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i regeringens försvarspolitiska inrikt-
ningsproposition som lades fram för riksda-
gen strax före sommaren 2015, poängteras 
med all tydlighet behovet av ett väl funge-
rande totalförsvar. Totalförsvar innebär både 
militärt och civilt försvar, och det inkluderar 
även ett psykologiskt försvar. parallellt med 
en stor och omfattande omställning av det 
militära försvaret under de senaste åren, har 
en avveckling av befintliga strukturer för 
det civila försvaret skett. Med nya förut-
sättningar krävs nu därför ett modernt och 
nutidsanpassat totalförsvar.

i propositionen betonas att totalförsvaret 
behöver vara folkförankrat. Termen folkför-
ankring är inte ny men dess betydelse har 
varierat över tid. Och på samma sätt som 
vi talar om ett modernt totalförsvar behövs 
även en modern folkförankring.

Här kommer jag att föra ett resonemang 
kring just begreppet folkförankring. Vad 
innebär folkförankring, vem ska folkförankra 
och hur ser förutsättningarna ut? Och, hur 
står det till med folkförankringen idag? Det 
är frågor som jag förhoppningsvis till viss 
del kommer att besvara. jag kommer att 
översiktligt gå igenom vad folkförankring 
innebär, med utgångspunkt i ett antal för-
svarspolitiska inriktningspropositioner. Efter 
det kommer jag att resonera kring hur de 
praktiska förutsättningarna för folkförank-
ringen ser ut. avslutningsvis kommer jag att 
redovisa några i sammanhanget intressanta 
slutsatser från MSB:s (Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap) Opinioner och 
bidra med mina reflektioner kring vad som 
behövs för att stärka folkförankringen av 
totalförsvaret.

När pendeln svänger 
Förutsättningar för en modern folkförankring

Inträdesanförande i KKrVA avd V den 13 april 2016 av Lena 
Bartholdson 

Résumé

in recent years, the prerequisities for Swedish military and civil defence have changed. in 
the Defence Bill of last summer the need for a new Total Defence concept, including both 
military and civil defence, stands out as one key priority. Connected to this is the need for 
folkförankring, i.e. a strong public support, of the Total Defence concept in order to enhance 
full defence capability. The aim of this article is to explore some dimensions of the public sup-
port aspect. How is folkförankring defined and what do the prerequisities of today look like 
when conscription has been replaced by a new manning system and when the civil defence 
concept has not yet been resumed? The conclusion is that the concept of folkförankring as 
such is not clearly defined and that the prerequisities can be improved. The majority of citizens 
are concerned not only by the threat of terrorism and a negative development in the Middle 
East and in our near abroad, but they also express low support for defence policy decisions. 
in this situation, one could certainly welcome a stronger political commitment to encourage 
better prerequisities for the enhancement of a more solid folkförankring.
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Vad innebär folkförankring?
Begreppet folkförankring började användas 
i den politiska debatten under 1990-talet, en 
period som till stor del präglades av avspän-
ning inom europeisk säkerhetspolitik. Detta 
var dock inget som minskade det uttalade 
behovet av ett krigsdugligt svenskt försvar, 
och betydelsen av en folklig förankring 
poäng terades. 

i september 1995 överlämnar regeringen, 
med försvarsminister Thage G peterson som 
föredragande, propositionen Totalförsvar i 
förnyelse till riksdagen. Stor betydelse läggs 
vid både det militära och det civila försvaret, 
hemvärnet och de frivilliga försvarsorgani-
sationerna samt vid kvinnors deltagande. 
Försvarsviljan och förtroendet för försvaret 
bygger enligt propositionen på bred folklig 
uppslutning kring en trovärdig säkerhets- 
och försvarspolitik och ”…vetskapen om 
att vi har ett betryggande försvar mot an-
greppshot och nationella påfrestningar…”.1 
Den folkliga förankringen beskrivs som helt 
nödvändig för ett starkt försvar: ”landets 
försvar är hela folkets angelägenhet. Det 
folkliga engagemanget ger försvaret omistlig 
styrka. Ett fullgott militärt försvar måste ha 
tillgång till modern och effektiv materiel. 
Men ett försvar, som saknar folklig förank-
ring och som åsidosätter sin viktigaste resurs, 
människan, blir ett främmande element i 
demokratin.”2

En avgörande förutsättning för att uppnå 
detta anses vara värnpliktsförsvaret. Ett yr-
kesförsvar skulle inte kunna skapa tillräcklig 
motståndsvilja och robusthet. Värnplikten 
fungerar alltså både som ett medel och en för-
utsättning för den viktiga folkförankringen. 
En annan poäng med plikttjänstgöringen som 
betonas är att den bidrar till rekryteringen 
till de viktiga frivilliga försvarsorganisatio-
nerna, som lyfts fram som ovärderliga för 

landets försvar och viktiga för att föra folk-
förankringstanken vidare.3

Värnplikt, frivilligrörelser och folkförank-
ring hänger alltså tydligt ihop.

Nytt fokus: uppsving för 
krisberedskapen, adjö till 
värnplikten 
Låt oss förflytta oss 10 år fram i tiden. Om-
ständigheterna när försvarsbeslutet 2004 
fattas präglas av ett lugnt och stabilt Öster-
sjöområde. Ett väpnat angrepp anses osan-
nolikt inom en 10-årsperiod, och regeringen 
konstaterar att värnpliktsförsvaret håller på 
att spela ut sin roll. Även om de frivilliga 
försvarsorganisationernas betydelse för för-
ankring av totalförsvaret betonas, framhålls 
att behovet av dem har minskat. Eftersom ett 
angrepp mot Sverige anses osannolikt, finns 
inte heller behov av att utbilda frivilliga för 
framtida uppgifter inom det civila försvaret. 
Däremot anser regeringen att de frivilliga 
försvarsorganisationernas kompetens bör 
kunna användas i samhällets krishantering, 
vilket även gäller andra organisationer, och 
därför ska uppdragen till organisationerna 
anpassas efter detta.4 

När nästa inriktningsproposition läggs 
fram har det säkerhetspolitiska läget skärpts 
ordentligt i och med rysslands krig i Georgien 
2008. i propositionen Ett användbart försvar 
ställer sig regeringen bakom försvarsbered-
ningens solidaritetsförklaring, och förmågan 
att kunna ge och ta emot militärt stöd blir 
en uttalad ambitionsnivå som återkommer 
i olika sammanhang. uthållighet är nöd-
vändigt, men tillgänglighet är det som ska 
prioriteras. För att nå detta, föreslås ett nytt 
personalförsörjningssystem som helt bygger 
på frivillighet.5 Mot bakgrund av detta väljer 
riksdagen, om än med enbart tre rösters mar-
ginal, att förklara värnplikten vilande. Visst 



8

N r 2 april/juNi  2016

kvarstår behovet att folkförankra försvaret, 
men det krävs alltså inte ett värnpliktsför-
svar för att åstadkomma det. istället är det 
nu hemvärnet med de nationella skydds-
styrkorna och kontraktsförbanden som får 
den uppgiften.6 Förankring av den nationella 
krishanteringen lyfts istället fram och här 
får frivilligorganisationerna en tydlig roll 
för att ta tillvara och bejaka engagemang, 
sprida information och även främja tilliten 
i samhället.7 

Pendeln svänger
i den proposition som läggs strax före som-
maren 2015 har det säkerhetspolitiska läget 
drastiskt skruvats åt. rysslands annektering 
av Krim, rysk militär upprustning, ökad mili-
tär övningsverksamhet i Östersjöområdet och 
kränkningar av svenskt territorium genererar 
ökat fokus på det nationella försvaret. Det 
råder dessutom kaos i Mellanöstern, med 
framväxt av terrororganisationer som iS/
Daesh. parallellt med detta blir utmaning-
arna med påverkanskampanjer allt mer på-
tagliga, både här hemma och internationellt. 
Hotskalan är bred och detta väcker ett starkt 
behov av ökat fokus på nationellt försvar 
och ett återupptaget civilt försvar.

i propositionen Försvarspolitisk inrikt
ning – Sveriges försvar 2016–2020 betonas 
att folkförankring av totalförsvaret är avgö-
rande för Sveriges försvarsförmåga: 

Hela det svenska samhället har en roll att 
spela i totalförsvaret. Folkförankringen av 
totalförsvaret har en avgörande betydelse för 
försvarsviljan och ytterst för Sveriges för-
svarsförmåga. Folkförankring uppnås i förs-
ta hand genom delaktighet och engagemang 
bland befolkningen. personalförsörjningen 
av det militära försvaret spelar en viktig 
roll för att skapa engagemang och del-
aktighet bland den svenska befolkningen. 
Försvarsmakten behöver ett omfattande 

stöd från hela samhället för att kunna lösa 
sin uppgift att försvara riket.8

personalförsörjningen av det militära försva-
ret spelar nu alltså åter en viktig roll i folkför-
ankringen – en tydlig skillnad jämfört med det 
närmast föregående inriktningsbeslutet.

Enligt propositionen bygger folkförank-
ring bland annat på att det finns kunskap 
om samt förståelse för samhällets och to-
talförsvarets behov vid kriser och krig och 
informationsspridning om totalförsvaret är 
en viktig del av de frivilliga försvarsorganisa-
tionernas funktion. Folkförankring förutsät-
ter också att människor, utöver sin ordinarie 
sysselsättning, intresserar sig för och direkt 
engagerar sig i försvarets verksamhet. De 
frivilliga försvarsorganisationerna liksom 
den övriga tidvis tjänstgörande personalen 
är av stor betydelse i det här avseendet.9

Det uttalade syftet med folkförankring 
har alltså gått från att främst säkerställa 
förtroendet för det militära försvaret och i 
och med detta förutsätta ett värnpliktsförsvar, 
via en strävan efter en bredare förståelse för 
och kunskap bland medborgarna om kris-
beredskap, till att tillgodose en stadig för-
ankring av totalförsvarets både militära och 
civila dimension. Det militära försvaret har 
i större utsträckning än det civila försvaret 
kopplats ihop med folkförankringsbegrep-
pet och den breda folkliga uppslutningen 
kring säkerhets- och försvarspolitiken, som 
framhölls av regeringen år 1995, har med 
åren tonats ned. 

Förutsättningar för 
folkförankring
Tidigare säkerställdes ett folkförankrat för-
svar alltså främst av värnpliktsystemet. på den 
tiden då värnplikten utgjorde en grund för 
försvarets rekrytering och numerären var stor, 
innebar detta att en stor del av befolkningen, 
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även om det främst handlade om männen, 
kom i kontakt med och kände delaktighet 
i försvaret. upplevelserna var säkert inte 
odelat positiva, men de medförde sannolikt 
en kunskap och insikt om Försvarsmaktens 
roll och betydelse. Detta genererade ibland 
ett fortsatt intresse, som kunde kanaliseras 
inom någon av de frivilliga försvarsorganisa-
tionerna. Värnpliktssystemet hade helt enkelt 
effekter som påverkade folkförankringen och 
som dessutom var nära sammanlänkade med 
de frivilliga försvarsorganisationernas verk-
samhet och medlemsantal. Det här behandlas 
t ex mer utförligt i skriften från avd V ”Var 
behövs frivilligheten?” från 2014.10

i takt med att det militära försvarets nu-
merär minskade och personalförsörjnings-
systemet ersattes av ett system baserat på 
frivillighet, ändrades förutsättningarna för 
den här typen av folkförankring av det mi-
litära försvaret. personalförsörjningen är 
fortfarande viktig för folkförankringen, vil-
ket framgår av den senaste inriktningspro-
positionen. Men insatsorganisationen idag 
består av ca 50 000 anställda, inklusive 
hemvärnet. av Sveriges totala befolkning 
utgör det ca 0,5 % av befolkningen. ur ett 
folkförankringsperspektiv kan just perso-
nalförsörjningen som verktyg därför anses 
vara minimalt. Hur folkförankringen av det 
militära försvaret ska kunna ökas inom ra-
men för personalförsörjningen är något som 
den pågående utredningen En långsiktigt 
hållbar personalförsörjning av det militära 
försvaret också ska redovisa senare i år,11 
men visst framstår förutsättningarna som 
en utmaning. Stefan ryding Berg framhål-
ler t ex i sin utredning från 2014 vikten av 
att Försvarsmaktens verksamhet görs känd 
bland allmänheten, genom bland annat in-
formationsdagar och förevisningar och att 
totalförsvarskunskap bör kunna ingå i ämnet 
samhällskunskap i skolan, för att säkerställa 
folkförankring av försvaret.12

Vad gäller det civila försvaret är återupp-
byggnaden ännu i sin linda. Många olika 
aktörer har en viktig roll för att skydda 
befolkningen, säkerställa samhällsviktiga 
funktioner och stödja Försvarsmakten, och 
för närvarande pågår arbete för att utveckla 
förmågan att prioritera och fördela resurser 
vid höjd beredskap. Myndigheter, länsstyrel-
ser och kommuner är självskrivna aktörer, 
liksom givetvis frivilliga försvarsorganisa-
tioner och företag. 

riksdagens försvarsutskott gjorde un-
der 2015 en uppföljning av information till 
allmänheten om den enskildes ansvar och 
beredskap vid en krissituation. utskottet 
konstaterar att informations- och utbild-
ningsbehovet är stort och att många aktörer 
har en viktig roll att fylla. Man konstaterar 
även att staten behöver ta sitt ansvar, sam-
ordna sig mer och utforma tydliga riktlin-
jer om vad som gäller. Med hänvisning till 
inriktningspropositionens tydliga fokus på 
totalförsvar, noterar försvarsutskottet att åt-
gärder kopplade till civilt försvar, som bygger 
på den civila krisberedskapen, inte alls finns 
uttryckt i särskilt stor omfattning i dagens 
informationsflöde.13 Här finns med andra ord 
ett tydligt behov av riktlinjer och resurser för 
att höja kunskapen, både hos aktörer som 
förväntas vara pådrivande och hos övriga 
medborgare för att säkerställa engagemang 
och öka kunskap om ansvarsförhållanden 
och förväntningar.

Man kan konstatera att Försvarsmakten 
har blivit smalare och vassare, vilket har fört 
med sig att det idag inte är så många som 
kommer i kontakt med det militära försvaret. 
Samtidigt står många centrala myndigheter, 
länsstyrelser och kommuner inför utma-
ningen att börja återuppta planeringen för 
det civila försvaret, som i dagsläget inte ens 
finns på pappret. Visst har förstärkningar 
skett, inte minst i och med inrättandet av 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
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skap som har en samordnande roll, men 
mycket arbete återstår för att tydliggöra 
vad det innebär och hur det ska fungera. 
Förutsättningarna för folkförankring av 
det samlade totalförsvaret kan idag alltså 
tyckas skrala.

Civilsamhället och de frivilliga 
försvarsorganisationerna
att folkförankra är emellertid en uppgift 
som inte enbart kan åläggas myndigheter 
och regionala och kommunala företrädare. 
De frivilliga försvarsorganisationerna har, 
som tidigare framgått, länge spelat en vik-
tig och uttalad roll vad gäller folkförank-
ring, inte minst av det militära försvaret. 
i det senaste försvarsbeslutet håller reger-
ingen med Försvarsberedningen om att fri-
villigorganisationerna är betydelsefulla för 
folkförankring:

Folkförankring bygger bland annat på att 
det finns kunskap och förståelse för sam-
hällets och totalförsvarets behov vid kri-
ser och krig. informationsspridning om 
totalförsvaret är en viktig del av de frivil-
liga försvarsorganisationernas funktion. 
Folkförankring förutsätter också att män-
niskor, utöver sin ordinarie sysselsättning, 
intresserar sig för och direkt engagerar sig 
i försvarets verksamhet. De frivilliga för-
svarsorganisationerna liksom den övriga 
tidvis tjänstgörande personalen är av stor 
betydelse i detta avseende.14

Det finns idag 18 frivilliga försvarsorgani-
sationer, och flera av dessa har verksamhet 
både inom det militära och civila försvaret. 
Synen på och förutsättningarna för de här 
organisationerna har dock under årens lopp 
alltså förändrats. Tidigare hade de som upp-
gift att lämna ett omfattande stöd till det ci-
vila och militära försvaret. De är fortfarande 
viktiga för totalförsvaret, men efterfrågan 

från insatsorganisationen är idag inte lika 
stor.15 Det är inte långsökt att tro att detta 
är en anledning till att medlemssiffrorna 
med åren har minskat. idag uppgår antalet 
medlemmar i dessa organisationer till ca 
400 000 personer, vilket utgör ca 4 % av 
Sveriges befolkning. 

regeringen trycker på att formerna för 
att ta del av frivilligheten bör förbättras och 
att de frivilliga försvarsorganisationernas bi-
drag till totalförsvaret bör stärkas. Hur ska 
detta då ske? regeringen framhåller att det 
vore bra om de frivilliga försvarsorganisa-
tionerna i större utsträckning tillhandahål-
ler riktade försvarsutbildningar kopplade 
till den enskildes militära profession, för 
att på så vis stärka engagemanget för den 
tidvis tjänstgörande personalen. Därutöver 
bör kommuner, centrala myndigheter och 
andra aktörer samverka mer med frivillig-
organisationer.16

i redovisningen ”Var behövs frivillighe-
ten?” föreslås en rad andra olika insatser 
för att förbättra och utveckla de frivilligas 
roll. Förutom ökade ekonomiska resurser 
och tydligare politiskt erkännande, föreslås 
bland annat tydligare kommunikation kring 
hur verksamhetsstödet kopplas till mål, en 
översyn av förordningen och tydlighet kring 
hur engagemanget kan tas tillvara.17 Det 
finns med andra ord en relativt stor utveck-
lingspotential för att dessa organisationer 
skulle kunna växa och därmed nyttjas i större 
utsträckning.

Det finns även många andra aktörer i 
samhället, utöver frivilliga försvarsorgani-
sationer, som bidrar till övergripande folk-
förankring. i sammanhanget vill jag givetvis 
gärna nämna Folk och Försvar. upprinnelsen 
till att Folk och Försvar bildades 1940 var en 
växande känsla bland både civila företrädare 
för samhället och militära befattningshavare 
att det fanns ett behov av att skapa en ökad 
förståelse för utvecklingen i närområdet och 
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en förståelse för vad som krävdes av var och 
en. Det allvarliga läget kommunicerades även 
från högsta politiska nivå. Statsminister per 
albin Hansson betonade vikten av bered-
skap, självständiga initiativ och självstän-
dig handling av alla medborgare, om ett 
angrepp skulle komma. alla medborgare 
skulle utgå från att eventuella budskap om 
att motståndet skulle läggas ned, var falska. 
En svensk tiger introducerades som påmin-
nelse om tystnadsplikten, och en omfattande 
organisation av drygt 2000 lokalombud, i 
många fall förskollärare och förtroendemän 
i föreningar och kommuner, för allmän in-
formationsverksamhet byggdes upp genom 
det statliga organet Folkberedskapen.18

idag arbetar Folk och Försvar med kon-
tinuerlig seminarieverksamhet och en om-
fattande utbildningsverksamhet som riktar 
sig till unga. Genom den säkerhetspolitiska 
utbildningen Minister för en dag möter Folk 
och Försvar närmare 10 000 gymnasieelever 
varje år. Den här utbildningsverksamheten fi-
nansieras av Försvarsmakten och MSB. Syftet 
är att genom ett interaktivt rollspel sprida 
kunskap om och skapa intresse för faktorer 
som påverkar vår säkerhet. Engagemang 
kan väckas på många sätt och för en yngre 
målgrupp har rollspel som metod visat sig 
fungera synnerligen väl. En annan angelä-
gen målgrupp är blivande journalister och 
kommunikatörer. Mötena med dem visar 
att kunskapen om säkerhetspolitik, försvar 
och frågor som rör samhällets krisberedskap 
ofta är låg, men att engagemanget – dock 
riktat åt annat håll – är stort.

Medier och skola
Medier spelar en grundläggande roll för att 
sprida kunskap och information. på senare 
tid har vi dock sett ett allt mer fragmentiserat 
och mer snabbrörligt medielandskap. Detta 
har i de flesta fall inneburit neddragningar 

på redaktionerna för de etablerade och tra-
ditionella medierna. Många journalister har 
som en konsekvens av detta behövt bredda 
sig och täcka in allt fler områden. Givet att 
en objektiv rapportering om olika skeen-
den i vår omvärld som påverkar eller kan 
påverka vår säkerhet stärker kunskap och 
medvetenhet bland befolkningen, kan den här 
trenden givetvis framstå som en utmaning. 
Neddragningarna på de etablerade medie-
husen har sammanfallit med ett uppsving 
för andra kanaler inom framför allt sociala 
medier. Bloggar och andra fora samlar föl-
jare inom olika områden. Här förs initierade 
diskussioner, men ofta tenderar dessa att 
bli mycket specialiserade och ibland med 
onyanserade budskap. Som verktyg för folk-
förankring fungerar en del av dessa, andra 
är tvärtom kontraproduktiva.

Många vill gärna tillskriva skolan många 
uppgifter. i läroplanen betonas vikten av 
att förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. Även om många 
har lyft fram behovet av att skolan ska få en 
uttalad roll gällande folkförankring, finns 
inte något skrivet om detta i läroplanen för 
grundskolan. Här finns potential, men det 
förutsätter i så fall ett tydliggörande i läro-
planen för att få genomslag.

Går det att mäta 
folkförankring? 
Om man vill mäta folkförankring, vad är det 
man då egentligen ska mäta? Det finns inget 
självklart svar på det, men det finns vissa 
parametrar som ändå kan ge en fingervisning 
om hur det står till med folkförankringen i 
samhället. i januari presenterade MSB sin 
senaste opinionsstudie om allmänhetens syn 
på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspo-
litik och försvar. Studien Opinioner har, och 
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har haft i många år, folket i fokus. Vissa 
aspekter är här särskilt intressanta, bland 
annat hur befolkningen uppfattar omvärlds-
läget och den nationella sårbarheten, vilket 
stöd man ger den förda försvarspolitiken 
och hur man ser på sin egen beredskap och 
försvarsvilja. 

Vad säger då undersökningen? 
Hur man uppfattar sin omvärld är en given 

utgångspunkt, som sannolikt påverkar en rad 
andra uppfattningar. i Opinioner framgår att 
andelen personer som känner mycket eller 
ganska stor oro över den politiska situatio-
nen i världen nu är den högsta sedan början 
av 1980-talet. Hela 72 % känner oro för 
den politiska situationen i världen.19 Oro 
för utvecklingen i Mellanöstern, i ryssland, 
för terrorism, organiserad brottslighet och 
stora flyktingströmmar dominerar.20 Nära 
hälften av befolkningen bedömer att risken 
för militära konflikter i Europa är mycket 
eller ganska stor, vilket är den högsta siffran 
sedan 1987. Drygt 60 % tror dessutom att 
situationen är otryggare om 10 år.21

Kopplingen till sårbarhet av civil art i det 
egna samhällssystemet tycks dock minimal. 
Den absoluta majoriteten av de tillfrågade, 
hela 90 %, tror inte att det kommer uppstå 
någon brist på vare sig livsmedel, dricksvat-
ten eller läkemedel under de kommande fem 
åren.22 Detta är uppfattningar som blir sär-
skilt intressanta om de jämförs med bedöm-
ningarna i den senaste nationella risk- och 
förmågebedömningen från MSB. Här pekas 
t ex förmåga att hantera störningar i el-, 
dricksvatten- och läkemedelsförsörjning ut 
som områden i behov av utveckling.23

Befolkningens förtroende för att Sverige 
har beredskap att möta olika hot och kriser, 
om sådana skulle uppstå, varierar. Enligt 
Opinioner tycks medborgarna ha mest för-
troende för att Sverige ska kunna möta de 
utmaningar som man anser allra minst troliga, 
som dricksvattenbrist och livsmedelsbrist. 

lägst beredskap bedöms Sverige ha för att 
möta de hot som framstår som mest troliga, 
som en terroristattack. Drygt 80 % bedömer 
beredskapen för att möta ett militärt hot 
som otillräcklig.24 

Det som anses vara viktigast för ett trovär-
digt militärt försvar, är förmågan att försvara 
hela landet, medborgarnas försvarsvilja (här 
definierat som vilja till väpnat motstånd om 
Sverige anfalls), moderna vapensystem och 
försvarsanslagens storlek. i studien framgår 
att runt hälften av de tillfrågade föredrar ett 
värnpliktsförsvar, vilket är den högsta siff-
ran sedan frågan började ställas år 2003.25 
Närmare 60 % vill att försvarsbudgeten ska 
höjas26 och närmare 60 % anser att den för-
svarspolitik som har förts under de senaste 
tre åren är ganska eller mycket dålig.27 

Vad gäller det personliga engagemanget 
kan nästan tre fjärdedelar tänka sig hjälpa 
till vid en allvarlig störning eller olycka.28 
Ca 50 % anser att Sverige absolut ska göra 
väpnat motstånd vid en eventuell väpnad 
attack, medan en fjärdedel tycker att Sverige 
bara kanske ska försvara sig. Skillnaderna 
mellan de senaste åren är marginella.29

Opinioner baseras på en webbenkät som 
1 020 personer har svarat på, och attityder 
som framkommer bör givetvis tolkas med 
viss försiktighet. Samtidigt har frågorna varit 
desamma under många år, så att tolka in en 
trend ligger nära till hands. Min reflektion på 
den senaste opinionsundersökningen är att 
politikernas omvärldsbild stämmer överens 
med befolkningens, vilket skulle utgöra en 
central förutsättning för folkförankring. Men 
de försvarspolitiska besluten tycks däremot 
ha mer begränsat stöd. Ett lågt förtroende 
för försvarspolitiken är något som i sam-
manhanget kan bekymra. De politiska beslut 
som har fattats om att t ex göra värnplikten 
vilande, har inte fått gehör hos en majoritet 
av befolkningen. Bidrar detta till bättre för-
utsättningar för att stärka folkförankringen? 
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Knappast. Något som också manar till ef-
tertanke är den starka tron att vi inte kom-
mer att drabbas av kriser av civil karaktär 
och att om vi ändå gör det så kommer det 
att kunna hanteras. just sårbarheten i och 
utmaningarna med flödes- och försörjnings-
säkerheten är något som definitivt borde 
uppmärksammas mer. Det är en utmaning 
som ju blir än mer allvarlig i händelse av 
krig eller krigsfara. 

Svaret på frågan hur det står till med folk-
förankringen idag, baserat på underlaget i 
Opinioner, landar i ganska dåligt. 

Avslutande reflektion
Det finns ett antal svårigheter med att studera 
folkförankring. Till att börja med saknas en 
tydlig definition av själva begreppet, och det 
är inte heller helt självklart vad folkförank-
ringen ska generera. i senaste inriktningspro-
positionen framgår att det är totalförsvaret 
som ska folkförankras. Men vad innebär 
folkförankring av det, egentligen? Det total-
försvar som ska folkförankras är i dagsläget 
under uppbyggnad, vilket dessutom kan 
föranleda frågan om det huvud taget går att 
folkförankra något som för närvarande hål-
ler på att ta form. Går det att folkförankra 
idén om ett modernt och nutidsanpassat 
totalförsvar? Ett tydliggörande av vad folk-
förankring av totalförsvaret innebär skulle 
vara välkommet.

jag vill hävda att det ligger nära till hands 
att förknippa folkförankring med medve-
tenhet om rådande läge, förutsättningar 
samt vilja till engagemang och delaktighet. 
Grunden, eller ”basplattan” för folkförank-
ring om man så vill, är med detta synsätt 
kunskap. i det här sammanhanget handlar 
det om att förmedla kunskap om rådande 
omvärldsläge och hur det svenska samhället 
är byggt för att hantera de utmaningar som 
kan uppstå, d v s det moderna totalförsvarets 

funktion. En mycket viktig aspekt därutöver 
är att kunna motivera de beslut som berör 
och påverkar vår säkerhet. 

De politiska företrädarna har givetvis en 
nyckelroll i att tydliggöra och motivera vad 
folkförankringen av totalförsvaret ska inne-
bära. idag råder relativt stor politisk enighet 
om både det säkerhetspolitiska läget och 
den försvarspolitiska inriktningen. Här har 
försvarsberedningen fyllt en viktig funktion 
för att förankra gemensamma ståndpunkter. 
Det är bra och viktigt med en sådan ambition. 
Det stärker det kommunikativa budskapet 
både nationellt och internationellt. Men 
det räcker inte. Även om det råder politisk 
enighet, behöver diskussionen kontinuerligt 
föras i olika sammanhang. Vad, hur och av 
vem, är frågor som ständigt behöver för-
klaras för att främja en folklig uppslutning 
kring besluten. inte minst i dessa tider när 
ett totalförsvar ska återuppbyggas, i vissa 
avseenden från grunden. Tydliga riktlinjer 
om vad som gäller, hur den militära och 
civila dimensionen hänger ihop behövs. att 
få höra det från högsta politiska nivå, är det 
mest effektiva tillvägagångsättet.

Vad gäller vem som ska folkförankra, 
finns det utöver de självklara aktörerna en 
rad organisationer som arbetar med frågor 
som rör samhällets säkerhet på olika nivåer 
och i olika former. Dessa är betydligt fler 
än tidigare och bredden på dem är påtaglig. 
aktörer som inte har anammat den traditio-
nella organisationsstrukturen kompletterar 
dessutom med stor kraft. Om det är viktigt 
med folkförankring och dessa aktörer bidrar, 
finns ett stort mervärde i att säkerställa och 
att förbättra förutsättningarna för dessa 
att bidra. 

För att återvända ännu en gång till Opi
nioner. Det råder för närvarande en ganska 
signifikant oro för omvärldsutvecklingen, 
liksom en känsla att den egna förmågan 
att möta militära utmaningar är otillräck-
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lig. Samtidigt finns ett stort förtroende för 
att kriser av civil karaktär, om de över hu-
vud taget uppstår, kommer kunna hanteras. 
Förståelsen för hur detta kan hänga ihop – och 
en realistisk uppfattning om vad vi klarar 
av – lämnar en del att önska. i ett sådant 
här läge behövs folkförankring, och bättre 
förutsättningar för att säkerställa den.

Författaren är generalsekreterare i Folk och 
Försvar samt ledamot av KKrVa.
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