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Sammanfattning 

Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse för åldersgruppen 18–29 års försvarsvilja i 

relation till tillit samt att analysera vilka faktorer som kan ha en inverkan på individens 

försvarsvilja i relation till tillit. Målet är att bidra med ökad kunskap avseende hur 

försvarsvilja kan främjas bland 18–29 åringar. Det empiriska materialet bygger på 7 

respondenter som alla är studenter på Mittuniversitetet, Östersund. Resultatet visar att 

åldersgruppen har en låg försvarsvilja avseende att genomföra väpnat motstånd antaget att 

Sverige är under angrepp. Samtidigt finns det en vilja att delta i totalförsvaret om vissa 

faktorer uppfylls; dessa är individens kunskap om totalförsvaret, individens bekantskap det 

vill säga människor i individens närhet samt kognitiv uppfattning relaterat till tidigare 

händelser. Därtill visar studiens resultat på vikten av tillit i att säkerställa hög försvarsvilja.  
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Inledning 
Förutsättningarna för den svenska säkerhetspolitiken har förändrats. Det militära hotet i 

närområdet bedöms som högre efter Rysslands annektering av Krim och kriget i östra Ukraina 

samt efter flera uppmärksammade incidenter i Östersjöområdet. Sverige har påverkats av en 

omfattande migration och drabbats av alltifrån stora naturolyckor till cyberattacker och 

terrordåd. Konflikter som uppstått till följd av klimatförändringar och krig ställer ett ökat krav 

på svensk säkerhetspolitik i samverkan med andra stater (CTSS, 2019, 85–86). Till följd av 

det förändrade omvärldsläget behöver Sveriges försvarsförmåga stärkas, enligt 

Försvarsmakten, vilket gör att det krävs en tydlig och sammanhängande planering för 

totalförsvaret (Försvarsmakten & MSB, 2016, 3).  

 

Totalförsvaret är den verksamhet som ska förbereda Sverige för krig och utgörs av både 

militärt och civilt försvar. Den militära delen av totalförsvaret består i huvudsak av 

försvarsmakten som tillsammans med ett antal stödmyndigheter har i uppgift att försvara 

Sverige och främja landets säkerhet. Med militära medel ska försvarsmakten värna Sveriges 

intressen och suveräna rättigheter samt verka för att hantera och förebygga konflikter och krig 

både i och utanför Sverige. Den civila delen av totalförsvaret omfattar hela samhället och 

utgörs inte av en organisation utan flera olika aktörer på olika nivåer. Verksamheten består 

bland annat av statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, näringsliv, 

frivilligorganisationer och enskilda individer. Bland de statliga myndigheterna så har 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (hädanefter MSB) en överordnad funktion där 

de representerar det civila försvaret på central nivå (Försvarsberedningen, 2017, 29–31).  

 

I början av 2000-talet så avvecklades stora delar av totalförsvaret och där igenom det civila 

försvaret. Ett totalförsvar med fokus på att kunna hantera en krigssituation var inte längre 

aktuellt och istället prioriterades krisberedskap för olyckor och katastrofer i fredstid. Sedan 

några år tillbaka har arbetet med totalförsvaret återupptagits och idag så genomförs åtgärder 

för att återuppbygga ett modernt totalförsvar som har förmågan att möta de allt mer komplexa 

hot som Sverige kan ställas inför. Inom ramen för det nya moderna totalförsvaret så finns det 

ett ökat behov av att säkerställa Sveriges psykologiska försvar. Det psykologiska försvaret 

syftar till att i både krig och fred stärka befolkningens försvarsvilja och motståndskraft och 

ska i högsta möjliga mån verka för att trygga ett öppet och demokratiskt samhälle som står 
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emot informationspåverkan, propaganda samt att information kan upprätthållas under störda 

förhållanden (Försvarsberedningen 2017, 105–107). 

 

Sedan kalla kriget så har förutsättningarna för det psykologiska försvaret förändrats i många 

avseenden. En ökad globalisering och digitalisering har förändrat hur vi kommunicerar och 

interagerar med varandra, privatiseringar har minskat statens inflytande och samtidigt öppnat 

dörren till flera utländska aktörer. Urbanisering har skapat större tryck på storstäderna och en 

ökad sekularisering samt individualisering har förändrat hur vi ser på oss själva. Sverige är 

idag mer mångkulturellt, som i sin tur ställer högre krav på ett solidariskt samhälle som håller 

ihop för att undvika segregation och sociala konflikter (Försvarsberedningen 2017, 109). 

Grunden för totalförsvaret och indirekt det psykologiska försvaret ligger ytterst hos den 

enskilda individen och dennes vilja samt förmåga att bidra till samhällets totala 

motståndskraft. Den svenska befolkningens försvarsvilja och förmåga att hantera en 

krigssituation är avgörande för att kunna mobilisera ett effektivt och trovärdigt totalförsvar. 

Befolkningens försvarsvilja och motståndskraft handlar till stor del om den tillit som finns 

gentemot myndigheter och institutioner, då det är centralt att det finns kunskap och tillit för 

våra grundläggande värderingar och för staten som helhet. Försvarsviljan och 

motståndskraften hos befolkningen säkerställs genom tilliten och viljan som finns för att 

försvara det samhälle som vi lever i. Detta ställer höga krav på att myndigheter och folkvalda 

representanter på olika sätt bidrar till ett ökat förtroende hos befolkningen (Statskontoret, 

2017, 23–24). Tillit har flera viktiga funktioner, den bidrar till att bygga upp "framgångsrika 

samhällen" (Hall & Lamont, 2009; Ostrom, 1990; Uslaner, 2002) och är grunden till 

samhällets förmåga att kunna producera och upprätthålla varor och tjänster, som exempelvis 

offentliga skolor, infrastruktur och ett välfärdssystem som bygger på en fungerande rättsstat 

(Holmberg & Rothstein, 2017, 1).  

MSB:s årliga undersökning från 2018 visade att gruppen 18–29 år hade en lägre försvarsvilja 

jämfört med övriga åldersintervaller. Gruppen uppmätte ett lägre resultat gällande 

benägenheten att göra väpnat motstånd då utgången är oviss samt att delta i totalförsvarets 

aktiviteter efter sina egna förmågor i händelse av att Sverige blir anfallet. Den låga 

försvarsvilja som har uppmätts hos den yngre delen av befolkningen utgör en sårbarhet för det 

psykologiska försvaret och i stort hela totalförsvaret. Att vara medveten om den här 

sårbarheten är viktigt i utvecklandet av ett modernt totalförsvar som har förmågan att stå emot 

inre och yttre påfrestningar.    
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Denna studie kommer med bakgrund av MSB:s opinionsundersökning från 2018 utgå ifrån de 

resultat som presenterats angående försvarsviljan för åldersgruppen 18–29 år. Studien 

kommer närmare att undersöka relationen mellan försvarsvilja och tillit. Genom att undersöka 

tillit i relation till försvarsvilja hoppas vi skapa en djupare förståelse för gruppens 

försvarsvilja som slutligen ligger till grund för motståndskraften i ett modernt totalförsvar. 

1.1 Syfte och Mål 

Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för varför åldersgruppen 18–29 år har en 

överlag låg försvarsvilja (MSB, 2018). Genom att närmare studera relationen mellan tillit och 

försvarsvilja ämnar studien till att skapa en förståelse för unga människors handlingar samt 

beteenden. 

Målet med studien är att bidra med forskning till ett fält som verkar vara relativt outforskat 

samt att bidra med kunskap om hur försvarsvilja kan främjas bland 18–29 åringar. 

Förhoppningsvis kan studien skapa förståelse för individer i åldrarna 18–29 med hänsyn till 

dess uppfattade försvarsvilja i relation till tillit.  

1.2 Frågeställningar 

 

• Hur relaterar unga till försvarsvilja?  

 

• Vilket ansvar anser unga att de har för totalförsvaret? 

 

• På vilket sätt har tillit en inverkan på unga människors upplevda försvarsvilja? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till studenter på Mittuniversitetet i åldrarna 18–29 år. Avgränsningen 

motiveras av åldersgruppens avvikande försvarsvilja och lite forskning har till vår vetskap 

genomförts. Samtliga respondenter är studenter.  
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2 Bakgrund 

2.1 MSB:s årliga opinionsundersökning 

Opinionsundersökningar på svenska folket har genomförts frekvent sedan 1950-talet. Vad 

Sveriges invånare har haft för åsikter avseende försvar, säkerhet samt säkerhetspolitik har 

dokumenterats under en längre tid. Tidigare genomfördes detta av Styrelsen för psykologiskt 

försvar, numera genomförs dessa opinionsundersökningar sedan år 2009 av MSB.  

 

Fråga: Antag att Sverige anfalls. Tycker 

du att vi bör göra väpnat motstånd 

även om utgången för oss verkar 

oviss? 

Antag att Sverige anfalls. Är du då 

själv beredd att delta i olika 

uppgifter inom totalförsvaret (det 

civila eller det militära) utifrån din 

förmåga och dina färdigheter? 
 

Medborgarnas 

försvarsvilja 

Åldersgrupp 

18-29: 

Övriga 

åldersgrupper: 

56% 

 

75-81% 

69% 

 

81% 

80% 

 

90% 

 

I en opinionsundersökning som genomfördes 2018, visar att gruppen i åldrarna 18–29 skiljer 

sig åt i relation till andra grupper. Gruppen 18–29 år uppvisar lägre siffror än övriga 

åldersgrupper avseende försvarsvilja, attityd till väpnat motstånd samt benägenhet att delta i 

totalförsvarets olika uppgifter utefter egen förmåga, antaget att Sverige är under anfall (MSB, 

2018-12-19). De procentuella skillnaderna är som högst avseende att genomföra väpnat 

motstånd även om utgången är oviss. Skillnaderna uppvisar där en siffra på som lägst 19 % 

och som högst 25 %. Den procentuella skillnaden är som lägst på 10 % om man tar alla frågor 

i hänsyn, det blir med andra ord tydligt att specifikt åldersgruppen på 18–29 år sticker ut och 

blir därmed intressanta att studera närmare.  

 

I opinionsundersökningen saknas däremot en förklaring och analys till varför det ser ut som 

det gör, då opinionsundersökningen endast redovisar siffror och diagram. 
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2.2 Inverkan på tillit 

En annan organisation som genomför större kvantitativa undersökningar är “Institute for 

Comparative survey research”. I World Value Survey senaste undersökning ser man att 

Sverige skiljer sig från många andra länder i exempelvis Europa när det kommer till 

värderingar. Sverige mäter högt på självförverkligande värderingar som betonar vikten av 

livskvalité och tillit i jämförelse med överlevnad. Även rationella och sekulära värderingar 

bedöms som högt i relation till traditionella. Att ha en förståelse för dessa förutsättningar är av 

stor vikt i utvecklandet av det psykologiska försvaret och det moderna totalförsvaret 

(Försvarsberedningen 2017, 109–110). 

 

I undersökningen som omfattade cirka 80 länder har social tillit studerats där invånarna har 

fått svara på följande frågor: Generellt sett skulle du säga att du kan lita på de flesta 

människor eller måste du vara försiktig med att lite på andra människor? Svarsalternativen 

bestod av, de flesta människor kan jag lita på samt jag behöver vara mycket försiktig med att 

lita på andra människor. I undersökningen kunde man se skillnader mellan olika sociala 

grupper i samhället när det gäller tilliten som medborgare har till varandra. Den största 

skillnad i tillit fann man mellan hög och lågutbildade, mellan människor med god kontra dålig 

hälsa och mellan arbetande och arbetslösa. Studerar man tillit i relation till politisk tillhörighet 

så visar undersökningen att människor som stödjer vänsterpolitik, etablerade regeringspartier 

och är politisk intresserade tenderar generellt sett ha högre tillit till andra människor än 

individer som stödjer högerpolitik och oppositionen samt har lägre intresse för politik 

(Holmberg & Rothstein, 2016, 2–4). 

 

Det som undersökningen visar är att den mer utsatta delen av befolkningen har mindre tillit 

till andra människor samtidigt som de är i störst behov av hjälp från samhället. Man kan även 

se att människor med bristande politiskt engagemang har mindre tillit än de som är politiskt 

engagerade. Sammantaget ställer bristande tillit högre krav på ett fungerande välfärdssystem 

och ett starkt demokratiskt samhälle som har förmågan att kunna stå emot yttre och inre 

påfrestningar. För att säkerställa en hög och jämnt fördelad social tillit i samhället bör man 

säkerställa att de offentliga institutionerna håller god kvalité. Bristande social tillit beror inte 

främst på moraliska eller kulturella problem utan på institutionella problem som åtgärdas 

genom en rättfärdig och effektiv offentlig förvaltning (Holmberg & Rothstein, 2016, 6–7). 
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Undersökningen syftar till att skapa en kontextuell förståelse för hur tilliten manifesteras i 

samhället och vad som inverkar på en låg respektive hög tillit. Att vara medveten om dessa 

ingångsvärden är betydelsefullt när vill förstå tillitens roll i individens uppfattade 

försvarsvilja. 

3 Tidigare forskning 
Tillit bidrar till att bygga upp "framgångsrika samhällen" (Hall & Lamont, 2009; Ostrom, 

1990; Uslaner, 2002), den ligger till grund för samhällets förmåga att kunna producera och 

upprätthålla offentliga varor och tjänster, som offentliga skolor, infrastruktur och ett 

anständigt välfärdssystem som bygger på en fungerande rättsstat. Systemet grundar sig på 

skatteintäkter, vilket förutsätter att medborgare har tillit till varandra och till samhället som 

helhet. Det förutsätter att staten använder skatteintäkterna på det som avses eller exempelvis 

att det inte försiggår någon form av korruption inom statsmakten. Om stora delar av 

befolkningen inte litar på hur staten hanterar skatteintäkterna eller tror att andra medborgare 

utnyttjar systemet, så är det inte möjligt att vidmakthålla ett ”framgångsrikt samhälle” 

(Holmberg & Rothstein, 2017, 1). Tilliten i samhället påverkas negativt om det finns grupper 

som har lägre nivåer av förtroende än resterande del av befolkningen. Det idealiska är att det 

finns låg skillnad i graden av tillit mellan olika socioekonomiska och politiska grupper i 

samhället (Holmberg & Rothstein, 2017, 2). Att tilliten genomsyrar hela samhället är därmed 

också en förutsättning för att säkerställa en stark försvarsvilja hos befolkningen. Det måste 

finnas en tillit mellan människor, till våra samhällsfunktioner och att vi som individer har 

samma möjligheter och rättigheter till att vara en del av gemenskapen. Har vi ett samhälle 

med hög tillit så skapar det ett mer socialt hållbart samhälle där människor känner sig 

inkluderade och delaktiga. Känslan av samhörighet får människor att vilja ställa upp på 

samhällskontraktet, det vill säga att folk bidrar med att till exempel betala skatt eller göra 

värnplikten (Svenska lottakåren, 2018, 16). 

 

Försvarsberedningens slutsats är att kunskapsnivån samt förståelsen för informationsområdet 

behöver höjas för att minska den svenska befolkningens mottagligheten för 

påverkanskampanjer, studier och forskning behöver understödjas. Det psykologiska försvaret 

behöver kontinuerligt omvärderas i relation till förändringar i samhället för att effektivt kunna 

verka. Att undersöka kopplingen mellan tillit och försvarsvilja ser vi kan bidra till att öka 

kunskapsnivån och utvecklingen av det psykologiska försvaret.  
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3.1 Tillit och kollektivt handlande 

I bemötandet av storskaliga kriser och händelser krävs det att kollektivet tillsammans hjälps åt 

och strävar mot samma ändamål (Jagers och Robertson, 2018, 1). Med en historisk återblick 

så är det tydligt att samhällen i stor utsträckning lyckas med att genomföra storskaliga 

samarbeten, detta genom individens villighet att delta frivilligt i samhälles gemensamma 

aktiviteter. Ett storskaligt samarbete med tillit till staten kan exempelvis vara att individen går 

och röstar (Jagers och Robertson 2018, 2). Om en individ inte kan lita på att gemene man 

handlar för kollektivets bästa så förminskas anledningarna för individen att på egen hand 

agera för kollektivets och samhällets bästa. Detta benämner Rothstein (2005, 23–27) för den 

“sociala fällan”. 

 

Vid storskaliga händelser och sammanhang är situationen annorlunda i relation till småskaliga 

händelser. Vid större händelser försämras överblicken för individen då det är en större mängd 

individer att beakta. I denna kontext så är det social tillit som måste appliceras och det innebär 

i sin essens den tillit gemene man har till varandra. Forskningen visar att om denna form av 

tillit är hög och i stor utsträckning genomsyrar samhället så är det fler individer som tar 

beslutet att delta i kollektiva, gemensamma aktiviteter (Jagers och Robertson, 2018, 5). Med 

andra ord är det av stor vikt att social tillit främjas och spelar en vital roll när det kommer till 

att mobilisera en större mängd individer vid storskaliga händelser.  

 

Tidigare forskning påvisar även att när den sociala fällan är stor och synlig, det vill säga att 

exempelvis människor som i vanliga fall håller sig till ett gott beteende går över till ojust på 

grund av andra individer, så minskar benägenheten för individen att delta i kollektiva 

samarbeten för samhällets bästa. Den sociala fällan är även som störst när det kommer till just 

storskaliga sammanhang (Rothstein, 2005, 23–27). Med andra ord kan man se problematiken i 

större kriser som krig eller att mobilisera ett försvar som till stor del riktar sig mot individens 

försvarsvilja vilket bygger på villighet, att utsätta sig själv för stora risker som kan ha en 

direkt påverkan på en själv eller ens närstående, såväl fysiskt som psykiskt. Vid en brist på 

tillit till gemene man, staten eller till relaterade institutioner så är det med andra ord en 

möjlighet att individen undviker att delta för kollektivets bästa. Det är här staten spelar en stor 

roll. Genom att långsiktigt agera på ett förtroendeingivande sätt kan staten och myndigheter 

indirekt påverka så att individens beteende och handlingar påverkas positivt. Görs det på rätt 

sätt kan man rikta individen till att genomföra de handlingar som krävs för att ett storskaligt 

kollektivt samarbete ska kunna uppnås (Jagers och Robertson, 2018, 11). Det är i denna 
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aspekt som tillit till systemet och staten spelar en stor och viktig roll i relation till 

försvarsvilja. Resultatet av tidigare forskning visar att tillit och kollektiva samarbeten har ett 

positivt samband, (Jagers och Robertson, 2018, 5) med andra ord är det nödvändigt för staten 

att i den mån den kan: skapa tillit mellan gemene man, höja nivåerna av generell tillit och 

skapa tillit till staten, myndigheter samt institutioner för att främja deltagande av större 

kollektiva samarbeten.  

3.2 Tillit och utbildning 

Studier har även gjorts i relationen mellan tillit och utbildning. Flera resultat har presenterats 

där man bland annat argumenterar för att högre utbildning på individnivå gör en mer 

informerad och ökar ens skicklighet att hantera samt processa information, vilket i sin tur ska 

leda till ökad social tillit (Charron och Rothstein, 2016, 2). Andra resultat pekar på att 

utbildning leder till att man möter fler människor, kulturer och ökar individens möten med 

diversitet, vilket gör att man blir mindre misstänksam och får ökad tolerans mot andra 

individer. Med andra ord blir den utbildade individen mer öppensinnad och mer accepterande 

mot individer som avviker från normativa och heterogena grupper (Charron och Rothstein, 

2016, 2).  Rothstein och Charron (2016) menar även att högutbildade individer är mer troliga 

att lyfta klagomål till stat/myndigheter vilket på sikt ökar kvaliteten hos regeringen (Charron 

och Rothstein, 2016, 2). Forskningen visar att Sverige som land har generellt sett hög social 

tillit.  

 

Forskning uppvisar även en större skillnad avseende högutbildade individer kontra 

lågutbildade. De individerna med låg utbildning hade lägre tillit än högutbildade och 

uppvisade en större negativ inverkan på dessa individers tillit till gemene man och samhället i 

stort (Holmberg och Rothstein, 2016, 2–4). Individer med universitetsutbildning i etablerade 

demokratier, som Sverige, har mer tillit än de individer som inte är högutbildade (Holmberg 

och Rothstein, 2016, 2).   

3.3 Tillit mellan individer 

Tillit är en viktig komponent, tillit mellan individer bygger samhället och underlättar 

transaktioner mellan individer. Tilliten till staten och institutioner är grunden i samhället och 

kan ses som hörnstenarna som möjliggör att samhällen fungerar (Holmberg och Rothstein, 

2016, 1). Det kan exempelvis manifesteras i att man betalar skatter och lyder lagar. På 

restaurangen förväntar du dig att inte bli matförgiftad. Du förväntar dig att banken tar hand 

om dina pengar och inte gör någonting med dem som du ej accepterat. Med andra ord har tillit 
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en stor roll i vår vardag, varje dag sätter vi tillit till andra människor, att vi inte ska bli 

överkörda när man går över övergångsstället om ljuset är grönt, att vi inte blir fysiskt utsatta 

för våld av kassörskan på ICA (Holmberg och Rothstein, 2016, 1). Generaliserad tillit till 

varandra är med andra ord extremt viktigt för individen och samhället i stort, både i vardagen 

men även vid större händelser. Tillit till att individen bredvid oss gör det den kan efter sina 

förutsättningar vid en kris blir allt viktigare för ett robust samhälle. Tidigare forskning visar 

på ett resultat där äldre människor rent generellt har högre tillit till gemene man och till 

staten/institutioner än unga människor (Holmberg och Rothstein, 2016, 2). Detta resultat av 

den tidigare forskningen blir särskilt intressant i denna studie då det är yngre människor som 

är grunden till resultat och analys. Det uppvisas även att i Sverige så ökar den generaliserande 

tilliten bland befolkningen stadigt på senare år (Holmberg och Rothstein, 2016, 5). I slutändan 

blir detta resultat av forskningen intressant då vi bland annat kan se en ökad generell tillit i 

Sverige bland individer, samtidigt som yngre generationer uppvisar lägre tillit än äldre.  

3.4 Tillit till staten och relaterade institutioner/myndigheter 

Utvecklingen av tillit till regeringen och staten byggs upp redan i ungdomen hos individen. 

Tillit har rötterna i individens barndom. Det säger däremot inte att tillit inte påverkas längre 

fram i livet medan man åldras (Torney-Puarta, Barber och Richardson, 2004, 3). Forskning 

visar att unga människor i stabila och väl etablerade demokratier, som exempelvis Sverige, 

har lättare att generera tillit till staten och dess myndigheter/institutioner. Det redovisas även 

att tillit till statens institutioner är grundläggande för att skapa delaktighet bland befolkningen 

och framförallt avseende unga individer. Unga människor i väl etablerade demokratier har 

tillräcklig tillit till statens institutioner för att se deras delaktighet som värdefull och inte som 

bortkastad (Torney-Puarta, Barber och Richardson, 2004, 11). Det verkar som att en viss nivå 

av tillit krävs för att skapa motivation till delaktighet i statens olika aktiviteter och förslag. För 

att koppla detta till denna studie skulle sådan aktivitet kunna vara att handgripligen delta i 

försvarslinjerna vid händelse av krig. I länder där staten och myndigheter misslyckas med att 

skydda individens rättigheter eller säkerhet blir det istället problematiskt och högre nivåer av 

misstro till regeringen. Avslutningsvis spelar skolan en viktig roll och har en stor påverkan, 

resultatet av forskningen visar att tillit till stor del kan skapas i klassrum (Torney-Puarta, 

Barber och Richardson, 2004, 20–23).  
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3.5 Civilt försvar 

I ett modernt totalförsvar spelar individen en vital roll i samhällets totala motståndskraft. 

Samhället tjänar på att individer är motståndskraftiga, det lindrar exempelvis konsekvenserna 

vid och efter allvarliga störningar. Totalförsvaret innefattar oss alla vilket även innebär till sin 

följd att alla kan bidra (Asp och Fors, 2018, 22). Det finns flera sätt för individen att vara 

aktiv och bidra till samhällets totala motståndskraft, ett av dessa sätt är att förbereda sig i 

hemmet. Hemberedskap är viktigt för att individen ska kunna klara sig själv i några dagar, det 

avser att man förberett sig på så vis att man kan täcka de grundläggande behoven som mat, 

värme, vatten med mera (Försvarsberedningen, 2017, 164). Det som benämns 

befolkningsskyddet är starkt begränsat i Sveriges totalförsvar som en effekt av avvecklingen 

av bland annat civila försvaret och särskilda resurser (Försvarsberedningen, 2017, 143). Det i 

sin tur ställer högre krav på individen att vara förberedd, inte enbart för samhällets totala 

motståndskraft men framförallt för ens egen säkerhet och att man inte kan räkna med hjälp 

från staten omedelbart då de offentliga skall koncentrera sina resurser på de i samhället som 

saknar förutsättningar (Asp och Fors, 2018, 22).  

 

En annan förutsättning för ett fungerande totalförsvar är kunskaper som syftar till att skapa 

försvarsvilja. Individen behöver förstå varför ett totalförsvar behövs och vad det är som ska 

skyddas. Alla behövs för att totalförsvaret skall fungera och individen måste därför se sin 

egen roll i totalförsvaret. Kunskap om hur samhället fungerar vid krig eller höjd beredskap är 

viktigt att förmedla ut, framförallt kunskap som ligger nära individen, det vill säga 

information om vad som kommer att ske med äldreomsorgen eller exempelvis förskolor. 

Varför detta anses vara viktigt är för att individen måste veta att ens nära är i trygghet så att 

man kan fullfölja sin roll i totalförsvaret(Asp och Fors, 2018, 22).  

3.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns flera områden inom framförallt tillit som är väl 

utforskade, medan försvarsvilja är relativt outforskat. Det finns lite forskning som berör 

försvarsvilja och är ett område som behöver studeras närmare, angränsande områden som 

motståndskraft samt civilt försvar var i större utsträckning studerat. Flera av de studier som vi 

fann som berörde tillit var till stor del baserat på kvantitativa studier och utnyttjade metoder 

som regressionsanalyser. Vi upplever en brist på kvalitativt material och förståelse till varför 

den unga individen (avser 18–29) agerar som den gör och vad dess beteende beror på. 
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Avslutningsvis finner vi luckor i forskningen, inte minst i området försvarsvilja men även 

vilken roll tillit har i olika aspekter i samhället för att förhöja försvarsviljan.  

4 Teoriram 
Studien kommer ta sin utgångspunkt i Anthony Giddens argumentation för Modernitetens 

följder samt Braithwaite och Levis (1998) teorier om tillit till staten och kollektivet. Allt fler 

människor i dagens samhälle lever i andra förhållanden än förmoderna tider. I förmoderna 

tider utgjorde lokalsamhället basen för social interaktion, medan man i moderna samhällen 

nästan oavbrutet interagerar med människor som är ”främlingar” för oss, det vill säga 

människor vi inte träffat tidigare. Det till skillnad från lokalsamhällen där man i större 

utsträckning stöter på människor som är bekanta (Giddens, 1996, 81–82).   

Globala sociala relationer styr och organiserar stora delar av det dagliga livet och vi finner det 

ytterst intressant att undersöka hur tillit har ett samspel med dagens moderna samhälle och 

komplexitet. Giddens utgångspunkt är tillit i relation till den moderna världen och hur tillit 

påverkas av betingelser i den moderna världens tidsrum (Giddens, 1996, 81). 

4.1 Förhållningssätt till tillit 

Tillit förutsätter att man har en medvetenhet om omständigheterna i sin miljö. Individen är 

medveten om de risker samt alternativen som presenteras framför en (Giddens, 1996, 37). 

Begreppet kan definieras på så vis att individen har möjligheten att överväga olika alternativ 

och inser att det finns olika vägar för att bemöta risker (Giddens, 1996, 38). Men tillit 

begränsas inte enbart till individer eller fysiska ting. Tillit kan sträcka sig till staten, 

institutioner eller till objekt, med andra ord fysiska ting och abstrakta system (Braithwaite & 

Levi, 1998, 31). Det kan även te sig att person X förlitar sig på att person Y agerar på så vis 

som Y avser att den ska göra. Person X har sin tillit till person Y för att det finns ett antagande 

att det ligger i Ys intresse att agera på ett vis som faller i linje med X intresse. Tillit är med 

detta synsätt baserat på förhållandet mellan två eller fler parter (Braithwaite & Levi, 1998, 

78). Detta har att göra med social tillit till gemene man och till samhället i stort.  Tillit i 

studien avser tillit till staten, myndigheter och institutioner samt tillit till andra individer. Då 

studien riktar in sig på relationen mellan försvarsvilja och tillit så vill vi inte utesluta tillit till 

abstrakta system eller individer då vi riskerar att tappa värdefull information om dessa 

definitioner utelämnas. Förhållningssättet i denna studie blir således tillit avseende abstrakta 

system samt social tillit mellan individer.  
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4.2 Tillit till staten 

Stater kan generera tillit från medborgare genom ett fungerande system, så som förstärkta 

rättigheter via yttrandefrihet eller välfärd, men att skapa tillit kan även ske via fungerande 

lagar och rättssystem (Braithwaite & Levi, 1998, 85). Om individen istället ifrågasätter statens 

förmåga att förstärka lagar, inrätta sanktioner mot de som bryter lagarna eller om 

informationen som förmedlas från staten inte anses som tillförlitlig så kan tillit istället 

minskas. Individen måste ha tillit till statens kompetens att genomföra dess tillitsskapande 

aktiviteter, det vill säga ett fungerande rättssystem eller tillförlitlig informationsspridning 

(Braithwaite & Levi, 1998, 85–86). Med andra ord spelar staten en stor roll i att skapa tillit 

samt bibehålla den och således även påverka försvarsviljan hos individen baserat på 

försvarsberedningens rapport (Försvarsberedningen 2017). Ett av de främsta argumenten man 

lyfter för vikten av tillit till staten, är den allmänna synen på att utan normativa åtaganden från 

medborgare och individer så kan inte staten generera lydnad av individen själv (Braithwaite & 

Levi, 1998, 10).  

 

Att ha tillit till någon eller något är en kognitiv uppfattning. Braithwaite & Levi (1998, 11) 

argumenterar för att majoriteten av de individer man stöter på i livet, vet vi väsentligen 

ingenting om. Vi kan därför inte heller veta något om deras intentioner för oss. Vi måste 

därför initialt lita på vår kognitiva uppfattning. Samma resonemang bör vara giltigt för staten, 

vi vet inte med säkerhet huruvida vi utan tvivel kan lita på staten eller inte. Om vi är 

övertygade av statens tillförlitlighet i somliga kontexter beror det sannolikt på att vi har 

induktivt generaliserat deras tidigare beteenden och ageranden. Detsamma gäller om tillit till 

staten ej finns. En utgår med andra ord ifrån tidigare prestationer och huruvida deras 

handlingar anses vara tillförlitliga eller inte (Braithwaite & Levi, 1998, 11). Således spelar 

statens tidigare involvering av kriser en större roll när det kommer till individens tillit. 

Huruvida detta kan återspeglas i respondenternas svar och hur det kan påverka deras tillit i 

relation till försvarsvilja blir en värdefull infallsvinkel när det kommer till att få en förståelse 

för individens försvarsvilja.  

4.3 Tillit i relation till försvarsvilja 

Risken för krig kan inte elimineras i dagens moderna samhälle, i en alltmer globaliserad värld 

så är risken för att Sverige blir indraget i krig större med hänsyn till de internationella 

samarbeten som existerar, exempelvis FN, EU och NATO (Giddens, 1996, 65). Utvecklandet 

av globala relationer riskerar även att strypa nationalism till nationalstaten, samtidigt som det 
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kan leda till att nationalistiska känslor i regioner eller lokala områden istället accelererar 

(Giddens, 1996, 66–67). Att detta är av relevans motiverar vi på så vis att även om att ett 

direkt angrepp mot Sverige på svensk mark kan anses vara av låg risk så kan vi inte ignorera 

det faktum att vi kan dras in i ett krig på grund av globala relationer. Det i sin tur kan leda till 

att kriget kommer hit och är därför en aspekt värd att ta i beaktning.   

 

Hur dagens unga generation relaterar till riskerna och uppfattar deras ansvar för totalförsvaret, 

deras försvarsvilja, blir således en viktig faktor för ett fungerande totalförsvar i såväl fredstid 

som i krig. Försvarsvilja är i stor utsträckning påverkad av individens tillit, det kan te sig i 

former av tillit mellan individer såväl som tillit till institutioner och samhällsfunktioner som 

förväntas fungera (Svenska lottakåren, 2018, 16). Det finns en grundläggande värdering av att 

man som individ skall ges samma rättigheter och möjligheter som individen bredvid, med 

andra ord att alla individer oavsett vem man är har rätten att bli delaktig i det samhället som vi 

aktivt lever i varje dag. Vid inkludering och upplevd känsla av dessa rättigheter ställer man då 

till sin följd även upp på det som benämns “samhällskontraktet”. Det innebär att man som 

individ bidrar till statens aktiviteter och ansvarsområden, som att betala skatt eller för att 

relatera till denna studie, delta i totalförsvarets olika aktiviteter (Svenska lottakåren, 2018, 

16).  

4.4 Ontologisk trygghet 

Det som man kallar för ontologisk trygghet är den trygghet individen känner i vardagen, att 

tryggheten i vår vardag är konstant. Ontologisk trygghet befinner sig hos individens 

omedvetna och är sällan något som individen reflekterar över. Majoriteten av människorna får 

i sin uppväxt den dos av tillit som krävs för att bli avtrubbad från överkänslighet av risker. 

Utan att bli avtrubbad för dessa vardagliga risker som hänger över individen skulle man 

sannolikt må ängsligt, det skulle med andra ord inte fungera att vara funktionell i vardagen 

om man konstant oroade sig. Det är i den aspekten som ontologisk trygghet spelar en vital 

roll. Risken för krig finns alltid, det är en existerande verklighet i vår vardag men som 

gemene man till synes ofta ignorerar (Giddens, 1996, 92). Dagens riskprofil i det moderna 

samhället har förändrats sedan tidigare år. Hot från militärt våld är en del av det moderna 

samhället men karaktären av det har förändrats sedan förmoderna tider. Det finns i dagens 

värld en militär ordning och vapenarsenal som drastiskt förändras, krigets industrialisering har 

förändrats till massförstörelsevapen i form av exempelvis kärnvapen vilket ställer dagens 

generationer inför helt nya risker än tidigare. Risk och fara i dagens värld i förhållande till 
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ontologisk trygghet har sekulariserats till förmån av privat socialt liv (Giddens, 1996, 104–

106). Det är i detta avseende som abstrakta system skapar en nödvändig tillit i vardagen. Ens 

säkerhet i vardagen är ofta oberoende av individens egna skickligheter, tar du bussen till 

skolan eller jobbet så förväntas busschauffören vara kvalificerad att köra säkert så att man 

kommer fram i tid och välbehållen. Tilliten som individen upplever till abstrakta system utgör 

en viktig del för att individen ska kunna ta avstånd från alla de risker som presenteras i 

vardagen (Giddens, 1996, 109–110).  

 

Vi upplever ontologisk trygghet som ett sätt att hantera vardagliga risker och ett 

tillvägagångssätt för att bortse från de risker och hot som annars skulle vara påfrestande för 

individen. Samtidigt kan det diskuteras att denna ontologiska trygghet försätter individen i en 

falsk trygghet där man blir mindre benägen till att förbereda sig för kriser. Vi ser ontologisk 

trygghet som både en möjlighet samt en fallgrop för individen samt staten då vi 

problematiserar det och ser risken för att ignorera risker tills något händer.  

 

Sammanfattning 

Braithwaite och Levi (1998) respektive Anthony Giddens (1996) ger med fördel perspektiv 

för den som betraktar tillitens roll i samhället, exempelvis på individnivå, tillit till abstrakta 

system eller till gemene man. Teorierna agerar som verktyg för att skapa förståelse för 

individens handlingar samt beteenden. I inledningen betonade vi relationen mellan tillit och 

försvarsvilja, varpå dessa teorier relaterar till studiens övergripande syfte samt 

frågeställningar då tillitens roll på ett bra sätt förklaras i teorin. Giddens menar att vi befinner 

oss i ett högmodernt samhälle där modernitetens följder blir allt mer påtagliga. Vi relaterar här 

till de globala risker som det kan medföra, exempelvis att konflikter i andra delar av världen 

kan sprida sig till Sverige. Härvid blir Giddens teorier om tillit relevanta för studien med 

bakgrund av dessa nära koppling till försvarsvilja.  Emellertid gör varken Braithwaite och 

Levi respektive Giddens någon koppling till försvarsvilja i sig eller erbjuder någon form av 

relation mellan de två (tillit och försvarsvilja). Av denna anledning erfordras perspektiv från 

bland annat Svenska lottakåren samt Försvarsberedningen för att relatera teorin till 

försvarsvilja på ett tydligare vis.  

 

Studiens kärna blir att använda teorier om tillit för att skapa förståelse för individen och dess 

försvarsvilja. Detta utesluter däremot inte att andra teorier kan fungera som komplement 

senare i diskussionen för att ge förklaringar till individens uppfattade försvarsvilja.  
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5 Metod 
Semistrukturerade intervjuer med en enkelt omfattande intervjuguide uppdelad i teman har 

skapats för insamling av material. Dessa teman följer studiens teoriram och syfte vilket 

innefattar tre övergripande teman; tillit, försvarsvilja samt kunskap/medvetenhet. Samtliga 

intervjuer spelas in i syfte av att kunna genomföra transkriberingar som ligger till grund för 

analys samt resultat. Inför arbetet genomfördes två pilotintervjuer med studenter som följer 

kriteriet för åldern. Pilotintervjuerna genomfördes i syfte av att finslipa frågeformuläret och 

finna eventuell problematik samt testa relevansen av uppsatta teman.  

 

Totalt genomfördes sju intervjuer med ett tidsspann från 25–50 minuter. Fyra av 

respondenterna var kvinnliga och tre manliga, samtliga studenter.  

5.1 Urval och identifiering av informanter 

Enligt MSB;s senaste opinionsundersökning om allmänhetens syn på samhällsskydd och 

beredskap, så redovisas det att individer i åldersspannet 18–29 år uppvisar lägre procentuella 

siffror än övriga åldersgrupper när det kommer till försvarsvilja (MSB, 2018-12-19). Denna 

åldersgrupp kommer således att undersökas i syfte för att skapa förståelse till denna grupps 

låga försvarsvilja. Urvalspopulation är studenter på Mittuniversitetet som faller inom ramarna 

med ålders kriterium, 18–29 år. På grund av begränsade resurser och tidsbegränsning med 

hänsyn till studiens slutdatum så upplever vi att det mest effektiva alternativet blir att nyttja 

sociala kontakter på det universitetet vi studerar på för att nå informanter. Urvalet i hänsyn till 

beteckningen studenter är ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, 433). Det avgränsar 

sökområdet och åldersgruppen representeras väl på universitetet. 

 

Urvalet är ett målinriktat urval mot 18–29 åringar för att det ska falla in korrekt med studiens 

avgränsningar. Urvalet måste överensstämma med frågeställningar samt syfte varpå ett 

målinriktat urval baserat på ålder var mest relevant för att kunna besvara forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011, 434). De initiala respondenterna identifierades genom sociala kontakter på 

universitetet, en relation mellan oss som intervjuare samt respondenterna går att identifiera till 

de initiala respondenterna men efter avväganden anser vi inte att relationen är så pass stark att 

det skulle påverka utfallet av intervjuerna. Åtkomst till ytterligare respondenter är genom 

snöbollsurval; individerna som deltagit i intervjuerna har frågats om de har andra sociala 

kontakter som är villiga att ställa upp (Bryman, 2011, 434).  
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Respondenternas identifiering återges i studiens resultat och analysdel. Kodning är skrivet 

som följande:I (Informant) X (Siffra mellan 1–7), vilket ger I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. 

5.2 Etik 

När vi genomförde våra intervjuer så utgick vi från de etiska riktlinjerna som Kvale och 

Brinkmann (2012. s. 87–92) skriver om, detta för att i högsta möjliga mån beakta 

informanternas integritet och anonymitet. Riktlinjerna utgörs av fyra områden som forskaren 

bör ta hänsyn till i genomförandet av intervjuundersökningen, dessa är: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser samt forskarens roll. Informerat samtycke handlar om att man 

informerar intervjupersonerna om syftet med undersökningen och vad det innebär att delta. 

Det betyder också att det är upp till intervjuobjektet själv att bestämma om hen vill vara med 

eller inte. Konfidentialitet innebär att informanterna som är med i undersökningen hålls 

anonyma och att de inte kan identifieras av utomstående personer som läser studien. Det är 

även viktigt att bedöma och vara medveten om eventuella konsekvenser som studien kan ha 

för respondenterna, vilket innebär att risken för att informanterna tar skada ska vara så liten 

som möjligt. Forskarens roll handlar om den kunskap och integriteten som hen besitter är 

avgörande för kvaliteten av det etiska beslut som tas i undersökningen. 

 

Respondenterna fick i samband med intervjun läsa igenom blanketten om samtycke och 

konfidentialitet. Informationen berörde dels vad studien handlade om dels om hur deras 

personuppgifter skulle hanteras. Efter respondenterna hade läst igenom blanketten så fick de 

möjlighet att ställa eventuella frågor innan de skrev under och godkände sin medverkan i 

studien. Vi bedömer de personliga konsekvenser som undersökningen kan ha för 

respondenterna som låg, en del av informanterna delgav att det hade bristande kunskap i 

ämnet som kan ha en inverkan som gör att de kan känna sig otillräckliga, men för att 

säkerställa deras anonymitet så har svaren avkodats. I rollen som forskare bör man vara 

medveten om den maktdynamik som uppstår mellan intervjuaren och informanten. En 

forskningsintervju är inte helt och öppen dialog mellan jämlika parter, intervjuaren besitter 

kompetens, styr intervjusituationen och bestämmer vilka frågor som ska ställas (Kvale och 

Brinkmann, 2012, 87–92). En del av våra informanter gick sitt första år på universitet till 

skillnad från oss som går vårt sista år. Detta är en maktaspekt som vi har varit medvetna om 

och som kan påverka intervjusituation. För att avdramatisera och skapa en avslappnad miljö 

för respondenterna så valde vi att genomföra intervjuerna utomhus i anslutning till 

universitetet. Vår förhoppning var att den neutrala miljön skulle bidra till att ge informanterna 
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en ökad trygghet som gjorde de mer öppna under intervjun. Vi var även medvetna om att 

respondenterna kan uppleva en känsla av underläge och en typ av maktövergrepp eftersom vi 

var två som intervjuade (Trost, 2010, s. 66). Vi har i högsta möjliga mån försökt att minimera 

denna känsla. Vi valde bland annat att sitta på en bänk bredvid varandra när vi genomförde 

intervjun. På så sätt försökte vi undvika en förhörs liknande situation som annars kan ha 

förstärkt maktrelationen. Innan genomförande av intervjuerna så hade vi noga gått igenom 

vårt frågebatteri för att säkerställa att inga frågor var integritetskränkande, ledande eller på 

något sätt vinklat efter vårt narrativ. Vi har under hela arbetes gång följt de etiska riktlinjerna 

noga för att säkerställa att informanterna som deltagit i studien inte kommit till skada.  

5.3 Analysmetod 

Studiens analysmetod bygger på en deduktiv teoriprövande metod med tillit, tidigare 

forskning samt teoriramen i centrum som jämförs med insamlat material. Däremot är studien 

inte begränsad till ett deduktivt förhållningssätt. Studien har även induktiva inslag och är 

teoriutvecklande vilket i sin essens innebär att den är öppen för att blicka utanför teoriramen. 

Vi motiverar det tillvägagångssättet med hänsyn till att andra teorier kan fungera väl som 

komplement och bidra till att besvara studiens övergripande syfte (Bryman, 2008, 28; 

Bryman, 2008, 511).  

 

Vid analys av insamlat material så transkriberades intervjuerna för att vidare kunna 

analyseras. Resultatet presenteras med hjälp av metoden meningskoncentrering som innebär 

att man drar ihop större yttranden till korta formuleringar (Kvale och Brinkman, 2009, 221). 

Sättet intervjuerna analyserades på är i enlighet med metoden vilket innebär att det första 

steget i analysen var att läsa igenom alla intervjuer för att få en helhetsbild. När detta steg är 

genomfört fastställer man viktiga meningsenheter av det insamlade materialet och formulerar 

därefter teman (Kvale och Brinkman, 2009, 221). Dessa teman återspeglas i 

frågeställningarna och i slutändan finner vi de tre övergripande temana relation till 

försvarsvilja, ansvar och ontologisk trygghet samt tillitens roll. Utifrån teori och tidigare 

forskning analyserade vi därefter materialet på ett deduktivt tillvägagångssätt, likväl som vi 

med ett induktivt synsätt öppnar upp för komplement till studien. Till sist genomfördes det 

teoretiska tolkningar och analyser som ligger till grund för studiens resultat.  

5.4 Tillförlitlighet 

Faktum är att de initiala kontakterna är två aktiva studenter på Risk- och 

krishanteringsprogrammet i årskurs 1 vilket innebär att det finns en viss maktdynamik. Då vi 
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är sistaårsstudenter på programmet och har stött på dessa individer under andra 

omständigheter innebär det ett reliabilitetsdilemma. Vi får förutsätta att dessa två initiala 

kontakter tar intryck eller påverkas på något vis av det faktum att vi setts under andra 

omständigheter samt det faktum att vi är sistaårselever på samma program. Denna 

maktdynamik kan störa reliabiliteten och bör därför inte utelämnas (Bryman, 2008, 166). Vi 

har aktivt vidtagit åtgärder för att undvika samma relationer till efterföljande intervjuer genom 

ett snöbollsurval som sträcker sig till individer vilka vi har en oberoende relation till (Bryman, 

2008, 434).  

 

Validitet avser att studien observerar det studien avser att mäta (Bryman, 2008, 352). Extern 

reliabilitet anser vi vara irrelevant. Då sociala miljöer inte kan frysas och individer i grund 

och botten skiljer sig så är det extremt svårt att med någon säkerhet påstå att undersökningen 

kan replikeras. Det vi kan lyfta som är relevant och viktigt i studien är att vi som genomför 

studien har innan intervjutillfällena och inför varje del rörande teori kommit överens om 

tolkning. Det finns med andra ord ingen tolknings skiljaktighet mellan oss som kan utgöra ett 

problem vid analys (Bryman, 2008, 352). Bryman skriver (Bryman, 2008, 354–356) att 

tillförlitlighet i kvalitativa studier utgörs av fyra delkriterier. I studien har en av dessa tagits i 

beaktning, det är trovärdighet (credibility), då studien undersöker social verklighet finns det 

en rad med olika beskrivningar på vad det kan innebära. Vi måste avgöra huruvida den sociala 

verkligheten som beskrivs är acceptabel i andra individers ögon. För att bekräfta att vi 

uppfattat dess sociala verklighet korrekt så har respondentvalidering genomförts (Bryman, 

2008, 355). I denna studie återkopplade vi direkt efter genomförd intervju till respondenten 

om vi tolkat resultaten i enlighet med respondentens sociala verklighet. Detta 

tillvägagångssätt kan innebära praktiska svårigheter som följd, något som vi ej upplevt. 

Respondenterna har möjlighet att dra sig ur studien vid önskan innan inlämningsdatum och 

har även fått möjligheten att stryka delar av sina intervjuer vid önskan. Ingen sådan förfrågan 

har nått oss.  

5.5 Metoddiskussion 

Studien är av kvalitativ karaktär och med det även mer inriktad på upplevelser och 

uppfattningar snarare än siffror. Studien har en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket med andra 

ord kan beskrivas som tolkningsinriktad, förståelsen av social verklighet och individens 

tolkning av den (Bryman, 2011, 341). Resultaten kommer att tas fram genom kvalitativa 

intervjuer som är en generell term för flertalet olika intervjustilar (Bryman, 2011, 344).  
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Den vanligaste metoden när man genomför kvalitativ forskning är intervjuer. Intervju är ett 

attraktivt tillvägagångssätt i kvalitativa studier på grund av dess flexibilitet och utrymme för 

datainsamling (Bryman, 2011, 412). Anledningen till att kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst 

i en studie av denna karaktär är för att kvantitativa intervjuer är strukturerade på så vis att man 

vill maximera reliabilitet samt validitet. Det blir med andra ord i vår mening för strukturerat 

och lämnar lite utrymme för respondenterna att sväva ut i sina svar. Vikten av vår 

undersökning ligger i att skapa förståelse och få en inblick i individens uppfattningar, något 

som kvalitativa intervjuer bäst svarar på. Intresset är således riktat mot individen som 

intervjuas och det är önskvärt att de får möjligheten att sväva ut i sina svar.  På så vis kan den 

som intervjuas få dela med sig av dess tankar och upplevelser som den anser vara viktigt 

(Bryman, 2011, 413). Det skapar en förståelse för individens beteende och uppfattningar 

vilket är i riktning med studiens syfte.  

 

Att begränsa respondenternas förmåga och möjlighet att svara på deras egna sätt utefter 

upplevelser och erfarenheter hade stridit mot studiens syfte av att skapa en förståelse för 

individen. Möjligheten att förtydliga och låta individen röra sig mer fritt bland sina tankar är 

önskvärt för att skapa ett djup i materialet vi införskaffat. Denzin och Lincoln (2013, 18) 

menar på att den aspekten är värdefull när man genomför kvalitativa metoder. Strukturerade 

intervjuer eller andra metoder som etnografiska observationer hade med andra ord inte varit 

lämpliga tillvägagångssätt om man tar i hänsyn till studiens syfte och mål.  

 

Parallellt med detta måste teoretisk mättnad tas i hänsyn, efter en given punkt i studien 

kommer vi att nå en platå där nya data inte längre fyller ett syfte eller ny information 

nödvändig att insamla (Bryman, 2008, 516–517). Insamlingen av data följer därmed 

principerna om teoretisk mättnad.  

6 Resultat och analys 
Vi kommer i följande avsnitt presentera resultaten som vi fått fram genom intervjuerna med 

hjälp av tre olika teman, relation till försvarsvilja, ansvar ontologisk trygghet och tillitens roll.  

6.1 Relation till försvarsvilja 

Vanligast förekommande är att man har en försvarsvilja avseende att delta i totalförsvarets 

aktiviteter utifrån ens egna förmågor, men när det kommer till att genomföra väpnat motstånd 
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upplevs en låg vilja att delta. Det är återkommande i avsnittet där frågorna berör försvarsvilja 

att bristen på kunskap i området är en stor bidragande faktor till rädsla eller tvekan till att 

delta i totalförsvarets aktiviteter. I frågan som berör om man anser sig själv ha ett ansvar att 

genomföra väpnat motstånd var det övergripande resultatet att man inte ser sin egen roll/nytta 

i försvaret. 

 
 “Det [väpnat motstånd] känns väldigt lite som något jag skulle kunna göra. I alla 

fall utan kunskap om det. Jag tror inte att jag skulle kunna göra mycket nytta där. 

[...] Min första tanke är nej till att göra väpnat motstånd” (I2) 

 

En av de informanter som var mer öppen till att delta i totalförsvarets aktiviteter och 

genomföra väpnat motstånd var också inne på vikten av kunskap och kompetens som en 

bidragande faktor.  

 
“Det är såhär, det skulle jag absolut kunna göra. Men då vill ja ha 

grundutbildningen och mer kunskap. Jag har annars svårt att se min roll i försvaret” 

(I3) 

 

Man ser tendenser till att informanterna i stora drag tvekar till sin egen roll i ett totalförsvar 

och att specifikt bristen på kunskap är något som är ett stort hinder för ens deltagande. 

Däremot ser man att majoriteten av respondenterna relaterar försvarsvilja till sitt ansvar att 

genomföra något för att bidra med hjälp till samhället. Detta ansvar handlar inte endast om att 

genomföra väpnat motstånd, utan det handlar desto mer för dessa individer om vad man kan 

göra utifrån sin egen kompetens. Man märker även att resultatet är relativt vinklat mot 

individernas bakgrund till vad de studerar och vad de har varit med om tidigare. Detta kan 

exemplifieras i att man ser sitt eget ansvar i det kompetensområde man känner sig bekväm i, 

det kan vara att bidra som sjuksköterska eller exempelvis administrativt.  

 

“Jag tror det [att man kan bidra]. Jag kommer ju bli klar som sjuksköterska senare, 

där kan ju jag bidra med min kunskap.” (I4) 

 

”Jag anser att man som individ i samhället ska bidra till sitt lands bästa. Även om 

man inte är med i kriget och deltar i fronten ska man bidra på något sätt, där man 

kan bidra” (I3) 
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Resultatet i sig återspeglas av Jagers och Robertson (2018) forskning om kollektivets 

handlande och styrker dess studier om individens tillit till att gemene man handlar för 

samhällets bästa. Genomför inte andra individer aktiviteter för att bidra till samhällets 

kollektiva motståndskraft är även benägenheten för att man själv skall delta låg. Med detta 

menar vi att exempelvis ens umgängeskrets har förmågan att påverka individens handlingar 

samt beteenden. Det är i denna mån som statens roll av att styra samhällets kollektiv mot 

samma riktning samt skapa och bibehålla tillit är viktig (Jagers och Robertson, 2018,11) 

 
 ”I en sådan krissituation[ vid händelse av krig] vill man ju skydda sig själv 

någonstans. Då är det nog inte superlätt att tänka på alla andra i samhället, man tänker 

på sina närmsta. [...] Hade mina umgängeskretsar valt att fly till Norge är det ju en 

väldigt stor möjlighet att även jag hakar på strömmen och följer med” (I5) 

 

I ett annat fall påpekar en informant ännu mer vikten av det gemensamma målet.  

 
“Om individerna ställer in sig mot samma mål. Att vilja skydda  

oss [...] nu gör vi det här tillsammans för att skydda vårt land, motivera varandra att 

gå samman” (I3) 

 

Hur individen relaterar till försvarsvilja handlar till stor del om social tillit som riktar sig till 

gemene man (Braithwaite och Levi, 1998, 78). Det styrks även återigen om vikten av det 

kollektiva. Respondenterna finner andra individers handlingar viktiga för att själv ha viljan att 

delta. Individens koppling till det kollektiva handlandet kommer inte som en överraskning då 

detta redan tagits upp i Jagers och Robertsons (2018) forskning om det kollektiva handlandet. 

I frågan som berör statens roll att involvera befolkningen mer så uppger majoriteten av 

informanterna att staten i större utsträckning behöver involvera individen mera.  

 

” Ja det tycker jag definitivt [att staten måste involvera individer]. Vara mycket 

mer på med information. Om de kontinuerligt kommer ut med mer information i 

tidningar osv så skulle det påverka mig mycket mer att både få upp intresset och 

vilja delta” (I3) 

 

”Jag tror många har brist på just kunskap. Folk vet nog inte ens var man ska ta reda 

på allt eller ens kommer ta reda på vad det innebär förrän man faktiskt sitter här 
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och blir intervjuad om det. Kontinuerlig information kanske skulle få en att faktiskt 

göra något och vilja sätta sig in i det” (I5) 

 

Kollektivt handlande (Jagers och Robertson, 2018) och kunskap är faktorer som denna 

åldersgrupp (18–29 år) relaterar till försvarsvilja. Respondenterna ser det som en viktig aspekt 

att staten och ansvariga myndigheter inom dessa områden kommer ut med mer information 

och involverar befolkningen i en större utsträckning än vad som görs idag. Försvarsvilja 

handlar därmed också om att individen eftersöker mod för att delta i totalförsvaret, något som 

kan skapas genom att få mer kunskap om totalförsvaret och dess aktiviteter. Känslan av 

samhörighet och att man som individ känner sig inkluderad skapar även i sin tur en vilja att 

ställa upp på samhällskontraktet (Svenska lottakåren, 2018, 16).   

6.2 Ansvar och ontologisk trygghet 

I analysen framgår det att ontologisk trygghet spelar en stor roll avseende individens 

benägenhet att genomföra åtgärder på individnivå, upplevt ansvar samt känslan av trygghet i 

vardagen. Enligt teorin så är känslan av tillit till både individer och till ting en central del för 

ontologisk trygghet. Det handlar om vardagens trygghet och att upplevelsen av trygghet är 

konstant (Giddens, 1996, 91). De framkommer att denna ontologiska trygghet spelar en stor 

roll i individens vardag avseende försvarsvilja och den unga individens upplevda ansvar för 

totalförsvaret. Man har en stor tillit till att Sverige kommer agera liknande som vid tidigare 

större kriser. 

 

”Det är ingen risk för krig i Sverige i dagsläget. Jag menar man kan ju visserligen 

aldrig veta, det är ju oroligt i omvärlden. Men vi har klarat oss ganska bra innan 

och undvikit att bli indragna” (I6) 

 

“Krig för Sverige är ingenting som jag går och oroar mig över. Risken finns ju 

alltid. [...] Jag tycker att det känns tryggt samtidigt som det sker förändringar, vi 

lever ju i Sverige.” (I5) 

 

När individen värderar risken för ett krig i Sverige ser man sannolikheten som väldigt låg. 

Man tar bland annat upp fredstid som argument för att vi inte skall dras in i något större och 

man har till synes ingen uppfattning om att Sverige i dagsläget skulle vara utsatt för någon 

större risk. Avseende frågorna som berör ansvar att vara väl förberedda och ens ansvar att 

delta i totalförsvaret så är den generella uppfattningen att man inte har ett eget ansvar. 
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Däremot anser man att samhället som helhet ett ansvar att delta kollektivt vid större kriser. 

Det finns alltså en paradox. Man upplever inte ett större eget ansvar samtidigt som man finner 

kollektivets handlingar som viktiga. Vi tolkar det som att respondenterna inte ser sin egen roll 

i totalförsvaret. Kunskapen om totalförsvaret och vad individen själv kan göra behöver 

förbättras för att hjälpa individen att finna sin roll. Det i sin tur skapar även en förståelse för 

ens roll i samhället och vad man kan bidra med till samhällets totala motståndskraft (Asp och 

Fors, 2017, 22).  Flertalet informanter talar om att leva i nuet och att ansvar inte 

nödvändigtvis behöver kopplas till egna åtgärder. 

 

”Sådär… eget ansvar. Man får väl leva här och nu. Händer det så händer det. Ska 

väl egentligen inte hänga på mitt eget ansvar. Men samhället tillsammans måste väl 

hjälpas åt vid en kris” (I7) 

 

” Ja jag är väl inte direkt förberedd. Man fick ju hem broschyren. Man ska ju vara 

förberedd men man är ju inte det, man lever i nuet. händer det så händer det, synd 

för mig. Inget jag går runt och oroar mig över, det är ju säkert” (I4) 

 

Resultaten visar att majoriteten av respondenterna inte upplever ett eget ansvar av att vara väl 

förberedd. Man upplever en konstant trygghet i vardagen och förväntar sig att denna trygghet 

skall bibehållas och inte förändras, vilket är en form av ontologiska trygghet (Giddens, 1996, 

91). Det upplevda ansvaret är till synes låg och beror till stor del på att man har en hög tillit 

till att samhällsfunktionerna skall fungera kontinuerligt som det ska (Giddens, 1996, 93).  

 

“Jag har tillit till dem[försvarsmakten]. Är inte så insatt. Men man förväntar sig att 

de [samhällsfunktioner] skall fungera i vardagen” (I6) 

 

Med andra ord har man en hög tillit, framförallt till abstrakta system men även att de individer 

som sitter på viktiga positioner där man kan påverka gör sina jobb på ett bra sätt. 

Respondenterna visar på en uppvisad tillit till staten som är viktigt för att skapa och bibehålla 

försvarsvilja (Statskontoret, 2017, 23–24). Tillit till staten kan i denna aspekt ha genererats av 

tidigare händelser som man induktivt generaliserat. Detta tas upp i Braithwaite och Levis 

(1998, 11–14) resonemang om den kognitiva uppfattningens roll i tillit, något som det även 

lutar mot i analysen av respondenternas svar. Vid bristande kunskap, som även 

respondenternas påvisar avseende totalförsvaret, så lutar man sig tillbaka på kognitiv 
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uppfattning (Braithwaite och Levi, 1998, 11). Med andra ord kan vi se betydelsen av statens 

tidigare ageranden vid större kriser och händelser (Braithwaite och Levi, 1998, 11-16).  

 

Kontinuitet i vardagen är något som dessa individer ser som en självklarhet och således verkar 

det vara en bidragande faktor till att man inte upplever något större ansvar. Tryggheten kan 

bero på det som Giddens benämner som ontologisk trygghet vilket är en upplevd känsla av att 

omgivningen är konstant och pålitlig (Giddens, 1996, 91). Det som är intressant av analysen 

är däremot uppfattningen om vikten av att genomföra egna åtgärder för att stärka samhällets 

totala motståndskraft. Upplevt ansvar är låg, men när det kommer till att värdera vikten av 

faktiska åtgärder och bidra till samhällets totala motståndskraft så anser man det vara väldigt 

viktigt. 

 
”Nu är det lite motsägelsefullt. Men det är ju såklart viktigt om det händer något att 

man förbereder sig. Om ingen har gjort något så blir det ju inte bra, så det är viktigt 

att man håller ihop och hjälper varandra”( I5) 

 

“Jag tror att om vi alla hade hjälpts åt mer på individnivå så blir det väldigt bra. [...] 

Jag tror det behövs lite riktlinjer och mer information om hur isåfall. Som vi 

pratade om tidigare, att man har mer kunskap och påtryckningar.” (I2) 

 

Respondenternas svar visar på två tydliga linjer. Man ser återigen vikten av kunskap när det 

kommer till att få individen involverad. Men framförallt så upplever man en trygghet i 

Sverige som gör att man inte motiverar sig själv att faktiskt förbereda sig ifall något händer. 

Detta på grund av att man upplever Sverige som trygg och att vardagen är kontinuerlig. 

Giddens (1996, 92) menar på att detta kan bero på individens barndom. Giddens resonerar på 

så vis att man i sin barndom avtrubbar existentiell överkänslighet och på så sätt kan 

“ignorera” risker samt emotionell ängslan över att något kommer att inträffa, som exempelvis 

väpnat angrepp mot Sverige.  Även fast individerna själva är medvetna om denna paradox att 

man upplever lågt ansvar för att bidra på individnivå men att vikten av det är hög, så har man 

ändå inte en upplevd känsla av att förändra något. För att skapa förståelse för detta ställdes 

frågan om individen anser att en kris måste hända en själv för att motivera sig själv att 

förbereda sig.  
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”Ja jag tror att det skulle vara isåfall att om något händer så skulle man göra det. 

Vilket är skitdumt. Men man måste nog vara med om det själv först” (I7) 

 

“Man tycker ju att om man är med om en kris så skall det motivera en. Men 

samtidigt, jag bunkrade ju inte upp med vatten efter incidenten med vattnet här i 

Östersund” (I5) 

 

”Om man har varit med om någon liknande händelse så kanske. Men nu har det ju 

inte hänt något under min livstid som är så pass stor att det påverkade mig. Så 

känner väl egentligen inte att jag behöver göra något” (I6) 

 

Det framgår att man behöver vara med om en kris själv för att förbereda sig och tänka på 

krisberedskapen. Samtidigt är det ingen garanti att en händelse faktiskt har inverkat på 

individerna. Det syns i det faktum att flera informanter tog upp vatten incidenten med 

cryptosporidium i Östersund (se exempelvis Karlsson, 2018 för information om händelser) 

som exempel. Även fast en kris har hänt och man blivit påverkad som individ, är tendensen 

att genomföra åtgärder fortfarande låg. Detta kan till stor del förklaras i individens tillit. Man 

har tillit till att samhällsfunktioner kommer att fungera och återgå till att fungera även efter en 

kris. Tilliten till experter och abstrakta system är så pass hög att man upplever det inte som 

nödvändigt att förbereda sig ytterligare även fast man kanske borde. 

 

”Måste lita på experterna och till dem som genomför dessa jobb. De ska ha koll på 

läget. Man har ju trots olika större händelser fortfarande hög tillit till alla experter 

omkring, man måste försöka ha det” (I3) 

 

”Tillit har man ju [till experter]. Varför ska jag bilda min egen uppfattning när jag 

inte lägger en minut på det medan det finns folk som jobbar med det dagligen? 

Man litar väl på deras ord” (I5) 

 

Det blir alltmer tydligt att individens upplevda ansvar är i stor utsträckning påverkad av 

individens tillit till abstrakta system, experter och gemene man. Den upplevda tryggheten i 

vardagen gör att man upplever lägre ansvarsnivå och även fast kriser kan uppstå så har man 

en tro på att det kommer återgå till normalt. Denna upplevda trygghet är något som kan 

förklara de unga individernas förhållande till försvarsvilja och ansvar. Är man uppväxt i ett 
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samhälle och i en omgivning av upplevd trygghet och kontinuitet så verkar det vara en 

bidragande faktor till en känslomässig stark ontologisk trygghet.  

6.3 Tillitens roll 

I World values undersökning konstaterades att Sverige mäter högt gällande tillit, vilket även i 

stort speglar de svar som vi fått in från informanterna. På frågan vad tillit är för dig så 

kopplade majoriteten av informanterna tillit till något som handlar om att man kan lita på 

någon. Tillit är något som relateras till individnivå. I avsnittet om informanternas tillit till 

försvarsmakten så visade resultatet att det finns en hög tillit hos majoriteten av informanterna. 

Det fanns en stark känsla av tillit trots att informanterna medgav en bristande kunskap om 

försvarsmakten. Den bristande kunskapen togs som ett tecken på stabilitet då det inte fanns 

några negativa händelser eller incidenter att relatera till myndigheten. 

 
”Jag är inte jätte insatt, just därför kan jag säga att jag litar på att dom gör sitt 

jobb[försvarsmakten]. Har inte varit med om någonting som gör att jag tycker 

tvärtom. Har många vänner som jobbar inom försvarsmakten just därför känns det 

ganska stabilt” (I2) 

 

Informanten motiverade sin tillit till försvarsmakten utifrån tre olika aspekter, bristande 

kunskap, tidigare upplevelser och av människor i sin närhet som kan kopplas till Braithwaite 

och Levi, (1998, 11) samt Holmberg och Rothstein, (2016, 2). Tilliten till människor eller i 

detta fall till försvarsmakten, bygger på en kognitiv uppfattning där individen sedan tidigare 

induktivt generaliserat försvarsmaktens beteenden och ageranden (Braithwaite och Levi, 

1998, 12). Om det finns bristande kunskap om något så förlitar vi oss först på vår kognitiva 

uppfattning. Som informanten nämner så är hen inte särskilt insatt i försvarsmakten arbete och 

har heller inte varit med om någon händelse som negativt har påverkat tilliten. Detta har 

följaktligen inverkat på den kognitiva uppfattningen som ligger till grund för den tillit som 

man har för försvaret. Även informantens bekantskapskrets kan ha bidragit till känslan av 

tillförlitlighet då det finns en närmare social koppling (Asp och Fors, 2017, 22).   

 

En annan informant talade om en positivt förändrad tillit till försvarsmakten som dels berodde 

på påverkan av människor i sin närhet dels på en ökad medial exponering. 

  
 ”Tilliten är bra [till försvarsmakten], förut var jag mer emot men nu har jag ändrat 

mig. Jag upplever att umgängeskretsar har påverkat, det är mer aktuellt nu också 
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med allting som sker. Youtube serien jägarsoldat har jag följt, efter det så var det 

mycket bättre” (I1) 

 

Respondenternas svar angående tilliten för Sveriges regering visade ett relativt högt resultat, 

dock något lägre än tilliten till försvarsmakten. Det som framgår är att de finns en tillit till att 

regeringen sköter sitt jobb men periodvis så kan tilliten minskas som en effekt av politiska 

incidenter. Flera informanter tog upp resultatet av det senaste riksdagsvalet för att förklara 

deras känsla av bristande tillit till regeringen.  

 
”Efter valet så blev det lite sämre, var bra innan, men lite lekstuga nu över det 

hela” (I4) 

 

Tillförlitligheten till staten beror på att individen induktivt generaliserat handlingar och 

beteenden (Braithwaite och Levi, 1998, 11). Riksdagsvalet kan i detta sammanhang påverka 

individens tillit då det skapar en medvetenhet om brister som man tidigare inte kände till. 

Detta står däremot i kontrast mot Torney-Puarta, Barber och Richardson (2004) som menar på 

att individer i väletablerade demokratier och stater som Sverige har lättare att generalisera 

tillit till staten. Vid upplevd känsla av “lekstuga”, med andra ord en låg nivå på riksdagsval i 

sin helhet, så kan tillit istället minskas till en följd av de brister som påvisas.  
 

”Att vissa partier har väldigt stort inflytande nu [efter riksdagsvalet]. Känner att det 

påverkar min tillit, det känns som fler i min omgivning som stöttar det vilket känns 

obehagligt” (I2) 

 

Känslan av obehag som informanten känner går att härleda till den ontologiska tryggheten 

som nämns i teoriramen (Giddens, 1996, 92). Möjligtvis kan obehaget som informanten 

upplever efter valet göra att den ontologiska tryggheten uppmärksammas. Det vill säga att 

man blivit mer medveten om hot som man tidigare inte ens reflekterade över. Detta kan i sin 

tur påverka tilliten samt försvarsviljan negativt då det ökar polariseringar i samhället.  

 

Informanterna uppfattar att Sverige generellt sett inte har förmågan att hantera en större 

nationell kris utan hjälp från andra länder. Flera respondenter lyft fram EU samarbetet som 

viktigt för att vi ska kunna klara av större nationella påfrestningar. Bristande resurser anses 

vara huvudorsaken till att respondenterna har en bristande tillit. Här ser man modernitetens 
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två sidor, på ena sidan spelar globala relationer en viktig roll i att skapa trygghet då stater kan 

bistå med hjälp och resurser till varandra. Samtidigt som det utgör en annan aspekt, vilket är 

överhängande risker för krig i Sverige som inte nödvändigtvis behöver utvecklas inom våra 

gränser (Giddens, 1996, 66–68).  Trots att tilliten till Sveriges egen förmåga uppfattades som 

bristfällig så fanns det tecken på social tillit mellan människor i samband med kriser 

(Holmberg och Rothstein, 2016, 2).  

 

 ”Samtidigt så är det fint att se att många människor går ihop och hjälps åt, vanliga 

civila som vill hjälpa till” (I2) 

 

Vid stora nationella kriser så är det svårt för individen att få en överblick över situationen då 

det är flera människor att ta i beaktning. I denna situation är det ofta social tillit som 

appliceras (Braithwaite och Levi, 1998, 11). Finns det hög social tillit i samhället så är det fler 

individer som själva tar beslutet att hjälpa till vid kriser (Jagers och Robertson, 2018, 5). Som 

en informant berättar så tycks det finnas stark social tillit vid större kriser. Individer är villiga 

att hjälpa varandra vilket ger indikationer på att det finns hög grad av tillit som genomsyrar 

samhället trots att tilliten till statens förmåga vid större kriser är bristfällig.   

 

Vidare i studien undersöks det hur respondenterna uppfattar Sverige sammantaget, gällande 

mänskliga rättigheter, demokrati och värderingar. Resultatet visar att det finns en stolthet över 

Sverige särskilt när man jämför med länder runt om i världen. Informanterna tycker att 

Sverige ligger i framkant och har goda värderingar, det finns en känsla av trygghet. Dock så 

betonar man att det finns saker att förbättra och att vi har en lång väg kvar att gå. 

 
“Vi ligger väl i framkant [rättigheter och demokrati]. [...] Finns ju alltid områden 

att förbättra, vi har kommit långt men vi har en lång väg kvar att gå.” (I6) 

 

Lägst tillit upplevde respondenterna att de hade för massmedia. Resultatet visar att de känner 

ett ökat ansvar på att vara källkritisk både när det gäller krisinformation och information i 

allmänhet. De finns en känsla av att man vill tro på det som sägs men samtidigt en konstant 

misstänksamhet mot informationens validitet. Terrorattentatet på Drottninggatan tas upp som 

exempel då tilliten till massmedia påverkats negativt.  
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”Är inte så hög tillit efter det som till exempel det hände på Drottninggatan. Då var 

det mycket rykten som spreds i media. Ryktesspridningar påverkade min tillit till 

det sämre” (I1) 

 

Upplever man att massmedia vid flera tillfällen spridit information som inte stämmer eller på 

något sätt missköts sin uppgift så bidrar det till att tilliten minskas. Hör man tillräckligt många 

lögner så är det svårt att identifiera vad som är sant, den riktiga faran är att vid extrem 

ryktesspridning så känner vi inte längre igen sanningen när vi ser den. Det här handlar om att 

man induktivt generaliseringar handlingar och beteenden från media, upplever man ett 

repetitivt beteende från media med rykten och information som inte är tillförlitlig så kan det 

ha en påverkan på individens tillit och försvarsvilja. För att upprätthålla en stark försvarsvilja 

är det viktigt att man som individ kan stå emot informationspåverkan och olika typer av 

mediala påtryckningar (Försvarsberedningen, 2017, 107–108).  

 

På frågan hur man kan öka den svenska befolkningens tillit till statliga myndigheter så 

förespråkade flera respondenter mer öppenhet och insyn i deras arbete. Man nämnde även att 

det var viktigt att inkludera så många människors som möjligt. Att myndigheterna ska ha en 

förmåga att kunna kommunicera till alla människor i samhället. 

 

”Handlar väl lite om att vara tydlig med var man gör, mer öppen, mer insyn i 

arbetet” (I4) 

  

”Försöka inkludera så många som möjligt i vad som händer och varför, kanske 

prata på en nivå som även yngre förstår att det inte enbart handlar om att du måste 

vara vuxen för att vara insatt eller jobba med något specifikt” (I2) 

 

6.4 Sammanfattning 

Studien identifierar flertalet olika drivkrafter som påverkar individens försvarsvilja och vi 

finner att Braithwaite och Levi respektive Anthony Giddens bidrar till förståelse av dessa. 

Studien har inte som syfte att generalisera åldersgruppens (18–29) svar som applicerbart över 

alla individer i Sverige mellan dessa åldrar. Studien kan däremot bidra med en förståelse till 

vad som påverkar försvarsvilja och hur det kan komma sig att den är låg. Vi identifierar tre 

tydliga spår baserat på studiens empiri. Dessa är tidigare händelser, bekantskap och bristande 

kunskap. 
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Det är tydligt att tillit spelar en viktig roll i att skapa och bibehålla försvarsvilja. Tilliten 

motiveras från olika aspekter, som tillit till gemene man, abstrakta system och staten. Det är 

även återkommande att tillit i stor utsträckning påverkas av den kognitiva uppfattning som 

individen har till staten och försvarsmakten. Respondenterna upplevde låg tillit till Sveriges 

egen förmåga att hantera större nationella kriser. Detta berodde till stor del på grund av att 

man upplever att Sverige har bristande resurser att tillgå. Studiens resultat visar att tidigare 

händelser har en påverkan på individens tillit. Det grundar sig i att man induktivt generaliserar 

handlingar från tidigare händelser. Även fast man anser att Sveriges förmåga är dålig att på 

egen hand hantera större kriser har respondenterna varit med om andra större kriser som man 

klarat av via bland annat globala relationer. Exempelvis bränderna 2018 när man fick hjälp av 

polska brandmän samt norska helikoptrar som vattenbombade bränderna (Se Samuelson, 

2018). Dessa tidigare händelser kan ha legat till grund att respondenterna upplever en trygghet 

i Sverige trots den sämre krisberedskapen som landet på egen hand besitter. Studiens resultat 

avseende tillitens roll är inte överraskande utan det stämmer väl överens med tidigare 

forskning och teori.  

 

Studiens empiri visar också stöd för Giddens (1996) resonemang om ontologisk trygghet. I 

studien framkommer det att individen upplever väldigt låg risk för större nationella kriser i 

Sverige och upplever en trygghet i vardagen som är och kommer fortsätta att vara konstant. 

Denna upplevda trygghet är en bidragande faktor till att man upplever ett minskat ansvar och 

inte anser sig behöva genomföra åtgärder på individnivå, detta trots att man har en relativt bra 

vetskap om att det är viktigt. Studiens övergripande resultat är att man som individ inte har 

särskilt stort eget ansvar att vara förberedd hemma eller att ta ansvar i totalförsvarets 

aktiviteter, däremot anser man att kollektivet och samhället i helhet har ett ansvar i att 

förebygga, förbereda och delta i totalförsvarets aktiviteter.  

 

Försvarsviljan bland respondenterna går hand i hand med MSB:s undersökning (MSB, 2018). 

Resultaten visar att respondenterna är villiga att delta i aktiviteter där de upplever att de är 

bekväma och har kompetens inom. Studiens resultat visar även att försvarsvilja är något som 

18–29 åringar relaterar till på olika sätt. Det andra spåret vi har kunnat identifiera är vikten av 

individens bekantskap. Bland annat är det till stor del baserat på kollektivet, om inte 

individens bekantskap handgripligen skyddar Sverige eller på andra sätt bidrar i totalförsvaret, 
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så upplever respondenterna själva att man inte har ett ansvar att delta heller. Det blir med 

andra ord viktigt för individen att kollektivet rör sig åt samma riktning för att själv vilja delta.  

 

Det tredje spåret respondenterna relaterar försvarsvilja till är kunskap. Vid brist på kunskap 

har man svårt att både se sin roll i totalförsvaret men även att det blir ett bristande intresse för 

totalförsvaret i sig. Studien visar att respondenterna finner det som en brist att man får lite 

information utåt om vad totalförsvaret gör och vad det innebär. Respondenterna vill ha mer 

information, träffar, seminarium med liknande för att skapa kompetens. Således är det en 

möjlig förklaring till upplevd låg försvarsvilja. 

 

Avslutningsvis uppvisar respondenterna låg försvarsvilja avseende att handgripligen göra 

väpnat motstånd antaget att Sverige är under anfall. Studiens resultat visar att man är mer 

benägen och villig att delta i totalförsvarets aktiviteter där man upplever att man har 

kompetens. 

7 Diskussion 
Resultatet visar att relationen mellan försvarsvilja och tillit är starkt förknippat med varandra. 

Tillit är grundläggande för att säkerställa en hög försvarsvilja. Problematiken med tillit är att 

det finns flertalet definitioner av vad som avses. Bland annat social tillit samt tillit till 

abstrakta system. Studien förhåller sig till bägge och det framgår av studiens resultat att det 

ena inte utesluter det andra. En hög social tillit behöver med andra ord inte gå hand i hand 

med hög tillit till abstrakta system. Då denna studie inte fokuserat på det ena eller det andra 

enskilt så håller vi dörren öppen för framtida forskning på dessa specifika faktorer. Tillit 

spelar en viktig roll för att upprätthålla en hög försvarsvilja vilket är en förutsättning för ett 

robust totalförsvar. Därtill visar resultatet att faktorer som kognitiv uppfattning, kunskap och 

ontologisk trygghet är element som har en inverkan på individens försvarsvilja.  

 

Studiens resultat går i riktning med tidigare forskning avseende kollektiv handlande. Det 

empiriska bidraget tyder på att det kollektiva handlandet har en tydlig funktion i att skapa och 

bibehålla försvarsvilja. Då försvarsviljan är låg bland respondenterna, framförallt avseende att 

handgripligen göra väpnat motstånd, kan detta kan tyda på att Sverige i dagsläget inte har 

arbetat mot en kultur där försvaret tar en större roll eller pratas om tillräckligt för att skapa 

intresse eller bygga försvarsvilja på. En möjlig förklaring till låg försvarsvilja bland denna 

grupp skulle med andra ord kunna vara en brist på bland annat delaktighet i totalförsvaret och 
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att man upplever att det inte är normativt att delta i totalförsvarets övningar eller genomföra 

någon form av utbildning som relaterar till det. Försvaret har under en längre period 

avvecklats och inte varit uppe på agendan, när säkerhetsläget i omvärlden förändrades till det 

bättre så följdes det av en nedmontering av det svenska försvaret (SvD, Arvidsson, 2010). På 

grund av nedmonteringen och att försvaret hamnat lite i skymundan har det av logiska 

förklaringar inte varit offentligt i den mån det behövs för att säkerställa en hög försvarsvilja. 

 

Studiens resultat tyder även på att respondenterna har låg försvarsvilja avseende att 

handgripligen genomföra väpnat motstånd antaget att Sverige är under angrepp, men mer 

öppen till att delta i totalförsvaret där man upplever kompetens. Vad detta kan bero på är 

avvecklingen av värnplikt och att färre och färre individer genomfört den på senare år. 1990 

exempelvis kallades 41 349 människor in på värnplikt, kontra år 2008 när siffran sjunkit till 6 

804 (Försvarsmakten). Med allt färre som genomfört värnplikt, en kultur som arbetat emot 

försvaret under en längre period så har det av logiska förklaringar även inneburit en minskad 

kompetens bland befolkningen för att kunna genomföra väpnat motstånd. Återinförandet av 

skyldigheten till mönstring år 2017 är en bra start till att förändra denna trend 

(Försvarsmakten). Men det förändrar inte det faktum att de äldsta individerna i denna 

undersökning (29 år) föddes år 1990 vilket är under en period då försvaret sakta börjar 

nedmonteras. Invasionsförsvaret förändrades till insatsförsvar och år 2000 var det enbart 16 

658 människor som genomförde militärtjänstgöring (Försvarsmakten), vilket har mer än 

halverats från 1990. Vi ser med andra ord en trend över tid där försvarets utsträckning 

minskats och blivit mindre på agendan. Sedan år 2000 sjönk siffrorna sporadiskt och detta kan 

av logiska förklaringar ha minskat kompetensen avseende Sveriges försvar och då även till sin 

följd även ha en inverkan på åldersgruppen (18–29 års) försvarsvilja.  

 

Informanterna som medverkande i studien var alla studenter på Mittuniversitetet där fyra 

olika programlinjer representerades samt tre olika årskurser. Genom att använda respondenter 

från olika program så var vår förhoppning att få en större bredd och djup i undersökningen. 

Anledningen till att vi valde just studenter var att de på ett oproblematiskt sätt gav oss tillgång 

till en mångfald av människor med olika bakgrunder men med ett relevant åldersspann. 

Möjligen kan valet av studenter ha påverkat resultatet med bakgrund av World Values 

undersökning som visade att högutbildade hade en högre nivå av tillit än lågutbildade. 

Forskning visar att individer med låg utbildning har sämre tillit till gemene man och till 

samhället i stort i jämförelse med högutbildade (Holmberg och Rothstein, 2016, 2–4). 
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Resultat visar även att individer som är högutbildade är mer informerade samt har en större 

förmåga att hantera och processa information än lågutbildade, vilket även bidrar till att det har 

en högre nivå av social tillit(Charron och Rothstein, 2016, 2). Att studera på universitet 

innebär även att man träffar olika människor med olika bakgrunder vilket ökar individens 

möten med diversitet. Detta leder i sin tur till att misstänksamheten mot andra människor 

minskar och tolerans ökar. Individen blir följaktligen mer öppen och accepterande mot 

individer som inte tillhör normen (Charron och Rothstein, 2016, 2). Vi har varit medveten om 

att studenter generellt sett har en högre tillit, dock stämde resultatet väl överens med MSB:s 

undersökning vilket indikerar att urvalet gav en relativt representativ bild.  

 

En problematik i studien har varit att finna relevanta studier kring försvarsvilja, framförallt 

om man avser att studera åldersspannet. Det finns en del studier att tillgå kring unga vuxnas 

riskperception och liknande, fokus på försvarsvilja var däremot problematiskt att finna. En 

annan svårighet i studien har varit att hantera den stora mängd studier som finns att tillgå med 

fokus på tillit. Tillit är väl utforskat och har såväl kvantitativa som kvalitativa genomförda 

studier. Det var en utmaning att i den stora mängd information som fanns att tillgå att välja ut 

de teorier och studier som vi närmast kan anknyta till försvarsvilja. Det var ett omfattande 

arbete att lokalisera och läsa igenom den tidigare forskning som har genomförts avseende 

tillit, det som underlättade sökfältet var att använda oss av en teoriram som kan anknytas till 

forskningen, vilket vi även såg som en styrka.  

 

Braithwaite och Levi’s (1998) resonemang angående tillit till staten är applicerbart och 

användbart i studien. Det är tydligt i studiens resultat att tillit till staten spelar en viktig roll i 

både att skapa samt bibehålla tillit. Tillitens nära relation till försvarsvilja gör det därmed även 

applicerbart och kan relateras till denna studie. Försvarsberedningen styrker deras teorier 

angående tillit till statens roll i samhället. Staten har en stor möjlighet att påverka 

försvarsviljan hos individen genom olika tillvägagångssätt, varpå tilliten till staten med fördel 

behöver vara hög för att kunna utföra önskade aktiviteter och skapa delaktighet i samhället. 

Med låg tillit från befolkningen blir det som en följd svårt att mobilisera åtaganden och 

delaktighet från kollektivet (Försvarsberedningen, 2017, 110). Braithwaite och Levi’s (1998, 

11) teorier om kognitiva uppfattningens roll i relation till tillit har varit applicerbart i studien 

och har varit ett återkommande tema i resultatet. Begreppen som använts har fungerat att 

applicera på empirin. Den här studien visar att kognitiv uppfattning i stor utsträckning har en 

inverkan på individens tillit och då även som en följd även på försvarsviljan.  
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Giddens teorier om globalisering (1996, 65–74) och internationella relationer går även det att 

applicera på empirin. Studiens resultat visar att flera av respondenterna upplever en trygghet 

av internationella samarbeten, det finns även möjlighet att koppla detta till kognitiv 

uppfattning som berör tidigare händelser. Ett samarbete med bland annat polska brandmän vid 

bränderna sommaren 2018 är ett exempel på hur internationella relationer kan gynna svensk 

krisberedskap och hantering av större kriser (Se exempelvis Bratt, 2018). Samtidigt kan man 

även se det från en problematisk synpunkt vilket är att individen anser sig ha mindre 

personligt ansvar som en följd av denna trygghet. Till en följd kan det leda till mindre 

hemberedskap och i sin längd även påverka Sveriges totala motståndskraft.  

 

Ontologisk trygghet som diskuteras av Giddens (1996, 91–98) är en av de teorier studien 

starkast kan knyta an till. Ontologisk trygghet påverkar såväl riskuppfattning som individens 

tillit till abstrakta system och gemene man vilket har en indirekt påverkan på individens 

försvarsvilja. Det har även ett kognitivt fenomen och “arbetar” i det omedvetna, vilket 

relaterar till Braithwaite och Levi’s (1998, 11) betoning av kognitiva uppfattningens roll. 

Dessa teorier kan däremot kompletteras och för att få en ytterligare förklaring till denna 

generations (18–29 års) försvarsvilja finns det andra teorier som anses kunna vara 

applicerbara. En av dessa är teorin som benämns generationsperspektivet.  

 

Generationsperspektivet grundar sig i samhällets karaktär och händelser som påverkat 

samhället, vilket i sin tur leder till gemensamma erfarenheter för generationen. Detta leder till 

att generationen har gemensamma uppfattningar samt värderingar om man växt upp under 

samma tidsperiod. Vad detta innebär är att denna generation (18–29 år) kan i stora drag skilja 

sig från föräldragenerationen eller andra äldre generationer när det kommer till uppfattning 

och värderingar (Olofsson och Öhman, 2009, 200), i detta fall kan dessa uppfattningar 

exemplifieras i försvarsvilja, ansvar och benägenhet att genomföra väpnat motstånd. Med 

bakgrund i att denna generation kan ha vuxit upp i en tid under helt andra förhållanden än 

föregående generationer, så kan uppfattningar och värderingar ha påverkats på så vis att det 

skiljer sig från ens föräldrar eller äldre generationer (Olofsson och Öhman, 2009, 200). Då 

denna generation är uppväxt i en tid där försvaret nedmonteras samt varit mindre aktuellt så 

kan det vara en bidragande faktor till att generationen skiljer sig åt från de äldre som är 

uppvuxna under andra förhållanden.  
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Denna studie har enbart undersökt åldersgruppen 18–29 års försvarsvilja utan att lägga vikt 

vid andra faktorer som exempelvis kön, klass eller etnicitet. Därför finns det av naturliga skäl 

möjligheter för vidare forskning avseende försvarsvilja med exempelvis kön i fokus för att få 

en annan uppfattning än vad vi presenterat i denna studie. För att få en mer fullständig bild av 

området och vidare analys föreslår vi mer studier avseende försvarsvilja som lyfter andra 

faktorer som kön eller immigranter. Det kan även vara av nytta att undersöka försvarsvilja 

utan tillit som teoriram för att få andra infallsvinklar 

 

Om staten och försvarsmakten har ambition att förbättra denna grupps (18–29 års) 

försvarsvilja så finns det flera områden att arbeta vidare på. Studiens resultat går att sätta in i 

en större kontext, efter en fullständig analys av studiens resultat är det tydligt att 

försvarsmakten och andra ansvariga myndigheter inom krisberedskap och säkerhet måste bli 

bättre på flera områden. Den här studien visar att potential samt vilja finns hos 

undersökningsgruppen, det går att främja försvarsvilja och arbeta på sätt som på sikt kan öka 

försvarsvilja och då även till sin följd förstärka samhällets totala motståndskraft. Det finns ett 

uttalat behov av att i större utsträckning engagera och inkludera medborgare mera, bland 

annat genom övningar, men även att man är mer ute i det offentliga och håller föreläsningar, 

seminarium eller liknande. Behovet av att öka kunskapen om totalförsvarets arbete och dess 

innebörd är av yttersta vikt för att få individen att vilja delta och på lång sikt även förstärka 

försvarsviljan. Just nu är det en bristande kunskap och insyn i vad totalförsvaret är och hur 

man kan delta vilket skapar både tvivel kring ens egen roll och kompetens, samtidigt som det 

indirekt påverkar individens försvarsvilja.  

 

Den fredstid som Sverige haft under en längre tidsperiod har även lett till en stark upplevelse 

av trygghet i vardagen som är kontinuerlig. Den långa tidsperioden av trygghet har påverkat 

respondenterna att uppleva ett minskat ansvar avseende bland annat hemberedskap men även 

dess behov av att på egen hand ta reda på information och sätta sig in i totalförsvaret. Det kan 

också bero på att respondenterna rent generellt har hög tillit till samhällsfunktionerna och 

förväntar sig att de fungerar som avsett. Samtidigt har man en hög tillit på att 

samhällsfunktioner kan återgå till normalt även efter kriser (Se exempelvis Karlsson 2018). 

Om försvarsmakten har ambitioner att förstärka försvarsviljan finns det här ett behov av att i 

större utsträckning förmedla information om individens roll och skapa en medvetenhet om 

vad individen faktiskt bidrar med i Sveriges totala motståndskraft. Det finns en samlad bild av 

att broschyren (Se MSB, Om krisen eller kriget kommer, 2018) är långt ifrån tillräckligt för att 
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skapa medvetenhet bland befolkningen. Det behövs mer kontinuerlig information som når 

individen och det behöver göras på flera olika sätt i en allt större frekvens.   

 

Om ambition finns att förbättra försvarsviljan finns det med andra ord möjligheter för detta. 

Kunskap, insyn och inkludering är enbart tre av dessa områden som kan förbättras. För att 

återknyta till resultatets sammanfattning finner vi även ett behov av att skapa och bibehålla 

hög tillit till staten, abstrakta system och till gemene man för att främja försvarsviljan. Statliga 

aktörer har även uppgiften att föra kollektivet åt samma riktning så man arbetar mot en 

samhällskultur som främjar en positiv syn på totalförsvaret och dess arbete. Om totalförsvaret 

i större utsträckning talas om i det offentliga kan man skapa intresse och bygga försvarsvilja 

på inkludering, kunskap och kollektivt handlande. Avslutningsvis kan vi konstatera att 

återinförandet av värnplikten (Regeringen, 2017) är en bra start och grund att stå på. Men det 

krävs mer arbete i ovannämnda områden för att förbättra och främja försvarsviljan avseende 

18–29 åringar.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Kunskap,tillit & Medvetenhet  

 Vad tänker du på när du hör ordet totalförsvaret? 

 Hur uppfattar du ordet tillit? *Vad är tillit för dig?  

 Hur upplever du din tillit till massmedia? 

 Hur ser ditt förtroende ut för Sveriges försvarsmakt? 

 Hur ser ditt förtroende ut för Sveriges regering? 

 Vad tänker du angående Sveriges förmåga till att hantera en större nationell kris? 

 Hur uppfattar Sverige som land gällande demokrati, mänskliga rättigheter värderingar 

etc? 

 På vilket sätt tror du att den svenska befolkningen kan få en ökad tillit till statliga 

myndigheter? 

 Hur uppfattar du att hotbilden mot Sverige är i dagsläget?  

 Hur tänker du när du värderar risken för ett krig i Sverige? 

 På vilket sätt tror du att risker som terrorism och krig påverkar din tillit till experter 

och känsla av trygghet i vardagen?  

 Ökar det ditt måste av tillit till experter? Kräver det det? Upplever du att det påverkar 

din känsla av trygghet i vardagen?  

 

      Ansvar och beredskap 

 Hur ser du på ditt eget ansvar att vara väl förberedd för en större kris? 

 Ansvar gentemot samhällets resiliens?  

 Hur skulle du kunna motivera dig själv för att förbereda dig för kriser? 

 Tror du att du själv måste vara med om en kris för att bli motiverad? 

 Sverige har varit i fred länge, hur tror du det påverkar försvarsviljan?  

 Hur viktigt tror du att det är att på individnivå genomföra egna åtgärder för att stärka 

samhällets totala motståndskraft?  

 Känner du att staten behöver involvera befolkning mer? Hur? 
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 Är du med i hemvärnet eller någon civil försvarsorganisation? Skulle du vilja vara 

med i hemvärnet eller försvarsorganisation?( om nej)  

 Vad tror du bidrar till Sveriges gemensamma motståndskraft?  

 Hur uppfattar du ditt ansvar avseende att förbättra Sveriges motståndskraft? 

 

Försvarsvilja  

 Antag att Sverige är under anfall. Anser du att det är ditt ansvar att delta inom 

totalförsvaret utifrån dina förmågor?  

 Varför anser du att det är ditt ansvar?  

 Har du en vilja att försvara Sveriges suveränitet vid händelse av krig?  

 Antag att Sverige är under anfall. Hur tänker du kring ditt ansvar gentemot Sverige att 

göra väpnat motstånd även om utgången är osäker? 

 På vilket sätt tror du att yttre omständigheter kan påverka din försvarsvilja? 

 Hur tror du att man kan främja involvering i totalförsvarets aktiviteter? 

 På vilket sätt tror du att ökad involvering i totalförsvaret kan främja försvarsviljan?  

 

 

 

 


	Studiens syfte är att skapa en ökad förståelse för åldersgruppen 18–29 års försvarsvilja i relation till tillit samt att analysera vilka faktorer som kan ha en inverkan på individens försvarsvilja i relation till tillit. Målet är att bidra med ökad ku...
	Nyckelord: Tillit, försvarsvilja, totalförsvaret, studenter, 18–29 år

