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Abstract 

In 2017 the Swedish government takes the decision that conscription will be 
reactivated after eight years of sleep. Major system changes like this need time to 
find their path so they are able to produce. Therefore, several questions are raised 
ahead of the reactivation of the conscription. 

This study answers to the question why the conscription was taken back in 
service. The answer and driving forces behind the decision are uncovered with 
analyse models from Graham Allison. The conscription is reactivated due to the 
worsen security policy situation and that the system of free will is not able to fill 
up the military units with soldiers and sailors. With the new system that is based 
on the free will to serve as well as conscription the armed forces will be fully 
staffed so that the forces can be used as the security policy tool that they are 
designed for.  

The study shows that the analyse models are still valid despite their age and 
that they fit on a problem that it’s not a concern of a world power state or on a 
direct crisis.     

 
Nyckelord: Värnplikt, Återaktivering, Säkerhetspolitik, Graham Allison, The 
Rational Actor, Governmental Politics. 
Number of words: Case study 9892 words, Abstract 195 words, Reference list 589 
words, Appendix 371 words.  
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1 Inledning  

Fallstudien inleds med en introduktion till ämnet och det uppfattade 
samhällsproblem som författaren grundar denna studie på. Efter introduktionen 
sker presentationen av studiens olika hörnstenar som i det inledande kapitlet 
utgörs av bakgrund, forskningsfråga, mål och syfte, tidigare forskning samt 
genomförda avgränsningar. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens 
disposition.  

1.1 Introduktion  

Den säkerhetspolitiska situationen i Europa har försämrats. Det råder febril 
aktivitet i vårt närområde. Vår granne i öst med sin aggression i Ukraina och den 
olagliga annekteringen av Krim är otvetydiga brott mot den europeiska 
säkerhetsordningen.1 Försämrat säkerhetspolitiskt läge medför ny inriktning av 
det militära försvaret där den nya inriktningen medför ökat fokus på den 
nationella arenan.2 Omdaningen av försvaret innebär förändrade krav på 
försvarsförmågan där förmågan säkerställs genom bemannade, utrustade och 
samövade krigsförband.3 Med krigsförband avses de förband som ingår i 
Försvarsmaktens insatsorganisation och som har beredskap för att kunna verka 
inom likväl som utom det svenska territoriet.4 För att uppnå eftersökt förmåga 
krävs det att krigsförbanden fylls med utbildad och övad personal. Dock talar de 
befintliga vakanserna i krigsförbanden sitt tydliga språk. Försörjningsmodellen 
som bygger på enkom frivillighet klarar inte av att möta fastlagt behov.5  

Hålen i krigsförbandens uppställning tillsammans med det förändrade 
säkerhetsläget medför att åtgärder behöver vidtas för att stabilisera 
personalförsörjningen i syfte att säkerställa försvaret som säkerhetspolitiskt 
verktyg. Därav fattas beslutet att värnplikten ska återaktiveras för att tillsammans 
med frivilligheten utgöra den nya personalförsörjningsmodellen för försvaret.6  

Återaktiveringen innebär att värnpliktssystemet - som lades åt sidan efter mer 
än hundra års nyttjande - väcks till liv efter knappt åtta års vila. Förändringar av 
denna dignitet behöver sin tid för att svänga in för att leverera eftersökt produkt. 

                                                
1 Ds 2014:20, Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid, 2014, s. 14.   
2 Regeringsbeslut 7 FÖ2017/01724/MFI, Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 
2018 till och 2020 – bilaga, 2017, s. 4–5. 
3 SOU 2016:63, En robust personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 54. 
4 Försvarsmakten 1, Krigsförband. 
5 SOU 2016:63, En robust personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 13–15.  
6 Regeringsbeslut 3 FÖ2016/01252/MFI, Uppdrag till Försvarsmakten och Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet om mönstring och grundutbildning med värnplikt, 2016 s. 1. 
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Detta medför att lappkastet - som återaktiveringen kan uppfattas som - föder en 
rad frågeställningar. Frågeställningar och funderingar som väcks hos författaren är 
om frivilligsystemet gavs erforderlig tid för att bevisa sin funktion, om 
återaktiveringen är det bästa alternativet för att stabilisera personalförsörjningen 
eller om stabiliteten i vårt närområde har förändrats så radikalt att förändringar 
måste genomföras omedelbart?  

Förändringar av denna omfattning - som återaktiveringen är - kan liknas med 
en samhällsreform. Varför värnplikten återaktiveras efter åtta års vila får ses som 
en åtgärd för att lösa ett samhälleligt problem i form av en bristande 
försvarsförmåga. Ett problem som behöver studeras och analyseras för att 
generera förståelse och kunskap.  

1.2 Bakgrund  

I nedanstående delkapitel ges en historisk beskrivning av värnplikten och studiens 
analysmodeller. Delkapitlet avslutas med att författarens samt målgruppens 
förkunskaper tydliggörs.   

Allmän värnplikt har i olika former funnits i Sverige sedan medeltiden. I de 
medeltida landskapslagarna var det bland annat nertecknat att varje bonde och 
varje bofast man var skyldig att gripa till vapen för att försvara sitt land. Denna 
allmänna skyldighet att delta i landets försvar utnyttjades i princip fram till 1800-
talet.7 Skyldigheten låg till grund för uttagningen till indelningsverk som var det 
administrativa systemet för hanteringen av statens inkomster och utgifter på 1600- 
och 1700-talet. Det militära indelningsverket baserades på de tre hörnstenarna 
avlöningen av det militära befälet, rusthållet och det ständiga knekthållet samt 
båtsmanshållet.8 Skyldigheten brukades även för 1700-talets vargering som var 
organisationen för reservmanskapet till armén.9 Under den inledande delen av 
1800-talet fick värnplikten en renässans efter revolutionskrigen i Frankrike och en 
rad olika system prövades för att säkerställa tillgängligheten av en god styrka för 
landets försvar. Försök gjordes bland annat med så kallade lantvärn, 
förstärkningsmanskap och allmän beväringsinrättning fram till mitten av 1800-
talet. Därefter sker födelsen av det som benämns som allmänna värnplikt då 
riksdagen beslutar att avskaffa lega och friköp som innebar att möjligheter till 
undantag för tjänst försvann. I praktiken träder den allmänna värnplikten i kraft 
först 1885 då värnpliktslagen antas. Fastställandet gav vid handen att varje svensk 
man mellan 21–32 år var värnpliktig och skulle genomföra en tjänstgöring på 42 
dagar. I begynnelsen av 1900-talet sker nästa stora förändring då indelningsverket 
och tidigare värvade trupper avskaffas och försvaret av Sverige hängs upp på ett 
värnpliktsförsvar.10 Den inledande kullen värnpliktiga 1901 omfattade 30 000 
män och värnplikten har sedan dess främst varit varje svensk mans skyldighet. 

                                                
7 Nationalencyklopedin 1, Värnplikt. 
8 Nationalencyklopedin 2, Indelningsverket. 
9 Nationalencyklopedin 3, Vargering.  
10 Nationalencyklopedin 1, Värnplikt. 
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Sedan begynnelsen har värnpliktssystemet genomgått förändringar och 
värnpliktskullarna har varierat i storlek. Omfattningen av kullarna har grundats i 
stabiliteten i vårt närområde vilket har medfört att oroliga tider har genererat 
större värnpliktsomgångar där storhetstider har varit i samband med första och 
andra världskriget.  Dock nås den absoluta toppen kring 1960 då kullarna omfattar 
50 000 män per år.11 Efter 1965 minskar värnplikten i omfång i och med den 
initierade nedläggningstrenden som fortsätter en bra bit in på 2000-talet.  

Stabiliteten i vårt närområde i kombination med utredningar och propositioner 
som betonar det förlegade med pliktsystemet samt riksdagens ställningstagande 
kring solidaritetsförklaringen medför att nya mål för försvaret slåss fast. De nya 
målen och därmed den nya inriktningen för försvaret renderar i beslutet att 
värnpliktsutbildningen läggs till vila den 1 juli 2010.12 I praktiken innebär detta att 
skyldigheten stryks och ersätts med viljan hos individen att tjänstgöra. Strax efter 
att den värnpliktiga vilan inletts rubbas stabiliteten i vårt närområde. Det 
försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa medför ökat tryck på faktiska 
åtgärder för att säkerställa den svenska försvarsförmågan. Regeringen beslutar 
därmed den 1 oktober 2015 att en utredning skall tillsättas för att föreslå en 
långsiktig hållbar personalförsörjning av det militära försvaret.13 Utredningen 
överlämnar sitt betänkande 2016 som i sin tur ligger till grund för regeringens 
beslut den 2 mars 2017 att återaktivering av värnplikten ska ske med effektuering 
från och med 2018.14  

Vad är drivkrafterna till detta lappkast som författaren upplever att 
återaktiveringen är och hur kan vi förstå dessa? Med drivkraft åsyftar författaren 
den kraft eller vilja som främjar eller orsaker ett visst handlande.15 Ett strukturerat 
tillvägagångssätt för att förstå drivkrafterna bakom politiska beslut likt det ovan 
beskrivna är med hjälp av en teori med tillhörande förklaringsmodell. Val av teori 
och modell styr utfallet av analysen i och med att förklaringsmodellerna skiljer sig 
åt i sin uppbyggnad. Graham Allisons modeller som nyttjas i denna fallstudie är 
applicerbara på till exempel studien där strävan är att erhålla en förklaring på 
varför ett politiskt beslut har fattats. Modellerna beskrivs i boken Essence of 
decision: explaining the Cuban Missile Crisis. I verket presenterar författaren de 
tre analysmodellerna: modell I The Rational Actor (stater som rationella aktörer), 
modell II Organizational Behavior (organisationslogik) och modell III 
Governmental Politics (förhandlingspolitik). Modellerna med de olika 
perspektiven skall ses som de teoretiska verktygen som brukas för att finna svaret 
på frågan varför.16 Val av teori och modell för denna studie grundas i att Allisons 
modeller har brukats flertalet gånger i tidigare forskning där just drivkrafterna 
bakom politiska beslut har eftersökts.17 Teorin bakom modellerna, deras styrkor 

                                                
11 Försvarsmakten 2, Värnplikten genom åren.  
12 SOU 2016:63, En robust personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 42.  
13 Dir 2015:98, En långsiktig hållbar personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s.1.  
14 Regeringsbeslut 3 FÖ2016/01252/MFI, Uppdrag till Försvarsmakten och Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet om mönstring och grundutbildning med värnplikt, 2017, s. 1. 
15 Nationalencyklopedin 5, drivkraft. 
16 Allison, Graham – Zelikow Philip, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, 
1999, s. 379.   
17 Bendor, Jonathan – Hammond, Thomas H, Rethinking Allison’s Models, 1992, s. 301. 
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och svagheter, författarens motiv till val av modeller samt kritik mot modellerna 
redovisas i kapitel tre. 

Fallstudiens målgrupp utgörs i grunden av de som besitter ett intresse för 
försvaret eller för den svenska statsapparaten och det politiska beslutsfattandet. 
Utifrån författaren så utgörs dock den primära målgruppen utav officeren, 
soldaten och sjömannen i och med beslutets inverkan på krigarens dagliga 
verksamhet.  

Studiens primära målgrupp bedöms ha låga till goda förkunskaper om strategi 
och säkerhetspolitik. Förkunskaper om processer och rutiner inom regering och 
riksdag bedöms däremot som låg och fördomarna om de politiska partiernas 
synsätt, värderingar och ståndpunkter bedöms som normala till höga. 
Avslutningsvis bedöms den primära målgruppens förkunskaper om 
vetenskapsteori och nyttjandet av analytiska modeller som låga till goda.  

Författarens förkunskaper om strategi och säkerhetspolitik är god. Strategi och 
säkerhetspolitik har studerats i omgångar och har varit en naturlig del av 
författarens senaste tjänstgöring vid Högkvarteret. Vidare är skribenten väl 
förtrogen med värnpliktssystemet samt frivillighetssystemet då båda system har 
varit en del av dennes vardag. Författarens förkunskaper är ringa om 
beslutsfattande på politisk nivå samt brukandet av teoretiska analysmodeller. 
Skribentens fördomar om de politiska partiernas synsätt, värderingar och 
ståndpunkter bedöms som normala.   

Författarens och målgruppens förkunskaper samt fördomar resulterar i det 
vetenskapliga begreppet förförståelse. Med förförståelse menas att vi inte enbart 
uppfattar verkligheten genom våra sinnen utan förförståelsen präglar vårt sätt att 
se på verkligheten eftersom det som förefaller som rena sinnesintryck innehåller 
även en del tolkning. Förförståelsen är av betydelse för utan den kan vi inte 
uppfatta något dock är individen omedveten av dess funktion. Därav vikten att 
tydliggöra den då den präglar vårt sätt att uppleva verkligheten.18 

1.3 Forskningsfråga  

Varför återaktiveras värnplikten efter åtta år i dvala?  
 
Författaren brukar The Rational Actor samt Governmental Politics i syfte att 
särskåda beslutet för att besvara forskningsfrågan och finna de bakomliggande 
drivkrafterna till beslutet. Avsikten är inte att jämföra modellerna utan strävan är 
att försöka ge en så god bild av varför beslutet fattades.  
 
 
 
 

                                                
18 Thurén, Thorsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 58–62.  
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1.4 Syfte och målsättning  

Författarnas avsikt med denna fallstudie är att den skall ge en bild om varför 
regeringen beslutar om att återaktivera värnplikten efter åtta års vila. Bilden av 
beslutet tydliggörs genom att blottlägga drivkrafterna bakom beslutet och på så 
sätt generera den eftersökta förståelsen för beslutet som i sin tur medger att 
forskningsfrågan kan besvaras.  

Målsättningen med studien är att med genererad bild om varför beslutet fattas 
öka den primära målgruppens förståelse för den politiska nivån vilket renderar i 
att fördomarna om statsapparaten och de politiska partierna påverkas.  

1.5 Tidigare forskning  

Ingen tidigare forskning har återfunnits som gett sig i kast med att förklara 
återaktiveringen av värnplikten med Allisons modeller eller för den delen med 
någon annan teori. Däremot har författaren tagit del av en komparativ studie som 
utgår till del från samma empiriska underlag. Avsett underlag är statens officiella 
utredningar kopplat till personalförsörjningen där den komparativa studien 
undersöker hur policyn för försvarets personalförsörjningssystem har förändrats 
mellan 2009 och 2016 (tidsperioden mellan värnpliktens vila och återinförande).19  

Författaren har även tagit del av en studie som är denna studies raka motsats. 
Fallstudien med titeln ”Makten att sätta agendan” ger sig i kast med att förklara 
varför värnplikten lades vilande. Författaren till studien nyttjar John W Kingdons 
agenda-teori för att generera förståelse för beslutet när värnplikten lades vilande.20   

Avseende valda analysmodeller så har de funnits och brukats i närmare femtio 
år för att skapa förståelse för beslut och handlingar. Författaren har tagit del av 
flertalet studier där modellerna har nyttjats för att finna svaret på varför politiska 
beslut har fattats. Ett exempel på en sådan studie är ”Varför togs beslut om 
Sveriges första Marina internationella insats i Libanon 2006?”. Skribenten 
nyttjar i studien The Rational Actor samt Organizational Behavior för att 
analysera beslutet om den marina insatsen i Libanon med målet att finna svaret på 
varför beslut om en marininsats fattas först en bit in på 2000-talet.21		

	
	
	
	

                                                
19 Diva-portal 1, Komparativ studie av SOU 2009:63 och SOU 2016:63. 
20 Diva-portal 2, Makten att sätta agendan.  
21 Diva-portal 3, Varför togs beslut om Sveriges första Marina internationella insats i Libanon 
2006. 
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1.6 Avgränsningar 

Studien beläggs med begränsningar inom ramen för teori och empiri. 
Allison redogör för tre olika analysmodeller som går att bruka som 

konceptuella linser för att finna svaret på varför. I denna studie kommer två av 
dessa modeller att nyttjas och författaren avser att nyttja The Rational Actor samt 
Governmental Politics. Ytterligare en avgränsning görs avseende analysen och 
den gäller aktörerna i Governmental Politics som i denna fallstudie avgränsas till 
de sittande politiska partierna.      

Avgränsningen i empiri åsyftar att det är endast återaktiveringen av 
värnplikten som analyseras. Övriga föreslagna åtgärder för att säkerställa 
personalförsörjningen av våra krigsförband såsom förbättrade löner eller 
studieekonomiska incitament avhandlas inte. 

 Avgränsningarna för denna fallstudie grundas i att tillgänglig tid och studiens 
omfattning inte medger något annat.  

1.7 Disposition  

Det inledande kapitlet avhandlar introduktion, bakgrund, problemformulering, 
syfte och mål, tidigare forskning samt avgränsningar. Studiens andra kapitel 
redogör för studiens metod, arbetssätt samt trovärdighet. Därefter följer 
teoribildningen med Allisons förklaringsmodeller där den inledande delen ger en 
generell beskrivning av samtliga modeller samt författarens motiv för valda 
modeller. Därefter följer en djupare beskrivning av valda modeller samt 
operationalisering av dessa. Den kritik som modellerna har erhållit återges 
generellt likväl som specifikt samt hur den hanteras av författaren i respektive 
delkapitel. Därefter följer kapitel fyra som är ett kärnfullt kapitel avseende 
empirin. Kapitlet utgör bryggan mellan teorin och analysen. Kapitel fem 
avhandlar analysen och kapitlet avslutas med en sammanfattning som följs av 
författarens svar på forskningsfrågan. I kapitel sex sker diskussionen och 
slutsatsdragningen och kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. Därefter 
följer referensförteckning och den följs i sin tur av studiens bilaga som omfattar 
beskrivningen av genomförda intervjuer och frågeställningarna till dessa.   
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2 Metod  

Kapitlet inleds med ett övergripande metodiskt resonemang som övergår till en 
mer specifik beskrivning av författarens arbetssätt. Kapitlet avslutas med hur 
studiens trovärdighet genereras.  

Författarens förhållningssätt till denna kvalitativa fallstudie är generellt 
positivistisk snarare än hermeneutiskt. Detta grundas i viljan att begripa vilka 
drivkrafterna var som föranledde att beslutet fattades om att återaktivera plikten.22 
Författaren anammar därmed det positivistiska förhållningssättet till kunskap som 
innebär att kritiskt undersöka tillgängligt underlag av empiri och stödja sig på den 
fakta som anses säkerställd med rimlig sannolikhet. Därefter genomförs den 
logiska analysen som möjliggör besvarandet av forskningsfrågan och 
slutsatsdragningen.23  

Forskningsdesignen är en process som sker i flera steg. Inledningsvis väljs 
ambition därefter fall och slutligen tillvägagångssätt.24 Denna studie har en 
förklarande ambition utifrån en existerande teori med fallet i centrum vilket ger att 
detta är en teorikonsumerande fallstudie. Grunden till detta är att undersökningens 
objekt (regeringens beslut) är det primära medan valet av förklaringsfaktor 
(Allisons analysmodeller) är det sekundära.25 Författarens tillvägagångsätt i 
studien är att bruka det analytiska nätet på empirin för att blottlägga drivkrafterna 
till beslutet och på så sätt generera den eftersökta förståelsen och besvara 
forskningsfrågan.  

2.1 Arbetssätt  

Inledningsvis görs en kvalitativ textanalys av Allisons modeller samt de officiella 
direktiv, utredningar, propositioner, skrivelser och regeringsbeslut som berör 
återaktiveringen av värnplikten. Författaren avser med den kvalitativa 
textanalysen att systematiskt analysera dokumenten för att fånga in helheten och 
se meningen i dessa.26  

Utöver officiella dokument och nyhetsartiklar kompletteras empirin med två 
informantintervjuer där syftet till genomförandet är tvådelat. Å ena sidan 
genomförs intervjuerna för att komplettera och tydliggöra skildringen av 

                                                
22 Thurén, Thorsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 16. 
23 Ibid, s. 17. 
24 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2017, s. 
88–90.  
25 Ibid, s. 42–43.  
26 Ibid, s. 211. 
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bakomliggande drivkrafter. Å andra sidan genomförs intervjuerna för att tillföra 
egenproducerat primärmaterial som sin tur syftar till att stärka studien. 
Intervjuerna ger även det så kallade inifrån-perspektivet i och med att centralitet 
har brukats vid val av informanter.27 Den inledande intervjun genomfördes med 
Annika Nordgren Christensen som har en politisk bakgrund. Intervjun 
genomfördes via mail där erhållna svar finns sparade hos författaren. Studiens 
andra intervju genomfördes med Överste Carl van Duin som var 
utredningsgruppens huvudsekreterare. Intervjun hade formen av ett personligt 
möte där underlaget från intervjun finns sparat på ljudfil hos författaren. 
Intervjuerna genomfördes strukturerat där de tematiska frågorna ställdes i 
deskriptiv form i syfte att framkalla beskrivningar utifrån informantens egen 
verklighet.28 Efter genomförda intervjuer nyttjades telefonsamtal och mail för att 
komplettera och ställa uppföljningsfrågor. I studiens bilaga återfinns 
beskrivningen av genomförda intervjuer och frågeställningarna till dessa. 

Med teori och empiri på plats så följer analysen som utgör studiens kärna. 
Allisons modeller brukas som konceptuella linser för att särskåda empirin. Linsen 
utgörs av de frågeställningar som hör till respektive modell. Avsikten är att nyttja 
linserna för att finna drivkrafterna till beslutet och därmed erhålla en beskrivning 
av varför beslutet fattades.29  

Efter genomförd analys följer slutsatsdragningen. Författaren brukar induktiv 
metod för denna. Metoden innebär att slutsatserna genereras utifrån det empiriska 
underlaget. 30   

2.2 Källkritik 

Källkritiken med dess grundregler är det primära verktyget mot desinformation 
och felaktigheter. Grundreglerna är brukbara närhelst trovärdigheten i till exempel 
ett påstående, en text eller en intervju behöver bedömas. De källkritiska 
grundreglerna är fyra till antalet och benämns äkthet, oberoende, samtidighet samt 
tendens. Äkthetskriteriet avser själva dokumentet, boken eller beslutet medan 
övriga tre kriterier avser det faktiska innehållet.31 Nedan följer det källkritiska 
resonemanget kring fallstudiens storheter som utgörs av underlag från teori och 
empiri.  

Allisons modeller är väl studerade och har använts flitigt i forskning och vid 
analyser av politiskt agerande.32 Utifrån de källkritiska grundreglerna uppfyller 
Allisons verk äkthets- och oberoendeprinciperna då verket är Allisons eget. 

                                                
27 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2017, s. 
267.  
28 Ibid, s. 273–274. 
29 Allison, Graham – Zelikow Philip, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, 
1999, s. 389 – 390.   
30 Thurén, Thorsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 22.  
31 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2017, s. 
288–296. 
32 Bendor, Jonathan – Hammond, Thomas H, Rethinking Allison’s Models, 1992, s. 301. 
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Däremot utifrån kriteriet samtidighet - som avser tidsfaktorn - kan teorierna 
ifrågasättas då den första utgåvan kom 1971. Den reviderades sedan och 
resulterade i ny utgåva 1999. Det som talar för teorierna trots detta är att de är 
välanvända och erkända. För denna fallstudie nyttjas den andra reviderade 
utgåvan.  

Underlagen för empirin är att betrakta som primärkällor och de uppfyller de 
källkritiska kriterierna för äkthet och samtidighet. Äkthet i och med att det rör sig 
om officiella handlingar alternativt obehandlad information i nyhetsartiklar. 
Samtidighet då de är skrivna och publicerade i samband med utredningen 
alternativt beslutsfattandet. Att beakta vid brukandet av officiella dokument är att 
de inte skildrar de bakomliggande diskussionerna och förhandlingarna.   

 För att fördjupa analysen har uppsatsen tillförts egenproducerat 
primärmaterial som utgörs av två informantintervjuer. Intervjuerna tillför material 
som tydliggör hur utredningsgruppens arbete fortlöpte samt hur debatter, 
diskussioner och resonemang fördes. Samtidighet och tendens beaktas vid den 
källkritiska granskningen av informantintervjuerna. Samtidighet utifrån 
tidsaspekten det vill säga avstånd i tid mellan intervju och utredningsarbete. I 
denna studie är avståndet förhållandevis litet då det är drygt två år mellan 
utredningstillfälle och intervju. Tendenskriteriet behöver beaktas utifrån 
informantens roll i utredningsgruppen. Risken för tendens hanteras genom att 
kritiskt granska resultatet av intervjun för att eventuellt finna systematisk 
skevhet.33      

2.3 Studiens trovärdighet  

Studiens trovärdighet genereras genom ett vetenskapligt angrepps- och 
förhållningssätt. I delkapitlet ovan beskrivs studiens forskningsdesign, arbetssätt 
samt det källkritiska resonemanget. Hur studiens trovärdighet stärks utifrån 
validitet, reliabilitet och intersubjektivitet tydliggörs i nedanstående delkapitel. 

För att skapa validitet krävs det att vi mäter det vi påstår att vi ska mäta. 
Forskningens arbete sker på två plan, det teoretiska samt det operationella och det 
är här validitetens utmaning ligger. Det är på det teoretiska planet som frågor och 
problem formuleras och själva hantverket (undersökningen) sker på det 
operationella planet. Bristande analys och tolkning skapar systematiska fel vilket i 
sin tur genererar låg validitet.34 Detta motverkas genom att endast nyttja 
ändamålsenliga och relevanta källor för forskningsfrågan som i sin tur analyseras 
strukturerat och grundligt.  

För att generera en god reliabilitet (tillförlitlighet) för studien måste utförda 
mätningar vara korrekta.35 Studiens reliabilitet erhålles genom noggrannhet i 
textanalysen av underlagen för teori och empiri. Denna noggrannhet medför bland 

                                                
33 Esaiasson m.fl., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2017, s. 
294–296. 
34 Ibid, s. 58–59. 
35 Thurén, Thorsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 26. 
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annat att en förståelse genereras för hur analysmodellerna ska appliceras på 
empirin för att säkerställa ett korrekt nyttjande.   

Intersubjektivitet erhålles genom att studiens resultat går att återskapa oavsett 
vem som utför studien. För att detta skall vara möjligt måste studiens 
tillvägagångssätt vara genomskinligt. Detta innebär att metoden redovisas öppet 
för att säkerställa möjlighet till insyn och granskning.36 För att erhålla så god 
intersubjektivitet som möjligt beskrivs författarens förkunskaper och förförståelse 
i det inledande kapitlet, samtliga steg i studien redovisas öppet, författaren 
redovisar när tolkningar görs och på vilka grunder dessa görs och tydlighet brukas 
vid referenshänvisning.   

                                                
36 Thurén, Thorsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 25. 
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3 Teori  

I följande kapitel ges inledningsvis en generell beskrivning av Allisons modeller. 
Därefter sker motivering till val av modeller för denna fallstudie. Det inledande 
delkapitlet avslutas med en beskrivning av den generella kritiken som Allison har 
erhållit för sitt verk. Därefter följer en mer detaljerad beskrivning av valda 
modeller och operationalisering av desamma. Beskrivningen av respektive modell 
avslutas med den specifika kritik som de har erhållit.    

3.1 Förklaringsmodellerna  

 I verket Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis brukas tre 
modeller för att analysera Kubakrisen. Modellerna nyttjas för att skapa en 
förståelse för de beslut som fattades i samband med krisen 1962.37  

För att tydliggöra funktionen av modellerna i rollen som det analytiska 
verktyget gör Allison i sitt verk en liknelse till fiskaren och hans nät. Liknelsen 
tydliggör att modellen inte bara bestämmer storleken på maskorna utan att den 
även hjälper fiskaren att välja plats för fisket samt det djup som är relevant för den 
fisk man vill fånga. Liknelsen ger att nätet (modellen med dess frågeställningar) 
är det redskap som behövs för att fånga fisken (empirin/materialet) som i sin tur 
ger underlaget till det orsakssamband som söks.38 Brukandet av analysmodeller i 
en undersökning medför att de angriper tillgängligt material på ett systematiserat 
tillvägagångssätt. Att beakta är att vald modell inte ger alla svar utan erhållet svar 
beror på vald modell vilket baseras på modellens utformning i kombination med 
tillgängligt material. Modellerna beskrivs som linser vilka kan brukas för att 
forskaren skall kunna betrakta studerat fenomen ur olika perspektiv.39 I 
nedanstående stycke beskrivs det centrala för respektive modell.  

The Rational Actor beskriver hur aktören agerar aktivt som en enhet gentemot 
det uppkomna problemet eller uppkomna händelsen. Alternativ genereras för att 
hantera problemet/händelsen utifrån aktörens målsättningar. Valt alternativ 
återspeglar det val som ger aktören bäst payoff. Aktören i The Rational Actor 
utgörs av en enhetlig enhet som exempelvis kan vara en stat.40 Den andra 
modellen Organizational Behavior förklarar hur aktören agerar baserat på dess 
uppbyggnad samt på de standardiserade procedurer och processer som styr till 

                                                
37 Allison, Graham – Zelikow Philip, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, 
1999, s. 379.   
38 Ibid, s. 4.   
39 Ibid, s. 387–388. 
40 Ibid, s. 15–17.  
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exempel beslutsfattandet. Likt föregående modell utgår Organizational Behavior 
från att aktören är en enhetlig enhet som fattar beslut.41 Avslutningsvis så är 
Governmental Politics mer eller mindre motsatsen till The Rational Actor. Här 
förekommer inte det rationella beslutet utan beslut baseras på köpslående, 
förhandling och intern konkurrens.42 Beroende på vilket orsakssamband som söks 
så kan aktörerna utgöras av till exempel partier, organisationer eller förbund.  

För att generera så god förståelse som möjligt för ett beslut eller ett agerande 
bör forskaren nyttja mer än en modell i sin analys i och med modellernas olika 
perspektiv. Genom att nyttja The Rational Actor genererar forskaren en bred 
förståelse som omfattar hot, mål, alternativ, konsekvenser och val. Genom att 
tillföra till exempel Organizational Behavior till studien skapar forskaren 
förutsättningar för att finna vilka förmågor och begräsningar - utifrån fastställda 
procedurer - som finns inom organisationen för att definiera situationen, hoten, 
möjligheterna, alternativen samt implementeringen av valt alternativ. Tillförs 
Governmental Politics till analysen så riktas linsen mot aktörerna och modellen 
ger vilka aktörer som är aktiva, deras utgångsläge, deras handlingsalternativ samt 
var och hur diskussionen förs för att nå ett avgörande. Frågeställningarna till 
respektive modell utgör det analytiska nätet och tydliggör att modellerna fyller 
olika uppgifter. Enskilt eller tillsammans bidrar de till att forskaren finner 
orsakerna som leder till det som ska förklaras. Genom att bruka mer än en modell 
ges förutsättningar för att skapa ett fylligare och spetsigare svar.43 

I denna fallstudie brukar författaren The Rational Actor samt Governmental 
Politics för att analysera och finna drivkrafterna till varför regeringen beslutar om 
att återaktivera värnplikten. Författaren anser att dessa två förklaringsmodeller 
säkerställer uppfyllandet av fallstudiens mål och syfte. Modellerna är beprövade i 
tidigare forskning där avsikten har varit att skapa en förklaring till fattade 
politiska beslut. Valda modeller är till del varandras ytterligheter och detta är 
avsiktligt då författarens intention är att generera det breda fylliga svaret för att 
besvara forskningsfrågan. Att Organizational Behavior väljs bort grundas i att 
tiden för denna studie inte medger att författaren penetrerar och bygger en 
förståelse för regeringens rutiner och procedurer för ärendehantering samt 
beslutsfattande. Modellen medför heller inte att eftersträvat motsatsförhållande 
genereras. Val av modeller kan ses som en förutsättning för fallstudien då de utgör 
dess kärna och motor. 

Allisons teorier har utgjort grunden för flertalet studier inom 
statsvetenskapen.44 De har dock inte undgått någon kritik. Grovt uttryckt tar 
kritiken språng utifrån att kritikerna anser att det är inte är görligt att skapa en 
modell som ska omfatta samhällsvetenskaplig teoribildning samtidigt som den ska 
förklara ett historiskt skeende. Det är statsvetaren som ska utveckla 
förklaringsmodellen medans det åligger historikern att förklara skeendet.45 
Författarens ställningstagande till denna generella kritik är att oavsett vad så fyller 

                                                
41 Allison, Graham – Zelikow Philip, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, 
1999, s. 143–144.  
42 Ibid, s. 255.  
43 Ibid, s. 389–392.  
44 Bendor, Jonathan – Hammond, Thomas H, Rethinking Allison’s Models, 1992, s. 301. 
45 Ibid, s. 318.  
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modellerna en funktion. Brukandet av modellerna är motiverbart då de utgör 
verktyget för att finna svaret på varför och de genererar en förståelse. Nyttjandet 
medför att analysen blir strukturerad och kopplingen mellan empiri och slutsats 
tydliggörs. 

3.2 The Rational Actor  

En direktöversättning till svenska ger denna modell benämningen den rationella 
aktören och precis som namnet antyder är det centrala i modellen det rationella 
och det som åsyftas är beslutet. Detta innebär att beslutsfattaren har utifrån givna 
kunskaper valt det medel som säkrast leder till det mål som eftersträvas.46  

För att bruka The Rational Actor förutsätts det att det som skall studeras är 
baserat på ett aktivt agerande (handling) som är ett resultat av en målsättning från 
en aktör som är en nationell regering. Handlingen baseras på fakta (kalkylerat 
resultat) som en lösning på ett strategiskt problem. Det forskaren erhåller när 
modellen nyttjas som konceptuell lins är vilka målsättningar som legat till grund 
för aktörens agerande och hur detta agerande är det rationella valet utifrån 
aktörens målsättningar.47   

En enhetlig aktörs beslutsfattande - från ax till limpa - tydliggörs i 
nedanstående stycke där vägen till beslut baseras på aktörens mål och syfte, 
alternativ, konsekvens samt val. Aktören är aktiv och agerar när det ställs inför ett 
problem. Aktören insuper fakta och analyserar förekommen problemställning. 
Utifrån egna målsättningar och syften producerar aktören ett antal alternativ för 
att hantera problemet. Samtliga alternativ är unika med tillhörande konsekvenser. 
Aktören processar framtagna alternativ och viktar dessa för att fatta det rationella 
beslutet som genererar bäst payoff.48 Med bäst payoff menas det alternativ som 
aktören förordar och som ger maximal utdelning för en given satsning alternativt 
det omvända minsta möjliga satsning som ger önskad utdelning.49 

Allison har tillfört modellen frågeställningar som utgör det analytiska nätet 
som ska fånga empirin. Frågeställningarna berör aktörens problem, dess 
målsättning, genererade alternativ och dess konsekvenser. Modellens 
frågeställningar lyder: 

 
1. Vilka är omständigheterna, eller uppfattade omständigheterna, som staten 

ser som hot eller möjligheter? 
2. Vilka är statens målsättningar? 
3. Vilket eller vilka alternativ finns för att hantera problemet eller 

problemen?   

                                                
46 Thurén, Thorsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2007, s. 26. 
47 Allison, Graham – Zelikow Philip, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, 
1999, s. 15.   
48 Ibid, s. 18.   
49 Ibid, s. 17.   
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4. Vilka strategiska kostnader och fördelar är respektive handlingsalternativ 
förenat med? 

5. Vilket är det bästa alternativet utifrån rådande omständigheter?50 
 
The Rational Actor förbinder aktörens målsättning och agerande. Om 

forskaren är medveten om den studerade aktörens målsättning medför det att 
forskaren även skapar sig en uppfattning om hur aktören avser att agera. Genom 
att analysera agerandet medveten om målsättningen kan forskaren finna svaret på 
varför. Genom att dessutom beakta situationen som aktören befinner sig i vid 
analysen kan forskaren även generera ett mer sammanhängande svar. Dock är det 
av vikt vid analysen att forskaren inte enkom låser på valt alternativ utan även 
studerar övriga alternativ som identifierats med dess för- och nackdelar. I 
förlängningen ska forskaren ställa bearbetade alternativ gentemot aktörens 
villighet eller motvillighet till att ta risker. Om inte detta görs föreligger risken att 
forskaren enbart drar logiska slutsatser utan att egentligen ha några bevis för vilka 
målsättningar, val och bedömningar aktören erhöll inför det rationella beslutet.51       

Vid operationalisering av modellens frågeställningar skapar forskaren 
fisknätet som empirin skall särskådas igenom. För att frågeställningarna skall 
tjäna denna studie skall följande frågeställningar utgöra det analytiska nätet:  

 
1. Vilken hotbild eller vilka hotbilder uppfattades förekomma mot staten 

Sverige? 
2. Vilka var målsättningarna för det svenska försvaret?   
3. Vilka handlingsalternativ hade regeringen för att hantera hotbild och egen 

målsättning?  
4. Vilka var de strategiska fördelarna och konsekvenserna med respektive 

alternativ?  
5. Vilket alternativ var det bästa utifrån rådande omständigheter?  

 
Med hotbild avser författaren föreställningen om en situation eller 
händelseutveckling där värden av vikt för organisationen kan sättas på spel.52 Vid 
operationaliseringen har författaren lyft ut möjlighet ur den inledande 
frågeställningen då hotbilden är dimensionerande för besvarandet av 
forskningsfrågan.   

Den kritik som riktas mot The Rational Actor tar sig uttryck i att den är för 
enkel i sin utformning.53 Enkelheten nyttjas till egen fördel i denna studie då den 
får utgöra grundplattan för målsättningen att öka målgruppens förståelse för den 
politiska nivån och dess agerande och på så sätt påverka förekomna fördomar om 
statsapparaten och de politiska partierna. 

                                                
50 Allison, Graham – Zelikow Philip, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, 
1999, s. 389–390. 
51 Ibid, s. 49.  
52 Nationalencyklopedin 3, Hotbild. 
53 Bendor, Jonathan – Hammond, Thomas H, Rethinking Allison’s Models, 1992, s. 305. 
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3.3 Governmental Politics  

Governmental Politics som på svenska med fördel benämns förhandlingspolitik då 
denna översättning fångar in modellens kärna på tydligast sätt. Modellen vilar på 
aktörerna som tävlar och konkurrerar med varandra utefter egna agendor. 
Aktörerna färgas av den organisation eller gruppering som de företräder. De 
strävar efter fördelar och sätter egen viljeyttring främst. Till skillnad från The 
Rational Actor så ersätts det rationella beslutet utav aktörernas målsättningar och 
det centrala blir kampen som genomsyras av köpslående och förhandling dem 
emellan.54  

Genom att identifiera aktörerna som varit aktiva i beslutsprocessen skapar 
forskaren förutsättningar för att förstå och förklara fattat beslut i och med att 
aktörerna lämnar avtryck efter sig i sin iver att driva organisationens eller sin egen 
vilja framåt. Avtrycket är unikt och återspeglar aktörens organisatoriska 
tillhörighet men även aktörens bagage som utgörs av erfarenhet, förförståelse, 
drivkraft och vision.55   

Likt föregående analysmodell kopplas frågeställningar till Governmental 
Politics och det centrala är aktörerna. Generellt berör frågorna vilka fundament 
aktörerna vilar på, hur aktörerna kan påverka samt vilka vägar aktörerna har till de 
faktiska beslutsfattarna. Frågeställningarna för Governmental Politics lyder: 

 
1. Vilka aktörer finns det? Vems synsätt och värderingar räknas när 

alternativ och handling skapas? 
2. Vilka faktorer bildar respektive aktörs uppfattning, dennes föreslagna 

handlingsalternativ samt dennes ståndpunkt? 
3. Vilka faktorer har betydelse för respektive aktörs påverkan avseende val 

och agerande? 
4. Vilka kanaler/forum finns för den etablerade processen att mötas och 

jämföra uppfattningar och preferenser samt därtill lämna 
rekommendationer att fatta beslut?56  
 

Frågeställningarna tydliggör att beslut inte fattas på rationella grunder utan är 
resultat av förhandlingar. 

Likt föregående modell krävs det operationalisering av modellens 
frågeställningar för att de ska tjäna denna fallstudie. Operationaliseringen av 
frågeställningarna för Governmental Politics:  

 
1. Vilka aktörer agerade aktivt och vilka synsätt och värderingar var 

framträdande när handlingsalternativ skapades för att åtgärda 
krigsförbandens vakanser?  

                                                
54 Allison, Graham – Zelikow Philip, Essence of decision: explaining the Cuban Missile Crisis, 
1999, s. 255–257.   
55 Ibid, s. 297–298. 
56 Ibid, s. 390. 
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2. Vad var det som genererade aktörernas uppfattning om rådande situation, 
ståndpunkt samt deras föreslagna handlingsalternativ?   

3. Vilka handlingsalternativ förordade respektive aktör när det gällde 
säkerställandet av krigsförbandens vakanser? 

4. Vilka forum nyttjades för diskussioner och förhandlingar avseende 
krigsförbandens vakanser och vilka kanaler brukades för delgivning av 
rekommendationer? 

 
Med värdering avser författaren att det är en uppfattning hos aktören och att den 
är personligt eller organisatoriskt präglad.57 Författaren ser på begreppet 
ståndpunkt som den utgångspunkt från vilken aktören bedömer en situation och 
bildar sig en åsikt.58  

Den kritik som Governmental Politics har erhållit är bland annat att den är för 
komplex. Det är för många antaganden, variabler och relationer att ta hänsyn till.59 
Modellen har även erhållit kritik för att Allison inte har implementerat ny 
psykologisk samt socialpsykologisk forskningen vid omarbetningen av 
modellen.60 Författaren hanterar komplexiteten genom att bruka modellens 
frågeställningar som i operationaliseringen anpassas så att de tjänar denna 
fallstudie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
57 Nationalencyklopedin 4, Värdering. 
58 Nationalencyklopedin 5, Ståndpunkt. 
59 Bendor, Jonathan – Hammond, Thomas H, Rethinking Allison’s Models, 1992, s. 314. 
60 Rosati, Jerel A., Ignoring the Essence of Decisionmaking, 1999, s.18 
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4 Återaktiveringen av värnplikten 

I följande kapitel återges vägen till beslutet för återaktiveringen av värnplikten. 
Den svenska säkerhetspolitiken utgörs av samhällets samtliga resurser för att 

möta och hantera de hot och utmaningar som staten Sverige står inför. Ett av 
dessa verktyg är Försvarsmakten där verktyget utgörs av de ingående 
krigsförbanden som brukas längs med hela konfliktskalan för att hantera 
utmaningar i närområdet likväl som bortom.61 Ytterst ska det brukas för att 
hantera ett väpnat angrepp mot Sverige. Därmed utgör försvaret tillsammans med 
statens övriga säkerhetspolitiska verktyg den tröskel som angriparen måste ta sig 
över - och förbi - för att lyckas med sin manöver.62 En grundläggande 
förutsättning för att försvaret ska kunna brukas - som det verktyg det är avsett för 
- inom säkerhetspolitiken är att dess ingående komponenter (krigsförbanden) är 
bemannade, utrustade och samövade. Därav är det en central angelägenhet att 
personalförsörjningen av krigsförbanden är stabil, robust och flexibel så att de kan 
brukas på det som sätt Sveriges försvars- och säkerhetspolitik kräver.63  

Stabiliteten i vårt närområde förändrades under 2014 i och med den ryska 
aggressionen mot Ukraina.64 Oron i vårt närområde medförde att försvaret 
tvingades till en omställning som medförde skifte av fokus från insatsförsvar till 
ett försvar som tydligare fokuserade mot den nationella försvarsdimensionen.65 I 
propositionen som ligger till grund för beslutet av försvarets omställning ger 
regeringen även uttryck för att en utredning behöver tillsättas för att finna en 
hållbar personalförsörjning av totalförsvaret.66 Regeringens uppmaning resulterar 
i att en utredningsgrupp sätts samman med uppgift att: 
”Föreslå en långsiktig hållbar personalförsörjning av det militära försvaret som 
även i fortsättningen huvudsakligen baseras på frivillighet, men där en ökad 
användning av totalförsvarsplikten kompletterar frivilligheten när 
krigsorganisationens behov inte kan tryggas enbart genom frivillig rekrytering”.67 

Under våren 2016 överlämnar utredningsgruppen sitt underlag med följande 
rekommendation till regeringen:  
”Det försämrade omvärldsläget i kombination med svårigheterna att på frivillig 
basis bemanna krigsförbanden motiverar regeringen att fatta beslut om att 
återinföra skyldigheten att mönstra och genomföra värnplikt”.68 

                                                
61 Ds 2014:20, Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid, 2014, s. 11. 
62 Prop. 2014/15:109, Försvarspolitik inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, 2015, s. 1. 
63 SOU 2016:63, En robust personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 53. 
64 Ds 2014:20, Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid, 2014, s. 14. 
65 Regeringsbeslut 7 Fö2015/00953/MFI, Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 
2016 till och med 2020, bilaga 1, 2015, s. 2.  
66 Prop. 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, 2015, s. 86. 
67 Dir 2015:98, En långsiktig hållbar personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 1.  
68 SOU 2016:63, En robust personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 72. 
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Utifrån given rekommendation fattade regeringen beslutet den 2 mars 2017 
att: ”Totalförsvarspliktiga ska vara skyldiga att genomgå mönstring och fullgöra 
grundutbildning med värnplikt”.69 
 

 

                                                
69 Regeringsbeslut 3 FÖ2016/01252/MFI, Uppdrag till Försvarsmakten och Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet om mönstring och grundutbildning med värnplikt, 2016 s. 1. 
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5 Analys och svar på forskningsfrågan 

I kapitel 5 sker analysen där operationaliseringen av respektive modell läggs över 
erhållen empiri. Analysen genomförs stegvis och givna svar utgör brickor som 
läggs samman för att besvara studiens forskningsfråga. Den rationella aktören 
som avses vid brukandet av den inledande analysen är regeringen och aktörerna i 
den avslutande analysen är de sittande politiska partierna. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av genomförd analys som övergår till att studiens 
forskningsfråga besvaras.  

5.1 Återaktiveringen av värnplikten utifrån The 
Rational Actor  

1. Vilken hotbild eller vilka hotbilder uppfattades förekomma mot staten 
Sverige? 

Hotbilden utgörs av den försämrade säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Den 
ryska aggression mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim är den 
största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan den etablerades. 
En militär konflikt i vårt närområde drabbar inte enskild nation utan en hel region. 
Dock bedöms det fortfarande som osannolikt att ett enskilt angrepp skulle riktas 
mot Sverige. Men det militära angreppshotet finns där fortfarande. Det går inte att 
utesluta. Den ryska aggressionen mot Ukraina visar på att risken föreligger och att 
det har skett en gång medför att risken är överhängande för att något liknande sker 
igen.70  

 
2. Vilka var målsättningarna för det svenska försvaret?   
I inriktningsbeslutet för perioden 2016–2020 definierades försvarets mål. 
Målsättningen för försvaret tar språng ur att det enskilt och tillsammans med 
andra inom samt utom landet ska försvara Sverige och främja svensk säkerhet. 
Detta uppnår försvaret genom att hävda den svenska suveräniteten, värna 
suveräna rättigheter och nationella intressen, förebygga och hantera konflikter och 
krig, skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning 
och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp samt skydda 
samhället och dess funktionalitet.71 I inriktningsbeslutet tydliggörs det att den 
enskilt viktigaste målsättningen för försvaret är att öka den operativa förmågan i 

                                                
70 DS 2014:20, Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid, Stockholm, s. 14–19. 
71 Regeringsbeslut 7 Fö2015/00953/MFI, Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 
2016 till och med 2020, 2015, s. 1.  
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krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i totalförsvaret.72 För att 
möjliggöra ökningen av den operativa förmågan krävs det bland annat att 
krigsförbanden är personellt och materiellt uppfyllda samt att 
övningsverksamheten anpassas till gällande kravprofil.73      

 
3. Vilka handlingsalternativ hade regeringen för att hantera hotbild och 

målsättning?  
För att hantera definierad hotbild och säkerställa måluppfyllnaden finns det fyra 
teoretiska alternativ för att trygga personalförsörjningen. Alternativ ett utgår från 
att personalförsörjningen kvarstår i frivilligheten och att fokus läggs på att öka 
rekryteringskraften och behålla personalen. Detta görs genom höjda löner med en 
tydligare löneutveckling och skapandet av incitament för att göra soldat- och 
sjömansyrket mer attraktivt. Alternativ två utgår från att frivilligheten stryks och 
ersätts med ett renodlat pliktförsvar. Plikten säkerställer flödet till krigsförbanden 
och alternativet medför även att de uttömda reserverna återfylls. Alternativ tre 
utgår från ett system bestående av frivillighet samt plikt. Systemet bygger på att 
frivilligheten och plikten hanteras i två parallella system. Alternativet säkerställer 
inflödet och bemanningen av krigsförbanden. Avslutningsvis det fjärde 
alternativet som också utgår från frivillighet och plikt men där modellen bygger 
på en mix. Frivilligheten nyttjas i grunden och det som frivilligheten inte klarar av 
att fylla upp kompletteras med pliktverktyget.74   

 
4. Vilka var de strategiska fördelarna och konsekvenserna med respektive 

alternativ?  
Alternativ ett - frivilligheten - har prövats i några år och har då inte klarat av att 
säkerställa Försvarsmaktens behov. För att göra systemet brukbart förutsätter det 
ökade anslag och att systemet ges mer tid. Alternativ två som innebär en 
tillbakagång till allmän värnplikt säkerställer inflödet men begränsar rekryteringen 
till officersyrket då den bör ta språng ur frivillighet. Vidare så förloras verktyget 
att snabbt sätta in förband utanför den svenska gränsen då det krävs en rad 
politiska beslut för att bruka värnpliktiga i en oroshärd utanför territoriet. 
Alternativ tre att bruka frivillighet och plikt i två separata system täcker 
krigsförbandens behov men genererar betydande praktiska svårigheter i 
genomförandet. Svårigheterna utgörs bland annat av att olika regelverk brukas för 
uppsägning eller avslut samt att förmåner regleras i olika förordningar.75   
Alternativ fyra säkerställer krigsförbandens behov och alternativet kan driftsättas 
mer eller mindre omgående då frågan ”ägs” av regeringen. Den snabba 
driftsättningen är även giltig för alternativ tre. Möjligheten till ett forcerat 
återinförande grundas i att regeringen endast lade pliktsystemet vilande 2010. 
Anledningen till detta var för att det inte gick att utesluta att ett behov av systemet 
kunde återuppstå. Det behov som det inte gick att bortse ifrån definierades till en 

                                                
72 Regeringsbeslut 7 Fö2015/00953/MFI, Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 
2016 till och med 2020, bilaga 1, 2015, s. 1. 
73 Ibid, s. 9. 
74 Intervju, Överste van Duin. 2018-04-27. 
75 Ibid.  
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kraftig förändring av det säkerhetspolitiska läget alternativt att totalförsvarets 
behov av personal inte längre kunde tryggas.76 Plikten som komplettering till 
frivilligheten i alternativ fyra ger även eftersökt flexibilitet då plikten kan brukas 
som gaspedal. Föreligger behovet att utöka försvaret och frivilligheten inte räcker 
till får man trycka hårdare på gaspedalen och fylla på med plikt. Omvänt om 
försvaret går ner i storlek så täcker frivillighet upp behovet och plikten tillför 
endast en mindre del alternativt ingen del alls.77 I alternativ fyra sker all 
rekrytering med stöd i totalförsvarsplikten vilket innebär att den sökande oavsett 
om ansökan avser tjänst eller utbildning - och den sökande saknar kravställd 
militär utbildning - så ska grundutbildning med värnplikt genomföras. Detta 
medför att svårigheterna avseende olika regelverk och förordningar vid 
genomförandet som definierades i alternativ tre motverkas.78 Alternativet tre och 
fyra medför konsekvenser såsom ökade kostnader för diverse IT-system och 
kräver omarbetning för att motsvara Försvarsmaktens och Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighets behov. Alternativen medför dock inga konsekvenser för 
vare sig Försäkringskassan, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket, den 
civila arbetsgivaren eller Staten. För individen innebär dock alternativen såväl 
positiva som negativa konsekvenser. De negativa är minimala under förutsättning 
att planerade utbildningsvolymer inte förändras. Kraftig ökning av 
utbildningsvolymerna kan medföra att individens intresse och motivation får 
mindre genomslag. Individen förlorar eget förstahandsval av arbete eller studier i 
och med att statens intresse överrider individens intresse. De positiva 
konsekvenserna är flera som till exempel personlighetsutveckling och utökat CV. 
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv så erhåller individen ett pensionsgrundande 
belopp efter att de genomfört en grundutbildning under värnplikt om minst 120 
dagar. Avslutningsvis medför de båda alternativen positiva konsekvenser för 
jämställheten då skyldigheten träffar såväl män som kvinnor i och med lagen om 
totalförsvarsplikt. 79 

 
5. Vilket alternativ var det bästa utifrån rådande omständigheter?  
Alternativ fyra är det rationella valet. Regeringen motiverar beslutet om 
återaktiveringen med att alternativet medger att den operativa förmågan ökas och 
att den samlade förmågan i totalförsvaret säkerställs. Alternativ fyra är även det 
bästa alternativet utifrån rådande omständigheter som utgörs av det försämrade 
säkerhetspolitiska läget samt att krigsförbandens bemanning inte kan tryggas på 
enkom frivillig basis.80  
 
 

 

                                                
76 SOU 2016:63, En robust personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 14–15.  
77 Intervju, Överste van Duin. 2018-04-27. 
78 SOU 2016:63, En robust personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 69. 
79 Ibid, s. 185–193. 
80 Regeringsbeslut 3 FÖ2016/01252/MFI, Uppdrag till Försvarsmakten och Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet om mönstring och grundutbildning med värnplikt, 2017, s. 3. 
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5.2 Återaktiveringen av värnplikten utifrån 
Governmental Politics  

1. Vilka aktörer agerade aktivt och vilka synsätt och värderingar var 
framträdande när handlingsalternativ skapades för att åtgärda 
krigsförbandens vakanser?  

I och med det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och det 
stundande valet september 2014 så intensifieras debatten kring försvaret och dess 
personalförsörjning.81 De traditionella positionerna avseende försvarsfrågor står bi 
och Moderaterna som var med och drev igenom vilan av värnplikten 2010 står 
fast vid att det är den frivilliga personalförsörjningen som ger försvaret duglig 
personal som kan möjliggöra en effektivare Försvarsmakt. Kristdemokraterna 
instämmer med att frivilligheten ska kvarstå och att fokus bör ligga på att istället 
säkerställa att personalen kvarstannar och det uppnås genom ökade anslag som 
medför mer övningstid och ger utrymme för bättre incitament och premier till de 
anställda. Folkpartiet (Liberalerna) anser att någon form av värnplikt kan behöva 
återinföras för att bygga ett starkt försvar. Centerpartiet anser att frivilligheten ska 
kvarstå i fred då motivationen och viljan att tjänstgöra i likväl som utanför 
Sverige ska utgöra grunden för rekrytering. Miljöpartiet anser också att 
frivilligheten ska kvarstå och att fokus och resurser istället ska läggas på befintlig 
personal i förbandsverksamheten. Vänsterpartiet menar att värnplikten är vägen 
att gå för att säkerställa personalförsörjningen då det ytterst är en demokratifråga 
med ett folkbaserat militärt försvar. Socialdemokraterna tar inte någon tydlig 
ställning men de sneglar västerut på den norska modellen som är en kombination 
av professionellt försvar och värnplikt som de vill studera och utreda. 
Sverigedemokraterna anser att värnplikten är viktig komponent för att utveckla 
och bredda det svenska försvaret.82   

 
2. Vad var det som genererade aktörernas uppfattning om rådande situation, 

ståndpunkt samt deras föreslagna handlingsalternativ?   
Partierna har samsyn i uppfattningen om situationen som föranleder att åtgärder 
måste vidtas. Det som genererar denna uppfattning att försvarets 
personalförsörjningsmodell måste förändras är det försämrade säkerhetspolitiska 
läget och att den nuvarande modellen med bas i frivilligheten inte klarar av att 
tillsätta behovet samt att soldaten/sjömannen lämnar före stipulerad sluttid.83  

Den säkerhetspolitiska situationen försämras i Europa i och med den ryska 
aggressionen mot Ukraina och av ryskt agerande generellt i och med kränkningar i 
luften och simulerande anfall samt hot om vedergällning om Sverige går med i 
Nato.84 Dock är ett enskilt militärt angrepp mot Sverige fortsatt osannolikt men 

                                                
81 SR 1, Nya vindar i försvarspolitiken.   
82 SvD 1, Så tycker partierna om försvaret.     
83 Intervju, Nordgren Christensen. 2018-04-26. 
84 Mot. 2016/17:190, Värnplikt, 2016, s. 1.  



 

23 
  

det går inte att utesluta. Kriser eller incidenter som även inbegriper militära 
maktmedel kan därmed inte heller uteslutas.85  

Försvarsmakten anger ett behov av att rekrytera 4000 individer per år för att 
säkerställa att alla personalkategorier skall kunna personalförsörjas. Facit ger dock 
att i medel så har endast 2500 individer per år påbörjat grundutbildning under 
tidsperioden 2011–2015. Det motsvarar att försvaret enkom erhåller 60 procent av 
angivet behov och reserverna brukas för att fylla upp. 86  

De kontinuerligt tjänstgörande soldaterna och sjömännen slutar dessutom i 
förtid vilket ytterst renderar i att försvarets samlade operativa förmåga påverkas 
negativt. Deras prognosticerade medelanställningstid är satt till sex år men 
medelanställningstiden uppgår endast till cirka fyra år vilket resulterar i ökade 
kostnader för återrekrytering och utbildning samt förlorad kompetens i 
krigsförbanden.87   

 
3. Vilka handlingsalternativ förordade respektive aktör när det gällde 

säkerställandet av krigsförbandens vakanser? 
Inför beredningen av utredningens underlag om hur en ökad användning av 
totalförsvarsplikten skulle kunna lösa Försvarsmaktens 
personalförsörjningsproblem var aktörernas ställningstagande något förändrat. 
Moderaterna betonade till skillnad mot tidigare att det oroliga säkerhetsläget och 
bristerna i personalförsörjningen medför att lyhördhet måste eftersträvas då det är 
Försvarsmaktens behov som får vara styrande.88 Centerpartiet öppnade upp för 
utredningens förslag i likhet med Moderaterna utifrån motiveringen att det i grund 
och botten handlar om att säkerställa en god försvarsförmåga. Även Miljöpartiet 
öppnade upp för utredningens förslag med motiveringen att uppslaget om 
återaktiveringen innebär att frivilligheten brukas i grunden och endast 
kompletteras med plikten när frivilligheten inte räcker till.89  
 För övriga aktörer (Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet, 
Sverigedemokraterna) var ställningstagandet oförändrat.90  

Moderpartierna ger sken av samsyn i frågan men inom till exempel Centern 
och Liberalerna råder det oenighet inför beslutet om återaktiveringen. 
Ungdomsförbunden för partierna hävdar bestämt att ett nej måste läggas till 
utökningen av totalförsvarsplikten. Centerns ungdomsförbund menar att plikt 
likställs med mänskligt lidande och att pliktverktyget är en kortsiktig lösning. De 
anser istället att långsiktiga lösningar måste eftersträvas så att fler människor 
söker sig till Försvarsmakten på frivillig basis. En sådan lösning är att se över 
löneutvecklingen i Försvarsmakten som mer eller mindre är orörd.91 Liberalernas 
ungdomsförbund menar på att idag och definitivt i imorgon så är krigföringen så 
avancerad att det krävs mer tid för övning för att bemästra krigets krav och det 

                                                
85  Regeringsbeslut 7 Fö2015/00953/MFI, Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 
2016 till och med 2020, bilaga 1, 2015, s. 1 bilaga 1. 
86 SOU 2016:63, En robust personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 13–14. 
87 Prop. 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020, 2015, s.88–92. 
88 SvD 2, Ansvar för försvaret måste sättas främst.  
89 SR 2, Majoriteten i riksdagen vill utreda värnplikten. 
90 Ibid. 
91 Centerpartiet 1, CUF: Allmän värnplikt är en förlegad syn på försvaret. 
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inte är görligt att nå dit med värnpliktiga. Utan vägen är istället att införa ett 
ekonomiskt bonussystem och ett meritpoängsystem för anställda soldater och 
sjömän för att på så sätt säkerställa ökat inflöde samt att de kvarstannar stipulerad 
tid.92  

 
4. Vilka forum nyttjades för diskussioner och förhandlingar avseende 

krigsförbandens vakanser och vilka kanaler brukades för delgivning av 
rekommendationer? 

Spannet är brett då mer eller mindre alla olika former av kanaler brukades för att 
föra diskussioner, förhandlingar och förmedla rekommendationer mellan samtliga 
aktörer som berördes av utredningen och dess förslag till regeringen.93 
Anledningen till det öppna tillvägagångssätt och inbjudan till debatt och 
diskussion samt i slutändan förhandling är tydligt då direktivets krav var att 
förslaget till regeringen skulle utformas i största möjliga politiska samsyn.94   

 I grunden har utredningen bedrivits i nära samarbete med sakkunniga och 
experter. För specifika ändamål har rena arbetsgrupper satts upp som till exempel 
den juridiska som fokuserade på modellkonstruktionen. Sedan för att föra 
debatten med de olika aktörerna så har flertalet möten genomförts såsom 
sittningar med bland annat företrädare för Försvarshögskolan, Försvarets 
materielverk och de centrala arbetstagarorganisationerna inom försvarsområdet. 
För att föra debatten öppet och på bredden med aktörerna så har deltagande skett 
vid Rikskonferensen i Sälen, seminarier, deltagande i Almedalsveckan och 
förbandsbesök. Utredningsgruppen har även redovisat och samrått med 
företrädare för berörda centrala arbetstagarorganisationer. Utredningen har även 
genomfört möten med övriga pågående utredningar inom försvarsdepartementets 
och utrikesdepartementets verksamhetsområden.95 Aktörerna har fört debatten 
internt vid till exempel partistämmor, i riksdagen och utredningsgruppen har även 
genomfört förklarande dragningar. Flera dragningar genomfördes för 
försvarsgruppen som utgörs av de aktörer som stod bakom 
inriktningspropositionen 2016–2020. Socialdemokraterna, Moderaterna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna är sittande aktörer i försvarsgruppen. 
Gruppen erhöll Statsrådets välsignelse att föra en direkt dialog med 
utredningsgruppen.96   

5.3 Sammanfattning av analysen  

Den inledande analysen med The Rational Actor tar språng ur den enhetliga 
aktören som i detta fall utgörs av regeringen. Analysmodellen ger svaret på 
uppfattad hotbild och att den utgörs av det försämrade säkerhetspolitiska läget i 

                                                
92 SvD 3, Starkare försvar: Istället för värnplikt.  
93 Intervju, Överste van Duin, 2018-04-27. 
94 Dir 2015:98, En långsiktig hållbar personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 7. 
95 SOU 2016:63, En robust personalförsörjning av det militära försvaret, 2015, s. 31–32.  
96 Intervju, Överste van Duin, 2018-04-27. 
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Europa. Försämringen i vårt närområde grundas i det ryska agerandet. Analysen 
besvarar även målsättningen för det svenska försvaret som bland annat är att öka 
den operativa förmågan i krigsförbanden och den samlade operativa förmågan i 
totalförsvaret. Med definierad hotbild och målsättning så blir analysens arbete att 
finna alternativen för att hantera dessa hörnstenar. I denna analys återfinns fyra 
teoretiska alternativ. Med analysmodellen viktas alternativen och utfallet av The 
Rational Actor är att det är alternativ fyra som förordas som det alternativ som ger 
bäst payoff.  

Den avslutande analysen Governmental Politics tar språng ur aktörerna som i 
denna analys utgörs av de sittande politiska partierna. Analysen blottlägger 
aktörernas synsätt, värderingar och hur de ser att problemet/problemen ska lösas. 
För att få klarhet kring frågeställningarna krävs det att erhållen empiri håller en 
hög detaljeringsgrad avseende definierade aktörer. Analysen ger att det råder 
samsyn i varför åtgärder behöver vidtas och att samsynen grundas i det 
försämrade säkerhetspolitiska läget, frivillighetssystemets brister och att soldaten 
slutar i förtid.  Analysen ger att aktörerna står fast vid sina traditionella positioner 
men att de friskriver sig till del genom att de betonar att försvarets krav och behov 
får vara styrande om vad som behöver göras. Analysmodellen ger även att 
aktörerna förordar alternativet som medför en återaktivering av värnplikten.  
Modellen tydliggör även hur debatten och diskussionerna har förts samt vilka 
forum och plattformar som har brukats för delgivning av rekommendationer inför 
beslutsfattandet.   

5.4 Svar på forskningsfrågan  

Författarens avsikt med fallstudien är att den skall ge en bild om återaktiveringen 
av värnplikten samt att den skall besvara studiens forskningsfråga Varför 
återaktiveras värnplikten efter åtta år i dvala. Forskningsfrågan besvaras med 
hjälp av föregående analyser där respektive fråga i analysmodellerna utgör en 
bricka som läggs till pusslet för att finna drivkrafterna till beslutet och ge en 
förklaring till varför. Analysmodellerna ger att återaktiveringen av värnplikten 
sker för att försvaret ska kunna brukas som det säkerhetspolitiska verktyg som det 
är konstruerat för så att avsedd tröskel genereras i syfte att avskräcka en 
motståndare. Drivkrafterna till regeringens beslut är det försämrade 
säkerhetshetspolitiska läget samt att personalförsörjningsmodellen med bas i 
frivilligheten inte klarar av att bemanna krigsförbanden.  
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6 Avslutning  

I det avslutande kapitlet sker diskussion och slutsatsdragning samt förslag till 
vidare forskning.  

6.1 Diskussion och slutsatser  

Värnplikten återaktiveras i politisk samsyn efter åtta års vilande. Det nya 
personalförsörjningssystemet träder i kraft i år och medför att bemanningen av 
försvarets krigsförband kommer att säkerställas relativt omgående.  Införandet av 
den nya personalförsörjningsmodellen medför dock att frågan om dess förmåga 
väcks. Kravbilden på våra soldater och sjömän är hög idag och ännu högre 
imorgon. För att hantera kravbilden och bibehålla förmågan förutsätts tid i tjänst 
och träning. Debatten har styrts av det försämrade säkerhetspolitiska läget men 
den vidtagna åtgärden medför i grund och botten endast att det är volymen i våra 
krigsförband som säkerställs. Är det detta som försvaret behöver? Är det volymen 
som avgör om motståndaren angriper eller inte? Det positiva med att numerären 
säkerställs är att större förbandsmassor kan övas i den omfattning som behövs och 
krävs men även att officersförsörjningen tryggas till del.   

Bedömt så medför återinförandet av värnplikten även en ökad folklig 
förankring. Värt att beakta är att förankringen enkom sker till del då plikten inte 
omfattar alla. Den del som berörs medför dock att försvaret inte enkom blir något 
för de militärintresserade. 
   Återinförandet av plikten kan även betraktas ur ett ekonomiskt perspektiv. Om 
det är kostnadseffektivt eller inte är svårt att besvara. Initialt så är uppfattningen 
att plikten är mer kostnadseffektiv. Det grundas i att rent krasst så är 
månadsersättningen för rekryten lägre än vad månadslönen är för den anställde 
soldaten. Men om faktorn att rekryten träder in senare i arbetslivet tillförs 
ekvationen så blir det mer svårbedömt.  
     Det som betonas i beslutet om återaktiveringen är att frivilligheten ska kvarstå 
och kompletteras med plikt när frivilligheten inte räcker till. Denna möjlighet är få 
förunnat att besitta när det är svårt för en arbetsgivare att rekrytera. Föreställ er 
hur det skulle se ut om det även var applicerbart inom de övriga samhällsbärande 
myndigheterna såsom vården eller skolan! En farhåga är att detta unika verktyg 
missbrukas. För att motverka att detta händer och att plikten brukas av lättja - när 
motstånd möts i rekryteringen - är det av vikt att delarna för frivilligheten såsom 
löneutveckling och övriga incitament utvecklas, hanteras och implementeras. 
Personalen är den viktigaste resursen för Försvarsmakten. En balans mellan 
frivillighet och plikt måste finnas om inte så kommer den nya modellen att falla.  
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Värt att notera är att utredningsgruppens förslag för frivilligheten - som 
överlämnades ihop med förslaget om återaktiveringen - inte har hanterats av 
regeringen. Detta leder till tankar som mynnar ut i att återinförandet av plikten 
kanske är en åtgärd för att dölja misstaget av att den lades vilande eller att det är 
en undanmanöver för att inte behöva öka anslagen för att säkerställa nyttjandet av 
krigsförbanden.  

Drivkrafterna till beslutet och förklaringen till varför återaktivering sker har 
gjorts med två analysmodeller framtagna av Allison Graham. Att beakta är att 
valda modeller är en av flera analysmodeller som kan nyttjas för att förklara eller 
öka förståelsen för politiska beslut. Syftet med fallstudien var att generera en bild 
om varför beslutet fattades. Denna bild har skapats med hjälp av valda 
analysmodeller. Att betona är att målet inte var att se vilken metod som var bäst 
på att besvara forskningsfrågan utan avsikten med att nyttja de två modellerna var 
för att generera en så god bild som möjligt om varför återaktivering sker. Det är 
författarens övertygelse att på så sätt erhålls bäst svar. Resonemanget bygger på 
det faktum att modellerna har olika infallsvinklar och styrkor. The Rational Actor 
är en enklare analysmodell med frågeställningar som är något vidare vilket 
genererar svar som är mer generella. Essensen av modellen är att utfallet är det 
alternativ som ger bäst payoff. Att förorda det alternativ man tjänar mest på är 
förhållandevis grundläggande men det som måste beaktas är att det alternativ som 
ger bäst payoff idag kan innebära stora kostnader imorgon. Governmental Politics 
är en mer avancerad analysmodell med spetsigare frågeställningar. Men för att dra 
nytta av denna spetsighet krävs det djupare insikt om aktörerna och det förutsätts 
ett djup i empirin för att möjliggöra att frukten kan skördas. The Rational Actor 
gav hotbild, målsättning och alternativ när Governmental Politics gav aktörerna, 
uppfattningen om varför åtgärder behöver vidtas och alternativen. En kvittens 
erhålls då hotbild och alternativ är överensstämmande modellerna emellan. Detta 
leder till ökad trovärdighet om att det faktiska utfallet stämmer. Utfallet av 
analyserna har medfört att motiveringen till val av modeller har bekräftats. 
Modellerna har kompletterat varandra och genererat det breda och fylliga svaret 
på forskningsfrågan vilket medför att den primära målgruppens fördomar kan 
påverkas. Analysmodellerna visar även att de är brukbara trots sin ålder och att de 
är applicerbara på ett uppfattat samhällsproblem som inte rör en stormakt eller en 
direkt kris.  

6.2 Förslag till vidare forskning  

Förslag till vidare forskning utifrån att behålla det teoretiska verktyget kan bygga 
på att skifta aktörer vid brukandet av Governmental Politics alternativt ersätta The 
Rational Actor med Organizational Behavior. Syftet med dessa förslag är att se 
om justeringarna av befintligt verktyg kan medför att ytterligare drivkrafter och 
dimensioner åskådliggörs. 	

Ytterligare förslag till vidare forskning är att bruka en annan teori inom 
statsvetenskapen med syftet att se om andra aspekter eller orsaker kan 
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framkomma. John W Kingdons agenda-teori kan brukas på forskningsfrågan. 
Modellens arbete sker i fyra steg. Förenklat uttryckt sätts inledningsvis ett 
problem på agendan vilket i detta fall kan vara det försämrade säkerhetspolitiska 
läget eller personalbristen i försvaret. Därefter sätts alternativ för att lösa 
problemet som till exempel återaktiveringen av värnplikten. Efter val av alternativ 
sker implementeringen som sedan följs upp och utvärderas för att kontrollera att 
eftersökt effekt uppnås. Om effekterna av beslutet är tillfredställande så släpps 
fallet. Om inte utfallet är tillfredställande eller att nya problem uppstår så påbörjas 
en ny loop med att återigen sätta problemet på agendan.97  

Avslutningsvis ges två förslag till vidare forskning på områden som dykt upp 
under processens gång vid skapandet av denna fallstudie. Det ena förslaget är att 
genomföra en studie med fokus på hur balansen mellan frivillighet och plikt 
uppnås och säkerställs så att försvarets kvalité och professionalitet bibehålls. 
Resultatet av en sådan studie skulle medföra att tidigare nämnd lättja kan 
motverkas helt. Förslagsvis görs det som en jämförande studie där forskaren 
jämför det svenska och norska systemet som också bygger på frivillighet och 
plikt. Det andra förslaget är att studera hur kostnadseffektivt det nya 
personalförsörjningssystemet är genom att ställa de faktiska kostnaderna för det 
nya systemet mot ett ökat anslag för att få frivilligsystemet att fungera fullt ut och 
jämföra systemens produkt i slutändan.    

 

                                                
97 Kingdon W John, Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2011, s. 2-3. 
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Bilaga 1 - Informantintervju 

Intervjupersoner  

Intervju ett - Annika Nordgren Christensen särskild utredare och chef för 
utredningsgruppen. Christensen erhöll intervjuunderlag via mail 2018-04-23 och 
författaren erhöll svar via mail 2018-04-26.  
 
Intervju två -  Överste Carl van Duin utredningsgruppens huvudsekreterare. Carl 
van Duin erhöll intervjuunderlag via mail den 2018-04-23 och intervjun 
genomfördes 2018-04-27 vid FHS som ett personligt möte mellan 0930–1200. 
Intervjun spelades in och finns i sin helhet digitalt hos författaren. Kompletterade 
genomförd intervju med en telefonintervju (20min) kl. 0900 2018-05-07 för att 
komplettera och tydliggöra. Anteckningar från telefonintervju återfinns hos 
författaren.  

Intervjufrågor   

1. Kan ni korthet inleda med att presentera er roll och uppgift i 
utredningsgruppen?  

 
2. Kan ni i korthet beskriva utredningsgruppens arbetsprocess? 

 
3. Kan ni ge mig er bild av hur alternativet återaktivering av värnplikten 

växte fram?  
 

4. Kan ni beskriva hur remissen av utredningens underlag genomfördes?  
 

5. Jag brukar två analysmodeller, The Rational Actor samt Governmental 
Politics, för att särskåda beslutet om återaktiveringen av värnplikten.  

 
The Rational Actor  

5.1  Vilken hotbild eller vilka hotbilder uppfattades förekomma mot staten 
Sverige? 

5.11 Vilka var målsättningarna för det svenska försvaret? 
5.12 Vilka handlingsalternativ hade regeringen för att hantera hotbild och 

egen målsättning?  
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5.13 Vilka var de strategiska fördelarna och konsekvenserna med respektive 
alternativ?  

5.14 Vilket alternativ var det bästa utifrån rådande omständigheter?  
 

Governmental Politics 
5.15 Vilka aktörer agerade aktivt och vilka synsätt och värderingar var 

framträdande när handlingsalternativ skapades för att åtgärda 
krigsförbandens vakanser?  

5.16 Vad var det som genererade aktörernas uppfattning om rådande 
situation, ståndpunkt samt deras föreslagna handlingsalternativ?   

5.17 Vilka handlingsalternativ förordade respektive aktör när det gällde   
säkerställandet av krigsförbandens vakanser? 

5.18 Vilka forum nyttjades för diskussioner och förhandlingar avseende 
krigsförbandens vakanser och vilka kanaler brukades för delgivning av 
rekommendationer? 

 
6. Kan ni beskriva utifrån ert perspektiv vilka faktorer som påverkade beslutet 

om återaktiveringen av värnplikten? 
 

7. Värnplikten är ett beprövat system där Sverige har mer än 100 års erfarenhet. 
Återaktivering sker kort efter att systemet har lagts vila. Hade detta någon 
inverkan på förordat alternativ?   

 
8. Fanns det något annat alternativ än återaktiveringen enligt er som kan sättas i 

drift med så kort varsel som beslutat alternativ?    
  

9. Finns det någon mer att tillföra eller någon aspekt som enligt er påverkade 
beslutet om återaktivering av värnplikten?  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 


