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allmänhetens försvarsvilja lyfts ofta 
fram som central för totalförsvaret, bland 
annat i Försvarsberedningens rapporter. Utan 
försvarsvilja antas det saknas en avgörande 
drivkraft till förberedelser för och motstånd 
i krig. I rapporten Motståndskraft skriver 
Försvarsberedningen bland annat följande:1

Grunden för totalförsvaret utgörs ytterst 
av Sveriges befolkning. Befolkningens för-
svarsvilja, motståndskraft och förmåga att 
hantera en krigssituation är avgörande för 
att uppnå ett trovärdigt totalförsvar. 

Försvarsviljans betydelse
Men hur viktig är försvarsviljan egentli
gen? Även om det låter intuitivt rimligt att 
försvarsviljan spelar stor roll för totalför-
svaret går det att nyansera försvarsviljans 
faktiska betydelse. Detta görs i en rapport 

från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 
med titeln Civilt försvar i gråzon.2 

Att öka förståelsen för vilken betydelse 
försvarsviljan har är viktigt eftersom det 
påverkar vilka åtgärder som bör vidtas för 
att stärka landets försvar. Om försvarsviljan 
visar sig vara mycket viktig för försvaret kan 
det följaktligen vara viktigt att säkerställa 
en god försvarsvilja hos befolkningen. Men 
om försvarsviljan visar sig spela mindre roll 
och om annat rentav visar sig vara viktigare, 
då kan andra åtgärder vara viktigare att 
prioritera för försvaret. 

För att kunna ta ställning till försvarsvil-
jans betydelse krävs en någorlunda klar fö-
reställning om vad som avses med begreppet. 
Kanske kan ”försvarsvilja” förstås ungefär 
såhär: Att ha försvarsvilja är att vilja göra 
någonting eftersom det bedöms främja för-
svaret av någonting som anses skyddsvärt. 

Allmänhetens försvarsvilja
av Christoffer Wedebrand och Bengt Johansson

Résumé

The Swedish government has decided to resume Sweden’s total defence planning in order to 
increase its preparedness for war and warlike, high-alert situations. In several recent policy 
documents, the public’s ‘will to defend’ (försvarsvilja) is considered crucial for this ambi-
tion, since it is assumed to be a key factor for encouraging preparations before, as well as 
maintaining resistance during, war. However, the actual importance of the will to defend is 
not clear-cut. What is important for the capacity of a nation’s military and civil defence is 
the way that members of the public act (that is, if they go to work every morning thereby 
upholding critical infrastructure, etc.). The reasons for this behaviour are only of an indirect 
relevance. Thus, while a will to defend surely might spur people into acting in such a way that 
this capacity is enhanced, there may also be many other reasons for this such as the need for 
income, loyalty to working colleagues, or the desire for meaningfulness in turbulent times of 
war. As there are several ethical dilemmas connected to trying to build and maintain a will 
to defend among the public it is important not to uncritically accept the claims about the 
fundamental importance of a will to defend. 
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Alltså, det är att vilja göra någonting i syfte 
att skydda någonting.

Om försvarsviljan förstås på detta vis kan 
den ta fasta på såväl olika geografiska nivåer 
som olika värden i samhället. Exempelvis kan 
försvarsviljan bygga på en lojalitet med det 
nära grannskapet, eller med nationen Sverige 
eller med hela den europeiska gemenskapen. 
Försvarsviljan kan också vara kopplad till 
olika förhållanden i samhället som anses 
skyddsvärda, såsom den nationella suveräni-
teten eller landets demokratiska styrelseskick. 

Försvarsviljan antas i många sammanhang 
vara en mycket viktig förutsättning för to-
talförsvaret. Utan en sådan vilja antas det 
saknas förutsättningar för förberedelser för 
och motstånd i krig. Annorlunda uttryckt 
ses försvarsviljan som viktig för försvarsför
mågan. 

Men samtidigt som försvarsviljan kan 
spela en sådan roll kan människor även ha 
många andra skäl till att bete sig på ett så-
dant sätt att försvarsförmågan främjas. Det 
behöver alltså inte bero på just försvarsviljan. 
Och för försvarsförmågan spelar det inte så 
stor roll vilka skäl som ligger till grund för 
ett visst beteende, det viktiga är det försvars
stödjande beteendet som sådant, alldeles 
oavsett vad det beror på. Christoffer Wedebrand, FOI, 191211 
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Figur 1: Försvarsviljans betydelse för försvarsför
mågan

Försvarsviljan kan alltså vara en motivations-
grund till det försvarsstödjande beteendet. 
Men detta beteende kan också tänkas bero 
på andra orsaker. Exempelvis kan en person 
fortsätta att gå till jobbet i samhällsviktig 

verksamhet i krig av rent ekonomiska skäl, 
av lojalitet till sina kollegor eller helt enkelt 
därför att det känns meningsskapande i kri-
gets kaos. Kanske är det också förenat med 
skam att lämna andra människor i sticket, 
och så vidare.

För att spetsa till det lite: Vad är viktigast 
vid väpnad konflikt, är det att befolkningen 
har en stor försvarsvilja eller snarare att 
människor får ihop sitt krigslivspussel? Utan 
exempelvis fungerande barn- och äldreom-
sorg kan man undra om människor kommer 
att gå till jobbet i krig. Kort sagt menar vi 
att det viktiga för försvarsförmågan är det 
försvarsstödjande beteendet, alltså att män-
niskor är beredda att agera på sådant sätt 
att landets försvar stärks. Försvarsviljan kan 
vara ett viktigt medel för detta beteende och 
i förlängningen även för försvarsförmågan. 
Men beteendet kan även bero på mycket 
annat vid sidan av just försvarsviljan. 

Värt att notera är samtidigt att en stor 
del av den svenska allmänheten i en aktuell 
enkätundersökning från FOI har uppvisat en 
relativt hög försvarsvilja – se faktaruta nedan.

Om försvarsviljan visar sig vara avgö-
rande för totalförsvaret blir en viktig fråga 
hur denna försvarsvilja å ena sidan kan byg
gas och å andra sidan skyddas mot de an-
tagonistiska handlingar som syftar till att 
bryta ned densamma – genom exempelvis 
informationskrigföring eller angrepp mot 
civilbefolkningen.

I en rapport från FOI, Allmänheten 
och totalförsvaret, presenteras resultat 
från en enkätundersökning riktad till 
allmänheten med frågor om bland annat 
försvarsvilja. Undersökningen genom-
fördes hösten 2018.3

81 % svarade ”Ja, absolut” eller ”Ja, 
troligen” på frågan om Sverige bör göra 
väpnat motstånd vid ett militärt angrepp. 
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Samtidigt uppgav endast 23 % att de 
tror att det i dag finns en mycket el-
ler ganska god beredskap i Sverige 
för att hantera militära angrepp. 

52 % uppgav sig vara mycket eller 
ganska villiga att delta i Sveriges försvar 
med fara för livet och i en stridande roll 
vid ett sådant militärt angrepp. Vid fara 
för livet men i en icke-stridande roll upp-
gav sig 77 % vara mycket eller ganska 
villiga att delta försvaret. 84 % uppgav 
sig vara mycket eller ganska villiga om 
det inte råder fara för livet och om man 
inte heller behöver delta i en stridande 
roll. 

Om att bygga och att skydda 
försvarsvilja
Att bygga försvarsvilja kan tänkas ske på 
många olika sätt. Inte alla åtgärder behö-
ver ha att göra med just försvaret, utan kan 
tänkas ha en bredare betydelse för samhället. 
Det kan till exempel handla om att skapa ett 
samhälle som befolkningen uppskattar och 
där det finns tilltro till samhällets institutioner. 

Annorlunda uttryckt skulle försvarsvilja 
kunna byggas genom att skapa ett samhälle 
som upplevs värdefullt, eller skyddsvärt. På 
så vis kan byggandet av försvarsvilja ses som 
någonting mycket betydelsefullt för samhäl-
let i stort, inte bara för just försvaret. Men 
samtidigt är det inte utan utmaningar att 
bygga försvarsvilja. För även om samhället 
utvecklas i en sådan positiv riktning är det 
inte självklart att medborgarna är beredda 
att göra avkall på sina egna önskemål för 
samhällsgemenskapens (eller statens) ge-
mensamma intressen. Därmed uppstår de 
principiella frågorna om, när och i vilken 
grad det är legitimt för de offentliga institu-
tionerna att söka styra medborgarnas prio-

riteringar, bort från det snäva egenintresset 
till samhällets intresse i stort. Vems intres-
sen väger egentligen tyngst, individens eller 
samhällsgemenskapens? 

Att bygga försvarsvilja kan ske oberoende 
av om befolkningen utsätts för antagonistisk 
påverkan, exempelvis genom informations-
krigföring. När sådan påverkan sker kan 
dock försvarsviljan behöva skyddas förutom 
att bara byggas. Men även skyddandet av 
försvarsviljan är förenat med principiella 
utmaningar. 

Christoffer Wedebrand, FOI, 191211 
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Figur 2: Bygga och skydda försvarsvilja

För hur ska myndigheterna förhålla sig till 
en antagonists informationsaktivitet, om in-
formationen i sak är korrekt men samtidigt 
är planterad som en del av en påverkans-
operation, kanske med syfte öka polarise-
ringen i samhället eller minska tilltron till 
de offentliga institutionerna? Kan det vara 
legitimt för myndigheterna att bemöta inte 
bara felaktig utan även korrekt information?

Bör myndigheterna utgå från en prin-
cip i stil med att ändamålen helgar medlen 
och motverka sådan information? Eller har 
kunskap och korrekt information alltid ett 
egenvärde och därför bör få spridas fritt? Kan 
ett mörkande av korrekt information leda 
till kritik och minskat förtroende i ett längre 
perspektiv, när mörkläggningen uppdagas? 

Frågan utgör ett särskilt dilemma. För leder 
korrekt information alltid till ökad försvars-
vilja? Kan inte korrekt information tvärtom 
undergräva försvarsviljan? Exempelvis om 
det tydligt framgår för allmänheten att sam-
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hällets förmåga att upprätthålla de viktigaste 
samhällsfunktionerna under krig är mycket 
svag, kanske i vissa avseenden obefintlig.

Ska det psykologiska försvaret stillatigan-
de se på när i sak korrekta men samtidigt 
miss krediterande uppgifter sprids, även i 
krigstid? Om inte, hur bör då uppgifterna 
bemötas? Vilket värde har kunskap och kor-
rekt information? Vilket värde har försvars-
viljan, försvarsförmågan eller den nationella 
suveräniteten? Hur bör dessa och andra 
värden vägas mot varandra?

När försvarsviljan och det psykologiska 
försvaret diskuteras är det nödvändigt att 
reflektera över vad som är ett legitimt för-
hållningssätt för en stat. Vad är det egent-
ligen som legitimerar en stat att bemöta 
viss information men inte annan? I vilken 
utsträckning bör staten ges möjlighet att 
påverka medborgarnas prioriteringar?

Avslutande reflektion
Begreppet försvarsvilja återkommer i flera 
policydokument inom totalförsvarsområdet. 

Det är inte helt klart vad som egentligen 
menas med begreppet, men ändå framhålls 
försvarsviljan som mycket viktig. Visserligen 
kan försvarsviljan antas spela roll för Sveriges 
försvarsförmåga, men även annat kan antas 
vara viktigt för denna förmåga. Kort sagt vet 
vi inte hur viktig försvarsviljan egentligen är. 

Därför är det viktigt att inte okritiskt 
acceptera påståendena om försvarsviljans 
betydelse. Att bygga och att skydda allmän-
hetens försvarsvilja är dessutom förenat med 
flera principiella utmaningar. En övertro på 
försvarsviljans betydelse riskerar leda till att 
dessa utmaningar förbises och inte ägnas 
tillbörlig uppmärksamhet. Därför behövs 
mer forskning om försvarsviljans faktiska 
betydelse för totalförsvaret, liksom mer re-
flektion om nämnda principiella utmaningar.

Christoffer Wedebrand är analytiker vid FOI 
med fokus på krisberedskap och civilt för-
svar. Bengt Johansson är docent i miljö- och 
energisystem vid Lunds universitet. 
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