningar under 

dess gång vilket leder till att möjlighet för att förädla analysmodellen måste föreligga42.   

Metoden i sig bygger på en kvalitativ textanalys. Jag valde mellan den kvalitativa 

textanalysen och den kvantitativa innehållsanalysen. Vad som talade för den kvantitativa 

innehållsanalysen är att metoden i sig är vedertagen som tillvägagångssätt inom bland annat 

kommunikationsvetenskap och medievetenskap43. Den kvantitativa innehållsanalysen lämpar 

sig vid större kvantiteter av analyserbar data. I litteraturen rörande denna metod finns det inga 

föreslagna nivåer när respektive metod är att föredra. I det exempel som nämns i 

metodpraktikan44 är berörd analys av 9000 nyhetsinslag.  

Kopplat mot vad denna uppsats avser att undersöka rör det sig om 32 stycken artiklar. Därför 

har den kvalitativa textanalysen valts. Först har artiklarna lästs översiktligt i syfte att sålla bort 

data som inte är av vikt för denna uppsats. Därefter har artiklarna lästs grundligare och 

klassificerats enligt gällande mall45 i syfte att få klarhet i vad medierna nämner rörande 

propositionen. Metoden syftar till att klargöra för vad medierna har skrivit i nyhetsformat och 

ledarformat. 

I mitt arbete kommer jag att använda mig av ett analysverktyg som i sina parametrar tagit med 

hur medierna rapporterat kring för och emot argumenten som förts fram av politikerna. Detta 

för att kunna presentera vad tidningsmedierna har publicerat. Tolkningen av texten kommer 

                                                 
42 Assarson, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och svara, En introduktion till statsvetenskaplig metod, 
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala, 1996 

43 Esaiasson, Peter, m.fl., 2007, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Sid.223-
227 

44 Ibid. 

45 Se bilaga 1 
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också att hjälpa till att föra in vad tidningarna skrivit i uppsatsens analysverktyg. Jag kommer 

inledningsvis att beskriva vad tolkning innebär och därefter beskriva analysverktyget i syfte 

att visa på vilka koder jag valt att förhålla mig till.  

Förklaringen av metoden syftar till att undanröja eventuella tveksamheter för läsaren men 

även för att påvisa reliabilitets - och validitetskopplingarna46 47 från metoden till resultat. 

För att påvisa spårbarheten i uppsatsens empiri visas nedan en matris innefattande sökkriterier 

för de tidningsartiklar som valts ut. Sökord är det eller de ord som använts för att sålla ut 

artiklar. Dessa har tagits fram med stöd av den bakomliggande problemformuleringen. Antal 

träffar som redovisas är den totala mängd som framkommit. Därefter har artiklarna lästs på 

mediearkivets hemsida. Ett antal artiklar har sedan sållats bort då de för denna uppsats inte 

har uppfyllt kriterierna. Kriterierna för artiklarna har varit att de skall vara en 

nyhetsrapporterande artikel eller en ledare. Insändare, undersökningar och debatter har valts 

bort i syfte att inte få politiska eller medborgerliga åsikter i undersökningen. Uppsatsen vill 

undersöka vad tidningsmedierna och deras journalister rapporterat om, varför fokus har legat 

på vad tidningarna producerat själva. Slutligen har sökningen avgränsats i tid. Tanken med 

tidsspannet för artikelsökningen är att det skall finnas en möjlighet att se hur tidningsmedierna 

har rapporterat innan propositionen, i anslutning till propositionen samt en efterföljande tid 

under ett något längre tidsspann.  

Databas Antal träffar Sökord Antal utvalda Sökperiod/År-mån 

Mediearkivet 70 stycken Yrkesförsvar 28 stycken 09/01/01 – 12/01/01 

Mediearkivet 22 stycken Värnplikt avskaffas 4 stycken 09/01/01 – 12/01/01 

3.1 Tolkning av texten 

Hermeneutik beskriver läran om tolkning och texten48. Inom detta ämne talar man ofta om ett 

kompletterande verktyg, vilket är den hermeneutiska cirkeln. Vad den innebär ur ett 

                                                 
46 Denscombe, Martyn, 2009(1998), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, Sid.378-381 

47 Esaiasson, Peter, m.fl., 2007, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Sid. 63-71 

48 www.ne.se, Hermeneutik, Hämtad 2012-04-18 
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hermeneutiskt synsätt är att textens beståndsdelar tolkas utifrån textens helhetsbild, och 

tvärtom textens helhetsbild utifrån textens beståndsdelar. Är man inte medveten om detta 

innebär det att man om och om igen kan ställas inför helt nya tolkningar av texten så länge 

man inte lyckats fastslå förhållande mellan beståndsdelarna och helheten och därmed klargjort 

innebörden i texten. Inom hermeneutiken menar man att man som forskare skall vara 

medveten om att man besitter en viss förförståelse till det problem man valt att rikta sig mot. 

Utan förförståelse har man inte möjligheten att kunna göra tolkningar. Man måste 

medvetengöra för sig själv om att möjligheten att kunna ta till sig vad som står i texter ligger 

rotat i ens egna socialt och historiskt betingade förförståelse49.  

Vad innebär begreppet tolkning av text – Innebörden är dels att alla texter man tar sig för 

måste tolkas på ett eller annat sätt. Syftet med detta är att man måste få klart för sig vad som 

kommer fram i texten, det vill säga dess innebörd och om dess innebörd har någon relevans. 

Ett annat sätt att belysa begreppet tolkning är att se på det i analysskedet. Det vill säga när 

man fått klart för sig vad som framkommit i texten, textanalysen, måste det till en resultat 

tolkning. Resultat av tolkningen renderar i en signifikant betydelse för hur den studerade 

problemformuleringen skall begripas och slutligen leda fram till ett svar på dess 

frågeställningar50.  

3.2 Analysinstrument 

Man kan förhålla sig olika mot det innehåll som kommer ur analysen. Antingen förhåller man 

sig till att betrakta saker för vad det är. Man försöker påvisa hur de står i beroendeställning 

och är kopplade till varandra istället för att plocka ut och koncentrera sig på speciella element 

i det som analyseras, det vill säga ett holistiskt förhållningssätt 51. Det andra förhållningssättet 

är att betrakta saker ur ett kategoriskt – specifikt perspektiv. Man fokuserar då på visa 

kategoriska element och hur dessa förhåller sig till andra kategoriska element. Jag har valt att 

använda mig av det senare, det vill säga det kategoriska sättet att analysera. Jag har i analysen 

                                                 
49 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005, Textens mening och makt, Metodbok i samhällvetenskaplig text- 
och diskursanalys, Sid.25 

50 Ibid, Sid.23 

51 Denscombe, Martyn, 2009 (1998), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, Sid.322 
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av materialet specifikt letat och plockat ut vissa ord eller till dessa synonymer som kan 

omvandlas till de ord jag söker. Det kan så till vida vara ordet kostnad som jag letar efter, men 

som i en text till exempel nämns: det spås bli dyrare än väntat. Ordet dyrare i denna mening 

blir således infört i analysinstrumentet som kostnad. Ett annat exempel kan vara att det skrivs 

att: stående och kontrakterade förband skall utgöra basen. Detta kommer i analysinstrumentet 

att föras in under yrkesförsvar. Fördelen med att ha förhandsdefinierade kategorier har varit 

att en stor del av den grundliga analysen har kunnat göras under insamlandet av data kring de 

i förhand bestämda kategorierna – begreppen. Tillvägagångssättet efter att ha läst alla artiklar 

har lett till att jag har kunnat föra in information i instrumentet.  

Kategorierna har varit:  

• Kostnad,  

• användbarhet – tillgänglighet,  

• hög beredskap,  

• rekryteringssvårigheter  

• folkförankring.  

Har ledarna eller nyhetsartiklarna rört dessa på ett sätt som gör dem användbara för uppsatsen 

har de förts in i mitt analysinstrument. Därefter har varje artikel – ledare bearbetats igen för 

att kunna föra in relevanta utdrag i resultatdelen. Analysverktyget har gjort det enklare att 

systematiskt följa varje artikel och kunna lägga till respektive ta bort vid eventuella fördelar 

eller brister. 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet att beskrivas för respektive kategori som använts vid 

datainsamlingen. Nyhetsrapporteringen har skilts från ledarna i syfte att få en klar och tydlig 

delning mellan de olika typerna. Därefter kommer en resultatredogörelse för hur respektive 

begrepp berörts det vill säga: Kostnad, tillgänglighet – användbarhet, hög beredskap, 

rekryteringssvårigheter och folkförankring. En analys kommer följa efter respektive 
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underrubrik, nyhetsrapporteringen respektive ledare. Sak- och spelgestaltning kommer att 

analyseras separat i slutet av kapitlet. 

4.1 Nyhetsrapportering 

Under detta kapitel kommer jag att redogöra för vad utvalda tidningar har valt att rapportera 

kring i sina nyhetsartiklar. Man skall inte här se artiklarna som opartiska, utan de kan finnas 

tendenser av politisk färgning även här. 

Kostnad 

Sydsvenskan52 rapporterar tidigt under 2009 om totalkostnad för försvaret. Någon grundligare 

nivå rapporteras det inte kring, utan man väljer att utgå från dåvarande överbefälhavaren 

Håkan Syréns resultat. Resultatet framkom efter den snabbutredning som regeringen beställde 

av dåvarande ÖB rörande verksamhetsåren 2001-2014. 

”Priset är enligt ÖB:s kalkyl 38,3 miljarder kronor per år, samma 

som i dag.”53 

SvD54 rapporterar också om dåvarande ÖB Håkan Syréns förslag till regeringen om ett bantat 

försvar. Det görs tydligt att ÖB har lyckats få ihop försvaret i en mindre kostym men också att 

det ryms inom den låsta ekonomin. Följden enligt artikeln, och med hänvisning till att ÖB är 

kritisk, är att antalet förband totalt sett är för få. Journalisten frågar även försvarsminister Sten 

Tolgfors om vi gör rätt eller fel i att hålla våra försvarsanslag låsta då Norge och Finland ökar 

sina. Svaret blir att olika vägval har gjorts utefter olika geografiska förutsättningar, men att vi 

dock får ett försvar av yppersta klass. Kostnadsaspekten i artikeln berörs men ur ett större 

perspektiv. Man fokuserar inte i artikeln på kostnader kopplat rent ordagrant mot det nya 

försvaret utan i ett perspektiv av hela försvarsmakten, hur vi står oss i paritet mot omvärlden. 

I mars 2009 rapporterar Sydsvenskan om att värnplikten avskaffas och istället kommer att 

ersättas med ett yrkesförsvar. Rapporteringen sker i närtid till att regeringen lägger fram den 

nya propositionen 2008/09:140. Artikelförfattaren refererar kostnadsfrågan till regeringen, 

                                                 
52 Sydsvenska Dagbladet, Bilan kvar över Revinge, Publicerad 2009-01-31 

53 Ibid. 

54 Svenska Dagbladet, Alltför få förband vid kris enligt ÖB, Publicerad 2009-01-31 
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oppositionen och ÖB. Inom oppositionen uttrycks en tveksamhet till om en avskaffad 

värnplikt är förenligt med kostnadseffektivitet. Regeringen och ÖB uttrycker däremot att en 

yrkesarmé troligtvis kommer bli billigare och effektivare. Man väljer i artikeln att härröra 

regeringens synsätt till att man nu inte längre behöver två olika förbandsstrukturer inom 

Försvarsmakten, en frivilligrekryterad utlandsstyrka och ett insatsförsvar, utan pengarna 

kommer att sparas in på att man numera kommer ha en struktur, en yrkesarmé55.  

DN rapporterar också i mars 2009 om att de olika blocken har skilda synsätt på kostnaderna 

för försvaret och att detta föreligger som ett hinder för en bred blocköverskridande 

överenskommelse.  

”Medan regeringen utgår från oförändrade försvarsanslag vill vänsteroppositionen skära ett 

antal miljarder kronor, olika för varje parti.”56 

GP rapporterar i april 2009 om att socialdemokraterna i sin försvarsmotion, som svar på 

regeringens proposition, vill spara in 2 miljarder kronor på Försvarsmakten och att det inom 

oppositionen råder en stor enighet i fråga kring besparingarna57. I april 2009 skriver även SvD 

att oppositionen är överens om att vilja spara två miljarder på försvaret. Hur det skall göras 

framgår inte av artikeln58. I juni 2009 publicerar SvD59 en artikel om att ingen egentligen vet 

vad det kostar att avskaffa värnplikten. Enligt artikeln har Försvarsutskottet den 5 maj 

genomfört en utfrågning med de berörda facken och avtalsverket. Denna utfrågning påvisade 

att övergången från ett värnpliktsförsvar till ett yrkesförvar troligtvis kommer bli kostsam. Det 

finns dock ingen som kan säga hur dyr reformen kommer att bli. 

 

 

 
                                                 
55 Sydsvenska Dagbladet, Det nya försvaret Dags för värnplikten att rycka ut, Publicerad 2009-03-16 

56 www.dn.se, Dagens Nyheter, Allmän värnplikt avskaffas, Publicerad 2009-03-19, Hämtad 2012-05-08 

57 Göteborgs-Posten, S vill inte slopa värnplikten, Publicerad 2009-04-16 

58 Svenska Dagbladet, Socialdemokraterna vill ha kvar värnplikten, Publicerad 2009-04-16 

59 Svenska Dagbladet, Ingen vet vad det kostar att slopa lumpen, Publicerad 2009-06-12 
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Användbarhet – Tillgänglighet 

SvD beskriver i januari 200960 mera detaljerat än dess liberala kollegor varför tillgänglighet 

och användbarhet har blivit slagord för regeringen. Man väljer också att belysa vad 

användbarheten och tillgängligheten grundar sig i. I augusti 2008 utbröt Georgienkriget 

mellan Ryssland och Georgien61 vilket leder till att dåvarande ÖB tar med det i sin utredning 

och belyser att liknande incidenter kan blossa upp både utanför, men även intill svenskt 

territorium. Den nuvarande försvarsinriktningen är således ett led i att kunna möta dessa 

hastigt uppkomna konflikter.  

Sydsvenskan62 rapporterar samma månad om att det nya försvaret skall vara flexibelt och 

snabbt tillgängligt. Konsekvensen blir att värnplikten avskaffas. Tonvikten i artikeln ligger 

mot vad dåvarande ÖB har lagt fram men även känslouttrycken från försvarsminister Sten 

Tolgfors. Han är väldigt nöjd med resultatet av Försvarsmaktens utredning. Rapporteringen 

lägger fokus på det som faktiskt blir innebörden av avskaffandet av värnplikten men några 

farhågor eller någon större plats till kritiker mot förslaget ges inte. I artikeln refererar man till 

oppositionen och dess åsikter, dock inte i sakfråga rörande användbarhet och tillgänglighet. 

DN63 och Sydsvenskan 64 rapporterar kring regeringens framläggande av propositionen i mars 

2009 och rapporteringen skiljer sig en del beroende på vilken tidning man läser. Sydsvenskan 

väljer inte att lägga någon större vikt i artikeln på just användbarhet och tillgänglighet utan 

väljer att referera till försvarsministern och ÖB om att försvaret i deras mening blir 

tillgängligt och lätt gripbart. DN å sin sida väljer i stället att beskriva vad regeringen har haft 

för bakomliggande incitament för omdaningen. Försvarsmakten som myndighet har 

självständigt via sin interna utredning tagit fram det underlag som ligger till grund för 

propositionen. I artikeln belyses att Sverige har få stridsberedda förband och att 

värnpliktsförband innebär att det tar lång tid att mobilisera dessa till stridsdugligt skick. DN 

beskriver här hur målsättningen ser ut om att Sverige skall kunna ha cirka 50 000 kvinnor och 
                                                 
60 Svenska Dagbladet, Alltför få förband vid kris enligt ÖB, Publicerad 2009-01-31 

61www.ne.se, Georgien, hämtad 2012-05-09. 

62 Sydsvenska Dagbladet, Bilan kvar över Revinge, Publicerad 2009-01-31 

63 www.dn.se, Dagens Nyheter, Allmän värnplikt avskaffas, Publicerad 2009-03-19, Hämtad 2012-05-08 

64 Sydsvenska Dagbladet, Det nya försvaret Dags för värnplikten att rycka ut, Publicerad 2009-03-16 
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män snabbt gripbara om situationen skulle kräva det. Att denna omstrukturering inte görs över 

en natt nämns också refererat till ÖB som menar att det inte kommer att vara fullt utvecklat 

förrän framåt 2019. I artikeln ges en bild av att oppositionen är splittrad i frågan. 

Socialdemokraterna framställs som veliga i frågan med en avsaknad av initiativkraft och 

passivitet. Vänsterpartiet framhålls som direkt motståndare till hela propositionen och 

miljöpartiet som tveksamma till att Sverige skall behöva ett så pass omfattande försvar med så 

hög tillgänglighet. I juni 2009 skriver SvD65 att en annan anledning till att Moderaterna, 

Centern, Kristdemokraterna, Folkpartiet samt till viss del Miljöpartiet stod bakom förslaget 

om att avskaffa värnplikten. Enligt artikeln var tanken att Försvarsmakten skulle bli flexibel 

och tillgänglig för att snabbt och effektivt kunna skicka iväg svenska soldater och officerare 

runt om i världen med stora avstånd. Detta skulle vara omöjligt om försvaret vilade på 

pliktade soldater, då det inte fanns något lagligt stöd att skicka iväg värnpliktig personal på 

utlandsinsatser. Tidigt 2011 skriver SvD att det nya försvaret skall bestå av cirka 25 000 i 

insatsorganisationen, resterande styrka på cirka 22 000 i hemvärn och nationella 

skyddsstyrkor. Av de 25 000 i insatsorganisationen kommer ca 16 000 vara soldater 

alternativt sjömän beroende på vapenslag66.  

Hög beredskap 

I Sydsvenskan 67skriver man i januari 2009 att man kan ana en högre beredskap. Man skriver 

att 2000 man står tillgängliga för strid omedelbart om läget så kräver. I januari 2011 skriver 

GP68 att antalet heltidsanställda soldater blivit fler än vad man planerat. Detta får svidande 

kritik av socialdemokraterna som i artikeln undrar om regeringen ser att vi står inför ett 

nalkande krig? Sydsvenskan69 skriver också samma dag att socialdemokraterna ”rasar” över 

att Försvarsmaktens yrkessoldater är fler än vad man planerat. 

 

                                                 
65 Svenska Dagbladet, Ingen vet vad det kostar att slopa lumpen, Publicerad 2009-06-12 

66 Svenska Dagbladet, Fronttjänst nya soldatprovet, Publicerad 2011-01-17 

67 Sydsvenska Dagbladet, Bilan kvar över Revinge, Publicerad 2009-01-31 

68 Göteborgs-Posten, S rasar mot nya försvarspolitiken, Publicerad 2011-01-18 

69 Sydsvenska Dagbladet, S rasar mot soldatrekrytering, Publicerad 2011-01-18 
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Rekryteringssvårigheter 

I Sydsvenskan 70skriver man i augusti 2009 om reformen av försvaret och man kan börja ana 

frågan kring rekrytering. Enligt regeringen finns det ett stort intresse bland unga medborgare 

att söka sig mot förband som roterar till Afghanistan. Socialdemokraterna i oppositionen 

varnar dock för att det kommer bli problem med rekryteringen. Man framhåller 

Nederländerna som exempel vilka lider av stora vakanser efter att ha infört frivillig 

rekrytering. SvD71 påvisar i januari 2011 vilka krav som ställs på Försvarsmakten gällande 

rekryteringen. För att ligga i fas krävs det att försvaret lyckas rekrytera 4000 personer varje år. 

Detta i sin tur kräver att minst 12 000 personer väljer att söka per år. SvD72 skriver även 

samma dag att rekryteringen har havererat. Försvarsmakten saknar 3000 soldater och om två 

år saknas 5000 soldater. SvD får det bekräftat av nuvarande ÖB Sverker Göranson: 

”Systemet växer inte till så fort som vi ville från början. Det är korrekt.” 

Till och med 31 december skulle Försvarsmakten ha rekryterat 5300 soldater och sjömän men 

att så inte var fallet. Försvaret hade lyckats rekrytera cirka 1950 stycken. För att kunna visa på 

en annan summa i antal soldater skrev Försvarsmakten om sina definitioner i december för att 

kunna räkna in den personal man har i utlandstjänst i totalt antal soldater och sjömän. Det 

visar sig att trots detta är antalet soldater långt ifrån de 5300 som var planerat. Varför det 

blivit så här visas genom att Försvarsmakten inte lyckats rekrytera någon tidvis tjänstgörande 

personal. ÖB får ge sin syn på problemet om att det bland annat saknas lagar och 

kollektivavtal för att lyckas med rekryteringen och att dessa inte kommer träda ikraft förrän 

någon gång under 2012. I artikeln konsulteras även en expert från totalförsvarets 

forskningsinstitut. Experten belyser att detta får svåra konsekvenser som kan få de gällande 

målsättningarna att krackelera och att rotationstempot73 blir intensivare. Försvarsmaktens 

personal kan vara tvungna att rotera oftare och inte få tillräckligt med vila mellan varven.  

 
                                                 
70 Sydsvenska Dagbladet, Värnplikten ska ersättas av frivillig soldatutbildning, Publicerad 2009-08-16 

71 Svenska Dagbladet, Fronttjänst nya soldatprovet, Publicerad 2011-01-17 

72 Svenska Dagbladet, 3000 soldater fattas till nya försvaret, Publicerad 2011-01-17 

73 Rotation avser i sammanhanget i vilken takt man kommer få sända ut personal på internationella insatser.  
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Folkförankring 

”Samhällsförankringen och förståelsen för svensk försvarspolitik…avgörande för hur 

Försvarsmakten skall lyckas.” 

Undertecknat Håkan Syrén - Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska 

proposition 2009 

Sydsvenskan har två artiklar där man kommer in på ämnet, i januari och mars 2009. Det är 

uttalande från oppositionen, i detta fall socialdemokraterna, som i ett passus nämner att det  är 

ett folkligt förankrat, effektivt och modernt försvar som Sverige behöver74. Det lyfts fram från 

enskilda politiker med framträdande positioner att det råder en stor tveksamhet mot förslaget 

att avskaffa värnplikten. Incitamentet är att avskaffandet av värnplikten leder till att man inte 

kommer få de bästa soldaterna och att försvaret på detta sätt kommer att urholkas ur 

samhället75. I SvD76 januari 2009 är det politiker som kommer till tals särskilt från den 

oppositionella sidan. Man menar att ett avskaffande av värnplikten leder till att försvarets roll 

i samhället riskerar att urholkas och att man via försvarets placeringar på orter runt om i 

Sverige inte har möjlighet att synas i samhället på det sätt som skulle krävas. Detta kan i 

längden innebära att Försvarsmakten kommer allt för långt bort från medborgarna. I en artikel 

tar man indirekt upp att folkförankringen just då för tillfället verkar vara relativt hög. Vad det 

går att utröna ur artikeln så är det en SIFO-undersökning som tillfrågat en gällande kull om 

cirka 40 000 män som var aktuella för värnplikten. Av dessa svarar 74 procent att de vill 

behålla värnplikten. Anledningen till detta menar man vara att värnplikten är så fast förankrad 

i samhället och har varit det över en väldigt lång tid. Sedan tidigt 1900-tal då det inmejslades i 

gemene ung man att: ”En man, ett gevär, en röst”77 har det varit gällande att man skall göra 

eller under senare år snarare vara beredd på att genomföra värnplikten. Det är denna långa 

period som troligtvis har lett till detta motstånd som SvD beskriver. I mars 2009 skriver DN78 

                                                 
74 Sydsvenska Dagbladet, Bilan kvar över Revinge, Publicerad 2009-01-31 

75 Sydsvenska Dagbladet, Det nya försvaret Dags för värnplikten att rycka ut, Publicerad 2009-03-16 

76 Svenska Dagbladet, Alltför få förband vid kris enligt ÖB, Publicerad 2009-01-31 

77 Svenska Dagbladet, Ingen vet vad det kostar att slopa lumpen, Publicerad 2009-06-12 

78 Dagens Nyheter, Kraven ökar på dem som utbildas, Publicerad 2009-03-20 
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att värnplikten har varit viktig och då mest som en symbol för folkförankringen. I själva 

verket började förankringen tappa sitt fäste redan på 60- talet då antalet värnpliktiga minskade 

efter politiska försvarsbeslut.  

Analys nyhetsrapportering 

Resultatet ovan visar att tidningarna väljer att beröra alla kategorier. Tidsspannet som valdes 

vid analysen var 2009 till 2012 vilket också finns representerat ovan. I ögonfallande är att alla 

tidningar som varit representerade ovan är av liberal eller moderat politisk hållning. Noterbart 

är att tidningen med socialdemokratisk hållning inte publicerat nyhetsartiklar av art för att 

uppfylla grundkriterierna för analysen i uppsatsen. Nyhetsrapporteringen är överlag objektiv i 

sin hållning förutom på vissa neutralitetskriterier. Man kan märka att tidningarna i en del 

artiklar ger mera plats till regerande partier än till oppositionen. Detta kan även bero på att 

regeringen upplevts som mera samlad i försvarsfrågan än oppositionen. Antagandet kan vara 

felaktigt då tidningen kan ha valt att gestalta det så.  Skillnader finns också rörande regionalt 

fokus. DN, SVD och GP rapporterar i stort rätt övergripande vad gäller försvarsfrågan. 

Sydsvenskan däremot visar tydligt ett vridet fokus regionalt och då främst kring frågan 

rörande regementet i Revinge.  

4.2 Ledare 

Under detta kapitel kommer jag att redogöra för vad utvalda tidningars ledarartiklar har valt 

att skriva. Anledningen till att ledare också tas med i uppsatsen är att se om det finns en 

skillnad mellan dessa och nyhetsartiklar. Ledarna skall inte ses som opartiska utan de tenderar 

ofta att vara färgade av politisk inriktning och ett friare skrivande med en större del personliga 

åsikter. Detta gör dem dock inte mindre intressanta. Medborgarna läser även dessa på samma 

sätt som nyhetsartiklar och det kan tänkas vara enklare att som tidningsmedia lyckas påverka 

medborgarna med ett visst förhållningssätt och gestaltning.  

Jag kommer på samma sätt som med nyhetsartiklarna åskådliggöra hur ledarna valt att 

rapportera kring sökkriterierna: Kostnad, Användbarhet – Tillgänglighet, 

Rekryteringssvårigheter, Hög beredskap och Folkförankring. 
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Kostnad 

Sent i januari 2009 skriver DN på ledarplats – ”Dags att retirera”79. Anledningen är att det 

läckt ut uppgifter om vad dåvarande ÖB kommer föreslå i sin nya inriktning för 

Försvarsmakten. Man kan läsa att de 38 miljarder som är aktuella i försvarsanslag kommer 

resultera i ett förminskat försvar och nya nedläggningar av förband runt om i riket. Att det 

föreligger kaos i diskussionerna och stora oenigheter om hur dessa 38 miljarder skall nyttjas 

kan inte undgå någon som läser ledaren. Högst prioriterat är de internationella insatserna och 

de ekonomiska förutsättningarna för dessa. Men det visas att de ekonomiska frågorna numera 

även börjar röras mot ett nationellt fokus och dess försvar.  

Några dagar senare skriver man på ledarplats i GP – ”Försvara Sverige först”80. Av 39 

miljarder skall det gå att omdana den svenska Försvarsmakten till ett insatsberett yrkesförsvar. 

Detta innebär att Försvarsmakten kommer att vara tvungen att reduceras rejält. 

Neddragningarna och prioriteringarna som ÖB lägger fram sätts av ledaren i paritet mot att 

det nya försvaret inte är till för att användas i Sverige utan användas i internationella insatser. 

ÖB håller sig enligt ledaren till de ekonomiska ramar som han blivit satt till att hålla, men det 

innebär att förslaget i grund och botten, enligt ledaren, är ett svagt förslag. Man framhåller 

också att det slutgiltiga ansvaret för Försvarsmakten ligger i knäet på regeringen, det vill säga 

ansvaret för det försvar man anser sig kunna få för 39 miljarder kronor. Är inte den 

Försvarsmakt som presenteras i paritet med det man efterfrågat rent numerärt får man se till 

att öka de ekonomiska resurserna.  

Aftonbladet väljer att i ledaren uttrycka sig – ”ÖB var till synes oberörd när han uttalade 

dödsdomen”81. I ledaren belyses att ekonomin inom Försvarsmakten är i obalans och ÖB skall 

försvara Sverige med varken mer eller mindre än 39 miljarder kronor. Innefattande i dessa 

kostnader står Försvarsmakten inför ett paradigmskifte, omdaningen är den största som skett 

inom Försvarsmakten i modern tid.  

                                                 
79 Dagens Nyheter, Dags att retirera, Publicerad 2009-01-18 

80 Göteborgs-Posten, Försvara Sverige först, Publicerad 2009-01-31 

81 Aftonbladet, Så ska svenska försvaret bantas, Publicerad 2009-01-31 
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I mars 2009 skriver SvD: s ledare att om Sverige skall kunna ”ha en trovärdig försvarspolitik 

kommer vi inte förbi ökade försvarsanslag”82. Man väljer att beskriva modesta 

kostnadsökningar som en klar och tydlig risk vad det gäller Försvarsmaktens oömhet. Det 

finns en risk för att de ekonomiska förutsättningarna inte räcker och återigen riskeras det att 

prioriteras besparingar som blir felaktiga i ett längre perspektiv. Man belyser att 

försvarsanslaget är underfinansierat redan i grund och botten och att det fastslagna anslaget på 

39 miljarder kronor i samband med omdaningen till ett yrkesförsvar riskerar att resultera i ett 

ekonomiskt fiasko. I maj 2009 skriver Svenska Dagbladet83 att värnpliktsförsvaret är att 

föredra rent ekonomiskt och att det nya yrkesförsvaret kan komma att rusa iväg rent 

ekonomiskt. Den socialdemokratiska försvarsmotionen anses vara mera attraktiv då de 

föreslår att värnplikten kvarhålls som grund. I slutet av ledaren påpekas dock att 

socialdemokraterna vill dra ner ännu mera i ekonomiska anslag till Försvarsmakten. Månaden 

efter skriver samma tidning84 att kostnaden för det nya försvaret kommer att öka. Då främst 

kopplat mot den högre beredskapen som kommer att hållas och därmed ett fokus mot ökade 

personalkostnader. Mot Tolgfors uttalande om att användbarheten och tillgängligheten ökar 

ställer ledaren upp att det finns stora oklarheter om hur detta skall fungera rent 

kostnadsmässigt. 

”Det återstår fortfarande att visa att det nya försvaret inte blir ett korthus, att Sverige 

prioriteras och att resurserna räcker.”85 

Även om det diskuteras utförligt i ledaren om det mesta som den nya propositionen innehåller 

och innebär för Försvarsmakten, märks det tydligt att ekonomin är något ledaren riktar in sig 

på och lyfter fram.  

Expressen86 skriver på ledarplats i juni 2010 att riksdagsbeslutet som togs rörande det 

frivilliga personalförsörjningssystemet87 visar att den största delen av personalen i 

                                                 
82 Svenska Dagbladet, Ja, Sverige behöver också försvaras, Publicerad 2009-03-14 

83 Svenska Dagbladet, Värnplikten är överlägsen yrkesförsvaret, Publicerad 2009-05-06 

84 Svenska Dagbladet, Tolgfors laddar om med hög fallrisk, Publicerad 2009-06-16 

85 Ibid. 

86 Expressen, Kass kampanj för en god sak, Publicerad 2010-06-16 
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Försvarsmakten skall bestå av kontrakterade förband. Ledaren framlyfter dock att det ser ut 

att bli flera heltidsanställda i personalstyrkan det vill säga stående personal. Denna 

insatsberedskap som man väljer att kalla det, leder till ökade kostnader. Man belyser att det 

säkerhetspolitiska läget i Sverige inte är av den art att ett så pass kostnadskrävande 

beredskapsläge är försvarbart. Istället menar ledaren att det beror på ren bekvämlighet från 

försvarets sida att man väljer att anställa fler än planerat.  

Samma månad i Aftonbladets88 ledare berörs kostnaderna som en ”… oerhörd mängd 

skattemiljoner som bekostar…” försvaret. Ledaren har placerat in det i kontexten med 

yrkesförsvarets övertagande efter värnplikten. Ledaren anser att det avsevärda ekonomiska 

anslaget som ges mot försvaret också skall bidra till att den folkliga förankringen kvarstår 

bland medborgarna och Försvarsmakten.  

På ledarplats i SvD89 också den publicerad i juni väljer man att skriva om försvaret som ”en 

försäkring som kostar”, men att den nuvarande inriktningen mot ett yrkesförsvar riskerar att 

komma att kosta mera än man räknat med. Man väljer till och med att utrycka sig i termer om 

skenande kostnader. 

 DN90 skriver i juli 2010 om att oppositionens incitament om att värnplikten är ett billigare 

sätt att försvara Sverige men ledaren väljer att se det som ekonomiskt slöseri. Ledaren 

refererar till en finsk nationalekonom som anser att det är ett rent ödslande av 

samhällsekonomiska resurser att bedriva värnplikt. Yrkesförsvarets anställda skall ha lön och 

i jämförelse med värnpliktiga som i stort inte kostar något kan det vid första anblick spontant 

tala för värnplikten. Dock sätts det i ledaren i kontexten att en värnpliktig är en soldat som 

troligtvis inte kommer att användas eller till och med inte uppfyller kraven som soldatämne. 

Även de ekonomiska aspekterna tas upp rörande bortfallet av arbetsinkomst för den 

värnpliktige under plikttjänstgöring. DN91 publicerar i augusti 2010 en ledare med ett stort 

                                                                                                                                                         
87 www.riksdagen.se, Personalförsörjningen i ett reformerat försvar SOU 2010:86, , Hämtad 2012-04-25 

88 Aftonbladet, En försvarsmakt för elitister och rasister, Publicerad 2010-06-21 

89 Svenska Dagbladet, Förtida farväl till värnplikten, Publicerad 2010-06-30 

90 Dagens Nyheter, Inget liv i luckan, Publicerad 2010-07-01 

91 Dagens Nyheter, Försvaret: Att bolla med siffror, Publicerad 2010-08-04 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 

Flaggkadett Andreas Magnusson 

Officersprogrammet 09-12 

 32 

ekonomiskt fokus. I texten skrivs det att den politiska dispyten, angående ekonomin rörande 

försvaret, är mycket svår för medborgarna att förstå. Siffrorna kastas fram och tillbaka mellan 

blocken och ingen egentlig klarhet framgår vad politikerna vill. Ledaren lyfter i slutet vad 

som ligger bortom det politikerna debatterar. Regeringen vill ha oförändrade anslag till 

försvaret och värnplikten skall ersättas med ett yrkesförsvar medan oppositionen vill ha kvar 

värnplikten och spara två miljarder på försvaret. I november samma år skriver SvD92 att 

rekryteringen av frivilliga soldater till yrkesförsvaret riskerar att bli mycket dyrt. Man 

hänvisar till FOI: s93 studie som visar att det nya systemet kan komma kosta 1-1,5 miljarder 

kronor mer än planerat. Återigen påvisas att det ekonomiskt finns oklarheter med det nya 

systemet. Ledaren hänvisar i sin artikel till försvarsministern Sten Tolgfors blogg. Där skriver 

försvarsministern94 att de miljarder rapporten påvisar, inte kommer vara några problem att 

skjuta till. Att problem finns med det nya systemet kostnadsmässigt är tydligt men dessa 

problem berörs inte tillräckligt enligt ledaren. 

Användbarhet – Tillgänglighet 

Vad som är märkbart i ledarna är att kategorin användbarhet och tillgänglighet inte alls fått 

samma fokus som kostnadskategorin. DN95 skriver i januari 2009 att försvarsminister Sten 

Tolgfors intention med försvarets nya inriktning är att det skall vara ett försvar som genast är 

gripbart. GP96 skriver att av de 12 500 soldaterna inom armén skall 1700 stå omedelbart 

tillgängliga. Ledaren tycker dock att tillgängligheten har allt för stort fokus på att användas 

expeditionärt. Ledaren vill istället se att den ökade användbarheten och tillgängligheten först 

och främst försvarar Sverige nationellt. I juni 2009 hänvisar SvD 97 ledare, vad gäller 

användbarhet och tillgänglighet, till försvarsministerns uttalande:  

                                                 
92 Svenska Dagbladet, Plan B behövs för svajigt yrkesförsvar, Publicerad 2010-11-12 

93 www.foi.se, FOI Rapport: Frivilliga soldater istället för plikt - internationella erfarenheter och ekonomiska 
konsekvenser, utgivningsår 2010, Sid.7, Hämtad 2012-05-12 

94 Har ej gått att verifiera då blogginlägget ej finns tillgängligt på den blogg ledaren hänvisar till. Kontrollerat 
2012-05-12 

95 Dagens Nyheter, Dags att retirera, Publicerad 2009-01-18 

96 Göteborgs-Posten, Försvara Sverige först, Publicerad 2009-01-31 

97 Svenska Dagbladet, Tolgfors laddar om med hög fallrisk, Publicerad 2009-06-16 
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”Hela insatsorganisationen ska kunna användas inom en vecka efter beslut om höjd 

beredskap, jämfört med bara en tredjedel idag.” 

Uttalandet förstärker ledarens tankar om att dagens försvar kräver flexibilitet och snabba 

mobiliseringstider, allt för att det skall kunna stå gripbart när det väl behövs.  

Expressens98 ledare skriver om gripbarheten men de vill inte se det i ett yrkesförsvar. Istället 

skall det vara ett mobiliserbart försvar enligt tidigare som vid nationella händelser skall kunna 

stå gripbart med korta beredskapstider. 

 SvD: s 99 ledare skriver i mitten av följande år att värnplikten är förlegad och uppfyller 

således inte de idag ställda kraven, tillgängligheten och användbarheten måste existera. Dock 

reserverar sig ledaren mot att det skulle vara så. Ledaren anser istället att detta budskap 

hamrats in av individer pro-yrkesförsvar och att det befintliga systemet fungerar som det är 

med värnplikten. Det visar de insatser Sverige genomfört internationellt både innan och nu i 

Afghanistan. Ledaren ser hellre att värnplikten får vara kvar och utvecklas med ett modernt 

bakomliggande tänk. DN100 skriver följande månad att hela tanken med försvarets nya 

inriktning är att det skall vara användbart och tillgängligt. Man skriver att det gamla systemet 

med värnplikt inte har förmågan till att stå gripbart utan att det istället tar år att få ihop 

användbara förband för insats.  

I november 2011 skriver SvD 101 att det istället är väldigt oklart vad det nya försvaret skall 

klara av. Ledaren anser att man matas med klyschor av politikerna vad gäller försvarets 

användbarhet och tillgänglighet.  

I januari 2012 skriver SvD: s 102 ledare att Försvarsmakten idag avseende tillgänglighet och 

användbarhet saknar förmåga att kunna försvara nationen och att den istället är utformad för 

internationella insatser.  

                                                 
98 Expressen, Vi har för många generaler, Publicerad 2009-06-17 

99 Svenska Dagbladet, Förtida farväl till värnplikten, Publicerad 2010-06-30 

100 Dagens Nyheter, Inget liv i luckan, Publicerad 2010-07-01 

101 Svenska Dagbladet, Borgerligheten måste våga tala om försvaret, Publicerad 2011-01-16 

102 Svenska Dagbladet, Försvaret efter timeouten, Publicerad 2012-01-22 
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Hög beredskap 

SvD 103 nämner i ledaren juni 2009 att det finns oklarheter kring det nya försvaret. En av dessa 

berör beredskapen. Ledaren frågar sig om beredskapsnivån är motiverad då den kostar pengar. 

I Expressen104 dagen efter läser man att deras ledare ifrågasätter försvarets omdaning. Man 

menar på att omdaningen av försvarsmakten sker eftersom försvarsminister Sten Tolgfors vill 

ha en hög insatsberedskap. Ledaren menar på att det gick att hålla en hög beredskap med 

värnplikten och dess mobiliseringsförsvar också innan man sjösatte det nya systemet med 

yrkesförsvaret. I januari 2010 nämner ledaren i SvD 105 att det i en opinionsundersökning 

2009106 visas att cirka tre fjärdedelar av de svenska medborgarna inte anser att vår beredskap 

räcker till för att möta ett angrepp mot Sverige. I januari107 2012 skriver samma tidningsledare 

att värnpliktens avskaffande visar problematiken med att försvaret i dag har personal i väldigt 

hög beredskap, denna beredskap kostar pengar.  

Rekryteringssvårigheter 

”Förändringen från värnpliktsförsvar till frivillighet är lika omvälvande som 

indelningsverkets avskaffande 1901… Deltagandet i multinationella snabbinsatsstyrkor, ökad 

närvaro i såväl korta som långa internationella operationer är andra exempel på förändring 

och utveckling. Komplexiteten i internationella insatser har också visat på behovet av nya 

multifunktionella metoder där militära och civila insatser koordineras och harmoniseras.”108 

Citatet ovan är likt inledningen till denna uppsats tagen ur den militärstrategiska doktrinen 

2011. Det som ÖB Sverker Göransson säger kan tolkas som att de krav som ställs på 

Försvarsmakten i denna omdaning till ett yrkesförsvar är väldigt komplext. Likaså kan man 

                                                 
103 Svenska Dagbladet, Tolgfors laddar om med hög fallrisk, Publicerad 2009-06-16 

104 Expressen, Vi har för många generaler, Publicerad 2009-06-17 

105 Svenska Dagbladet, Borgerligheten måste våga tala om försvaret, Publicerad 2011-01-16 

106www.msb.se, OPINIONER 2009 Om allmänhetens syn på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och 
försvar, Stockholm december 2009, Hämtad 2012-05-12, Sid.34 samt diagram Sid.88 
107 Svenska Dagbladet, Försvaret efter timeouten, Publicerad 2012-01-22 

108 Militärstrategisk Doktrin 2011, Grafisk form och tryck FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm 2011, 
Sid.5 
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tolka det som att den verksamhet som Försvarsmakten är satt till att verkställa kommer att 

ställa extremt stora krav på den personal som kommer att effektuera det som beslutas. 

Ambitionsnivån är satt högt från början vilket medför att rekryteringen av soldater måste flyta 

på. Detta för att kunna åta sig de uppdrag som politikerna beslutar om och framförallt måste 

kvalitén på personalen motsvara de förväntningar som ställts på Försvarsmakten. 

Det skrivs stora mängder om att den nya försvarsinriktningen med soldater som ansöker 

frivilligt riskerar att krackelera om rekryteringen inte tar fart. SvD: s109 ledare skriver i maj 

2009 om att personalförsörjningssystemet går att ifrågasätta. Man refererar till det som sades 

under en frågestund med försvarsutskottet och sammanfattningen är att det inte finns något 

konkret. Ledaren menar att det ”Därmed laddas det för ett rejält politikfiasko”. Man vet inte 

om antalet sökande kommer räcka för att fylla platserna, man vet heller inte om det ens är 

möjligt att få tag i det antal som efterfrågas. Är de som söker av rätt ”sort”? Eller besitter de 

sökande fel kvaliteter och inte de kvaliteter som värnplikten såg till att det fanns bland 

soldaterna. I februari 2010 skriver ledaren i SvD110 att det nya yrkesförsvaret vilar på att 

rekryteringen av soldater faller ut väl och komplexiteten bakom skiftet, vad som gäller 

rörande anställningsvillkor, ger soldatyrket någon merit för ett framtida civilt arbete och vad 

sker när soldatkontraktet löpt ut? Det framgår att stora problem föreligger i hur regleringar 

skall komma ske inom lagstiftningar och – eller om det skall ske via kollektivavtal. En viktig 

parameter man påvisar är att det inte bara rör Försvarsmakten utan samhället i stort. Man kan 

ana att det finns en brist i hur kommunikationen ser ut mellan politiker, Försvarsmakten, 

näringslivet samt fackliga organisationer rörande omställningen.  

Ledaren i Aftonbladet111 juni 2010 skriver att Försvarsmakten har stora 

rekryteringssvårigheter. Ledaren går hårt åt yrkesförsvaret och rekryteringskampanjen som 

Försvarsmakten sjösatt. Ledaren anser att Försvarsmakten är ”…för elitister och rasister112…” 

och att Försvarsmakten ”söker vita ariska stridspittar som inte…ska reflektera över om 

                                                 
109 Svenska Dagbladet, Värnplikten är överlägsen yrkesförsvaret, Publicerad 2009-05-06 

110 Svenska Dagbladet, Värnplikten skall ersättas med… ja, vadå?, Publicerad 2010-02-25 

111 Aftonbladet, En försvarsmakt för elitister och rasister, Publicerad 2010-06-21 

112 Ibid. 
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militariseringen i världen verkligen är rätt sätt att främja freden113”. Reklamfilmen som 

ledaren härrör till anses vara allt för actioninspirerad och samtidigt inte vara rättvis för det 

mångkulturella samhället vi lever i. Med detta vill ledaren påvisa att Försvarsmakten har 

problem att få sökande personal med en varierad kunskap och istället riskerar få in personal 

stöpta i samma form. På ett mildare sätt väljer SvD114 att utrycka sig i ledaren juni 2010. Man 

anser att det finns en stor risk att kostnaderna kan skena om man inte lyckas få tag i rätt 

personal eller att underlaget av rekryterbara soldater inte motsvarar det man trott. DN115 

skriver i juli 2010 att de som vurmar för värnplikten fasar över att försvaret kommer att 

rekrytera personer med extrempolitiska åsikter och möpare. Ledaren menar dock att det inte 

har visat sig några rekryteringsproblem.  

I november låter det annorlunda då ledaren i SvD116 skriver att rekryteringen kan stöta på 

problem, detta kopplat mot FOI: s rapport117. Man skriver att mängden soldater som 

efterfrågas kan vara för många i realitet kopplat mot den befolkningsmängd som Sverige 

innehar. Danmark tas också upp som exempel där det har testats en liknande lösning, som 

Danmark sedan valde att avfärda. Konsekvenserna kan vara att ambitionerna för 

Försvarsmakten med internationella åtaganden kommer på kant och att det krasst kommer att 

kräva högre ekonomiska anslag eller att ambitionerna helt enkelt sänks. En annan konsekvens 

kan vara att materielprojekt kan komma att stanna av då pengar måste omfördelas.  

SvD: s118 ledare skriver i augusti 2011 att det ställer till svårigheter för en myndighet som 

Försvarsmakten att lyckas adaptera sig tillräckligt snabbt efter fattade politiska beslut. I den 

publicerade halvårsrapporten Försvarsmakten visar finns det endast 300 kontrakterade 

soldater. Föregående rapport visade en helt annan siffra nämligen 2700 soldater. Såldes var 

                                                 
113 Ibid. 

114 Svenska Dagbladet, Förtida farväl till värnplikten, Publicerad 2010-06-30  

115 www.sprakradet.se, Språkrådets nyordlista 2011, Sökord: Möpare (Militärt överintresserad person), Hämtad 
2012-05-12 

116 Svenska Dagbladet, Plan B behövs för svajigt yrkesförsvar, Publicerad 2010-11-12 

117 www.foi.se, FOI Rapport: Frivilliga soldater istället för plikt - internationella erfarenheter och ekonomiska 
konsekvenser, utgivningsår 2010, Sid.7, Hämtad 2012-05-12 

118 Svenska Dagbladet, Personal Haveri hos försvaret, Publicerad 2011-08-20 
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målen för 2011 som försvarsminister Sten Tolgfors proklamerade ut inte uppfyllda. Det som 

skrivs i ledaren visar att det finns stora problem i rekryteringsfrågan.  

Expressen skriver januari 2012 att Försvarsmakten vill sänka kraven på grund av 

rekryteringssvårigheterna som uppkommit. Gymnasieexamen skall inte längre vara ett krav 

utan det skall räcka med att ha gått ut högstadiet. Detta anser ledaren vara fel väg att gå då 

kraven på yrkesförsvaret kommer att öka och således behöver ha anställd personal som kan 

svara upp mot de ställda förväntningarna och den komplexitet som kan förekomma i till 

exempel internationella insatser. Sänkta krav tillhör enligt ledaren en svunnen tid då man var 

tvungen att ”fylla fronten med kanonmat”119. 

Folkförankring  

I januari 2009 skriver DN: s120 ledare att den nya försvarsinriktningen måste förankras. Det 

försvarspolitiska beslut som tagits med införandet av den nya propositionen har inte skett med 

en bredd överenskommelse mellan blocken. På samma sätt som värnplikten har varit 

folkförankrad krävs det för att få ett fungerande yrkesförsvar en lika stor förankring hos 

medborgarna. Försvarsmaktens roll måste vara solklart förmedlad till medborgarna och någon 

sådan förmedling har inte skett.  

Aftonbladets ledare i juni 2010 anser att stor vikt måste läggas vid att hålla det nya 

yrkesförsvaret folkförankrat121. SvD122 skriver samma månad att mönstringen som fanns när 

värnplikten var aktuell var ett sätt att knyta band mellan Försvarsmakten och medborgarna. 

Ledaren menar att yrket soldat kommer vara just ett yrke och att folkförankringen då kommer 

att minska eller försvinna. Medborgarnas känsla för skyddet av fosterlandet riskerar också att 

tyna bort. Detta var inte fallet förr då det präntats in i många värnpliktiga att man hade ett 

ansvar för rikets säkerhet.  

                                                 
119 Expressen, Kunskap är makt, Publicerad 2012-01-31 

120 Dagens Nyheter, Dags att retirera, Publicerad 2009-01-18 

121 Aftonbladet, En försvarsmakt för elitister och rasister, Publicerad 2010-06-21  

122 Svenska Dagbladet, Förtida farväl till värnplikten, Publicerad 2010-06-30 
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DN123 skriver följande månad att det tidigare har varit ett ansvar för medborgarna att värna 

riket i kris men också att ”dödandet i krig” legitimerats vid en så pass påfrestande situation att 

”om alla deltar ska ingen behöva känna skuld”124. Att ett folkförankrat värnpliktsförsvar är en 

garant för demokratin anser dock ledaren vara blåögt. Trenden i Europa visar att 

yrkesförsvaret är här för att stanna och i Europa finns inga tecken på att demokratin har hotats 

på grund av yrkesarméer.  

Aftonbladet125 skriver i januari 2012 att folkförankringen försvinner med ett yrkesförsvar. 

Samt att ett yrkesförsvar på grund av detta också medför risker att utveckla värderingar som 

skiljer sig från samhället i stort. En lösning enligt ledaren kan vara det socialdemokratiska 

förslaget om att utöka hemvärnet för att bibehålla folkförankringen. SvD126 menar kort 

därefter att Försvarsmakten i och med införandet av ett yrkesförsvar har tappat sin viktigaste 

kontakt mot svenska medborgare och att folkförankringen hotas på grund av detta. 

Analys ledare 

Ledarna har berört allt sökkategorier. I ledarnas skrifter är det hög beredskap nämnts minst. 

Folkförankringen rapporteras det inte heller mycket om men desto mer än i nyhetsartiklarna. 

Alla ledare är inte objektiva men till min förvåning är de mer objektiva än vad jag trott. Det 

visar sig att ledarna visar ett större intresse rörande omdaningen än nyhetsartiklarna. Alla 

valda tidningar kommer till tals i resultatet vilket också är en skillnad mot 

nyhetsrapporteringen. Ledarna tenderar till att underbygga sina argument med fakta taget ur 

bland annat utredningar vilket på ett sätt höjer sanningshalten. Ledarna lägger inte alltid 

subjektiva värderingar i vad man skriver utan visar krasst svart och vitt. Skillnad finns också 

mellan kvälls- och morgontidningarnas ledare. Populism och sensationsjournalistik127 är något 

som visar sig slå igenom mera i kvällstidningarna än i morgontidningarna. Det blir en tydlig 

skillnad då kvällstidningarna även här är underrepresenterade. Ledarna i morgontidningarna 

                                                 
123 Dagens Nyheter, Inget liv i luckan, Publicerad 2010-07-01 

124 Ibid. 

125 Aftonbladet, Köttberget som måste redas ut, Publicerad 2012-01-16 

126 Svenska Dagbladet, Försvaret efter timeouten, Publicerad 2012-01-22 

127 http://www.ne.se, Sensationsjournalistik, Hämtad 2012-05-15. 
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ger ett mera professionellt intryck och det förmedlade känns som något väl genomtänkt och 

med högre validitet. 

Analys Sak- och spelgestaltning 

Försvaret som åtnjuter en stor del ekonomiska anslag sett till andra myndigheter i Sverige och 

försvarsfrågor överlag borde vara en älskad hackkyckling för tidningsmedierna, men det visar 

sig att man håller sig förvånansvärt nyanserad och till sak. Några regelrätta spelgestaltningar 

kan jag inte hitta i nyhetsartiklarna. 

Morgontidningarna tenderar att vara objektiva trots sina politiska hållningar. Just 

nyhetsrapporteringen förhåller sig till sakgestaltningen. Visst finns de tendenser till att alla 

sidor inte kommer till tals lika mycket i artiklarna, men trots detta får sanningshalten anses 

vara hög i artiklarna. Detta leder även till att de får anses vara objektiva och relevanta.  

Exempel 1: 

”Vad gäller förmågan i luften, på och under ytan och till lands är jag tillfreds. Men våra 

enheter är för få för att få uthållighet”128 så säger Håkan Syrén till SvD. 

Genom att ta med uttal med både positiv och negativ tonart i höjer man sanningshalten och 

visar att man i artikeln inte spelar olika åsikter mot varandra utan prioriterar att frågan 

gestaltas i sak för att ses som en trovärdig nyhetsrapporterare mot läsaren.  

Ledarna har generellt flera dramatiska rubriker än nyhetsartiklarnas mera strikta rubriker. 

Exempel för ledarna kan vara ”Dags att retirera”129, ”Försvara Sverige först”130. Trots detta 

behöver de inte vara spelgestaltningar utan kan vara sakgestaltningar. Rubrikerna ska mera 

ses som ett led i hur journalisten utrycker sig. Ledarna är ju trots allt mera personliga och 

opartiskheten är inte ett signum som för nyhetsrapporteringen.  

Exempel 2:  

                                                 
128 Svenska Dagbladet, Alltför få förband vid kris enligt ÖB, Publicerad 2009-01-31 

129 Dagens Nyheter, Dags att retirera, Publicerad 2009-01-18 

130 Göteborgs-Posten, Försvara Sverige först, Publicerad 2009-01-31 
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”…det måste organiseras, utrustas och utbildas för att i första hand göra det som ingen 

annan gör – nämligen att försvara Sverige i Sverige. Då behövs tunga arméförband, inte lätt 

utrustade militärpolisliknande styrkor”.131 

Ledaren gestaltar och problematiserar frågan i sak. Bakgrunden till citatet är att försvaret står 

för nya neddragningar och risken är överhängande att artilleri, stridsvagnar och andra tyngre 

vapensystem försvinner. Ledaren väljer att förhålla sig faktamässigt mot ÖB: s framlagda 

utredning till regeringen och dra konkreta slutsatser om vad det skulle kunna innebära. Trots 

att det är ledarens egna tankar gestaltas det inte som spel utan frågan är relevant och 

innehåller en hög sanningshalt. 

Exempel 3: 

”Hjältarna i gummibåten med den svenska flaggan är alla vita. Skurkarna i träbåten är alla 

svarta… I det fina moraliska svenska försvaret göre sig ingen svartskalle besvär. 

Sverigedemokraterna skulle kunna använda filmen som valmaterial.”132 

Ledaren väljer på ett populistiskt sätt att spelgestalta försvarets rekryteringskampanj. På ett 

sätt gestaltar ledaren verkligheten för vad den är. Just där och då i Somalia är det kanske svårt 

att se ”vita” pirater och soldaterna i båten kanske alla var vita. Däremot faller sanningshalten 

när ledaren påstår att enbart etniska svenskar är aktuella att söka sig mot försvaret. Det är rent 

falsifierande vilket får trovärdigheten att sjunka. Ledaren spelar på att Försvarsmakten skall 

bestå av ”ariska stridspittar” och ”elitister och rasister”. Ledarens maktnyttjande i detta fall 

kan vara mot medborgare som kanske tror att det är så här det går till. Detta kan frambringa 

åsikter och tankar bland medborgarna som för ledaren är önskvärda.  

 

                                                 
131 Ibid. 

132 Aftonbladet, En försvarsmakt för elitister och rasister, Publicerad 2010-06-21 
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5 Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur medierna valt att åskådliggöra det beslut 

som togs, som innebär att Sverige idag har ett yrkesförsvar baserat på frivillig rekrytering och 

inte värnplikt.  

Att motsättningar fanns mellan oppositionen och regeringen rörande förändringen från 

värnpliktsförsvar till försvar baserat på frivillighet – yrkesförsvar är tveklös, men hur valde 

tidningsmedier att gestalta denna förändring – fördes motsvarande argumentation ”för – 

emot” i medierna eller lyfte man där fram andra argument? 

Det framkommer i tidningarna att de partipolitiska blocken inte är överens. Att reformen i 

stort tagits av regerande partier utan en stor blocköverskridande överenskommelse nämns men 

i en skrämmande skral omfattning. Beslutet är av sådan art att man trots individuella 

hållningar bör ha haft förmågan att belysa alla sidor mera. Argumenten för och emot 

rapporteras oftast som korta referat mot politikernas uttalanden. Av dessa dras det inga direkta 

slutsatser och några djupare diskussioner förekommer inte. Gestaltandet i rapporteringen 

förhåller sig sakligt och några utsvävningar eller rena spelgestaltningar förekommer inte. 

Tillsynes blir följden att nyhetsrapporteringen är objektiv och sanningsenlig. 

Bortsett från artiklar av nyhetskaraktär i medierapporteringen – hur valde tidningsmediernas 

ledare att gestalta reformen – berördes argumentationen på samma sätt eller valde man att 

förmedla på ett annat sätt. 

Ledarna ger oppositionen, regeringen och Försvarsmakten utrymme att lufta sina argument. 

Morgontidningarnas ledare känns relevanta, balanserade och något sånär neutrala. 

Morgontidningarna gestaltar i stort reformen av Försvarsmakten som sakgestaltning ofta med 

faktagrundad förankring.  

Sanningskänslan i ledarna ligger inte långt från nyhetsrapporteringen. Sensationsjournalistik 

och populism nämndes under analyskapitlet. Detta är något som märks tydligt i 

kvällstidningarna.  Någon kvalitativ redogörelse för fakta och källor som kan öka 

sanningshalten ser man inte utan de använder sig av slagkraftiga rubriker som får läsaren att 
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reagera. En av anledningarna kan vara att locka medborgare till att läsa löpsedlarna och köpa 

lösnummer.  

Ledarna har bidragit till funderingar om det är bland ledarskribenter som makten egentligen 

ligger. Ledarna har haft en stor inverkan på resultatet av uppsatsen då man krasst kunnat finna 

mest relevant information rörande fakta och tankar om reformen. Även om det ofta finns 

tendenser till egna åsikter vilar ledarna ofta på väldigt saklig och objektiv grund. Man 

gestaltar oftast i sak trots inslaget av personliga åsikter.  

Att medierna har makt kan inte undgå någon men vart tog den makten vägen när det gäller 

försvaret. Försvarsmakten är en myndighet som kostar svenska skattebetalare knappt 40 

miljarder kronor per år. För att få en inblick i detta och lyfta intresset hos medborgarna har 

medierna en skyldighet att rapportera om vad som sker. Var ointresset ligger, att inte tydligt 

visa vad politikerna debatterar om, vad man tar för beslut och vilka konsekvenser detta får har 

inte gått att få klara svar på i denna uppsats. 

Något så viktigt som folkförankring som knappt berörs är en av de mest väsentliga 

grundfaktorerna för att Försvarsmakten skall ha ett existensberättigande.  

Försvarsmaktens huvuduppgift är väpnad strid och skall med alla medel försvara riket vid 

väpnat angrepp, hävda vårt territorium och stödja samhället. Det nya försvaret vilar på 

frivillighet. 

”Försvarsmakten föreslår ett personalförsörjningssystem som innebär ett nyttjande av 

anställda respektive kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän.”133 

Detta har sedan legat till grund för hur politikerna valt att utforma propositionen och som idag 

betyder att vi har ett yrkesförsvar. När beslutet är taget är det lätt att säga att det är upp till 

Försvarsmakten att förmedla sig ut mot samhället men det är inte hela sanningen. 

Försvarsmakten är en politiskt styrd myndighet. Runt om i landet har våra folkvalda politiker 

ett ansvar, att ha en förståelse och kunskap om vad Försvarsmakten kan göra och vilken roll 

de spelar i samhället. Intresset måste även finnas från Försvarsmaktens sida. Det måste ses till 

att en kontinuerlig dialog förs med de företrädande politikerna runt om i landet och 

näringslivet. Försvarsmakten måste också synliggöra sig själv som en potentiell arbetsgivare 
                                                 
133 www.forsvarsmakten.se, Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009, 
Hämtad 2012-05-15, Sid.30 
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för medborgarna men också för att påvisa, agera och visa på just existensberättigandet. Det 

finns ett ansvar att visa medborgarna ”nyttan av dagens och framtidens FM”134. Ser man till 

ämnet som uppsatsen avhandlat så har det inte tidigare förekommit inom forskningen i någon 

större utsträckning. Detta har medfört tankar om hur man skall kunna påvisa denna uppsats 

kunskapstillförande till krigsvetenskapen. Ämnet är mycket viktigt att belysa då 

Försvarsmakten är en av byggstenarna för att främja den svenska demokratin i och utanför 

Sverige. Då krävs det att medborgarna har en förståelse och kunskap om vad detta verktyg har 

att tillföra. 

Gestaltningsteorin visar att tidningsmedierna kan välja hur man framhåller det skrivna ordet. 

Sakgestaltningen är grundad i fakta, innehållet har hög relevans och rapporteringen är 

sanningsenlig. Spelgestaltningen i sin tur tas i bruk när man vill påvisa till exempel vem som 

vinner och vem som förlorar. I uppsatsen har teorin visat sig stämma. Tidningarna har 

bevisligen både använt sig av både spel- och sakgestaltning. Spelgestaltningen har inte visat 

sig vara lika vanlig som sakgestaltningen. Vad som tydliggjorts med hjälp av teorin är att det 

inte enbart är nyhetsartiklarna som kan förhålla sig sakligt, utan sakgestaltningen är också 

väldigt vanlig i ledarnas skrifter. Sammanfattningsvis visar uppsatsen att teorin i grund 

stämmer överens med det framkomna resultatet och är lämplig att använda vid denna typ av 

studie.  

 

Ämnet som uppsatsen berört är väldigt omfattande. En begränsning har varit det antal ord som 

varit styrande. Det är troligt att ämnet går att analysera djupare i en annan typ av avhandling. 

Där bör man kunna ta in flera parametrar och flera olika typer av tidningar. En annan 

begränsning är att tidningarna som använts i uppsatsen är storstadspress. Resultatet skulle 

troligtvis se annorlunda ut om tidningar från mindre städer tagits med. Dessa typer av 

tidningar har möjligen en annan förankring i just landsbygden. Detta i sin tur borde kunna 

leda till att det som skrivs beskriver mera om vad – vilka konsekvenser det kan ha för bygden. 

En reservation rörande resultatet är att det troligtvis inte bör ses som representativt för vad 

samhället tycker. Resultatet visar att majoriteten nyheter och ledare skrivs av borgerliga 

tidningar. Detta har sin grund i att de flesta tidningar är högerinriktade. 

                                                 
134 Jonsson, Emma, m.fl., 2011, Samhället och Försvarsmakten, Försvarsmaktens samhällsförankring i ett 
långsiktigt strategiskt perspektiv, Sid.39 
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Hade tidningsmedierna istället kompletterats med tv- och radiomedier hade resultatet 

möjligen kommit att vara mera balanserat. Strömbäck skriver att public service misstänks för 

att vara vänsterorienterade vilket kan leda till att deras rapportering135 kan upplevas vinklad. 

 

För fortsatt forskning i ämnet vore det intressant att göra intervjuer med journalister inom 

tidningsmedia i syfte att försöka få fram vad ointresset mot försvarsfrågor grundas i. Varför 

väljer man att inte beröra en av de största skattemedelslukarna i Sverige mer än vad man gör 

idag? Det skulle även vara intressant att se hur politikerna ser på Försvarsmaktens förankring 

i samhället. Att undersöka vad politikerna känner för ansvar och om dem känner något ansvar 

att förmedla Försvarsmaktens roll i samhället till medborgarna och på så sätt öka kunskapen. 

Det skulle kunna vara en bidragande faktor till att öka medborgarnas intresse och insikt i en 

av Sveriges största myndigheter. Att göra en liknande studie med radio- och tv-medier skulle 

även kunna svara på om resultatet skulle komma skilja sig mot det som denna uppsats påvisat. 

Är det så att höger respektive vänster inom politiskt tillhörande går att påvisas inom 

mediernas verkningsområde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Strömbäck, Jesper, 2009, Makt, medier och samhälle, Sid.119 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 

Flaggkadett Andreas Magnusson 

Officersprogrammet 09-12 

 45 

Referenser 

Litteratur 

• Assarson, Jan & Svensson, Torsten, Att fråga och svara, En introduktion till statsvetenskaplig metod, 

Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala, 1996 

• Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005, Textens mening och makt, Metodbok i samhällvetenskaplig 

text- och diskursanalys, ISBN: 978-91-44-04274-9 

• Denscombe, Martyn, 2009(1998), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, ISBN: 978-91-44-05004-1 

• Esaiasson, Peter, m.fl., 2007, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 

ISBN: 978-91-39-10865-8 

• Hadenius, Stig m.fl., 2008, Massmedier, Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, ISBN: 978-91-

7092-079-0 

• Jonsson, Emma, m.fl., 2011, Samhället och Försvarsmakten, Försvarsmaktens samhällsförankring i ett 

långsiktigt strategiskt perspektiv, ISSN: 1653-1523 

• Militärstrategisk Doktrin, 2011, M7739-354023 

• Strömbäck, Jesper, 2009, Makt, medier och samhälle, ISBN: 978-91-86203-02-3 

Rapporter, utredningar, debatt och proposition 

• http://www.foi.se/FOI/templates/PublicationPage____171.aspx?qu=Frivilliga%20soldater%20ist%C3%

A4llet%20f%C3%B6r%20plikt&au=&yr=&fomr=&sort=ar%20DES, Rapport: Frivilliga soldater 

istället för plikt - internationella erfarenheter och ekonomiska konsekvenser, utgivningsår 2010, 

(Hämtad 2012-05-12) 

• www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25042.pdf , OPINIONER 2009 Om allmänhetens syn på samhällsskydd, 

beredskap, säkerhetspolitik och försvar, Stockholm december 2009, (Hämtad 2012-05-12) 

• http://www.regeringen.se/sb/d/11664/a/128859, SOU 2009:63, Totalförsvarsplikt och frivillighet, 

(Hämtad 2012-05-21) 

•  http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/63/12/488985cb.pdf, SOU 2010:86, Personalförsörjningen i 

ett reformerat försvar, (Hämtad 2012-04-25) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 

Flaggkadett Andreas Magnusson 

Officersprogrammet 09-12 

 46 

• www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-

forslag/Arendedebatter/?did=GW01F%C3%B6U10&doctype=bet#tab=decision, (Hämtad 2012-04-14) 

• www.regeringen.se, Proposition 2008/09:140 – Ett användbart försvar, (Hämtad 2012-04-14) 

C-uppsatser 

• Karlberg, Christoffer, 2010, C-uppsats, Värnpliktens vara eller icke vara – En argumentationsanalys av 

riksdagsdebatten om försvarspropositionen 2008/09:140, angående Svenska försvarsmaktens framtida 

personalförsörjning, Försvarshögskolan 

• Svensson, Anders, 2009, C-uppsats, Avskaffa allmän värnplikt? – En debattanalys av den statliga 

utredningen Totalförsvarsplikt och frivillighet, Lunds universitet – Statsvetenskapliga institutionen 

Nationalencyklopedin 

• www.ne.se, Sökord: Värnplikt, (Hämtad 2012-04-14) 

• www.ne.se, Sökord: Värnpliktens utveckling, (Hämtad 2012-04-14) 

• www.ne.se, Sökord: Totalförsvarsplikt, (Hämtad 2012-04-14) 

• www.ne.se, Sökord: Svenska Dagbladet, (Hämtad 2012-04-26) 

• www.ne.se, Sökord: Dagens Nyheter, (Hämtad 2012-04-26) 

• www.ne.se, Sökord: Sydsvenska Dagbladet, (Hämtad 2012-04-26) 

• www.ne.se, Sökord: Göteborgs-Posten, (Hämtad 2012-04-26) 

• www.ne.se, Sökord: Expressen, (Hämtad 2012-04-26) 

• www.ne.se, Sökord: Aftonbladet, (Hämtad 2012-04-26) 

• www.ne.se, Sökord: Hermeneutik, (Hämtad 2012-04-18) 

• www.ne.se, Sökord: Georgien, (Hämtad 2012-05-09) 

• www.ne.se, Sökord: Masskommunikation, (Hämtad 2012-04-22) 

• www.ne.se, Sökord: Sensationsjournalistik, (Hämtad 2012-05-15) 

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 

Flaggkadett Andreas Magnusson 

Officersprogrammet 09-12 

 47 

Mediearkivets artiklar 

Samtliga artiklar under denna rubrik är hämtade från Retriever/Mediearkivet 2012-04-30 

SvD 

• Svenska Dagbladet, Alltför få förband vid kris enligt ÖB, Publicerad 2009-01-31 

• Svenska Dagbladet, Ja, Sverige behöver också försvaras, Publicerad 2009-03-14 

• Svenska Dagbladet, Socialdemokraterna vill ha kvar värnplikten, Publicerad 2009-04-16 

• Svenska Dagbladet, Värnplikten är överlägsen yrkesförsvaret, Publicerad 2009-05-06 

• Svenska Dagbladet, Ingen vet vad det kostar att slopa lumpen, Publicerad 2009-06-12 

• Svenska Dagbladet, Tolgfors laddar om med hög fallrisk, Publicerad 2009-06-16 

• Svenska Dagbladet, Värnplikten skall ersättas med… ja, vadå?, Publicerad 2010-02-25 

• Svenska Dagbladet, Förtida farväl till värnplikten, Publicerad 2010-06-30 

• Svenska Dagbladet, Plan B behövs för svajigt yrkesförsvar, Publicerad 2010-11-12 

• Svenska Dagbladet, Borgerligheten måste våga tala om försvaret, Publicerad 2011-01-16 

• Svenska Dagbladet, Fronttjänst nya soldatprovet, Publicerad 2011-01-17 

• Svenska Dagbladet, 3000 soldater fattas till nya försvaret, Publicerad 2011-01-17 

• Svenska Dagbladet, Personalhaveri hos försvaret, Publicerad 2011-08-20 

• Svenska Dagbladet, Försvaret efter timeouten, Publicerad 2012-01-22 

DN 

• Dagens Nyheter, Dags att retirera, Publicerad 2009-01-18 

• Dagens Nyheter, Kraven ökar på dem som utbildas, Publicerad 2009-03-20 

• Dagens Nyheter, Inget liv i luckan, Publicerad 2010-07-01 

• Dagens Nyheter, Försvaret: Att bolla med siffror, Publicerad 2010-08-04 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 

Flaggkadett Andreas Magnusson 

Officersprogrammet 09-12 

 48 

GP 

• Göteborgs-Posten, Försvara Sverige först, Publicerad 2009-01-31 

• Göteborgs-Posten, S vill inte slopa värnplikten, Publicerad 2009-04-16 

• Göteborgs-Posten, S rasar mot nya försvarspolitiken, Publicerad 2011-01-18 

 

Sydsvenskan 

• Sydsvenska Dagbladet, Bilan kvar över Revinge, Publicerad 2009-01-31 

• Sydsvenska Dagbladet, Det nya försvaret Dags för värnplikten att rycka ut, Publicerad 2009-03-16,  

• Sydsvenska Dagbladet, Värnplikten ska ersättas av frivillig soldatutbildning, Publicerad 2009-08-16 

• Sydsvenska Dagbladet, S rasar mot soldatrekrytering, Publicerad 2011-01-18 

Expressen 

• Expressen, Vi har för många generaler, Publicerad 2009-06-17  

• Expressen, Kass kampanj för en god sak, Publicerad 2010-06-16 

• Expressen, Kunskap är makt, Publicerad 2012-01-31 

Aftonbladet 

• Aftonbladet, Så ska svenska försvaret bantas, Publicerad 2009-01-31 

• Aftonbladet, En försvarsmakt för elitister och rasister, Publicerad 2010-06-21 

• Aftonbladet, Köttberget som måste redas ut, Publicerad 2012-01-16 

Internet källor 

Tidningar 

• http://www.dn.se/nyheter/politik/allman-varnplikt-avskaffas, Dagens Nyheter, Allmän värnplikt 

avskaffas, Publicerad 2009-03-19, (Hämtad 2012-05-08) 

• www.dn.se/sthlm/det-ar-dns-uppdrag-att-patala-brister-i-valfarden, (Hämtad 2012-05-20) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 

Flaggkadett Andreas Magnusson 

Officersprogrammet 09-12 

 49 

• http://www.nytimes.com/2005/10/16/national/16leak.html?_r=1&pagewanted=all, ”The Miller Case: A 

Notebook, a Cause, a Jail Cell and a Deal”, Publicerad: 2005-10-16, (Hämtad 2012-05-17) 

Försvarsmakten 

• www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Arbetsplatsen/Jamstalldhetsarbete/Historik-och-

statistik, (Hämtad 2012-04-14) 

• http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/underlag/HKV-2009-01-30-23-383.51503-Bilaga-

1-Forsvarsmaktens-underlag.pdf, Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska 

proposition 2009, (Hämtad 2012-05-15) 

Retriever/ Mediearkivet 

• www.retriever-info.com/se/, Hämtad 2012-05-01 

Källa kommunikationsmodell 

• Shannon, Claude E., Weaver Warren, The Mathematical Theory Of Communication, Reprinted with 

corrections from The Bell System Technical Journal, Vol.27, 1948 

www.scribd.com/politk/d/70543220-Claude-Shannon-Warren-Weaver-The-Mathematical-Theory-of-

Communication-0252725468, (Hämtad 2012-04-26) 

Språkrådet 

• www.sprakradet.se, Språkrådets nyordlista 2011, Sökord: Möpare (Militärt överintresserad person), 

(Hämtad 2012-05-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 

Flaggkadett Andreas Magnusson 

Officersprogrammet 09-12 

 50 

Bilaga 1 

Analysverktyg 

 


