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Sammanfattning  
 
Undersökningen om Svenska freds- och skiljedomsföreningen har analyserat tidskrifterna PAX och 

Freden när det gäller frågan om hur föreningen propagerat för fred i debatten om värnplikten och 

vapenfrilagen. Undersökningen resulterade i att tre metoder för propagerande har lokaliserats. Det är 

avglamourisering, påvisandet av möjligheten att kunna välja våld och orättvisan i att inte kunna det 

samt information och uppmuntran till potentiella vapenvägrare. Nästa frågeställning handlade om 

vilken bild av vapenvägran som presenteras i tidskrifterna och vilka normer och värderingar de 

speglar. Undersökningen har utgått från hypotesen att vapenvägran och Svenska freds debatterande 

för fred innebär en konflikt med det rådande manliga idealet. Det syntes i undersökningens resultat 

att Svenska freds genom hela debatten fått försvara vapenvägrarna från anklagelser som kan kopplas 

till att de som vapenvägrat inte passat in i den rådande manliga idealbilden. Den sista frågeställningen 

analyserar konflikten och förhandlingen ytterligare och här används teorier kring hegemoni och 

hegemonisk maskulinitet för att besvara frågan. Konflikten visar sig utmana den rådande 

hegemoniska maskuliniteten men vid djupare analys verkar det vara en konflikt och förhandling som 

kretsar kring en debatt som inte fokuserade på manligt och omanligt utan snarare visade sig vara en 

debatt som handlade om en förhandling kring det manliga medborgarskapet innehåll. Svenska freds 

vänder sig mot våldet, men talar för plikten hos den manliga medborgaren att ställa upp och vara 

samhällsnyttig för sitt land.    

 

Källorna för undersökningen har bestått av artiklar från medlemstidningen Freden och tidningen 

PAX, båda utgivna av Svenska freds-och skiljedomsföreningen. Undersökningen har behandlat 

perioden 1972-1975. Metoden har bestått i att göra ett urval av artiklar i de båda tidskrifterna utifrån 

nyckelorden Värnplikt, Vapenfrilag och Vapenvägrare. Detta resulterade i ca 60 artiklar som sedan 

noga redovisats utifrån olika kategorier i presentationen av undersökningen. Detta resultat har sedan 

analyserats med hjälp av teori samt kategorisering utifrån frågeställningarna och sedan jämförts med 

tidigare forskning. Läsaren ges också en kort introduktion i den allmänna värnpliktens historia, 

vapenfrilagens historia samt Svenska freds- och skiljedomsföreningens historia.  
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Förord  
 
I det första skedet i denna process av att skriva c-uppsats, när jag frenetiskt försökte hitta något att 

skriva om, letade sig den inbjudan sig in i mitt liv. En inbjudan till ett filmmöte på ”Grottan” i 

Linköping, anordnat av Svenska freds- och skiljedomsförenings ungdomsförbund, som låg instucken 

i en av mina loppisfyndade böcker om svensk arbetarrörelse. Mottagaren av inbjudan förblir okänd 

med jag hade helt plötsligt en uppsatsidé. När det dessutom visade sig att min husgud Per Anders 

Fogelström, författare och kämpe för alla möjliga frågor i samhället, har skrivit en bok om svenska 

fredsrörelsen och dessutom varit ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen kändes allt 

självklart, så självklar en C-uppsatsidé nu kan kännas.  

 

Jag bestämde mig för att titta på föreningens tidskrifter och jag ville undersöka: Hur propagerar 

tidningarna för fred? Jag insåg vid en första överblick av mitt källmaterial att propagera för fred 

gjorde föreningens skribenter på många sätt. Det var omöjligt att skriva om alla dessa olika sätt att 

propagera för freden så jag fick välja ett perspektiv för denna uppsats och jag valde debatten om 

vapenfrilagen och den fria värnplikten. Tyst nynnade jag för mig själv ”det finns inga soldater mer, 

det finns inga gevär och ingen känner längre till det ordet militär…jag drömde det var fred på jord 

och alla krig var slut”. Att propagera för det fria valet att inte bli soldat kan kanske ge fred på jorden 

till slut? En ny fråga väcktes; Är det omanligt att inte kriga? Vad händer med idealmannen som krigar 

för kung och fosterland? Hur ser debatten ut när det gäller manligt och omanligt? En beskrivning av 

undersökningen och svaret på frågorna stundar på kommande sidor, och det kommer visa sig att det 

snarare är en förhandling om det manliga medborgarskapet än ett försvar mot anklagelser om 

omanlighet som syns i debatten i PAX och Freden.  

 

Jag vill skicka mitt varmaste tack till personalen på Statens Biblioteksdepå, Svenska freds- och 

skiljedomsföreningen som varit så tillmötesgående och hjälpsamma. Tack till min handledare Lasse 

för excellent handledning vid varje möte. Tack till mamma för all hjälp med korrekturläsning och 

tack till Erik för pepp och bostad i Stockholm.  
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1. Inledning  
  

Lås era dörrar! Friden är slut! Vapenvägrarna har 

sluppit ut!  

 

Upptrappa kampen mot ickevåldsverkare! Skaffa 

poliserna muskelförstärkare! 

 

Tänk om han kommer där, kristen och galen, och 

vägrar anfalla folk på centralen! 

 

Tänk om han gör sej oskyldig till dråp, orånar gummor 

och oblåser skåp! 

 

Tänk om han ickevåldför sig på tjejer! Sätt en i buren 

igen Lennart Geijer! 

 

Mot en sån där kan man inte va snäll. Somliga måste 

man sätta i cell. 

 

Humanitet, i princip, är försvarlig men denne man är ju 

samhällsofarlig! 

 

Stoppa den brottsliga galenskapen: skyldig till oinnehav 

av vapen! 

 

Sätt honom åter på slangmatsdieten! Han är en fara för 

osäkerheten! 

 
 

Dikten ovan heter Upprop och är skriven av Tage Danielsson. Den är först publicerad i tidningen 

Arbetaren nr. 37 1975 och sedan även i PAX1. De sätt som skribenterna i PAX och Freden gick till 

väga för att propagera för fred var både breda och spretiga. De var stolta över Nobels fredspristagare 

och lyfte kända personer, som till exempel Strindberg eller Einstein, som förebilder för fred. 

Skribenterna hävdade fredens fördelar för miljöaspekten och vädjade till läsarens känslor för Moder 

natur. De skrev om och var arga på den svenska vapenexporten, Bofors eller forskningsmedel till 

försvaret. De vädjade till läsarens rädsla för atombomben och radioaktiv strålning och berättade om 

vad som hände efter Hiroshima och Nagasaki. De vädjade till läsarnas empati och skrev reportage 

om svältande barn i U-länder. Som nämnts var det omöjligt att undersöka alla dessa sätt och valet föll 

därför på ovanstående dikts tema, debatten om vapenfrilagen och debatten kring värnplikten. I 

inledningen följer nu en presentation av uppsatsens syfte och frågeställningar, metod och 

källdiskussion, en teoridiskussion samt en presentation av tidigare forskning och den historiska 

bakgrunden för undersökningens ämne.  

 

 

                                                   
1 Danielson, Tage. Upprop PAX nr.3 (1975)  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Undersökningen kommer att behandla Svenska freds- och skiljedomsföreningen2. Syftet med 

undersökningen är att undersöka hur föreningen propagerade för fred i tidskrifterna PAX och Freden 

från 1972 till 1975 och fokus ligger på debatten om värnplikten, vapenfrilagen, vapenvägrare och 

totalvägrare. Undersökningen syftar till att utreda hur debatten fördes och därigenom hur 

propagerandet såg ut. Undersökningen syftar också till att pröva hypotesen att det innebär en konflikt 

och finns en förhandling mellan att propagera för fred och det rådande manliga idealet - en konflikt 

som innebär att fred skulle ses som omanligt i jämförelse med krig som skulle kunna ses som manligt. 

Det blir därför en undersökning av hur föreningen hanterar och bemöter den manliga stereotypen och 

det manliga idealet samtidigt som föreningens egna värderingar blir synliga för läsaren i debatten. 

Undersökningen utgår från de teoretiska begreppen hegemoni och hegemonisk maskulinitet, där 

forskarna Horgby och Connells teoretiska framskrivningar av begreppen kommer användas som 

verktyg i underökningens analys. Värnplikten är en enbart manlig arena vid denna tid och studien blir 

en genomlysning av synen på manlighet i ett område som är helt mansdominerat.  

 

Undersökningens frågeställningar är följande:  

 Hur såg Svenska freds- och skiljedomsföreningens propagerande för fred ut med 

utgångspunkt i debatten om värnplikt och vapenfrilagen?  

 Hur framställer Svenska freds vapenvägrare i tidskrifterna och vilka normer och värderingar 

går att identifiera om vapenvägraren och soldaten i denna framskrivning? 

 Hur tar sig konflikten och förhandlingen mellan fred och det rådande manliga idealet sig 

uttryck i debatten? 

 

1.2 Centrala begrepp  

Genom uppsatsen återkommer följande centrala begrepp. Ordet Propagera har i denna undersökning 

innebörden av att sprida åsikter, att sprida reklam och att försöka påverka andra till samma åsikt. 

Organ, tidning och tidskrift har här getts samma betydelse. Värnplikt är medborgarnas skyldighet att 

delta i sitt lands försvar och att genomgå en utbildning med det syftet.3 Pacifist betyder fredsvän, 

vapenvägrare eller antimilitarist. Samvetsömma är synonymt med vapenvägrare. Vapenvägran är att 

vägra bära vapen och därför söka vapenfri tjänst. Värnpliktsvägran är att vägra uppfylla sin 

”medborgerliga plikt” helt. Det kan också kallas att totalvägra, en handling som under 1970-talet 

leder till fängelse. Totalförsvaret är all den samhällsverksamhet som behövs för att förbereda Sverige 

för krig.4 Totalförsvaret regleras i svensk lag av Totalförsvarsplikten som infördes i Sverige 1995 och 

gäller fortfarande för alla svenskar mellan 16 och 70 år. Plikten omfattar både män och kvinnor och 

gäller alla delar av landets försvar – inte bara det militära. Det kan alltså handla om allt från 

traditionell militärtjänst till att hjälpa till att rensa upp efter stora olyckor.5 Civilförsvar är den gamla 

                                                   
2 Svenska freds- och skiljedomsföreningen kommer från och med nu benämnas antingen vid sitt fulla namn eller med 
förkortningen Svenska freds. 
3 Dahlström Jan och Söderberg Ulf (Red.) Plikt, politik och praktik värnpliktsförsvar under 100 år. Meddelande från 
krigsarkivet 2002 s.46  
4 Försvarsmakten. Ordlista. http://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#!/word/totalforsvaret (hämtad 2016-11-18) 
5 Försvarsmakten. Information och Fakta. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/totalforsvarsplikt/ 
(hämtad 2016-11-10)  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#!/word/totalforsvaret
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/totalforsvarsplikt/
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benämningen på räddningstjänst och befolkningsskydd, det vill säga skyddsrum och liknande.6 

Civilmotstånd innebär ett icke-våldsförsvar mot externa eller interna hot. 7  

  

1.3 Källmaterial  

Tidskriften Freden och tidskriften PAX är undersökningens källor. De två tidningarna har lite olika 

karaktär. Freden är utgiven av Svenska freds och är föreningens organ och medlemstidning som går 

ut till alla medlemmar. Tidningen PAX är utgiven i samarbete med Svenska freds men den är 

fristående från föreningen, detta för att tidskiften även skulle kunna kritisera föreningens eget arbete. 

PAX hade som syfte att locka en publik som inte var medlemmar. Idag är PAX föreningens 

medlemstidning efter en sammanslagning av de båda tidskrifterna. Det som har styrt urvalet av 

källmaterialet har varit tillgången på tidningarna. För att nå en bredd i undersökningen, vilket i sin 

tur stärker analysens trovärdighet, användes två olika tidningar från föreningen. PAX gavs ut första 

gången 1972 och det har styrt undersökningens valda tidsperiod. Det har inneburit att de fyra första 

årens utgåvor av tidningen valts ut samt samma års utgåvor av tidskiften Freden. Ett bredare urval 

samt fler nedslag i historien hade varit möjligt med avseende på tillgänglighet i material, men det blir 

för omfattande för att rymmas inom ramen för en kandidatuppsats.  

 

1.3.1 Tidskriften Freden 1972-1975  

Enligt Kungliga Bibliotekets samlingar gavs tidskriften Freden ut första gången 1928 och innan det 

hade föreningen en annan tidskrift som gavs ut från 1898.8 Under den valda undersökningsperioden 

på 1970-talet var Per Anders Fogelström ansvarig utgivare för Freden. Han var då även ordförande i 

Svenska freds. Tidningens redaktion bestod av Göran Flodman, Franko Luin, Lennart Ivarsson senare 

även Tomas Magnusson. Det sista numret av Freden gavs ut 1975. Därefter sker en sammanslagning 

med PAX som från 1976 utkommer i sex nummer per år. Fram till 1972 hade Freden getts ut en gång 

i månaden till alla medlemmar men efter 1972 minskas antalet utgivna tidningar per år för att Svenska 

freds ska ha råd att ge ut även tidskriften PAX. I Freden skriver föreningen, utöver frågan om värnplikt 

och vapenfrilagen, om fredspristagare, U-landsfrågor, kriget i Vietnam, pacifism, nedrustning, 

intervjuer med politiker, miljöfrågor, svensk vapenexport samt om IB-affären.  

 

1.3.2 Tidskriften PAX 1972-1975  

Tidskriften PAX är ett resultat av att föreningen vill ha en mer utåtriktad tidning lämplig att sälja som 

kampanjmaterial. Tidningens första nummer gavs ut i april 1972, den gick att köpa som lösnummer 

med den gick även ut till alla medlemmar. Redaktionen hade redan från början globala visioner och 

tidningen har olika temanummer om rasism, u-länder, energi och även ett om värnplikt och 

vapenvägran. År 1976 tar en ny och yngre redaktion över och frågorna tidningen lyfter är till exempel 

frågor om kärnkraft, svensk vapenexport och JAS Gripen, Boforsskandalen m.m.9 PAX gavs ut med 

fyra nummer per år mellan 1972 och 1975. Redaktionen bestod under undersökningsperiod av Karl-

Axel Elmquist, Per Anders Fogelström, som är ansvarig utgivare, Ulrich Herz, Lennart Ivarsson, Erik 

                                                   
6 Nationalencyklopedin.se Civilförsvar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/civilförsvar (hämtad 2016-11-
24) 
7 Nationalencyklopedin.se Civilmotstånd. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/civilmotstånd (hämtad 
2016-11-25) 
8 Kellström Froste, Eva. Svenskafreds.se. 40 års nutidshistoria genom PAX. 2012-11-28 
http://www.svenskafreds.se/pax/40-ars-nutidshistoria-genom-pax (hämtad 2017-01-16)  
9 Esplund, Görrel. Svenskafreds.se Bofors, minor – och alltid vapenexport. 2012-11-28. 
http://www.svenskafreds.se/pax/bofors-minor-och-alltid-vapenexport (hämtad 2016-11-23)  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/civilförsvar
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/civilmotstånd
http://www.svenskafreds.se/pax/40-ars-nutidshistoria-genom-pax
http://www.svenskafreds.se/pax/bofors-minor-och-alltid-vapenexport
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Sandegård och Bo Wirmark. Under perioden på 1970-talet lyfte tidskriften ungefär samma ämnen 

som Freden utöver frågan om värnplikten och vapenfrilagen.    

 

1.3.3 Källdiskussion  

Primärkällorna för undersökningen är artiklar i tidskrifterna PAX och Freden. Artiklarna har en 

absolut trovärdighet att vara äkta. Det är omedvetet lämnade vittnesmål av hur Svenska freds 

propagerar. Föreningen vet inte att deras propagerande kommer att granskas på detta vis, och det 

innebär att det som skrivs inte behöver genomgå en mer ingående kritisk analys. Artiklarna är tydligt 

färgade av skribenternas åsikter i frågorna, och det är just dessa tendenser undersökningen syftar till 

att granska och analysera. Skribenterna av de utvalda artiklarna kommer inte närmare att analyseras. 

I uppsatsen kommer tidskrifterna att betraktas som en enad röst trots att skribenterna har olika 

bakgrund och förmodligen olika anledningar att propagera för fred. Skribenternas religiösa, politiska 

eller på annat sätt ideologiska åsikter kommer därför inte att närmare granskas. Det är deras enade 

röst tillsammans och de tendenser och värderingar som kommer fram som utgör ämnet för tolkning 

och analys. Dock går det att kommentera följande; alla som skriver är män, flera återkommer många 

gånger i olika artiklar både i PAX och i Freden och flera av männen är en del av redaktionen på 

tidningarna. Det finns även skribenter som har personliga erfarenheter av att vapenvägra. Att alla är 

män kan utifrån det valda perspektivet ses nästan som en fördel då det innebär att det är män själva 

som ska försvara manligheten hos vapenvägrarna. Där det anses nödvändigt för djupare förståelse av 

materialet kommer läsaren ges en närmare presentation av den enskilda personen i fotnoten.  

 

PAX och Freden hade olika syften och de riktar sig till olika läsarkretsar. De åsikter som framförts 

har dock inte skilt sig åt tidningarna emellan. Det framgår på Svenska freds hemsida att PAX lite 

senare inte sågs som ett organ för föreningen utan ville värna om sin frihet i förhållande till 

föreningen. Om detta även var åsikten under tidsperioden för undersökningen framgår dock inte, men 

Per Anders Fogelström är under perioden ansvarig utgivare och även ordförande för föreningen så 

risken är liten att det på något missvisande sätt skulle påverka tolkningen av resultatet.10   

 

Utöver tendensen är även synligheten i källmaterialet av stort värde för undersökningen. Går det att 

se en konflikt mellan manlighet och fred i materialet? Med anledning av hur källmaterialet ser ut 

läggs stor vikt vid ett fåtal artiklar när det gäller just aspekten manligt och omanligt. Det innebär att 

en stor del av tolkningen och svaren på frågeställningen grundar sig på en liten del av källmaterialet. 

Detta är till viss del problematiskt. För att kunna säkra tolkningen ännu mer hade 

undersökningsperioden behövt vara längre så att fler artiklar hade kunnat vara till grund för tolkning 

och analys. Då en längre undersökningsperiod hade krävt ännu mer tid till skrivandet och detta var 

tid som inte fanns att tillgå var det inte möjligt i denna undersökning. Därför görs en tolkning av ett 

mer begränsat material istället. Det använda underlaget kan dock ses som trovärdigt i sig, men för att 

resultatet ska få en större tyngd hade underlaget kanske behövt vara större i frågorna om manligt och 

omanligt i förhållande till vikten av just den frågeställningen i syftet med undersökningen. De artiklar 

som ligger till grund för analys och tolkning för att svara på frågan om det finns en konflikt mellan 

fred och manligt debatten grundar sig på knappt hälften av de utvalda artiklarna och det kan ses som 

en brist i undersökningens resultat och analys.11  

 

                                                   
10 Tosh, John. Historisk teori och metod. Lund Studentlitteratur 2011 s.131-155 
11 Tosh 2011 s.131-155 
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Undersökningen utgår från hypotesen att det finns en konflikt mellan att propagera för fred och det 

rådande manliga idealet. Detta kan naturligtvis ha påverkat författaren vid läsningen och urvalet av 

artiklar. Den valda utgångspunkten eller hypotesen krävs dock för att materialet ska kunna läsas med 

de genus- och manlighetsglasögon som behövs för att lokalisera de artiklar, tendenser och åsikter som 

undersökningen bygger på för att sedan kunna genomföra analysen. Dessa genus- och 

maskulinitetsglasögon kommer dock inte påverka svaret på frågan om hur Svenska freds propagerar 

för fred.  

 

Det valda källmaterialet är funktionellt för att kunna svara på undersökningen frågor. Dock är det 

svårt att utifrån det valda källmaterialet uttala sig om hur viktig debatten om manligt och omanligt 

faktiskt var för föreningen. För att kunna göra sådana analyser hade det behövts genomföras intervjuer 

med läsarkretsen, med föreningens medlemmar och med redaktionerna på tidskrifterna. Det är en 

möjlighet och ett material som inte varit möjligt att tillgå i denna undersökning. Författaren kan enbart 

göra en kvalificerad gissning av vad det omedvetna vittnesmålet i frågan kan svara på. Genus- och 

maskulinitetsfrågan är ingen enskild debatt i materialet men blir tydligt och är en del av det sätt som 

Svenska freds försvarar vapenvägrarna.  

 

Värt att nämna är att det inte diskuteras vad tidskrifternas läsare och föreningen medlemmar tyckte 

om det som skrevs. Detta ingick i ursprungstanken för undersökningen syfte men det går inte att 

utifrån materialet veta vad dessa personer faktiskt tänkte om det som tidningarna skrev om, om de 

höll med och om åsikterna speglade läsarnas åsikter osv. Eftersom åsikter presenteras utan protest 

från läsaren i form av läsarbrev eller annan kritik skulle det kunna antas att de åsikter som skrevs 

fram även stämmer överens med läsarnas och medlemmarnas. Det går inte att veta om tidskrifterna 

fick kritik men valde att inte lyfta den. Dock är detta en fråga som inte är så relevant för 

undersökningens frågor.   

 

Till sist ska tilläggas att en av artiklarna i urvalet fick plockas bort då den av fototekniska anledningar 

inte gick att läsa i sin helhet. Hur mycket detta kommer påverka resultatet är svårt att säga, men 

förhoppningsvis är det endast lite.  

 

1.4 Metoddiskussion   

Undersökningens frågeställningar samt hypotes undersöks och besvaras med hjälp av ca 60 stycken 

tidningsartiklar från tidskrifterna PAX och Freden. Urvalet av artiklarna har genomförts med följande 

nyckelord: Värnplikt, Vapenfrilagen och Vapenvägrare (och då både vapenvägrare och totalvägrare). 

Det är nyckelord som i sig är viktiga för den kvalitativa metoden som används. Därför kommer 

artiklar om till exempel pacifism och avrustning inte redovisas i denna undersökning. Dessa ämnen 

är nära undersökningsområdet men för att skapa en så skarp avgränsning som möjligt har de valts 

bort. Det innebär att den analys som undersökningen genererar kommer att vara väldigt fokuserad på 

ett smalt ämne. Av de artiklar som ingick i det första urvalet sållades även vissa artiklar bort där 

nyckelorden bara omnämnts i förbifarten och där fokus inte legat på just de aktuella frågorna.12   

 

De artiklar som blev kvar, ca 60 stycken, delades sedan in i fyra kategorier; Värnplikt, vapenfrilagen, 

vapenvägrare och artiklar som tydligt gå att koppla till debatten om manligt och omanligt. Dessa 

                                                   
12 Florén, Anders och Ågren, Henrik. Historiska undersökningar. 2:a Upplagan Lund Studentlitteratur 2012 s.47-67     
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kategorier fick i sin tur utgöra delkapitelindelningen i redovisningen av undersökningen. Vid 

kategorisering av artiklarna togs också beslutet att numreringen av tidskrifterna helt omvandlades till 

ett siffersystem, så att till exempel ”vårnumret” istället fick sitt nummer i ordningsföljden utgivna 

nummer det aktuella året. Det ska även nämnas att antalet artiklar både av de olika slagen och även i 

stort är okommenterat då det är artikelinnehållet i sig som ligger under lupp för denna undersökning.  

 

Läsningen av artiklarna genomfördes sedan i kronologisk ordning och utifrån kategoriuppdelningen 

och i kapitlen redovisas artiklarnas innehåll grundligt. Det innebär en upprepning av samma åsikter 

från föreningen i undersökningen men görs för att ge läsaren en bild av omfånget av åsikter och känns 

därför försvarbart. Genom den deskriptiva redovisningen kodas sedan materialet i analysen för att 

svara på frågan hur Svenska freds propagerar för fred genom debatten om värnplikt och 

vapenfrilagen. I analysen är den tidigare forskningen central då den används som jämförelse med 

undersökningens resultat. Den tidigare forskningen ger dessutom en bild av samhällets åsikter kring 

vapenvägrare och värnplikt vilket sedan används i presentation och tolkning av resultat.13  

 

De teoretiska begreppen har sin största vikt i analysen där de tillämpas för att tolka resultatet utifrån 

ett genusperspektiv. Genom teorin ges en förklaring av vad manligt är och vad omanligt är. Under 

läsningen granskades artiklarna med genus- och maskulinitetsglasögon för att söka lokalisera 

tendenser till konflikt mellan de manliga ideal som råder i samhället och debatten om fred. Det är 

dessa tendenser som sedan kodas för att tydliggöra hur konflikten och förhandlingen ser ut. Det är en 

hermeneutisk metod som används vilket innebär att det är både texten i sig och undertexten som är 

föremål för kodning i analysen. Uppdelningen av artiklarna i kategorier samt att använda en 

hermeneutisk tolkningsmetod kändes som den mest säkra och givande metoden utifrån 

undersökningen frågeställningar. Genom att materialet behandlas och kodas på samma sätt är inte 

kategoriseringen av artiklarna något som påverkar resultatet. Att se på ett material genom en speciell 

typ av glasögon kan dock leda till övertolkning och den risken har beaktats i processen.14 I den 

avslutande analysen har undersökningens frågeställningar besvarats dels genom att belysa de 

återkommande metoderna att propagera och dels genom att dela in dem i olika kategorier för att svara 

på den första frågan om hur propagerandet såg ut. Sedan belyses det i artiklarna som beskrev 

vapenvägrarna och utifrån en sammanställning av detta görs sedan en tolkning och analys av hur 

konflikten och förhandlingen mellan fred och det rådande manliga idealet tar sig för uttryck i 

debatten. En närmare presentation av hur de teoretiska begreppen kommer användas i analysen följer 

i teoridiskussionen nedan.   

 

1.5 Teoridiskussion   

Undersökningens källmaterial kommer filtreras genom en genus- och maskulinitetsprisma och den 

teoretiska utgångspunkten är hegemonisk maskulinitet. För att pröva om hypotesen att det kan 

innebära en konflikt mellan att propagera för fred och det rådande manliga idealet håller behöver 

analysen en definition av vad manligt och omanligt är. Genom ett maskulint perspektiv kommer 

undersökningen att belysa den manliga konstruktionen på en helt manlig arena och på så sätt svara 

på undersökningens frågeställningar.   

 

                                                   
13 Florén och Ågren 2012 s.47-67   
14 Florén och Ågren 2012 s.47-67   
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1.5.1 Definition av manligt och omanligt       

Genusteorin ser män som konstruerade och manliga egenskaper är varken ”naturliga” eller konstanta 

utan de är föränderliga och skapade i relation till det feminina. Denna konstruktion är ett resultat av 

en historisk process.15 Definitionen av manligt kommer utgå från Mosses teori om den maskulina 

stereotypen.16 Det är en stereotyp som förhandlas fram i mitten av 1800-talet och som sedan dess 

förändrats väldigt lite.17 Denna moderna borgerliga manlighet, som Mosse kallar den, skapades i en 

tid av krig och revolution, vilket gjorde att heroism, död och uppoffring för ett högre syfte blev attribut 

för manlighet18. Ljunggren konstaterar att den stereotyp bygger vidare på de gamla ridderliga och 

krigiska dygderna men att dessa nu omformuleras i nya sammanhang.19 Med första världskriget 

stärktes kopplingen mellan manlighet och krig och kopplade även samman manlighet med 

nationalism och kampen för fosterlandet. Att dö för sitt fosterland blev ett attribut.20 Med första 

världskriget kom även attribut som viljestyrka, hårdhet och uthållighet som var kvalitéer som ansågs 

värdefulla även i ett fredssamhälle.21 Detta manligt som presenteras av Mosse och Ljunggren ligger 

till grund för hypotesens antagande.  

 

I Mosses teori finns även de manliga mottyperna, det omanliga och det manliga som skapas genom 

att identifiera sig mot så kallade mottyper till exempel omanliga män och kvinnor.22 Samma ansats 

till hur det manliga skapas i relation till det omanliga finns i teorin om det kulturella genusskapandet 

som den kulturhistoriska teorin ger. Där ses skillnader mellan kön mindre som biologiskt givna och 

mer som ett kulturförmedlat personligt val. Kön är något som måste etableras och uppfostras. Det 

handlar också om skillnaden och relationen kön emellan. Genusdefinitioner ses som relationella och 

uppstår i samspelet med det andra könet och uttrycker dessutom antaganden om detta. Som Tosh 

skriver blir diskursen om omanligt en gräns för manligt i sig.23 Relationen till det andra könet blir 

därför viktig i en undersökning av manligt och omanligt. Finns det en synlighet av kvinnan i artiklarna 

och i debatten om värnplikt och vapenfrilag? För trots att undersökningen rör en enbart manlig arena 

måste analysen av manligt och omanligt sättas i relation till det feminina som kan finnas närvarande 

i debatten. Det är denna etablering av kön och dess innehåll som undersökningen och analysen har 

som utgångspunkt att belysa med det hegemoniska perspektivet.  

 

1.5.2 Hegemonisk maskulinitet  

Hegemoni är ett begrepp som härstammar från marxisten Gramsci och många forskare har sedan 

vidareutvecklat detta begrepp. En av dessa är Björn Horgby som menar att begreppet innebär en 

relation mellan två parter där den ena parten är underordnad och den andra är överordnad och som 

sinsemellan har ett oskrivet kontrakt om en gemensam föreställningsvärld med normer för tänkande 

och handlande. Den överordnade gruppen har genom sin överordnade position tolkningsföreträde av 

vilken föreställning som gäller men för att den ska kunna etableras måste det ske i dynamik med den 

underordnade gruppen. En hegemoni som är etablerad måste hela tiden förhandlas och för det krävs 

att den överordnade makten har större maktresurser och därigenom en starkare förhandlingsposition. 

                                                   
15 Tosh 2011 s.288  
16 Mosse, George. The image of man. New York Oxford University press 1996 s.4  
17 Mosse 1996 s.3-4  
18 Mosse 1996 s.50  
19 Ljunggren, Jens. Kroppens bildning. Stockholm Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1999 s.27  
20 Mosse 1996 s.109-110  
21 Mosse 1996 s. 115  
22 Mosse 1996 s.9 
23 Tosh 2011 s.290-291   
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Att bryta kontraktet helt skulle innebära en stor oro och rädsla för det okända för båda grupperna 

vilket gör att förhandlingsmomentet blir väldigt centralt och viktigt för hegemoni.24  

 

Den rådande hegemonin kan förhandlas genom att den utmanas av den underordnade gruppen. 

Horgby har själv satt upp ett antal regler och i denna uppsats presenteras dessa regler i mer svepande 

form än uppradade. Horgby säger att utmaningen som den rådande hegemonin kan utsättas för bemöts 

på olika sätt beroende på hur hotfull den verkar mot rådande hegemonin. Vid nya utmaningar är 

graden av tolerans som lägst. Toleransens ökar när den överordnade parten lärt sig hantera 

utmaningen dels genom ökad tolerans och dels för att den överordnade gruppen kan bedöma att 

utmaningen inte är ett hot mot den hegemoniska relationen. Under en tid av långvarig förhandling 

med en serie utmaningar kan toleransen öka hos den överordnade gruppen. Om en utmaning mot den 

egna gruppens identitet uppfattas som ett hot kan gruppen svara med en överreaktion där den 

överordnade eller underordnade gruppen försvarar sig med att reagera traditionalistiskt. Horgby 

identifierar även hur den underordnade grupper kan välja att handla i den hegemoniska dynamiken. 

Gruppen kan anpassa sig till den hegemoniska relationen och innehållet, eller undvika den helt för att 

en utmaning inte ska uppstå. Gruppen kan också försöka skapa sig ett eget utrymme inom den rådande 

hegemonirelationen genom att försöka höja taket och få den egna gruppens avvikelser accepterade. 

Gruppen kan även försöka förändra innehållet i den rådande hegemonin eller, som det sista 

alternativet, bryta den hegemoniska relationen. Den överordnade gruppens handlingsalternativ är 

följande: Att bibehålla kontrollen oförändrad eller att försöka stärka kontrollen, att gå med på ökad 

tolerans och på så sätt försvagas, att förhandla och omförhandla relationen och hegemonins innehåll 

eller till sist bryta med den underordnade gruppen.25 

   

En annan forskare som använder begreppet hegemoni är Robert Connells som menar att för att förstå 

maskulinitet, manligt och omanligt, finns ett behov av att studera manligheters inbördes relation. 

Connells har målat upp en teori kring detta som utgår från begreppet hegemoni som går att applicera 

även på maskulinitet. Detta innebär att vissa huvudmönster av maskulinitet, en viss form och ett visst 

innehåll i begreppet maskulinitet, är höjt över andra och att vissa typer av manlighet anses vara det 

”manliga” vid en viss given tidpunkt. Liksom Horgby skriver så kan denna rådande ordning utmanas 

och en ny hegemoni kan konstrueras. Connell skriver att ramverket för den hegemoniska 

maskuliniteten bygger på en dominans och underordning mellan olika grupper av män. Connell har 

lokaliserat att ”femininitet” hos män kategoriseras i den underordnade gruppen i dagens samhälle. 

Den dominerande gruppen av maskulinitet är den som är närmast den normativa standard för 

manlighet som skapats i samhället. Connell poängterar också att andra strukturer som klass och ras 

skapar ytterligare kopplingar mellan olika maskuliniteter.26 Connell skriver även att ingen annan 

arena än den militära har varit viktigare för definitionen av hegemonisk maskulinet i europeisk-

amerikansk kultur. Hjältefiguren är central i föreställningsvärlden av det maskulina och har därför 

använts flitigt i till exempel propaganda.27 

 

I undersökningens analys kommer de båda forskarnas teoretiska framskrivningar av begreppet 

hegemoni användas på debatten som förs i de båda tidningarna. I undersökningen är det den 

                                                   
24 Horgby, Björn. Rock och uppror. Stockholm Carlssons Bokförlag 2007 s.15-16 
25 Horgby 2007 s.17-20  
26 Connell, Robert. Maskuliniteter Översättning Åsa Lindén 2:a Upplagan Uddevalla Media Print i Uddevalla AB 2008 s. 
114-119 
27 Connell 2008 s.222-223 
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värnpliktiga soldaten, armén, staten och till viss del samhället som kan anses tillhöra den överordnade 

gruppen i samhället och vapenvägrarna och deras anhängare är de som räknas till den underordnade 

gruppen. I analysen kommer deras försök till förhandling av den rådande hegemoniska maskuliniteten 

att kartläggas och preciseras utifrån Horgbys olika handlingsalternativ för både under- och 

överordnadegrupper. I analysen kommer dessutom den hegemoniska strukturen i debatten att 

klarläggas genom användning av Horgbys och Connells beskrivningar av hegemoni.  

 

1.6 Bakgrund och historisk kontext   

1970-talet i Sverige blir årtiondet av stor debatt kring könsrollernas innehåll, landet börjar frigöra sig 

från folkhemmets hemmafruideal som dog ut helt med den nya särskattsreformen. Ungdomsrörelsen, 

som vaknat 1968, höjer sina röster i feministrörelsen och hela världen präglas av flower power-

rörelsen och fredsprotester mot till exempel kriget i Vietnam. Sverige påverkas fortfarande av det 

Kalla kriget men avspänningarna mellan supermakterna i världen fortsätter sedan Kubakrisen. I den 

nya fredsandan väljer Sverige att ta ställning för neutraliteten och byter namn på krigsmakten till 

försvarsmakten. Sverige har dock redan innan haft en alliansfri och neutral inställning genom de båda 

världskrigen och även under Kalla kriget. IB-affären avslöjas, riksdagen sänker myndighetsåldern 

från 20 år till 18 år och kärnkraftsdebatten i landet är stor. I världen tar kriget i Vietnam slut och krig 

i mellanöstern leder till en internationell oljekris som även drabbar Sverige.  

 

För att förstå den historiska bakgrunden och kontexten för undersökningens tre aktuella ämnen följer 

nu en kort redogörelse för Svenska freds- och skiljedomsföreningens framväxt samt framväxten av 

den svenska allmänna värnplikten och vapenfrilagen.  

 

1.6.1 Svenska freds- och skiljedomsföreningens historia  

I Sverige vaknar fredsrörelsen under andra hälften av 1800-talet. Världens förmodligen första 

fredsrörelse grundades i New York 1815.28 1883 bildades Svenska freds- och skiljedomsföreningen 

av ett femtiotal, främst liberala, riksdagsledamöter. Grundaren var KP Arnoldsson och 1908 får han 

Nobels fredspris för att föreningen aktivt hade arbetat mot en väpnad konflikt mellan Sverige och 

Norge vid unionsupplösningen 1905.29 Föreningen var religiöst och politiskt obunden och är det 

fortfarande idag.30 Bland de tidiga medlemmarna fanns namn som Hjalmar Branting och August 

Strindberg.31 Redan från start agiterar föreningen mot värnplikten.32 Efter några år startades 

tidskriften Fredens vänner som blev det första officiella organet för föreningen.33 Fredsarbete bedrevs 

väldigt mycket genom motioner till riksdagen och i samarbete med riksdagsmän.34 År 1897 grundades 

tidningen Fredsfanan.35 Under 1900-talet kom föreningen att bli den ledande fredsorganisationen i 

Sverige, med ett nät av lokalföreningar.36 På 1920-talet drevs möjligheten att vapenvägra av religiösa 

                                                   
28 Fogelström, Per Anders. Kampen för fred. Stockholm Svenska freds- och skiljedomsföreningen 1971 s.13 
29 Nationalencyklopedin.se Svenska freds- och skiljedomsföreningen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-freds-och-skiljedomsföreningen (hämtad 2016-10-18) 
30 Fogelström 1971 s.34-36  
31 Fogelström 1971 s.62-63 
32 Jederlund, Lars. Värnplikt. Säkerhetspolitiskt faktahäfte från Svenska freds- och skiljedomsföreningen nr 4 1990 
33 Fogelström 1971 s.42-53  
34 Fogelström 1971 s.62-63  
35  Kellström Froste, Eva. Svenskafreds.se. 40 års nutidshistoria genom PAX. 2012-11-28 
http://www.svenskafreds.se/pax/40-ars-nutidshistoria-genom-pax (hämtad 2016-11-27)  
36 Nationalencyklopedin.se Svenska freds- och skiljedomsföreningen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-freds-och-skiljedomsföreningen (hämtad 2016-10-18) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-freds-och-skiljedomsföreningen
http://www.svenskafreds.se/pax/40-ars-nutidshistoria-genom-pax
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-freds-och-skiljedomsföreningen
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skäl igenom.37 År 1922 startades en ny tidskrift för föreningen, Nya Vägar, som gavs ut tillsammans 

med kvinnoförbundet IKFF.38 Frågan om värnpliktens avskaffande drevs av föreningen både 

nationellt och internationellt. Till exempel var föreningen med och skriver under ett manifest mot 

värnplikt 1926, tillsammans med bland annat Ellen Key, Elin Wägner och Albert Einstein. År 1930 

skrev Svenska freds ett eget manifest till regeringen som avslutas med ”Bort med värnplikten”. Kravet 

på värnpliktens avskaffande finns med i föreningens program fram till 1953.39 

 

Föreningens inflytande och inriktning har genom 1900-talet växlat som en följd av olika 

internationella händelser och föreningen har spelat en viktig roll i flera försvars- och utrikespolitiska 

frågor.40 På 1950-talet och 1960-talet arbetade föreningen mot ett svenskt kärnvapen. På 1980-talet 

kunde föreningen avslöja Bofors systematiska vapensmuggling. På 1990-talet och 2000-talet har 

föreningen drivit kampanjer mot svensk vapenexport samt mot minor och klustervapen. På sin 

hemsida skriver Svenska freds- och skiljedomsföreningen att det är en förening för människor som 

är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, 

ekonomiska medel och diplomati. Den arbetar för en hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda 

opinion och påverka politiker. Idag, 2016, har Svenska freds- och skiljedomsföreningen ca 8 000 

medlemmar och är Sveriges största och världens äldsta fredsförening.41 

 

1.6.2 Den allmänna värnplikten  

Innan värnplikten infördes hade Sverige ett system med tvångsinkallade stridskrafter genom ett 

utskrivningssystem kallat indelningsverk.42 När systemet visade sig inte ge tillräckligt med soldater 

för att motsvara behovet togs beslut om den allmänna beväringen och indelningsverket 

kompletterades med beväringsinrättningen. Försvaret kom då att bestå av en värvad ”anställd” trupp 

soldater (stam) och värnpliktiga soldater (beväring). Möjligheten att köpa sig fri från utbildning och 

att leja en ersättare fanns dock.43 I Sverige var försvarsfrågan starkt kopplad till frågan om skatt. De 

system som fanns drabbade bönderna hårdast. I slutet på 1800-talet drev därför lantmannapartiet 

frågan om att alla skulle vara med och betala för landets försvar samt att det skulle upprustats och 

moderniseras. Detta ledde 1885 till en helt ny arméorganisation som blev en kombination av allmän 

värnplikt och stamanställda. År 1901 beslutades det att försvaret helt skulle baseras på allmän 

värnplikt.44 I den svenska försvarsdebatten fanns två tydliga läger. Högern som tillsammans med 

militären och kungamakten ville upprusta försvaret och vänstern som inte ville det. Under början av 

1900-talet och under högerregeringen fortsatte därför upprustningen. Samtidigt vaknade de 

antimilitäriska stämningarna i den unga svenska arbetarrörelsen.45 Efter första världskriget i önskan 

”aldrig mera krig” beslutades att rustningen skulle minska och kategoriklyvning infördes, ett system 

som innebar att inte alla värnpliktiga skulle får fullständig utbildning utan vissa bara skulle utbildas 

                                                   
37 Fogelström 1971 s.167  
38 Fogelström 1971 s.172-173 
39 Jederlund 1990  
40 Nationalencyklopedin.se Svenska freds- och skiljedomsföreningen. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svenska-freds-och-skiljedomsföreningen (hämtad 2016-10-18) 
41 Svenskafreds.se. Om oss. 2009-05-25 http://www.svenskafreds.se/om-oss#conversion-1608274927 (hämtad 2016-10-
18)  
42 Carlman, Åsa. Värnplikt och Vapenvägran.  Säkerhetspolitiskt faktahäfte från Svenska freds- och 
skiljedomsföreningen 1999 s.7  
43 Dahlström och Söderberg (Red.) 2002 s.46 
44 Hedenborg, Susanna och Kvarnström, Lars. Det svenska samhället 1720-2010 Böndernas och arbetarnas tid 4:e 
upplagan Lund Studentlitteratur AB 2013 s.182-183  
45 Dahlström och Söderberg (Red.) 2002 s.49-50  
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till ersättningsreserver. I och med andra världskrigets utbrott togs den kategoriklyvningen bort, och 

återigen utbildades alla inkallade.46  

  

Under Kalla Kriget fanns det en stor politisk enighet att det var viktigt att tillämpa den allmänna 

värnplikten fullt ut och att mobiliseringsberedskapen skulle höjas. 1963 togs ett beslut om att folkets 

hela försvarskraft skulle tas ut till totalförsvar. Ingen kategoriklyvning skulle förekomma. Fram till 

de socialdemokratiska försvarsbesluten 1968 och 1972 hade Sverige politiskt sett alltså varit ganska 

enigt i frågan. Men med de socialdemokratiska försvarsbesluten antog partiet en inställning som 

innebar en nedrustning av försvaret och detta kritiserades av den borgliga oppositionen. Men 

inställningen till den allmänna värnplikten hade fortsatt brett stöd i riksdagen. I besluten minskade de 

ekonomiska anslagen till försvaret och en debatt uppstod om allmän värnplikt kontra projektet att 

bygga ett nytt stridsflygplan, Viggen.  På 1970-talet och 1980-talet kortades övningstiden ner av 

ekonomiska skäl och arbetet med Viggen-planet fick modifieras för att försvaret skulle klara att 

behålla den fullständiga allmänna värnplikten.47  

 

Värnplikten har aldrig omfattat kvinnor men 1980 fick kvinnor möjlighet att frivilligt genomföra 

värnplikten.48 Genom lagen om totalförsvarsplikt från 1995 ska endast de värnpliktiga som försvaret 

behöver för krigsorganisationen för fredstida beredskap genomgå värnpliktsutbildningen. 2010 togs 

ett beslut om att ersätta värnplikten med en frivillig försvarsmakt baserad på anställd personal men 

genom 1995 års lag om totalförsvarsplikten kan värnplikten anses ”vilande”.49 Idag är debatten om 

värnplikten åter aktuell då det 2016 presenterades ett förslag på att återinföra värnplikten 2019 med 

militär grundutbildning för både kvinnor och män inom ramen för totalförsvarsplikt.50    

 

1.6.3 Vapenfrilagen  

År 1901, i samband med att den allmänna värnplikten införs, utfärdades en kunglig skrivelse om 

behandlingen av dem som inte ville bära vapen. Dessa kallades för samvetsömma och skrivelsen gav 

möjlighet att bevilja vapenfri tjänst om den sökande hade religiösa motiv. År 1925 inrättades en ny 

lag, den första vapenfrilagen, där de samvetsömma gavs möjlighet att utföra civil tjänst och den kom 

att gälla även de som inte ville genomföra vapentjänst på grund av etisk övertygelse. I samband med 

första världskriget försvårades möjligheten att få vapenfri tjänst och lagstiftningen skärpets 1935. 

Personer blev nu tvungna att hysa djup samvetsnöd för att få ansökan om vapenfri tjänst beviljad och 

dessutom minskades möjligheten till civil tjänstgöring. Anhängare av Jehovas vittne var en stor grupp 

som vapenvägrade av religiösa skäl. De totalvägrade och ville inte ha vapenfri tjänst. Under 1950- 

och 1960-talen var det årligen 150 stycken Jehovas vittnen som dömdes till fängelse för totalvägran. 

Statsmakten löste detta ”problem” genom att 1966 temporärt olämpligförklara Jehovas vittne för 

krigstjänst, liksom man gjort med alkoholskadade och asociala personer. År 1966 antogs en ny lag 

om vapenfri tjänst och genom den skildes de vapenfrias tjänst från vanlig värnpliktstjänstgöring och 

den betraktades istället som en särskild tjänsteplikt. Den vapenfrie/samvetsömme skulle fullgöra en 

                                                   
46  Carlman 1999 s.8  
47 Dahlström och Söderberg (Red.) 2002 s. 61-65  
48 Försvarsmakten.se. Värnpliktens ursprung.  http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-
historia/varnplikt/varnpliktens-ursprung/ (hämtad 2016-10-16) 
49 Försvarsmatken.se. Värnplikt. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/varnplikt/ (hämtad 2016-
10-16)  
50 Gummesson, Jonas. Svd.se Utredning: Värnplikt återinförs i Sverige 2019. 2016-08-31. 
http://www.svd.se/utredning-varnplikten-tillbaka-2019--for-bade-kvinnor-och-man/om/forslaget-om-ny-varnplikt 
(hämtad 2016-10-16)  
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tjänstgöring som var vapenfri men som samtidigt var betydelsefull för samhället. I samband med den 

nya lagen skapades vapenfrinämnden som skulle hantera ansökningarna om vapenfri tjänst och på så 

sätt avgöra de sökandes samvetsnöd. I slutet på 1960-talet ökade antalet totalvägrare på grund av den 

antimilitaristiska fredsrörelse som spred sig bland annat som en konsekvens av kriget i Vietnam. 

Statsmakten svarade med en utredning av vapenfrilagstiftningen som startade 1973. Efter utredningen 

reformeras lagen så att kravet på den ”djupa samvetsnöden” ersätts och blir krav på ”personlig 

allvarlig övertygelse” istället. Från 1978 skulle den vapenfria fullgöra tjänst som var betydelsefull 

under beredskap och i krig. År 1991 förenklades processen ytterligare för den värnpliktiga att få 

vapenfri tjänst på grund av sin allvarliga övertygelse mot att använda vapen mot någon annan.51  

 

1.7 Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen som presenteras berör manligt och omanligt i relation till värnplikt och krig, 

både i svenska forskning och internationell forskning. Dessutom presenteras en forskning på de etiska 

argumenten för att vapenvägra samt en undersökning av Svenska freds- och skiljedomsföreningens 

inställning till värnpliktsfrågan ur ett historiskt perspektiv. I dagsläget är forskningsområdet kring 

manligt och omanligt i relation till krig och värnplikt väl beforskat och urvalet av denna forskning 

har fått vara strängt selektivt. Inför undersökningen har det dock inte gått att lokalisera tidigare 

forskning som utgår enbart från de tidskrifter eller organ för Svenska freds- och skiljedomsföreningen 

som utgör källmaterialet för den här undersökningen. Med hjälp av forskningsläget förstärks också 

hypotesen att det kan uppstå en konflikt mellan att vägra vapen och de manliga idealen, då andra 

undersökningar anser sig ha lokaliserat en sådan konflikt.   

 

1.7.1 Svenska freds- och skiljedomsföreningen och frågan om värnplikt  

Jederlund skriver om värnplikt i Säkerhetspolitiskt faktahäfte (SÄK) utgivet av Svenska freds- och 

skiljedomsföreningen. Jederlund ger en kort presentation av värnpliktens framväxt i Sverige och hur 

den ser ut idag och redovisar hur Svenska freds sett på värnpliktsystemet sedan rörelsens startade. 

Redan från början agiterades det flitigt mot värnplikten och frågan drevs flitigt både nationellt och 

internationellt. 1930 skrev föreningen ett manifest till regeringen som avslutas med ”Bort med 

värnplikten”. När det 1933 antogs ett nytt program för Svenska freds- och skiljedomsföreningen finns 

kravet på att avskaffa värnplikten kvar och det finns kvar i föreningens program fram till 1953. Sedan, 

skriver Jederlund, försvinner de direkta kraven på ett avskaffande av den allmänna värnplikten från 

föreningen arbete, och de nämns inte heller i föreningens program. Jederlund skriver att föreningen 

efter andra världskriget kommit att acceptera den allmänna värnplikten och att man istället drivit 

frågan om rätten för de som vill göra vapenfri tjänst. Dock har Jederlund i sin undersökning inte 

kunnat finna att Svenska freds- och skiljedomsföreningen varit för allmän värnplikt.52 

 

1.7.2 Etiska argument för att vapenvägra  

Larsson, forskare vid teologiska fakulteten i Uppsala, undersöker i sin avhandling från 1973 de etiska 

argumenten i den svenska freds- och försvarsdebatten under perioden 1957-1970.53 Källmaterialet är 

dagstidningar, böcker och en enkät. Larsson beskriver att debatten kring vapen och värnpliktsvägran 

intensifierades från 1960-talet bland annat på grund av utgivningen av antologin ”Att vägra döda, att 

                                                   
51 Carlman 1999 s.8-10 
52 Jederlund 1990 
53 Larsson Ellen. Etiska argument i den svenska freds- och försvarsdebatten under åren 1957-1970. Teologie 
Doktorsavhandling. Uppsala Universitetet 1973 
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vägra värnplikt” och fredsorganisationernas ”Civiltjänsteplikt 23 förslag”. Det skedde också en 

förskjutning från att vapenvägra på grund av religiösa skäl till att göra det av politiskt-etiska skäl. 

Larsson delar in de politiska vägrarna i tre grupper. De som representerar en pacifistisk 

internationalism och som vill ägna sig åt konstruktivt fredsarbete som till exempel U-landstjänst. De 

som ser det som helt omöjligt för Sverige att kunna försvara med de system som finns idag och istället 

förespråkar ett folkförsvar av ickevåldskaraktär. Den tredje gruppen är de som har marxistiska 

argument och inte vill försvara ett kapitalistiskt land som Sverige men kan tänka sig att skydda ett 

socialistiskt samhälle där ett annat politiskt system är rådande.54 Larsson sammanfattar sin 

undersökning med att de yngre vägrarna inte godtar de äldres värderingar, vilka de anser vara ihåliga 

och korrupta och som bara leder till förödande katastrof. Dessa ungdomar har högre utbildning än 

genomsnittet i sin generation och har mer kunskap om internationella frågor än den allmänna 

befolkningen. De reagerar starkt på att beslut fattas över huvudet på passiva medborgare. Dessa 

ungdomar är helt enkelt i färd med att skapa nya normer och attityder. De har skapat en bild av hur 

de vill att världen ska se ut och de vill förverkliga den bilden. Deras internationella medvetenhet har 

gjort dem uppmärksamma på antihumana strukturer i samhället. Många anser att antingen dör 

människan av radioaktiv strålning eller av hunger eller så vänder sig människan till det mänskliga 

förnuftet. Lösningen blir en politik som på bygger på nya värderingar. Målsättningen är att skapa fred 

på jorden och ett samförstånd där teknikens resurser ska utnyttjas i rättvis tjänst och inte till vapen 

och krig. Dessa ungdomar förespråkar därför bättre hjälp för att förbättra ekonomiska och sociala 

förhållanden i U-länder och för att utvidga fredsforskningen.55 

 

1.7.3 Manligt, omanligt och en förhandling om manligt medborgarskap  

Den svenska forskningen på forskningsfältet om värnplikt, värnpliktsvägran, vapenvägran kopplat 

till fenomenet manligt och omanligt består av Granströms och Ekerholms forskning om värnplikt och 

vapenfrilagen.56 Både Granström och Ekerholm konstaterar först och främst att värnplikten sågs av 

samhället som den främsta medborgerliga plikten, en rättighet och en heder för varje duglig man och 

de som försökte komma undan definierades som omanliga, fega och forsterlandslösa. Granström 

väljer att återkoppla till Mosses teori om den moderna maskulina framväxten som hör samman med 

framväxten av det borgliga samhället och den nationalistiska rörelsen. Det manliga idealet kom att 

bli ära, heder och mod och detta kan Granström påvisa i sin undersökning.57 Ekerholm väljer att citera 

statsvetarna Erika Svedberg och Annica Kronsell som säger att värnplikt blivit en maskulin plikt och 

att mannen har genom den givits identiteten som nationens försvarare. Normen säger att det är 

mannens plikt att försvara landet. Ekerholm citerar även Susanne Wollinger som menar att värnplikt 

är ett sätt att skola unga män i manlighet på ett individuellt plan. Värnplikten har varit maskulin, 

glamouriserad, homosocial och gjort pojkar till vuxna män och fullvärdiga medborgare.58 Både 

Granström och Ekerholm väljer dessutom att utgå från Connells teori om hegemonisk maskulinitet. 

Det Granström vill visa i sin analys av materialet är de föreställningar om manligt som kommer till 

uttryck i riksdagsmännens och militärens åsikter och hur de skriver om ”de samvetsömma”, detta för 

att finna idealbilder av hur manligheten förstods vid denna tid.59 Ekerholm diskuterar i sin analys hur 

                                                   
54 Larsson 1973 s.116-117  
55 Larsson 1973 s.144-126  
56 Granström Görel. Värnpliktsvägran, en rättshistoriskt studie av samvetsfrihetens gränser i den rättspolitiska 
debatten 1898-1925. Juridisk doktorsavhandling. Uppsala Universitet 2002 och Ekerholm Helena. Plikt och undantag 
vapenfrilagstiftningen och det manliga medborgarskapet i Sverige 1965-1970. Historisk tidskrift 134:1 (2014) s. 31-63 
57 Granström 2002 s.213-221 
58 Ekerholm 2014 s. 31-63 
59 Granström 2002 s.17-18  
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synen på manliga samhällsmedborgaren rättigheter och skyldigheter förändras genom att använda 

teorin kring den hegemoniska maskuliniteten och hon använder vapenfrilagen som analysmaterial.60 

Undersökningens resultat analyseras med samma teori som används av de båda forskarna.  Skillnad 

finns dock mellan undersökningen och de båda forskarnas undersökningar i källmaterial och 

tidsbegränsningar.  

 

Granströms avhandling Värnpliktsvägran är en rättshistorisk studie av samvetsfrihetens gränser i den 

rättspolitiska debatten 1898-1925 om värnplikten i Sverige. Syftet är att fastställa hur 

samvetsfrihetens gränser definieras i riksdagsdebatter, i lagförslag och i utredningar samt att 

analysera den enskilda individens möjlighet att hävda samvetsbetänkligheter i frågan om värnplikt. 

Granström ställer bland annat frågor om vilka föreställningar som fanns om de personer som vägrade 

att delta i försvaret av landet. Författaren vill även veta om det i debatten förekom ett försök att ge en 

förklaring till varför det fanns vissa personer som hävdade samvetsbetänkligheter mot deltagande i 

landets försvar.61 Relationen mellan skyldigheten att delta i landets försvar, som historisk sett 

definierats som en av de mest grundläggande medborgerliga rättigheterna samtidigt som just 

samvetsfrihet enligt 1808 års regeringsform var något som konungen skulle skydda, är grunden för 

Granströms undersökning.62 Med 1902 års skrivelse, som möjliggjorde ”allvarliga 

samvetsbetänkligheter” som argument för att få genomföra vapenfri tjänst, blev det den första 

definitionen av samvetsfrihetens gräns enligt Granström. Enligt den rådande diskursen var de som 

beviljades annan tjänst än värnplikt undantag som staten gjorde, och det var staten som bestämde 

samvetsfrihetens gränser. Statens agerande, förklarar Granström, beror på den rådande föreställning 

om att det var statens intressen som var primära så man skulle uppfylla sina plikter gentemot staten. 

Statens intressen var ett starkt försvar och undantag för ”samvetsömma” ansågs som ett stort hot mot 

detta. Nationen skulle försvaras av män som inte fick betalat utan som skulle ställa upp som soldater 

därför att de var medborgare. Sverige var oroligt för att försvarsförmågan skulle minska om männen 

erbjöds annan tjänstgöring.63 Sett på detta ur ett genusperspektiv och för att svara på frågan om vilken 

bild samhället hade av de som inte ville delta i försvaret skriver Granström att värnplikten sågs som 

den främsta medborgerliga plikten och ord som känsliga, lättpåverkade, veka, osjälvständiga samt 

abnorma och sinnessvaga användes om de ”samvetsömma”. Men de kunde också beskrivas som goda 

medborgare, hederliga och arbetsamma. Ur materialet framträder föreställningen om den 

samvetsömme som en som avviker från normen för accepterat manligt beteende genom att 

vapenvägra. Dock har Granström påvisat att det även förekom beskrivningar av de samvetsömma i 

samma ordalag som för manlighet. Den samvetsömme kunde ses som god och hederlig trots vägran 

mot värnplikt, vilket alltså ifrågasatte en grundläggande norm för manligt beteende. 64 Det är ett 

fenomen som återkommer även i Bibbings forskning som presenteras senare i texten. Förslagen på 

vad staten skulle göra åt de samvetsömma bidrar också till att måla bilden av vilken föreställning 

samhället hade om dem. De som såg dem i en religiös kontext var mer överseende medan de som 

hade statens bästa för ögonen ansåg att försvaret skulle skadas om man tog hänsyn till dem som 

vägrade vapen. De trodde det handlade om en defekt på individen, en abnormitet eller en 
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63 Granström 2002 s.213-221 
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sinnessjukdom och något ärftligt. Det talades om de samvetsömma som martyrer omöjliga att rubba 

i sin övertygelse, men även att de var lättpåverkade och osjälvständiga individer.65 

 

Granström sätter debatten i kontexten av det borgliga 1800-talssamhället som höll på att ersättas med 

ett 1900-talssamhälle med demokrati och modernitet och det går att se värnpliktsvägrarfrågan som 

ett exempel på den modernisering som det svenska samhället genomgick. Motståndet mot att gå de 

samvetsömma till mötes var i början stort men när de konservativas inflytande i riksdagen minskade 

klingade också motståndet av. Det som styrde frågan om undantagsregler fortsatte att vila på den 

konservativa idéen om att individen skulle underordnas statens intresse och att ett starkt försvar var 

kopplat till ett manlighetsideal som krävde lydnad och som inte tillät ett ifrågasättande av statens 

auktoritet. Att värnpliktsvägra sågs som ett sätt att vägra uppfylla sitt medborgarskap, ett 

medborgarskap som hade fokus på skyldigheter och plikter. Granström konstaterar att det handlar om 

heder och ära och i konstruktionen av manlighet som tog sig uttryck under denna period finns en 

tydlig koppling mellan manlighet och försvaret av fosterlandet. Värnplikten skulle uppfattas som en 

heder och rättighet, inte som en börda. Att få försvara landet var en förmån. Granström avslutar med 

att säga att samvetsfriheten i denna diskurs fick underordnas föreställningen om försvaret av landet 

som en ära och som en symbol för manlighet.66  

 

Ekerholm har undersökt hur debatten kring vapenfri tjänst förändrades under 1960-talet och 1970-

talet. Källmaterialet består av förändringar i vapenfrilagen 1966 och 1978 samt de statliga 

utredningarna som föregår förändringarna och debatten kring dem. Ekerholm skriver att i 

värnpliktsvägrarnas problematik ligger en konflikt mellan samhällets och individens respektive 

intressen och rättigheter men det finns också en genusbetingad konflikt om innehåll och villkor för 

den normativa definitionen av det manliga medborgaskapet. I sin analys diskuterar hon förändringen 

av den politiska hegemoniska maskuliniteten i Sverige under 1960-talet och 1970-talet med 

utgångspunkt i vapenfrilagen som blir en indikator på den ideala manliga samhällsmedborgaren.67 

Ekerholm skriver att med den nya lagen 1966 utvidgades tjänstgöringsområdena för vapenfri tjänst 

och vapenfrilagen blev generellt mer generös och strävade även efter en öppnare syn på de 

vapenfrisökandes motiv. Ekerholm menar att fokus på undersökningen är skillnaden män emellan 

med hänsyn till medborgerliga pliktuppfyllelser, men hon skriver också att det finns en ytterligare 

genusdimension. Ekerholm citerar Annica Kronsell som menar att militären och värnplikt är en 

normativ länk mellan soldatskap och maskulinitet, det är en heterosexuell och homosocial miljö som 

upplevs som hotad av normavvikande män. På 1970-talet utmanas denna miljö med debatten om 

kvinnor inom försvaret och samhällets radikalisering på 1970-talet och ett ökat antal ansökningar om 

vapenfri tjänst ledde till en ny debatt och en ny utredning kring vapenfrilagstiftningen. Den nya lagen 

innebar att myndigheten skulle ta de sökandes ord på större allvar. Lagen från 1966 hade föreskrivit 

att de män som vapenvägrade helt skulle ge upp den maskulina försvararrollen och all våldsutövning. 

Den nya lagen gjorde ett ställningstagande som innebar att man inte uteslöt att vapenfri tjänst kunde 

spela samma roll. ”Djup samvetsnöd” som argument byttes mot ”allvarlig övertygelse”. Ekerholm 

påvisar också att man kan se skillnad i synen på individens medborgerliga plikt i undersökningarnas 

namn. Utredningen för lagen 1966 hette Vapenfritjänst och inför nästa lagändring hette 

undersökningen Rätten till vapenfri tjänst. Vapenfri tjänst sågs 1973 som en rättighet och inte som 
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ett undantag. Till sist utökades tjänstgöringsområdena så att de som vägrade krigsberedskap eller 

totalförsvaruppgift ändå kunde genomföra vapenfri tjänst. I Ekerholms avslutande diskussion slår hon 

fast att den idémässiga förändringen i lagen visar på en ny och bredare definition av den manliga 

medborgerliga pliktens innehåll och idéen om den samhällsnyttiga mannen.68  

 

Ekerholm delar upp de som vapenvägrade i tre grupper med utgångspunkt i hur samhället ser på dem: 

”De religiösa” som var abnorma men inte var en hotfull alternativ maskulinitet. ”De politiska 

vägrarna” som sågs som kommunister, men som vid denna tid präglades av ett hårt och revolutionärt 

maskulinitetsideal och ansågs därför inte vara ett hot. ”De etiska vägrarna” som ansågs fullt kapabla 

och rationella i enlighet med rådande hegemonisk maskulinitet men som ändå inte ville fullgöra sin 

maskulina plikt. Ekerholm kan dock visa i sin undersökning att under perioden skedde en förskjutning 

av den sammantagna bilden av vapenvägrare. Först sågs de som maskulinitetsavvikare med udda 

övertygelse och känslomässiga problem för att sedan ses som bildade, självständiga och 

samhällsintresserade. Idéen om väpnad värnplikt som maskulin invigningsrit utmanades liksom 

militärens lämplighet att uppfostra kritiskt tänkande medborgare. Ekerholm skriver också att 

förändringen bör ses i ljuset av 1970-talet mansrörelse som gjorde upp med den destruktiva 

maskulinitetens ideal. De som vapenvägrade måste dock fortfarande acceptera och uppoffra sig att 

utföra de totalförsvarsplikter som ålades dem utan att de sågs som hotfulla avvikare. Det fanns en 

politisk strävan att få så många som möjligt att underkasta sig den medborgerliga plikten och ett sätt 

att göra det var en anpassning av pliktens innehåll, vilket resulterade i att tjänstgöringsområdena 

ökade och definitionen av den manliga medborgerliga plikten vidgades.69  

 

1.7.4 Den internationella forskningen  

På det internationella forskningsområdet finns det en rad forskare som både berört frågan om manligt 

och omanligt kopplat till det militära och värnplikten. Den internationella forskare vars forskning 

visat sig vara relevant för undersökningen är Bibbings, som även han har använt teorin kring 

hegemonisk maskulinitet i sin forskning. Bibbings forskning handlar om bilden av manlighet under 

första världskriget och bilden av soldater och vapenvägrare.70 Tidigare forskning, skriver Bibbings, 

har bara sett på kriget och soldaterna som politiska spelare och inte som könsvarelser. Bibbings menar 

att kön finns i alla aspekter av socialt, kulturellt och politiskt liv och genom att titta på krigstidens 

versioner av manlighet bidrar han till den forskningen och ingen har inte heller tidigare tittat på 

vapenvägrare som män.71  

 

Bibbings undersökning blir en genomlysning av hur man såg på de två olika typerna av manlighet, 

soldat eller vapenvägrare. Första världskriget påverkade konstruktionen av manlighet och gjorde att 

soldatskapet blev det enda sättet att vara verkligt manlig. Enligt Bibbings bygger rekryteringen av 

soldater under första världskriget i England på att man ställde upp frivilligt. Propaganda var en viktig 

del i att skapa en bild av mannen som någon som ställde upp i kriget för att det skulle komma frivilliga 

till armén och så att man på så sätt kunde vinna kriget. Det uppstår därför ett slags 

könspropagandakrig mellan vapenvägrare och soldater. Kriget romantiserades och propaganda 

lockade med patriotiska äventyr. Unga pojkar skulle bli heroiska män genom kriget och uppfylla den 
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viktiga fosterlandsplikten. 1916 förändrades detta med The Military Service Act som inkallade alla 

krigsdugliga män. De som inte ville inställa sig fick försvara sin anledning inför en tribunal och det 

gick att slippa tjänst om personen var sjuk, var en viktig arbetare eller hade en genuin vapenvägran. 

Utan ett godkännande från tribunalen sattes personen i fängelse. På papperet såg detta bra ut men 

Bibbings visar att vapenvägrarna behandlades orätt och illa i såväl tribunalen som i samhället, i 

fängelser samt inom det militära. Man såg på vapenvägrare som feminiserade, inte riktiga män, och 

att de till och med saknade mänskliga egenskaper som kunde finnas hos båda könen. Enligt Bibbings 

kallas det för att de var unmen. Vapenvägraren ansågs också vara brottsling och landsförrädare 

eftersom kriget sågs som en internationell tävling. Allmänheten hetsades att förstöra för 

vapenvägrarna genom att avbryta deras möten och liknande åtgärder. Argumentet kristendom 

användes mot vapenvägran då det ansågs att själva essensen i kristendomen vara att kriga. 

Vapenvägran bidrog också till en rädsla för att den engelska manligheten och det starka psyket var 

hotat. Detta går att se bland annat i hur vapenvägrarna porträtterades, det vill säga som psykiskt och 

fysiskt svaga varelser. Soldaten däremot beskrivs som psykiskt stark och stoisk. Han var i motsats till 

vapenvägraren en man av kraft och handling. Vapenvägrarna var ett hot då de var onaturliga män, 

onödiga män och inte bara omanliga utan till och med sämre än en kvinna, som ställde upp för 

militären på andra sätt.72   

 

Efter att ha kartlagt bilden av de manliga soldaterna och de omanliga vapenvägrarna har Bibbings 

också identifierat när det skett ett skifte mellan dessa två. Bara uniformen räckte inte för att leva upp 

till bilden av manlighet som hade skapats hemma. Män i armén misslyckades också med att leva upp 

till den bilden och berättelser om omanliga män i armén spred sig. Det var berättelser om män som 

skadade sig med flit för att slippa vidare tjänst eller män som blev förstörda av granatchock. Kriget 

som representerade manlighet ”feminiserade” istället soldaterna och gjorde dem psykiskt och fysiskt 

svaga istället för att stärka deras manlighet. Att vapenvägra blev istället manligt då vapenvägrarnas 

handlingar sades vara hedervärda och modiga då de var villiga att lida för sin övertygelse. 

Vapenvägrarnas egna förbund skapade propaganda för att omforma bilden av vapenvägraren. Även 

skönlitteraturen och högtstående militärer kunde erkänna modet hos vapenvägrarna. Kristendomen 

kunde även användas som ett argument för vapenvägrarna då vägraren jämfördes med Jesus och 

vägrarna kunde också likställas med martyrer. Ett annat argument var att vapenvägraren sade sig vara 

den äkta typen av patriot, att kärleken till landet gjorde dem till vapenvägrare. Taktiken att beskriva 

vapenvägrarna som hjältar och ärofulla innebär att den underordnade gruppen använder beskrivningar 

av den överordnade gruppen i sin propaganda för att rubba ordningen i den hegemoniska 

maskuliniteten. Heroism till exempel är en del i den överordnade hegemoniska maskuliniteten och 

genom att använda den i propaganda för den svaga gruppen kan social rättvisa nås, menar Bibbings. 

Detta kan ha ökat sympatierna för vapenvägrarna men samtidigt bidragit till att stärka heroism som 

en viktig del i manligheten. Genom propagandan utmanades inte manligheten i sig utan snarare bara 

idéen om vem i samhället som ska anses modig och inte. 73   
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2. Svenska freds propagerar för fred   
 

I den följande undersökningen kommer nu artikelinnehållet från Freden och PAX att presenteras och 

redovisas i fyra olika delkapitel. Delkapitel 1 behandlar värnplikten och delkapitel 2 behandlar 

vapenfrilagen. Delkapitel 3 tar upp frågan om vapenvägrare och det 4 och sista delkapitlet behandlar 

artiklar kopplade till manligt och omanligt. Alla kapitel avslutas med en sammanfattande analys av 

delkapitlets innehåll.     

 

2.1 Propagerande genom värnplikten   
Delkapitel 1 om värnplikten är indelad i två delar. Det är dels en del som handlar om de fakta och 

information som Svenska freds vill ge sina läsare angående värnplikten och dels en del som belyser 

hur föreningen för en debatt kring värnplikten.  

 

2.1.1 Sanningen om den hemska värnplikten   
I både Freden och PAX förekommer flera artiklar som presenterar fakta och som vill ge läsaren 

information om värnplikten. Ett av dessa exempel är ett collage om värnplikt och vägran i PAX. 

Värnpliktens historia presenteras och skribenten skriver att värnplikten vuxit fram från den franska 

revolutionen och att den ersatte ett inköpt skydd från legoknektar. Den nya ordningen syftade till att 

återge rätten till medborgarna att skydda sitt eget land. Det uppdagades snabbt att det inte räckte med 

att ge medborgarna rätten att ställa upp som soldater och snabbt blev det ett system som genom plikt 

tvingade folket att ställa upp. Napoleon gjorde värnplikten till krigsplikt och resten av Europa var 

tvungen att följa det franska exemplet. Nu var det inte längre frågan om att bara försvara och värna 

om dina närmaste. Det allmännas bästa skulle gå före medborgarnas. Skribenten skriver att detta nya 

system skapade förutsättningar för världskrigen. Massbeväpning ledde till masskrig. I Sverige 

användes frågan om värnplikt också som en påtryckning för att få allmän rösträtt. Den som var skyldig 

att gå i krig för landet måste också ha rätt att rösta. En man, en röst, ett gevär. På så sätt engagerades 

många som förut varit motvilliga till värnpliktens idé. Systemet blev mer rättvist då ansvaret för 

försvaret delades lika mellan alla män i landet, skriver skribenten, men realiteten blev att bördorna 

också mångfaldigades.74  I collaget finns även en text från Per Anders Fogelströms bok Söder om 

tullen från 1969 om den svenska värnpliktens minneslund, de utstöttas sista viloplats. Fogelström 

skriver att minneslunden tillkom 1808 då Sverige befann sig i krig med Danmark och Ryssland och 

Gustav IV Adolf lät inkalla unga män i åldern 18 till 25 år och det var ett första försökt till 

värnpliktsarmé i Sverige. De inkallade hade man dock inga förutsättningar att ta hand om. De 

hygieniska förhållandena var usla och många av de unga männen drabbades av rödsot och nervfeber 

innan de nådde fronten. Det fanns inga läkare som kunde ta hand om de sjuka. De skickades till 

provisoriska sjukhus i Stockholm och många dog och begravdes i lunden.  Det påstås att 

myndigheterna inte tordes begrava så många som det här gällde på kyrkogårdarna inne i staden. 75  I 

den sista texten i collaget blir det nästan en parodi på värnplikten. Det är ett utdrag från Emil 

Norlanders memoarer. Norlanders skildring av värnplikten handlar om hur de värnpliktiga från 

överklassen gjorde allt för att smita ifrån, hur oseriöst det kändes med den korta tiden för övning, att 

mycket fokus låg på att skaffa alkohol att ha i vinkällaren i sitt tält, hur man smidigast tog 
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”bondpermission” och hur man innan övningen festade loss på Berns. Norlander beskriver slöseri 

med mat och oseriösa övningar och hur lätt det var att muta sig från besvärande uppgifter osv.76  

 

Per Anders Fogelström fortsätter avglamouriseringen i en ledare i specialnumret av PAX om värnplikt 

och vapenvägrare. Värnplikten leder bara till mer och mer våld. De inkallade värnpliktiga kommer 

till slut att utföra fruktansvärda brott om det blev krig såsom att döda civilbefolkning och föra dem 

in i gaskammare skriver Fogelström. Den som accepterar våldet avhumaniseras och genom att vägra 

vapen säger man nej till detta och det kräver en stark vilja och ett stort personligt ansvar.77 I samma 

nummer presenteras några personer som ställt sig bakom värnpliktens avskaffande. Det är till 

exempel Albert Einstein, Gandhi och även svenska Ellen Key.78  

I Freden finns en informationsartikel om en bistånds- och katastrofutbildning som kan bli användbar 

vid hjälpinsatsarbete i u-länder. Det framgår i artikeln att det föreslagits i riksdagen att vapenfri tjänst 

skulle kunna innebära u-landsarbete, men att detta hittills har fått avslag. I artikeln står det att alla 

svenskar mellan 19 och 26 år är berättigade att söka utbildningen och av de hundra som antogs första 

året var 47 värnpliktiga och 7 vapenfria tjänstepliktiga. Sedan följer information om hur de som är 

intresserade av utbildningen ska söka.79  I PAX finns det en artikel om utbildning av värnpliktiga i 

Norge för vapenfri tjänst och aktivt fredsarbete och som fått gott resultat med många sökande.80 

 

2.1.2  Svenska freds argument mot värnplikten   

Ulrich Herz skriver i en artikel i PAX om tre argument mot den allmänna värnplikten. Han hävdar att 

den allmänna värnplikten är etiskt oförsvarlig. Hans inledande argument är att det är en grundprincip 

i ett demokratiskt samhällsliv att en medborgare inte ska tvingas handla mot sitt samvete. De som 

väljer att fullgöra värnplikten behöver inte redovisa på vilka moraliska grunder man gör det, medan 

en person som vägrar vapen måste det. Herz tycker att samma krav på att bevisa sin moraliska 

ståndpunkt borde ligga på både de som vägrar och de som icke-vägrar. Herz frågar dessutom på vilken 

etisk princip staten kan grunda ett massmord på, då han anser att det är just sådant som värnplikten 

utbildar män till att göra. Han argumenterar för att nödvärnsrätten på det individuella planet inte går 

att överföra på det kollektiva planet. Sedan lyfter han problematiken i logiken att det finns en etik 

som säger att det är ett brott att delta i ett anfallskrig men att det är tillåtet med kollektivt våld i en 

kollektiv nödvärnssituation, det vill säga ett försvarskrig. Detta gör att en soldat för nästan samma 

handling, att kriga och bruka våld, antingen kan dömas till krigsbrott när han medverkat i ett 

anfallskrig eller kan komma undan straff genom att bli en del av det kollektiva nödvärnet som inte 

anses straffbart och innebär att soldaten befrias från sitt moraliska ansvar. Herz menar att antingen är 

alla krig fel eller så är alla krig rätt och den allmänna värnplikten avskaffar både rätten och plikten 

till individuell samvetsprövning. I argument nummer två utgår Herz från hypotesen att den allmänna 

värnplikten vid krig inte kommer att fungera och att den allmänna värnplikten därför är politiskt 

orealistisk. Värnplikten har fram tills nu varit en demokratis värdegemenskap, höjd över politiska 

skillnader, men detta tror samhället inte på längre skriver Herz. Den nya generationen är obenägen 

att acceptera plikten som kommer från staten och för det svenska folket är det inte längre självklart 

vad folket ska försvara. Det finns ingen nationell samling och uppslutning och om Sverige skulle 

tvingas välja skulle inte alla samlas under samma fana utan snarare under en fana åt vänster och en åt 
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höger och så några villrådiga i mitten. Av det blir det svårt att göra en folkarmé. Det fungerar inte är 

den enkla sanningen, avslutar Herz. Det tredje och sista argumentet är att den allmänna värnplikten 

är krigstekniskt föråldrad. Herz ger exempel på olika länder som övergett en värnpliktsarmé för en 

yrkesarmé och han frågar sig vad man ska ha värnpliktsplutoner till i ett modernt krig. I bästa fall är 

de bara i vägen! Om Sveriges största städer faller hjälper det inte att ha utbildade värnpliktiga runt 

om i skogarna på landsbygden. Herz avslutar sin debatt med att fråga sig vad som finns kvar av den 

stolta folkarmén på denna allmänna värnplikts grund. Ett restlager att realisera?81  

 

Ulrich Herz ger sig också på att debattera mot en skrift av Nils Sköld - ”Värnplikt och folkförsvar”-i 

PAX. Herz påstår att Sköld inte har ett enda sakligt argument i frågan för värnplikt och folkförsvar 

utan att han bara deklarerar sin åsikt. Herz beskyller också Sköld för att leva kvar i en förfluten värld 

och att vara omodern i sitt tänk. Den svenska ståndaktiga tennsoldaten förväntas kunna göra 

underverk om ett krig kommer och det som Sköld beskriver är något snyggt, idylliskt, rakt, renhjärtat 

och ursvenskt menar Herz. Herz avslutar med att skriva att det finns två skäl för varför människor 

företar sig saker; ”Ett som låter vackert och så det verkliga” men när Sköld rekommenderar ett 

folkförsvar, det vill säga värnplikt, finns det bara ett skäl och det är att det låter vackert.82 

 

I en artikel i Freden för Sven Andréasson en debatt om tre värnpliktsalternativ och vad de betyder. 

Artikeln verkar vara skriven för att väcka tanken om på vilka grunder valet av inställningen till 

värnplikt görs och vilka konsekvenser detta får. De tre valalternativen som Andréasson anger är att 

genomföra den traditionella värnplikten, att söka vapenfri tjänst eller att totalvägra. Valet kan ses från 

tre olika principer och nivåer och innebär olika saker för de tre olika alternativen. Det kan ses från 

principiell nivå, det vill säga att förhindra krig, en personlig nivå där vikten ligger på den personliga 

aversionen att skada en annan människa eller på en oengagerad nivå. Andréasson skriver att om valet 

styrs av en oengagerad nivå leder det till att den inkallade underkastar sig traditionell värnplikt. Om 

det är en personlig aversion som styr valet så är det naturligt att söka vapenfri tjänst. På en principiell 

nivå blir det ingen skillnad att vara värnpliktig eller ha vapenfri tjänst eftersom båda är att avstå 

samröre med det militära och båda är för att förhindrar krig. Det blir dock en personlig skillnad då du 

antingen bidrar i en vapenfri del av krigsmaskineriet eller väljer att avstå det helt.83  

 

2.1.3 Sammanfattande analys  

Den tendens och värdering som lyser igenom i artiklarna om värnplikten handlar om att 

avglamourisera värnplikten genom känsloargument. I texterna svartmålas idéen om värnplikten, att 

den från början fungerade dåligt, ogillades av folket och bara ledde till krig och hemskheter samt att 

den dessutom i Sverige avvändes som påtryckningsmedel för allmän rösträtt. Fogelströms text om 

den tidiga värnplikten är inte speciellt smickrande och Norlanders text gör värnpliktens system till ett 

skämt. Ingenstans lyfts värnpliktens eventuella positiva sidor fram. Att avglamourisera värnplikten 

blir ett sätt för föreningen att propagera mot den och att få läsarna att ändra uppfattning om 

värnplikten. Att värnplikten innan dess, och även under perioden, är något som snarare glamouriserats 

i samhället framkommer i Granströms och Ekerholms forskning. Fogelström drar i en annan artikel 

en parallell mellan förintelsen och värnplikten, samtligt som han lyfter fram vapenvägrarna som 

starka individer som inte faller för grupptryck. Förutom avglorifieringen och försvaret av de som 
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väljer att vapenvägra ger Svenska freds också exempel på kända förebilder som är emot värnplikten 

för att även på det sättet inspirera sina läsare. Till sist informeras det också om försöken att skapa 

alternativ till den väpnade värnplikten i form av U-landstjänst och annat fredsarbete. Svenska freds 

hoppas kanske att få de unga männen bland medlemmarna eller de som köpt tidningen att börja ställa 

krav på att kunna välja U-landstjänst istället för väpnad värnplikt genom att informera om att det finns 

för att på så sätt få dem att utöva påtryckning på de som kan fatta beslut i frågan.  

 

Vapenvägrarna försvaras dessutom av Svenska freds i artiklarna genom att de beskrivs med positiva 

ordalag. Ett exempel är när Fogelström skriver om att den som accepterar våldet samtidigt kommer 

avhumaniseras och att det krävs en stark vilja och ett stort personligt ansvar att säga nej till våldet 

och till vapen. Att tala om vapenvägrarna på detta sätt är något som återkommer genom alla kapitel 

och som kommer diskuteras mer ingående i undersökningens analys. För att avglamourisera används 

även en rad etiska och förnuftiga argument mot värnplikten. Exempel på det är de argument som 

presenteras i Herz artikel där han avslutar med att säga att värnplikten kan säljas ut billigt på rean för 

så dåligt fungerande är den och för att den inte är något att ha. När Nils Sköld försöker beskriva 

värnplikten i positiva ordalag beskylls han för att ha argument som enbart låter vackra men att de 

förutom det är helt värdelösa. Det renhjärtade, raka, hjältemodiga ursvenska stämmer väl med den 

bild av soldaten som presenteras i tidigare forskning. De egna argumenten mot värnplikt lyfts fram 

som starka och motståndarsidans argument anses vara tomma och ihåliga. Läsaren erbjuds dessutom 

genom Sven Andréassons debattartikel olika argument och perspektiv för att själv reflektera över 

värnplikten. Den värnpliktiga soldaten beskrivs både som en deltagare i massmord och som en person 

som inte styrs av sin egen fri vilja. Det är inte speciellt positivt och det finns inga tendenser att måla 

bilden av soldaten som det manliga idealet och att peka på att värnplikten är en stor heder, det vill 

säga den bild av värnplikten som identifierats av tidigare forskare i forskningsläget.    
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2.2 Propagerande genom vapenfrilagen  
Som nämnts tidigare i bakgrunden beslutar riksdagen 1973 att genomföra en översyn av vapenfrilagen 

från 1966. Förspelet till denna översyn och debatten kring översynen i sig är det som artiklarna i detta 

kapitel främst berör. 1978 kommer sedan en ny vapenfrilagstiftning.   

 

Året innan vapenfrilagutredningen startar skriver Bo Wirmark och Bert Jonsson en motion till den 

socialdemokratiska partikongressen där de för fram sina krav på reformering av vapenfrilagen. Detta 

är en konsekvens av att antalet ansökningar till nämnden om att få vapenfritjänst har ökat liksom 

andelen avslag på ansökningar. Många av de som får avslag hänvisar till politiska motiv, skriver 

Wimark och Jonsson, och i artikeln jämför de med den norska vapenfrilagen där det är en mycket 

lägre avslagsfrekvens på ansökningar just för att lagen är formulerad annorlunda. Wimark och 

Jonsson presenterar ett antal minimikrav vid en revidering av lagen. De vill att begreppet 

”samvetsnöd” avförs ur lagstiftningen då det är svårt att mäta. Skribenterna föreslår den norska 

formuleringen ”allvarlig övertygelse” som de tycker är ett bättre begrepp. Som det ser ut 1972 ska 

övertygelsen/samvetsnöden inte vara tidsbetingad eller situationsbestämd men trots detta ställer 

utredaren frågor om specifika situationer när de genomför sina intervjuer för ett beslutsunderlag. 

Nålsögat för att få sin ansökan godkänd är helt enkelt för smalt och det måste ändras. De som söker 

ska dessutom kunna få hjälp i processen med sin ansökan och vapenfria ska ges tillfälle att utföra 

fredsskapande och samhällsnyttigt arbete som inte är kopplat till ”i händelse av krig”. Därför ska U-

landstjänst vara ett tjänstgöringsalternativ. Staten ska även överta hela ansvaret för kostnaderna för 

de vapenfrias utbildning och tjänstgöring.84   

 

När det väl beslutats om en översyn av vapenfrilagen i riksdagen 1973 skriver Per Anders Fogelström 

och Karl-Axel Elmquist i ledaren för PAX att nu äntligen har riksdagen beslutat om en översyn av 

vapenfrilagen. De skriver att en ”översyn” inte är tillräckligt utan att det i den nya lagen kommer 

krävas en ny syn på vapenvägran! Lagen, som den ser ut nu, medför att de som kan tänka sig bruka 

våld för sitt eller sina käras beskydd visar att det inte skulle vara ett samvetsproblem för dem att 

genomföra värnplikten. Den gamla lagen bygger på ett synsätt som förutsätter att den vapenfrie är 

nöjd med att han slipper vara med. Men så behöver inte vara fallet för personen i fråga kan vända sig 

mot att vara med i ett system uppbyggt av massdödande och massförstörelse men inte mot att ställa 

upp för samhället och bidra med sin del. Lagen måste ta hänsyn till det politiska allvaret i en icke-

våldslig grundinställning. De vapenvägrare som döms idag döms på lösare grunder än brottslingar 

menar skribenterna och avslutar med att kalla den nuvarande lagen för en u-lag, underutvecklad, usel, 

utanför normal rättvisa.85  Bernt Jonsson skriver att han känner både glädje och en oro när det gäller 

den beslutade översynen. Oron ligger i vagheten i riksdagsbeslutet och Jonsson kräver att medlemmar 

från fredsrörelsen ska vara med i utredningens sammansättning av personer.86 Ansgar Eeg-Olofsson 

för en fortsatt debatt om ”djup samvetsnöd” i PAX. Där argumenterar han om svårigheten att fastställa 

arten av och grunden för ”djup samvetsnöd”. Samma kritik av den typ av frågor utredarna ställer till 

den sökande framförs igen samt att formuleringarna i lagen är för oklara. Eeg-Olfosson frågar sig om 

utredarna har tillräcklig psykologisk utbildning eller människokännedom för att kunna ta ställning till 

samvetsnödens allvar?87  
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I en artikel om vapenfrilagens anatomi kommer Ulrich Herz fram till att den från början till slut är 

felkonstruerad. Herz upprepar uppmaningen att det behövs en ny syn och inte bara en översyn av 

vapenfrilagen. Väldigt länge har värnplikten varit självklar för unga män. Den allmänna värnplikten 

har ansetts mer demokratisk än att ha en yrkesarmé. I vapenfrilagens historia fick staten först 

acceptera de religiösa vägrarna, sedan tvingades staten acceptera de etiska vägrarna. Lagstiftningen 

styrdes dock av rädslan för värnpliktssmitare, att försvaret skulle upplösas om lagstiftningen var för 

tillåtande. Under rubriken ”Onormalt att vara samvetsöm?” skriver Herz att ”djup samvetsnöd” 

ansågs vara kopplat till den halvt kliniska personlighetsdiagnosen ”samvetsöm”. Den sökande måste 

vara dokumenterat avvikande på gränsen till något konstig för att få vapenfri plikt vilket bedömdes 

som konstigt och nästan onaturligt. Herz skriver att det finns flera bevis för att man från både moralisk 

och intellektuell synpunkt ansåg det vara en självklarhet att en ”normal” person var villig att försvarar 

sitt land. Den som inte var villig uppvisade ett beteende som var så tokigt så att det inte kunde 

sanktioneras av samhället.88 Det har varit svårt, skriver Herz, för samhället att acceptera etiska 

principer för vapenvägran. De var ett hot mot samhället och betydde deras ställningstagande att de 

som genomförde värnplikten saknade etik? Enda lösningen var att tygla vapenvägrarna ordentligt! 

De som haft en religiös anledning att vägra har redan ansetts irrationella, och här var lagen mer liberal, 

men den var snävare mot de med en ståndpunkt framsprungen ur samhällsetiska grunduppfattningar. 

En bättre vapenfrilagstiftning skulle befria samhället från konflikten att sätta en person som följer sitt 

samvete i fängelse. Att följa sitt samvete anses i allmänhet vara en dygd i ett civiliserat samhälle. 

Herz avslutar med att hävda att lagen idag är konstruerad på ett sätt som inte står i samklang med 

värderingarna i det svenska samhället och han uppmanar till att försök bryta sig ur den olyckligt snäva 

nationella traditionen på området!89  

 

I temanumret av PAX om värnplikt och vapenfrilagen skriver Oskar Lindkvist, medlem av 

vapenfrinämnden, om sina arbetsuppgifter i ett försök att redogöra för vapenfrinämndens arbete och 

bemöta den kritik nämnden fått i debatten. Det blir också ett sätt att ge information om processen till 

de bland PAX läsare som kanske funderar på att söka vapenfri tjänst. Lindkvist inleder sin text med 

att säga att samhället gör klokt i att lyssna till den unga generationen och att debatten om 

vapenfrilagen är ett exempel. Lindkvist skriver att ansökningarna till nämnden fått en seriösare 

karaktär, utredarna har fått bättre utbildning och att ansökningarna har blivit mera personligt hållna, 

vilket underlättar vid bedömning. Lindkvist skriver även fram komplexiteten i bedömningen och hur 

svårt det är för nämnden att göra bedömningarna. Artikeln avslutas med att Lindkvist berättar om den 

översyn av vapenfrilagen som är på gång och att det definitivt är stötande i ett rättssamhälle som 

Sverige att sätta ungdomar i fängelse på grund av att de ej förmår att klara av vapentjänst. 90  

 

Mats Danäs refererar i en artikel i PAX från ett vapenfriseminarium som ägde rum i oktober 1974 där 

främst frågor om vapen- och värnpliktsvägran diskuterades.91 Bo Dahlner skriver i Freden att 

Nordens mest konservativa vapenfrilag är den svenska, något som konstaterades vid detta 

seminarium. Sverige har det krångligaste utredningsförfarandet och i övriga skandinaviska länder 

kallas den vapenfria tjänsten för civiltjänstplikt. Vid seminariet bestämdes också att ett skandinaviskt 

samarbete mellan vägrarorganisationer skulle etableras.92 På seminariet talade Per Anders Fogelström 
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om värnpliktens och vapenvägrarnas mörka historia och han avslutade med att säga att kampen för 

vapenvägrarnas sak kommit en bra bit på väg men att det fortfarande behövs en debatt om 

värnpliktsvägran som en mänsklig rättighet. Ulrich Herz fortsatte med ett föredrag om ”Varför 

tolereras vapenvägrarna i samhället?” och berättade att nästan alla i-länder har en lag om vapenfri 

tjänst men att detta inte är en konsekvens av fredsvänners arbete utan något som kommit till av andra 

anledningar. Dessa kan vara en konsekvens av åsikten att staten inte är överordnad individen, av 

religiösa anledningar, eller av att samhället faktiskt har ansett att vapenvägrarna är ”hederliga och 

präktiga personer” som tar ställning mot vapenbruk och att bara bovar och inte vapenvägrare skulle 

kastas i fängelse. EU-parlamentets resolution, att vapenvägran grundad på religiösa, etiska, 

moraliska, humanitära, filosofiska eller likande argument är en mänsklig rättighet, används också 

som argument för att förändra vapenfrilagen. Sedan talade Oskar Lindkvist om vapenfrinämndens 

arbete och uppmuntrade fler av de som ansöker om vapenfri tjänst att i sin ansökan använda 

möjligheten att kommentera och lämna synpunkter på utredarnas arbete och slutsats innan detta går 

till nämnden för beslut. Lindkvist upprepar återigen att den nya vapenfrilagen inte bör ha fängelse 

som påföljd och att de tjänster den vapenfrie kan få ska utvidgas till att omfatta barn- och 

ungdomsarbete samt religiös eller politisk verksamhet. Danäs artikel avslutas med en ruta med 

rubriken ”Viktigt för vapenvägrare” där det står att det är viktigt att kommenterar utredarnas slutsatser 

samt att de som ansöker ska ange medlemskap i SFSF eller en i religiös organisation då det styrker 

trovärdigheten i ansökan om vapenfri tjänst. 93  

 

I en annan artikel skriver Bo Dahlner om fredsrörelsens synpunkter på vapenfriutredningens direktiv 

och utredningens sammansättning. Om utredningen tar hänsyn till de tre huvudorsaker för 

totalvägran, alltså att vägra även vapenfri tjänst, som Dahlner anser sig ha funnit så kommer 

totalvägrarproblematiken minimeras. Den första orsaken är att den sökande får avslag på ansökan om 

vapenfri tjänst och på grund av övertygelsen att han inte kan bära vapen och därför får vägra 

värnplikten helt. Den andra orsaken kan vara de nuvarande tjänstgöringsalternativen och den tredje 

orsaken är att motiven inte finns i lagen. De krav som Dahlner sedan framför på den nya lagen är 

praktiskt taget samma minimikrav för revidering som framfördes av Wirmark och Jonsson i PAX från 

1972. Dahlner anför samma argument som framförts tidigare i debatten, det vill säga att ordet ”djup 

samvetsnöd” ska plockas bort, att fängelse inte ska vara ett straff och att utredarna i vapenfrinämnden 

ska få bättre förutsättningar.94  

 

I samma nummer av PAX uttalar sig Ulrich Herz återigen om översynen av vapenfrilagen och 

argumenterar för att värnplikten i sig utgör en anomali, en avvikelse från det normala, och att 

värnplikten inte längre står i samklang med de samhällsmoraliska principerna. I översynen bör 

möjligheten att ha politiska argument för att söka vapenfri tjänst utredas grundligt skriver Herz. FN 

har uttryckligen bannlyst krig som ett sätt att lösa konflikter. Herz skriver att krigshandlingar inte 

längre är en ”ärofull plikt” på statens befallning utan krig och krigsaktioner anses av världsopinionen 

vara brottsliga och detta har bland annat Nürnbergrättegångarna bevisat. Där dömdes individer för 

sitt kollektiva handlade, det vill säga att medverka i krig, som krigsbrott. 95  
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I Freden skriver Tomas Magnusson kritiskt om vapenfriutredningen. Utredningen har fått så svaga 

direktiv att det kanske inte ens blir en utredning och Magnusson uppmuntrar Fredens läsare att 

försöka påverka detta.96 På temat ”göra skillnad” berättas det i Freden om en kamrat- och 

intresseförening för vapenfria tjänstepliktiga vid civilförsvarsskolan Rosenberg med ca 70 

medlemmar. Föreningen är öppen för alla och den är politiskt och religiöst obunden. Föreningen har 

som syfte att skapa samhörighet, tillvarata fackliga intressen, hjälpa till med rådgivning i 

vapenfrifrågor samt att sprida pacifistisk ideologi och litteratur. Föreningen anser bland annat att den 

information som vapenvägrarna får från statsmakten är minimal och att utredningsförfarandena är 

förödmjukande.97  

 

2.2.1 Sammanfattande analys   

 I debatten om vapenfrilagen försöker Svenska freds underlätta situationen för vapenvägrarna och 

visa på de orättvisor som finns i den nuvarande vapenfrilagen. Föreningen efterlyser en ny syn på 

vapenvägran. Det blir ett sätt att propagera för fred då det innebär att fler kan vägra vapen utan att 

hamna i fängelse med en bättre vapenfrilag. Hela debatten går ut på att försöka åstadkomma en lag 

som underlättar för de som söker vapenfri tjänst att få den beviljad och att politiska ställningstaganden 

ska räknas som argument nog för att vägra vapen. Svenska freds vill att begreppet ”samvetsöm” 

plockas bort ur lagen och ger exempel på bättre alternativ från den norska vapenfrilagen. Inte bara 

Norges vapenfrilag utan även EUs resolution om vapenvägran och FNs ställningstagande mot krig 

och krigsbrott samt Nürnbergrättegångar används flitigt som argument för förändring i vapenfrilagen. 

Den gamla lagen sägs grunda sig på en omodern syn på vapenvägrare som inte stämmer överens med 

den nya syn och de nya värderingar som finns i samhället. Den gamla lagen är en konsekvens av 

samhällets rädsla för vapenvägrarna som setts som ett hot och lagen bygger på en tradition som landet 

borde frigöra sig ifrån. 

 

Föreningen vill dessutom att den tjänst som den vapenfria ska utföra ska kännas meningsfull. Den 

medborgliga plikten ska kunna utföras även av män som vägrar vapen och det arbete de ska utföras 

ska kännas meningsfullt för samhället. Detta liknar de tendenser att utvidga innehållet i den 

medborgliga plikten som Ekerholm diskuterar i sin forskning. Dessutom försvarar Svenska freds de 

män som väljer att vapenvägra och bemöter kritiken att de skulle vara lata eller att de försöker smita 

undan med att de har en stark övertygelse och att de för denna övertygelse döms till orättvisa straff. 

Vapenvägrarna vill dra sitt strå till stacken lika mycket som de som accepterar värnplikt, om än inte 

ännu mer, men utan vara beväpnade. Föreningen strävar även efter en mer rättvis process med bättre 

utredningsförfaranden och tydligare lagtexter och ifrågasätter stark fängelsestraffet. Fogelström och 

Elmquist skriver att vapenvägrare döms på lösare grunder än brottslingar. Artikeln av Oskar Lindkvist 

kan ses som ett försök att visa att även Vapenfrinämnden tycker att fängelsestraff är ett för hårt straff 

för vapenvägrarna. Till sist finns det en stark uppmuntran till läsarna att se att det är möjligt att söka 

vapenfri tjänst. Det finns också exempel på att föreningen försöker hjälpa personer som funderar på 

att söka vapenfri tjänst att lyckas genom att ge information och användbara råd. Föreningen försöker 

också uppmuntra vapenvägrare att organisera sig och genom att visa på hur viktigt det är. Texterna 

försöker inge hopp om en bättre framtid för vapenvägrarna eftersom Svenska freds kämpar för deras 

sak.  
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2.3 Svenska freds om Vapenvägrare  
Den information om vapenvägrare som presenteras i tidskrifterna handlar mycket om att informera 

om de vapenvägrandes situation och om vad Svenska freds gör för vapenvägrarnas sak. I en artikel 

informeras läsaren om att rätten att vapenvägra av samvetsskäl erkänns i de flesta civiliserade läder.98 

I ett nummer av Freden presenteras hur vapenvägrarstatistiken har förändrats under tiden 1967-1971. 

Det är det religionssociologiska institutet som genomfört undersökningen så statistiken handlar dels 

om relationen mellan religiösa-etiska vägrare och dels om relationen mellan de olika religiösa 

samfunden. De etiska vägrarna har nästan fördubblats mellan 1967 och 1971 och sedan åter igen 

fördubblats mellan 1971 och 1972. I artikeln presenteras också fakta om att antalet återtagna 

ansökningar har fördubblats. Detta förklaras med att vetskapen om att det är svårt att få ansökan 

beviljad gör att man ger upp samt att intresset för totalvägran, alltså att inte söka vapenfritjänst, har 

ökat.99 Statistik från försvarsdepartement visar också på en ökning av antalet ansökningar, avslag och 

beviljade ansökningar. 100 I Freden finns det en artikel som handlar om att hovrätten frikänt en vägrare 

som fått en ogiltig kallelse och därför kunde frikännas då han vägrat mot en felaktig kallelse. Det är 

en viktig dom för vägrare att känna till skriver Tomas Magnusson.101  

 

Tidskrifterna informerar också om att eftersom att frågan om vapenvägran blivit mer aktuell i 

samhället då vapenvägrarna har ökat mycket de senaste åren efterfrågas nu en vägrarorganisation, en 

slags facklig organisation för aktiva vapenvägrare och tjänstgörande vapenfria. Det informeras även 

om sådana organisationer som existerat de senaste åren. 102 Det ges även ett exempel på en sådan 

organisation eller kontaktgrupp som har bildats på fängelset Skänninge-anstalten. Gruppen diskuterar 

vapenvägrares rättigheter och skyldigheter och har även antagit två resolutioner. Den ena lyfter det 

orimliga i fängelsestraff för vapenvägran och ställer krav på ett fredsfrämjande alternativ till militär 

värnplikt. Den andra resolutionen framför ett krav på att militärpsykologen Jan Agrell ska kopplas 

bort från sitt deltagande i vapenfrinämnden.103 Svenska freds uppmuntrar de som vapenvägrar att 

organisera sig och att försöka skapa skillnad. Svenska freds informerar också om vad föreningen 

själva gör för vapenvägrarnas situation genom att till exempel uppmuntra lokalföreningarna i 

handlingsprogrammet för 1973/74 att ha någon som är specialiserad på vapenvägrarfrågor. Det står 

att från centralt håll kan de erbjudas stöd i form av ekonomiskt bidrag, informationsmaterial, handbok 

och hjälp med kontakt med myndigheter och dylikt. De som mönstrar ska kunna vända sig till 

lokalföreningen för direkt rådgivning.104 Det informeras också om att vapenvägrarnas situation och 

kraven på den nya vapenfrilagen diskuterades på årsmötet 1974.105  

 

2.3.1 Att tala för vapenvägrarnas sak   

Debatten kring vapenvägran inleds med en debatt som återges i PAX. Den är publicerad i Tyresö 

tidning och är en reaktion på den lokala fredsföreningens arbete. Föreningen har skickat ut 

information till alla mönstrande i kommunen och informerar dem om andra möjligheter än att 

genomföra värnplikten. En upprörd mamma skriver ett debattinlägg i tidningen och frågar sig om vi 

i Sverige bara ska sätta oss ner och hoppas på fred om landet blir under anfall. Sonen, citerar hon, 
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säger att det känns viktigt med lumpen och mamman fortsätter med att fråga varför ska vi åka 

snålskjuts när de flesta andra ställer upp för landet. Dessutom har Sveriges riksdag beslutat om 

värnplikt påpekar hon. Som slutkläm i inlägget står det ”Vi ska väl inte arbeta för anarki?”. Som svar 

på detta skriver Gösta Flodman från den lokala fredsföreningen att Sverige har beslutat om värnplikt 

men också om att andra värnpliktsformer är accepterade. Föreningen vill upplysa om möjligheterna 

men inte uppmuntra till olagligheter. Flodman svarar att de inte vill åka snålskjuts utan omrusta till 

civilförsvar som kräver minst lika stora uppoffringar som det nuvarande systemet gör eftersom våldet 

är och har bevisats sig vara ineffektivt och inte ett sätt att lösa problem. Flodman frågar om mamman 

tycker att Gandhi och Martin Luther King är fega. Även en vapenvägrare i Sverige måste vara modig 

i sitt ställningstagande.  Åke Sandin, även han från föreningen, skriver att den militära utbildningen, 

trots allt utan förskönande omskrivning, går ut på att man tar livet av andra mammors käcka söner, 

eller andra småsyskon och mammor då dagens tappra soldater i krig ofta dödar fler civila än soldater. 

Anklagelsen att vara anarkister tackar man för. Hellre det än att vara nazistlakejer, gråsossar, 

kommunistmedlöpare eller vänsterextremister avslutar Sandin.106  

 

Lennart Bergfeldt debatterar i Freden om behovet av ett gemensamt och målinriktat uppträdande i 

kampen mot det militära systemet. Bergfeldt anklagar staten och krigsmakten för statistisk 

manipulation och pekar på att antalet obehandlade vapenfriansökningar har ökat och att 

försvarspropagandan i skolorna har ökar. Bergfeldt debatterar för att avskaffa begreppet 

värnpliktsvägran, då det är våldet och inte att värna som föreningen vänder sig mot. Det är bättre att 

använda termen militärtjänstvägran. Bergfelt vill ha en förändring och föreslår därför en 

trestegsmetod, det vill säga tre typer av vägran. Den första är att göra militärtjänst men att bakom 

grindarna upplysa sina kamrater om de negativa sidorna med värnplikten. Den andra är att göra 

vapenfri tjänst och acceptera en tjänst inom totalförsvaret. Det tredje alternativet är att totalvägra, ofta 

som konsekvens av ett avslag på vapenfriansökan. Dessa tre steg kommer i en naturlig ordningsföljd. 

Genom att kritisera inifrån i den osunda och nedbrytande miljön på kasernen når man så många 

värnpliktiga som möjligt. En vapenfriansökan innebär, liksom att totalvägra, en politisk påtryckning 

och ju fler desto bättre. Genom att vägra och genom att fredsföreningarna fortsätter debattera i frågan 

tvingas politikerna att börja prata om frågan. Samhället har i rädsla för att spränga fängelserna inifrån 

med vapenvägrare nu börjat ge totalvägrare samhällstjänst istället, skriver Bergfelt. Debattinlägget 

avslutas med att uppmuntra läsaren att vägra på det sättet som känns mest meningsfullt för honom. 

Alla metoder fyller en funktion.107 Även Ulf Norenius diskuterar språkfrågan då han ombeds att bena 

ut de olika begreppen i samband med debatten om värnpliktsvägran. Eftersom översikten är igång 

kan även språket reformeras, tycker Norenius. Vapenfri tjänst skulle kunna bytas ut mot civiltjänst 

till exempel. Norenius poängterar vikten av att hålla isär begreppen vapenvägrare och totalvägrare 

för att det inte ska uppstå missförstånd i debatten. En som är vapenfri är alltså civil, vilket gör att 

begreppet civiltjänst passar bra för vapenfri tjänst. Värnpliktsvägran innefattar båda begreppen men 

det ställer till det i vissa tolkningar och, som även Lennart Bergfeldt skriver, är militärtjänstvägran 

ett bättre begrepp.108 Även Bo Dahlner uttalar sig i frågan och är positiv till Norenius inlägg men 

menar att begreppet värnpliktsvägran inte inkluderar både vapenvägrare och totalvägrare.109  

 

                                                   
106 Vapenvägran – anarki? PAX nr. 4 (1972)  
107 Bergfeldt, Lennart. Militärtjänstvägran – en ny term. Freden nr. 3 (1792) 
108 Norenius, Ulf Värnpliktsvägran – en språkfråga. Freden nr.2 (1974)  
109 Dahlner, Bo. Värnpliktsvägran – en fråga om härledning. Freden nr. ¾ (1974)  
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Tomas Magnusson skriver i ett debattinlägg i Freden att det begås ett tjänstefel när vapenvägrare 

döms. När en vapenvägrare meddelar att han inte tänker fullgöra sin tjänst klassas detta som ett 

tjänstefel men de som döms för vapenvägran döms istället oftast för lydnadsbrott som har ett kortare 

fängelsestraff. Det är inte ett lydnadsbrott att meddela att soldaten inte tänker fullgöra sin 

militärtjänst. Detta nonchalerar domstol och åklagare och de som vägrar döms alltså efter den paragraf 

som ger det hårdare straffet eller så provoceras den vägrande soldaten att begå lydnadsbrott. Detta är 

tjänstefel av både domare och militär, skriver Magnusson, och avslutar med en uppmaning till de som 

vapenvägrar att ge aldrig upp, att komma ihåg att det är över 1000 varje år som döms på felaktigt sätt 

och att de gemensamt kan sabotera hela detta system.110   

 

De kristna socialdemokraternas rörelse, broderskapsrörelsen, kräver i en artikel av Åke Sandin att 

alla som anser att det strider mot deras övertygelse att bära vapen bör beviljas vapenfri tjänst. 

Rörelsens anser dock att tjänstgöringen bör bli längre för att förhindra okynnesvägran. Detta lyssnar 

inte det militära etablissemanget på utan de anser att en längre tjänstgöringstid kan räknas som ett 

orättvist straff, men de tycker samtidigt att fängelse är ett lämpligt straff. Sandin skriver att många av 

de som fått avslag på sin ansökan om vapenfri tjänst har begärt en längre tjänstgöringstid än vad de 

värnpliktiga har men att ”våra militarister” tycker att de ska straffas enligt lagstiftningen som är 

orättfärdig och godtyckligt tillämpad och som ”stöttar en ihåligt motiverad militärapparat”. 

Alternativet att beordra en längre tjänstgöringstid och på så sätt bevilja vapenvägrarna är ett hot mot 

militarismen och kallas därför för ett straff skriver Sandin. Det militära etablissemanget anser att det 

är en fråga som solidaritet, att försvaret av landet ska göras tillsammans, vilket innebär att de som vill 

ha längre tjänstgöringstid för samhället, men som etablissemanget inte vill straffa med längre tid, ses 

som osolidariska svikare. Sandin skriver att det finns flera sätt att försvara ett land som inte ingriper 

våld och därigenom är solidariskt. Dessutom frågar sig Sandin om det är solidariskt att acceptera en 

improduktiv vapentjänst och träning i massmord på medmänniskor.111 Här är det intressant att påpeka 

att det framförs en åsikt att det inte riktigt går att lita på att vissa faktiskt inte försöker slippa undan 

värnplikten för att de är lata och att det därför behövs en längre tjänstgöringstid.   

 

2.3.2 Vittnesmål från vapenvägrare och om vapenvägrare i fängelse  

I tidskrifterna finns det en rad reportage om vapenvägrare i fängelse. Främst framhålls flera olika 

argument för varför fängelsestraff inte är en accepterad åtgärd på att vapenvägra. Det skildras även 

hur vapenvägrare behandlas i fängelserna. Bo Dahlner skriver att en fängelsepåföljd har som syfte att 

återanpassa individen till samhällets normer. Därför är denna påföljd obegriplig för en vapenvägrare 

då en ideologisk övertygelse inte går att omvända med ett fängelsestraff! 112 Åke Sandin skildrar i 

PAX ett aktuellt fall och en barbarisk lag, som han själv uttrycker det, och skriver att under de åtta år 

som vapenfrilagen funnits har det dömts ut 343 fängelseår till totalvägrare. Sandins exempel är en 

lärare på högstadiet, vid namn Anders, och Sandin frågar sig hur lärarens dom kommer påverka 

eleverna, vilka förmodligen kommer att uppmärksamma dess orättvishet. Diskussion går vidare till 

vad skolan ska lära ut om krig, värnplikt och om att vägra värnplikt. Läroböckerna lär ut om 

kriminalvård och att fängelsestraff handlar om att återanpassa personer till samhället. Hur ska den 

synen kombineras med att vapenvägrare sätts i fängelse för sin övertygelses skull, frågar Sandin. 

Elever som påverkas av icke-våldsbudskapet när de läser om världsreligioner eller FN kanske några 

                                                   
110 Magnusson, Tomas. Tjänstefel när vägrare döms. Freden nr. 1 (1974)  
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år senare hamnar i fängelse. De som istället väljer att acceptera vapentjänst anses normala och en 

utredning av deras motiv behövs inte. Sandin menar att det är svårt att tycka att det överensstämmer 

med vanligt lekmannaförnuft och allmänt rättsmedvetande att neka folk att göra extra lång 

samhällsnyttig tjänst och istället sätta dessa personer i fängelse.113  

 

I PAX informeras läsarna om hur situationen för vapenvägrare ser ut i andra länder så som Spanien 

och Italien. Artikeln inleds med berättelsen om Pepe som var den första icke-religiösa vägraren i 

Spanien 1971 och hur det genomfördes kampanjer för rätten av vägra vapen bland annat av War 

Resisters International. 1974 infördes en lag i Spanien där en vapenvägrare efter 3-8 år i fängelse inte 

kan inkallas mer men då förlorar sina medborgliga rättigheter och det finns ingen möjlighet att göra 

civil tjänst.  1972 fick Italien en lag som reglerade vapenvägran men den fungerar dåligt och 

vapenvägran ser fortfarande som ett brott. Bara religiösa och moraliska skäl godkänns. 

Vapenvägrarna har organiserat sig och de är ungefär 500 stycken året då artikeln skrivs.114 Bert 

Johansson skriver i samma nummer av PAX att i Sverige växer klyftan mellan lagstiftning och 

vapenvägrare och att det sätter sina spår i landets fängelse med fler och fler som fängslas. Johansson 

menar att det är orsaken till den pågående vapenfriutredningen.115 

 

Per Ander Fogelström skriver att vägrarfrågorna åter igen måste tas upp i PAX då vägrarnas situation 

blir allt sämre. Jan Agrell, militärpsykolog och medlem i vapenfrinämnden, föreslår att ”djup 

samvetsnöd” ska bytas ut mot ”personligt nedbrytande” och detta går Fogelström emot och skriver 

att det är väldigt illa att vapenfrinämnden inte tagit avstånd från detta förslag utan istället arbetar 

utifrån det. Fogelström skriver att nu avslår vapenfrinämnden ansökningar från personer som de 

erkänner är pacifister men som utifrån Agrells formulering skulle klara att genomföra värnplikten. 

Dessutom görs detta av en person som inte är utbildad psykolog. Fogelström skriver att den som vill 

ha vapenfri tjänst inte försöker att smita undan utan snarare underkastar sig en massa besvär och tar 

på sig förlängd tjänstgöringstid. Det är alltså helt tydligt att den som vägrar bärs av en övertygelse. 

Vi bör ha rätt att ha en övertygelse att leva i enlighet med den livstro vi har, skriver Fogelström, och 

vi också har rätt att ha en politisk övertygelse och att arbeta för den. Många vägrare har en 

fredspolitisk övertygelse och vill arbeta för en fredspolitik. I diktaturer placeras människor i fängelse 

för sin tros skull och för sin politiska övertygelse. I Sverige är vapenvägrarna trosfångar och politiska 

fångar och de straffas för att de nekar att göra sin plikt. Det man begär av vapenvägran är att avstå 

sin tro och övertygelse och sådant begär man inte i ett civiliserat samhälle som dessutom anser sig 

vara demokratiskt och värnar om rätten till oliktänk.116 I samma nummer av PAX informerar man om 

att 1974 dömdes 840 personer till fängelse för totalvägran och att en tredjedel av dessa hade sökt men 

inte beviljas vapenfri tjänst.117  

 

Som nämnts finns det en rad artiklar som beskriver olika vapenvägrares öden. Vapenvägraren och 

läraren Anders, som Åke Sandin berättar om, ger sitt eget vittnesmål om avslaget på sin 

vapenfriansökan i rätten. Han skriver att motiven och argumenten för att söka vapenfri tjänst var väl 

grundade men att han ändå fick avslag och att nämnden ansåg att han var en helt normal svensk som 

borde kunna lära sig att skjuta och döda som de flesta andra normala svenskar. Anders får frågan i 

                                                   
113 Sandin, Åke. Orimliga domar mot vapenvägrare. PAX nr. 1 (1975)  
114 Norenius, Ulf. Vapenvägrare i fängelse i Spanien, i Italien och i Sverige. PAX nr. 3 (1975)  
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rätten varför han inte överklagat domen och han svarade att han inte ansåg att det var någon idé och 

skriver i artikeln att han ju inte kunde svara att han tycker att nämnden är ett gäng insnöade byråkrater 

som dömer om saker de inte har någon aning om. Anders döms till en månads fängelse och han skriver 

att det tar en svensk domstol bara 25 minuter att döma någon för totalvägran. Utan försvarstal skulle 

det hela vara överstökat på en kvart. I artikeln framkommer återigen påståendet att klarögda 

ungdomar skulle finna domen upprörande och stötande när läroböckerna talat om kriminalvård som 

anpassning till samhället.118  Ett specialnummer av Freden från första maj handlar om vapenvägran 

och framsidan pryds av vapenvägrarmärket ”Det brutna geväret” och med stor text står det ”Inte en 

man, inte ett öre till krigsmakten”. Tidningen inleds med en artikel om arbetarrörelsens svek mot 

fredsrörelsen. Arbetarrörelsen, som från början drev den antimilitaristiska kampen, har nu svikit och 

plakaten om detta syns inte längre i Första maj-tåget. Svenska freds tar därför ställning för en 

ickevåldsrevolution då de vet att kampen mot krig inte kommer att bli framgångsrik förrän den blir 

en del av kampen för ett nytt samhälle. De reser den gamla arbetarparollen: Inte en man, inte ett öre 

till krigsmakten. För att förtydliga ytterligare lyfter Svenska freds den glömda versen i Internationalen 

som handlar om en anti-krigskamp.119 

 

Sven Andréassons vapenvägraröde är det nästa som redovisas i en artikel i PAX. Sven studerade i 

USA efter studenten och är medlem i Svenska freds. Han uppger att hans intressen är litteratur, musik 

och idrott. Han sökte vapenfri tjänst efter en tid som inkallad och i artikeln citeras samtalet med 

utredaren. Sven berättar att han under tiden i USA nått sin övertygelse om att det är fel att bära vapen 

och han även har påverkats av sin religiösa bakgrund. Utredaren frågar om han i en hypotetisk 

situation skulle kunna försvara sig själv och sina nära och kära. Dessutom får Sven svara på hur det 

kändes att bära vapen och på det svarar han att det inte var obehagligt att bruka vapen under den 

perioden han accepterade inkallelsen. I utredarens uttalande står det att hen inte har några tvivel på 

Svens uppriktighet och att hen fått ett positivt intryck av Sven. Dock bedömer utredaren att Sven 

skulle klara av att göra militärtjänst och att ansökan för Svens del troligen mest är en fråga om att 

försvara sina ideal och logiska resonemang. Sven skriver en kommentar på utredarens uttalande och 

ifrågasätter först varför hans uppträdande och utredarens intryck spelat roll för ansökan. Vidare frågar 

han sig om utredaren menar att om de flesta tänker efter och kan uttrycka sig så skulle alla söka 

vapenfri tjänst. Dessutom frågar sig Sven om det hade varit till hans fördel om han visat ett 

uppträdande präglat av svårmod och förvirring och om det hade stämt bättre med Agrells bild av 

personligt sammanbrott och att det verkade som om Sven inte kunde ta hand om sig själv. Sven fick 

avslag och artikeln avslutas med att det står att inte ens den mest övertygade pacifisten tycks längre 

ha en chans att godkännas om han inte samtidigt hotas av psykiskt sammanbrott och då kan avskrivas 

som olämplig.  JO anser att vapenfrinämndens motiveringar vid bedömningen av en människa är 

oåtkomliga för rationell motivering. Artikelförfattaren frågar om det alltså inte längre finns någon 

starkt inskränkt rätt att vägra döda och menar att det verkar som om vi saknar frihet att ha en 

övertygelse och att leva efter den. Sven kunde peka på både religiösa och etiska skäl. Sverige har 

halkat långt efter andra länder och det kommer bli trångt i fängelset. Numera är det bara de svårt 

samhällsfarliga som ska spärras in, de som mördat eller de som nekar att mörda.120 Även fallet C-H 

Grenholm beskrivs i en artikel. Han är präst och har fått avslag på sin ansökan då vapenfrinämnden 

inte ansåg att hans övertygelse var oförenlig med vapentjänst. Skribenten ställer sig frågan om det är 
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rimligt att de som förespråkar våld går fria men att de som arbetar för fred och rättvisa sätts i fängelse. 

Hur är det med religionsfriheten om en person sätt i fängelse på grund av en religiös övertygelse att 

inte bruka vapen? Återigen framförs kravet att ”djup samvetsnöd” måste plockas bort. De enklaste 

kraven på rättssäkerhet kan inte uppfyllas av det nuvarande utredningsförfarandet. En personlig 

deklaration och villighet till längre tjänst borde räcka säger Birger Möller, ledamot 

vapenfriutredningen.121  

 

I första maj-numret av Freden finns en artikel om Rickard Almskoug, en aktiv medlem i Kalmar 

socialistiska ungdomsklubb. 1909 blev han inkallad men eftersom han drev en kamp mot 

våldsamhället och militarismen skrev han ett öppet brev till tidningen Brand där han skriver att han 

vägrar. När han skulle inställa sig och inskrivas sa han att han aldrig tar på sig mördarkappan. Han 

dömdes till fängelse, blev sjuk med erbjöds ingen vård och dog 22 år gammal i fängelset. I artikeln 

finns en bild på hans gravsten och en bild på Almskoug själv och på båda bilderna finns det brutna 

geväret. Det hölls en begravning och tusentals människor visade sitt stöd och fortfarande 1975 hamnar 

människor i fängelse för att de vägrar militarismen och att ta på sig mördarkappan. Almskoug hade 

själv manat till offer i fredskampen och att fredsvänner aldrig ska svika sitt samvete även om det leder 

till barbariska motmetoder.122  I nästa nummer skriver Torpel om Rickard Almskoug än en gång. Han 

berättar att Almskougs minne lever och att man i Kalmar hade delat ut flygblad om Almskoug och 

planerat ett demonstrationståg, som på grund av regn inte blev så stort som man hade tänkt sig. Vid 

graven hölls sedan ett tal och hela aktionen fick stor uppmärksamhet i pressen.123 

 

Nästa berättelse handlar om vapenvägraren Christer Sandstedt. Tomas Magnusson rapporterar om 

den kampanj som pågått kring Sandstedt och hans tvångsmatning på anstalten när han matstrejkat. I 

och med tvångsmatningen har han och frågan om vapenvägran fått väldigt mycket uppmärksamhet. 

Magnusson berättar att Svenska freds, tillsammans med flera andra parter, har anmält fallet till JO. 

De har även skrivit brev till Sandstedt, hållit en demonstration, delat ut flygblad och samlat in 

namnlistor för krav på en rättvis behandling av Sandstedt. Sandstedt har skickat en nådeansökan som 

inte beviljats.124 I en annan artikel står det att vapenvägrardebatten efter Christer Sandstedt-fallet långt 

ifrån är slut och att fredsrörelsen måste driva den vidare. JO håller på med en utredning föranledd av 

anmälningar från Stockholms och Göteborgs fredsföreningar. Freden skriver också att det Fokus-

program på TV som tog upp vapenvägrarfrågor har anmälts för att ha visat stötande på bilder på en 

person som fått en sond genom näsan. Detta visade sig senare inte vara Sandstedt men Freden 

kommenterar händelsen med att det tydligen är mer upprörande att visa tvångsmatning på TV än det 

är att det händer på riktigt.125 Vapenvägraren Mats Åmvall är den första politiska fången som blivit 

”adopterad” av Amnesty. I artikeln står det också att Åmvall är ett typexempel och ett bra fall för 

Amnesty då han nekats vapenfri tjänst och dessutom redan avtjänat fängelsestraff tidigare för vägran. 

Amnesty har i en skrivelse till Lennart Geijer påvisat det orimliga i att en person som begärt att få 

alternativ tjänst nekats till detta och Åmvall har själv uttalat sig att det inte är en kriminalvård eller 

rehabilitering han behöver eftersom han är socialt välanpassad. Amnesty har fastslagit att den svenska 

vapenfrilagen är ovärdig det svenska samhället.126 
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En intervju med tre män som vägrade militärtjänst publiceras i Första maj-numret av Freden. Under 

intervjun fick männen svara på frågan ”Varför vägrade du militärtjänst?”. En av de intervjuade säger 

att när han blev inkallad 1965 fick han ingen information om att det gick att söka vapenfri tjänst, men 

efter fjorton dagars tjänst stod han inte ut främst på grund av känslomässig övertygelse. Det var först 

senare som han bland annat fick kontakt med Svenska freds och lärde sig mer om internationella 

frågor och stärkte sina argument för vapenvägran. Nästa person som intervjuas vägrade på grund av 

sin kristna religion, vilket sedan utvecklades till ett motstånd mot hela det militära systemet. När 

personen i fråga efter en tids tjänstgöring sökte vapenfri tjänst fick han den beviljad. Den tillfrågade 

säger också att det inte går att vägra och vara helt opolitisk men att han själv inte är vänsterradikal 

eller politiskt aktiv. Fängelsestraff känns verkligen som ett alltför hårt straff. Den sista personen som 

intervjuas kallar sig själv för pacifist, men kan under vissa omständigheter stödja till exempel en 

väpnad befrielsekamp. Personen säger att han inte vill att någon annan ska göra det han själv vägrar 

att göra, och han väljer att vägra även civilförsvarstjänst. Det är fel att möta våld med våld, och 

personen är emot krigsmakt och värnpliktsarmé men skulle kunna tänka sig att delta i icke-

våldsförsvar. Personen är dömd till fängelse två gånger för totalvägran.127  

 

2.3.3 Det brutna geväret   

Förutom artiklar om vapenvägran finns det i PAX flera 

exempel på informationsrutor riktade till de som överväger 

att vapenvägra. Det står om möjligheten till vapenfri tjänst 

- civiltjänsteplikt - samt att man kan kontakta föreningen 

om man behöver information. I slutet av undersökningens 

valda tidsperiod, 1975, vill föreningen även att 

medlemmarna ska köpa vapenvägrarmärket ”Det brutna 

geväret” som tecken på sitt stöd eller sin kamp för 

vapenvägrarna. I Freden står det om ”Vägrarhandboken” 

som kan beställas från Svenska freds och att 

vapenfriföreningen på onsdagskvällar har telefonjour för att svara på frågor om värnpliktsvägran. Det 

finns även en ruta som informerar om ett seminarium där vapenfriaföreningen ska lära ut hur man 

pratar vapenvägran, argument för och emot, statistik, konsekvenser osv.  Även i Freden återkommer 

”Det brutna geväret” flera gånger i den senare delen av undersökningsperioden. Bilden till vänster 

visar hur Svenska freds- och skiljedomsföreningens logga med det brutna geväret ser ut idag.128 Tage 

Danielsson dikt, se inledningen sida sex, kan också ses som ett sätt att lyfta en känd persons åsikt om 

värnplikten som förebild. Dessutom förlöjligas samhället och vapenvägraren görs till något som 

samhället är rädd för. Det kan ses som ett sätt att stärka vapenvägrarna. Dikten innehåller dock också 

allvaret och kritiken mot att en vapenvägrare, som egentligen är ofarlig för samhället, sätts i 

fängelse.129  

 

2.3.4  Sammanfattande analys  

I tidskrifterna blir det tydligt att debatten kring vapenvägrarna intensifierades efter att utredningen av 

vapenfrilagen startar 1973. Sammanfattningsvis så försöker Svenska freds, med fakta och 
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information, att stärka de som vill söka vapenfri tjänst genom att visa att de inte är ensamma genom 

att presentera statistik och fakta om att antalet vägrare ökat. Genom dikter och informationsrutor 

uppmuntras och informeras de som funderar på att vapenvägra. Svenska freds vill också lyfta att det 

fortfarande finns stora motsättningar, till exempel genom att antalet avslag har ökat, men även visa 

på ljuset i tunneln, att det har gått framåt i utvecklingen. Det ges bland annat ett exempel på att det 

går att bli frikänd från sin dom. Det finns en tydlig kampanj för att visa hur mycket föreningen ställer 

sig på vapenvägrarnas sida. I en av artiklarna står det att rätten att vapenvägra av samvetsskäl erkänns 

i de flesta civiliserade länder och på så sätt görs Sverige till ett lite mindre civiliserat land för att 

vapenfrilagen ser ut som den gör och det sammanfattar ganska bra hur föreningen med fakta försöker 

belysa det orimliga i systemet och på så sätt skapa en opinion för förändring.  

  

I debatten försvarar skribenterna vid ett flertal tillfällen vapenvägrarna mot anklagelsen att de som 

vapenvägrar åker snålskjuts med att säga att det inte är plikten utan våldet som måste vara valbart. 

Därför föreslås bland annat att värnpliktsvägran ska kallas för militärtjänstvägran för att på så sätt 

inte vända sig mot plikten. Återigen finns det tendenser i debatten som diskuterar vad den manliga 

medborgliga plikten ska ha för innehåll. Den åsikt som framförs av den oroliga mamman i ett 

debattinlägg i Tyresö tidning speglar förmodligen den generella åsikt som råder i samhället och 

stämmer dessutom ganska bra överens med den bild av samhällets åsikter om vapenvägrarna som 

Granström, Larsson, Ekerholm och Bibbings ger i sin forskning, det vill säga att värnplikten är något 

alla unga män ska göra. Föreningen fortsätter på olika sätt att försvara vapenvägrarna genom att till 

exempel kalla vapenvägrarna för modiga och framställa dagens soldater som personer som främst 

dödar civila. Att tjänstetiden för den vapenfrie ska vara längre för att komma åt okynnesvägrarna 

framkommer också som förslag i debatten. Det finns en tendens till misstro inför vapenvägran även i 

artiklarna som publiceras. I debatten riktas även kritik mot den statistik om de vapenvägrare som 

presenterats, att den är manipulerad och att nämnden hellre dömer vapenvägrare som psykiskt sjuka 

och inte som vapenvägrare av etiska skäl för att statistiken ska se bättre och mer fördelaktig ut för 

staten och krigsmakten. Det går att dra parallellen till att omanligt, som ses som onormalt, kan bli 

något sjukt och även då psykiskt sjukt. Genom debatten ges också inspiration och uppmuntran till 

vapenvägrare på olika vis. De som överväger att vapenvägra uppmuntras att gå den väg som känns 

bäst och att vilken metod de än väljer är den värdefull i kampen det vill säga att säga ”Du kan göra 

skillnad”. Även här används avglamourisering som metod då lumpen beskrivs som något skadligt 

och nedbrytande för de som rycker in. För att lyfta orättvisorna med det existerande systemet påpekas 

det att det begås tjänstefel när vapenvägrare döms och att detta ses genom fingrarna av rättssystemet. 

Till sist så hävdas att fängelsestraff för vapenvägrare är fel då själva syftet med fängelsestraff är att 

återanpassa individen till samhället, något som inte går att tillämpa när någon straffas på grund av sin 

övertygelse och ståndpunkt. Detta resonemang återkommer även i nästa delkapitel om vapenvägrare 

i fängelse.  

 

I både PAX och Freden ges en rad olika exempel på personers om vägrat vapen och hamnat i fängelse. 

Det presenteras fortsatt kritik som menar att fängelsestraff är orimligt och att de som döms gör det 

utan en ordentlig rättegång, till exempel att det idag med ett försvarstal bara tar 25 minuter att döma 

någon till fängelse. Ett argument som framförs ofta är det att ett fängelsestraff har som syfte att 

återanpassa brottslingar till samhället och frågan ställs om varför en person med en övertygelse ska 

återanpassas i samhället. I en artikel står det att till och med klarögda ungdomar kan ser det orimliga, 

upprörande och stötande i att vapenvägrare sätts i fängelse vilket förmodligen är ett sätt att påvisa att 
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processen och lagen som leder till fängelse är absurd.  I debatten dras det också paralleller mellan de 

som fängslas för sin övertygelse fängslas på det sätt som sker i diktaturer och de med en annan tro 

eller politisk uppfattning.  Sverige likställs alltså med ett diktatoriskt styre. Svensk freds kritiserar 

också att många av de vapenvägrande får avslag på sin ansökan, utifrån argumentet att de kan göra 

vapentjänst, trots att det finns dokumenterade bevis på att de har en pacifistisk övertygelse. Kritik 

riktas även mot att vapenfrinämnden börjat utgå från Agrells förslag att en person som ska få vapenfri 

tjänst beviljad inte ska visa prov på ”djup samvetsömhet” utan istället hävda att en vapentjänst skulle 

kunna vara ”personligt nedbrytande” trots att det i Vapenfrinämnden inte sitter utbildade psykologer 

som skulle kunna avgöra detta. Återigen försvaras vägrarna mot argumentet att de är lata med att de 

är beredda till längre tjänst.  Exempel på vapenvägrare som tas upp har yrken som lärare eller präst, 

vilket kan anses höra till de mer respekterade yrkesgrupperna i samhället. Hemska exempel på 

vapenvägrare som tvångsmatas eller dött i fängelse tas också upp och Svenska freds pekar på att 

Amnesty försöker hjälpa en vapenvägrare som fängslats. En av personerna på Fredens redaktion, 

Tomas Magnusson, skriver om sina upplevelser som vapenvägrare och Svenska freds intervjuar också 

”personer på gatan” och frågar dem varför de vapenvägrar. Sammantaget kan detta ses som ett försök 

att lyfta fram, ur samhällets synpunkt, ordentliga personer som väljer att vapenvägra och ett sätt att 

motbevisa att det bara är asociala, abnorma märkliga typer som vapenvägrar, typer som beskrivs i Jan 

Agrells rapport som presenteras i nästa kapitel.  
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2.4 Ett försvarstal för manliga vapenvägrare   
Störst vikt för debatten i PAX och Freden kring manlighet och värnplikt är det försvar som Svenska 

freds formulerar gentemot de beskyllningar som framkommer i en rapport skriven av 

militärpsykologen Jan Agrell.130 Rapporten har berörts vid flera tillfällen i undersökningen. I PAX 

skriver Bo Dahlner i artikeln ”Könsrollsdebatten har drabbat vapenvägrarna” om det som han kallar 

en underlig rapport av Jan Agrell, ledamot i vapenfrinämnden. Rapporten som Agrell skrivit heter 

”Vapenfrisökande och totalvägrare 1966-1973 – en statistisk och psykologisk beskrivning”. Dahlner 

menar att rapporten innehåller fördomar och ogrundade påstående samt felräknade tabeller vilket gör 

det svårt att känna tilltro till arbetets vetenskapliga kvalité, detta trots att Agrell är professor. Dahlner 

skriver att det står i rapporten att de som söker vapenfritjänst sysslar med konst och musik och mindre 

med dans och bilar än övriga värnpliktiga och att Agrell därför drar slutsatsen att vägrarna har en 

intresseprofil som är icke maskulin och saknar handfasta, aggressiva drag. Detta är slutsatser som 

Dahlner högljutt protesterar mot. Han skriver att Agrells slutsatser är både fördomsfulla och 

fantasiartade. Dahlner ifrågasätter vilka manliga ideal Agrell har, och upprörs över att ett konst- och 

musikintresse klassas som ett mer feminint intresse av militärpsykologen. Dahlner frågar sig om den 

rådande könsrollsdebatten helt tycks ha gått Agrell förbi. I rapporten drar Agrell också slutsatsen att 

vägrarna har en mer passiv och underkastande inställning till sin omgivning genom att de i mindre 

utsträckning sysslar med föreningsliv, att de ofta är retade och ogärna tar på sig självständiga 

uppgifter och att de har svårare att motstå psykiska påfrestningar. Dahlners försvar mot det blir att 

inleda med frågan om hur Agrell kan publicera något så ologiskt och sedan fortsätter han med att 

skriva att totalvägrarna genom sin vägran tar ett drastiskt initiativ och sätter sig i en situation där de 

vet att de kommer få fängelse. Dahlner skriver dessutom att det verkar som att Agrell saknar 

grundläggande kunskaper om varför man väljer att vägra. Rapporten gör tydligt att vapenfrinämnden 

behöver ledamöter som inte är fulla av fördomar och som sprider illvilliga påståenden omkring sig, 

avslutar Dahlner.131  

 

Även Tomas Magnusson väljer att reagera på Agrells rapport. Men istället för att som Dahlner direkt 

bemöta Agrells åsikter om vapenvägrare väljer Magnusson, som själv är värnpliktsvägrare, den lite 

mer skämtsamma vägen genom att skriva ett öppet brev till Agrell som publiceras i Freden. I brevet 

beskyller Magnusson Agrell för att inte veta vad äkta försvarsvilja är. Det antyds också att Agrell 

representerar äldre värderingar när han, enligt Magnusson, skyller den minskade försvarsviljan på att 

allt fler låter bli att gifta sig och på att det kollektiva ägandet ökar. Magnusson avslutar med att skriva 

att Agrell liksom vapenvägrare sitter på anstalt, det vill säga försvarets forskningsanstalt, men att 

vapenvägrarna i alla fall får sin frihet tillbaka. Detta kan tolkas som att han menar att Agrell är låst i 

sina fördomar och gamla värderingar.132 

 

Per Anders Fogelströms skriver att en överläkare och psykiatriker har kritiserat de militära 

inskrivningsnämndernas behandling av vapenvägrare. Denna läkare menar att de som har funderat på 

vad försvar innebär visar på mognad och att de dessutom tagit moralisk ståndpunkt i en fråga tyder 

                                                   
130 Jan Agrell, född 1918, blev 1955 chef för det nyinrättade militärpsykologiska institutet (MPI) som sedan blev 
försvarets forskningsanstalt (FOA). 1966 blev han ledamot i vapenfrinämnden och 1973 blev han professor i 
militärpsykologi. Agrell var även ledamot av Krigsvetenskapsakademin från 1959. Utöver detta författade Agrell en 
rad böcker om psykologi och krig. Enligt Kungliga krigsvetenskapsskademins egen tidskrift så var hans medverkan i 
att utveckla ett nytt uttagningssystem till värnplikten en av hans större insatser för svenska försvaret.  Welin, Gustaf. 
Minnesanteckningar över bortgångna ledamöter KKrVAHT nr.6 (2006) 
131 Dahlner, Bo. Könsrollsdebatten har drabbat vapenvägrarna. PAX nr. 4 (1974)  
132 Magnusson, Tomas Oss fångar emellan. Freden nr. 6 (1975)  
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snarare på psykisk styrka och mognad än på svaghet. När en man frikallas stämplas han också som 

omogen, psykiskt svag och allmänt nervös och dessa uppgifter kanske kommer att används i 

framtiden när vederbörande till exempel ska söka jobb eller ta körkort. Detta missförhållande 

avslöjades redan för tre år sedan men ännu har ingen förändring skett. Fogelström frågar sig: Är det 

så att man gång på gång beskriver en vägrare som psykopat heller än att bevilja vapenfri tjänst? Är 

det ett sätt att snygga upp i statistiken då vägrarna på så sätt blir färre i statistiken. Om så är fallet är 

det ett smutsigt, dyrt och brutalt sätt att visa ett öppet förakt för oliktänkande.133  Tomas Magnusson 

kommentera också detta i en artikel när han skriver att även Bosse Gustafsson 1969 skrev i 

Aftonbladet att det ser snyggare ut med en stark stegring av antalet frikallade på psykologisk grund 

än en explosiv utveckling av antalet vapenvägrare och som ett resultat av denna kritik har nu en 

utredning tillsats.134  

 

Svenska freds tar dessutom ställning till kvinnlig värnplikt då frågan blivit aktuell när vissa 

kvinnoorganisationer kräver flera kvinnor i försvaret och till och med kvinnlig värnplikt. Svenska 

freds svarar att jämställdhet mellan kön inte kan uppnås genom att vissa kvinnor anpassar sig till 

mansrollen. Kvinnan kan inte frigöra sig inom manssamhället, lika litet som mannen kan det, eftersom 

manssamhället innebär en form av förtryck, en form av strukturellt våld. Kampen för kvinnans 

frigörelse måste sammanfalla med kampen för ett icke-våldsligt samhälle. Ska soldatrollen avkönas 

istället för att anskaffas, frågar sig föreningen. Man hävdar ett nej till militär värnplikt för såväl 

kvinnor som män.135  

 

I de tidigare presenterade artiklarna finns Agrells rapport omnämnd. Per Anders Fogelström bemöter 

Agrells förslag att ”djup samvetsnöd” ska bytas ut mot ”personligt nedbrytande” och skriver att det 

är väldigt illa att Vapenfrinämnden inte tagit avstånd från detta utan istället antagit förslaget och 

arbetar efter det. Gruppen för vapenvägrare på Skänninge-anstalten har som nämnts tidigare skrivit 

en resolution med krav på att militärpsykologen Jan Agrell ska kopplas bort från sitt deltagande i 

Vapenfrinämnden. Värt att nämna är att de fritidsintressen som Agrell skriver är typiska för 

vapenvägrare är de samma som vapenvägraren Sven Andréasson beskrivs ha. Detta kommenteras 

dock aldrig i artikeln om Sven Andréasson eller någon annanstans. Vid vapenfriseminariet, som ägde 

rum i oktober 1974 och som både Mats Danäs och Bo Dahlner skriver om, tillsätts en arbetsgrupp för 

att bemöta Agrells rapport och anklagelserna i denna.136 Något mer om denna grupps arbete och 

eventuella resultat finns inte i undersökningens källmaterial.  

 

2.4.1 Sammanfattande analys  

Jan Agrells rapport har fått stor plats i detta delkapitel då den väcker starkast och flest arga reaktioner. 

Det bildas arbetsgrupper för att bemöta Agrells rapport och det skrivs resolutioner för att få honom 

att lämna vapenfriutredning. Debatten kring Agrells rapport är det mest tydliga exemplet i 

undersökningen där de som vapenvägrar beskylls vara omanliga män och där Svenska freds försvarar 

vapenvägrarna mot dessa anklagelser. Agrells rapport ger uttryck för mycket av det som också 

lokaliserats i den tidigare forskningen om den bild samhället har haft av vapenvägrare. Agrell beskylls 

för att ha genomfört en ovetenskaplig undersökning och för att sprida fördomar och ogrundade 

                                                   
133 Fogelström, Per Anders. ”Psykiskt friska görs till psykopater”. Freden nr. 5 (1973)   
134 Magnusson, Tomas Psykologer snyggar upp statistiken. Freden nr. 1 (1974)  
135 Svenska freds om kvinnlig värnplikt. Freden nr.6 (1975)  
136 Dahlner, Bo. Nordens mest konservativa vapenfrilag: den svenska! Freden nr. 5 (1974) 
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påståenden. Könsrollsdebatten tyck ha gått honom helt förbi, skriver Dahlner, och hänvisar 

förmodligen till den rörelse som Ekerholm skriver om i sin forskning och som hon menar sker under 

1970-talet och som förändrar synen på mannen och den manliga medborgerliga plikten. Även i 

Magnussons öppna brev till Agrell finns det spår av denna förändring och där framställs Agrell som 

omodern och konservativ och dessutom låst i sina värderingar då Magnusson skriver att 

vapenvägrarna kommer få sin frihet men Agrell kommer vara fast i sitt fängelse.   

 

I tidigare kapitel har flera olika skribenter i tidningarna beskyllt vapenfrinämnden för att snygga upp 

statistiken genom att vapenvägrare blir dömda för att vara psykiskt sjuka istället för att deras 

övertygelse tas på allvar. Fogelström fortsätter detta resonemang genom att presentera vad en 

överläkare och psykiatriker har sagt om hur de militära inskrivningsnämndernas behandling av 

vapenvägrare. Denna person konstaterar, som redovisats, att vapenvägran är ett bevis på mognad 

snarare än på psykisk styrka. Fogelström bemöter återigen därigenom den anklagelse som riktas mot 

vapenvägrarna. Detta gör även Tomas Magnusson.  

 

Enda gången som kvinnan nämns i de undersökta artiklarna är när Svenska freds tar ställning till den 

kvinnliga värnplikten, som Ekerholm också påvisar är en del av den debatt under 1970-talet som 

förändrar synen på mannen. I tidskriften kommenteras dock bara att Svenska freds är starkt emot även 

kvinnlig värnplikt. Vad Svenska freds försvar av vapenvägrarna innebär och hur det kan tolkas 

kommer nu att diskuteras vidare i analysen.  
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3.  Analys och avslutande diskussion    
 

I en jämförelse mellan undersökningens resultat i relation till tidigare forskningsläge överensstämmer 

de båda bilderna som målats upp väl med varandra.  Den bild av tiden och av vapenvägrarna och 

deras argument som Elin Larsson lyfter i sin forskning passar väl med den som PAX och Freden ger 

en antydning om. Larsson skriver att debatten har intensifierats från 1960-talet och framåt och det 

stämmer väl överens med vad som går i att se i källmaterialet från PAX och Freden, där debatten för 

vapenvägrarnas rättigheter intensifieras tydligt under den valda undersökningsperioden och att det är 

just de politik-etiska argumenten som är starkast i debatten i de båda tidningarna. Det debatteras 

nästan inte alls om religiösa anledningar att vapenvägra, förutom hänvisningar till religionsfrihet i 

Sverige och att ett straff för att ha handlat efter sin tro blir orimligt. Även de tre grupper av politiska 

vägrare som Larsson identifierar går att identifiera i undersökningens artiklar. Det är tydligt även i 

PAX och Fredens artiklar att det finns en medvetenhet om omvärlden och att det i debatten om 

värnplikt och vapenfrilagen finns en rörelse för att skapa nya normer och attityder i samhället. Detta 

stämmer väl överens med det Larsson skriver att de ungdomar som är engagerade i vapenvägrarfrågan 

har mer kunskap om internationella frågor än den allmänna befolkningen samt att de är i färd med att 

förändra samhällets normer och attityder. U-landsfrågan och U-landstjänst som alternativ till 

vapentjänst är mycket stor i både Larssons resultat och i resultatet för undersökningen. Här nedan 

följer nu svaren på undersökningen tre ställda frågeställningar.  

 

3.1 Propagerande för fred   
Undersökningens första frågeställning lyder: Hur såg Svenska freds- och skiljedomsföreningens 

propagerande för fred ut med utgångspunkt i debatten om värnplikt och vapenfrilagen? Jens 

Jederlund skriver i sin presentation av Svenska freds och värnpliktsfrågan att Svenska freds efter 1953 

inte har som krav att avskaffa värnplikten i Sverige. Detta överensstämmer till viss del med 

undersökningens resultat som visar att Svenska freds genom hela debatten väljer att tala om systemet 

med värnplikt i negativa ordalag. Dock framförs aldrig kravet på att avskaffa systemet men 

föreningen visar tydligt att den inte tror på den svenska värnplikten. Det finns tendenser som pekar 

på att föreningen hellre skulle se en annan typ av försvar, som till exempel en yrkesarmé. Dock driver 

de aldrig frågan om ett byte av försvar. Det gör att undersökningens resultat stämmer med Jederlunds 

resultat. Det är, som Jederlund själv skriver, debatten om att ha möjlighet att välja den väpnade 

värnplikten som är det som föreningen väljer att lägga fokus på. Det går heller inte att se att Svenska 

freds skulle vara för värnplikten under den undersökta perioden. I undersökningen har det gått att 

identifiera fyra olika typer av metoder för att propagera för fred och för att svara på frågan om 

propagerandet kommer dessa metoder presenteras i olika kategorier nedan. Dessa fyra metoder är 

avglamourisering, att driva frågan om det valbara våldsutövandet, att peka på orättvisorna mot 

vapenvägrarna och i vapenfrilagen samt att informera potentiella vapenvägrare om hur de ska gå till 

väga och vilka argument det finns för att vapenvägra. 

 

PAX och Freden har som nämnts två olika målgrupper men i undersökningen har det inte gått att 

urskilja några större skillnader i hur de olika tidningarna propagerar. Det som går att säga om 

skillnader är att det förekommer fler artiklar med information och fakta om värnplikten och 

vapenfrilagen i PAX, kanske för att den tidningen riktar sig utåt till en bredare publik. Svenska freds 

ansåg kanske att deras medlemmar redan var väl informerade i frågorna. Debatten om vapenvägrare 

blir som störst i slutet av undersökningsperioden och då främst i medlemstidningen Freden.   
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3.1.1 Avglamourisering 

Genom hela debatten är det tydligaste sättet att propagera mot värnplikten att skribenterna försöker 

avglamourisera den som ett sätt att debattera mot den. Att värnplikten har varit glamouriserad i 

samhället framkommer i Granströms forskning. Flera forskare i forskningsläget skriver också att 

värnplikten längre ansetts vara den främsta manliga medborgliga plikten. Ekerholm pekar på att det 

under 1960-talet och 1970-talet finns ett behov av att förändra innehållet av denna manliga 

medborgerliga plikt. Att avglamourisera kan därför ses som ett sätt att försöka förändra bilden av vad 

den manliga medborgaren förväntas göra. Som det framkommer i undersökningen handlar det nu om 

andra saker än att ställa upp och död och att döda för sitt land för att uppfylla den plikten. Detta 

kommer att diskuteras vidare längre fram i texten.   

 

Att propagera med syftet att avglamourisera görs för att läsarna ska komma till insikt om att det inte 

är så häftigt med värnplikten utan faktiskt ganska hemskt och dumt. Värnplikten svartmålas och vid 

flera tillfällen likställs den till exempel med att utbilda till massmord eller att värnpliktsystemet bidrog 

till världskrigen. Argument som hävdar att om Sverige skulle bli anfallna idag så skulle systemet inte 

fungera eftersom det inte finns en nationell sammanhållning för vad folket ska försvara. Dessutom 

framförs det argument om att värnplikt är ett omodernt system. Värnplikten har bara en vacker yta 

men är inte ett system som fungerar! Lumpen beskrivs dessutom som nedbrytande och skadligt för 

de unga männen. Svenska freds ger fler negativa exempel och tydligt är att föreningen inte har något 

positivt att skriva om värnplikten. Allt positivt som värnplikten sägs vara slås ner med motargument. 

Avglamouriseringen sker inte bara genom att lyfta värnpliktens negativa sidor. Den sker också genom 

ett starkt argumenterande med etiska och logiska argument om varför värnplikten är fel. Föreningen 

skriver till exempel att en medborgare i ett demokratiskt samhälle inte ska tvingas handla mot sitt 

samvete och frågar på vilka etiska grunder det går att försvara massmord (det vill säga att utbilda till 

värnplikt) och hävdar att den individuella rätten att skydda sig inte går att överföra på det kollektiva 

och att krig är alltid krig vare sig det är nödvärn eller anfall. Krigshandlingar är inte en ärofull plikt 

på statens befallning längre utan inför världsopinionen brottsliga handlingar skriver tidningarna och 

EU:s resolution om att vapenvägran är en mänsklig rättighet samt FN:s uttalande om krigsbrott och 

att krig inte är ett sätt att lösa konflikter blir sätt att ge argumenten ännu mer tyngd, både i 

avglamouriseringen och i debatten som förs om vapenfrilagen. Även Amnestys uttalande om att det 

svenska systemet för att vägra vapen inte fungerar är ett argument i avglamouriseringen.  

 

3.1.2  Orättvisorna i att inte kunna välja bort våld   

Icke-våldsfrågan är av stor vikt för föreningen och drivs genom bland annat skriverier om 

vapenfrilagen som är den andra stora debattämnet bredvid värnplikten. Fokus ligger på att underlätta 

möjligheten att kunna välja våld eller inte. Det handlar inte om att smita undan sin plikt utan det 

poängteras flitigt hela tiden att den som väljer vapenfri tjänst ska uppfylla sina medborgliga plikter, 

lika mycket som alla andra män i samhället. Det är till och med så att Svenska freds talar om en längre 

tjänstgöringstid för de som genomför vapenfri tjänst och föreningen propagerar också för att vapenfri 

tjänst ska vara meningsfull för samhället och kunna mäta sig med den väpnade tjänsten i seriositet 

och meningsfullhet. De vill även att det i den nya vapenfrilagen ska finnas flera meningsfulla 

tjänstgöringsalternativ att välja mellan. Debatten kring vapenfrilagen går även ut på att när det 

genomförs en översyn av lagen måste den förändras och framförallt in sin grundsyn, för att på så sätt 

kunna göra det möjligt att kunna väja icke-våld utan att sättas i fängelse. Uttalandet Lagen måste ta 
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hänsyn till det politiska allvaret i en icke-våldslig grundinställning är ett tydligt exempel på att 

föreningen starkt driver just icke-våldsfrågan. Det hänger även ihop med den fråga som Svenska freds 

driver att de vill ersätta begreppet ”djup samvetsnöd” med ”allvarlig övertygelse” och föreningen är 

starkt emot Agrells förslag på formuleringen ”personligt nedbrytande”. Ett annat argument som förs 

fram flera gånger är att ett civiliserat land ska erbjuda sina medborgare rätten att vägra vapen och att 

Sverige som demokratiskt land borde värna om oliktänk. Som sagt visar Ekerholm visar i sin 

undersökning att innehållet i den manliga medborgliga plikten förändras under 1960-talet och 1970-

talet och det verkar vara samma sak här. Ett civiliserat land ska faktiskt erbjuda medborgarna 

möjligheten att vägra vapen. Den medborgerliga plikten ska inte längre innebära att du förväntas 

ställa upp och döda för ditt land. Svenska freds vill behålla plikten, men är emot våldet, och den 

vapenfria tjänsten som ska genomföras ska bidra till samhället och till freden. De vill alltså vidga 

innebörden av vad den manliga medborgerliga plikten kan innebära och att den också kan innebära 

fredsarbete och annan samhällstjänst, där framförallt U-landstjänst lyfts fram särskilt positivt. 

Tjänsten ska inte enbart handla om väpnat försvar och du måste kunna välja utifrån din övertygelse 

vilken tjänst du vill genomföra.   

 

Föreningen protester också mot utredningens frågor och tillvägagångsätt och lyfter orättvisorna i 

systemet och den bristande rättssäkerheten. Ett exempel på det sistnämnda är att det bara tar 25 

minuter att döma en person för vapenvägran utan en ordentlig rättegång. Den största orättvisan är 

dock fängelsestraffet. Frågan om att fängelsestraff som påföljd borde plockas bort i vapenfrilagen 

drivs främst med argumenten att vapenvägrarna döms till fängelse i en orättvis process, att 

vapenvägrarna döms till fel straff, att det begås ett tjänstefel när vapenvägrare sätts i fängelse och att 

straffa någon för sin övertygelse går emot vad ett fängelsestraff har för syfte, det vill säga att 

återanpassa individen i samhället samt att det bara är i diktaturer som personer fängslas för sin 

övertygelses eller tros skull. Orättvisan i fängelsestraffet förstärks även med skräckexempel på 

tvångsmatning och vapenvägrare som dött i fängelse när de dömts för vapenvägran. Den sista stora 

orättvisan som framkommer i debatten är när Svenska freds ifrågasätter varför en man som vägrar 

vapen måste redovisa sina moraliska ståndpunkt medan en man som inte vägrar sin värnplikt inte 

behöver göra det.  

 

3.1.3  Information och inspiration 

Ett annat sätt att propagera för fred genom frågan om värnplikt är att inspirera de läsare som är i 

värnpliktsålder till hur de kan vägra vapen och på så sätt ta ställning för freden och framförallt för 

icke-våldet. I artiklarna finns det exempel på olika sätt att genomföra värnplikten och tidskrifterna 

lyfter fram alternativet att genomföra värnplikten som det sämre, svagare alternativet förutom på ett 

ställe där det uppmuntras att genomföra värnplikten men samtidigt informera om fred och icke-våld, 

för att, så att säga, omvända från insidan. Det finns även artiklar som informerar om hur en person 

som tänker vapenvägra bäst ska gå till väga. Det tipsas bland annat om att det är viktigt att lämna en 

kommentar på utredarens utlåtande innan det går till nämnden för beslut. I artiklarna ges även 

exempel på möjliga alternativ till värnplikten. Här återkommer frågan om U-landsarbete igen och 

föreningen driver till exempel frågan om att det ska bli ett alternativ till väpnad värnplikt. Genom att 

visa att vägrarna inte är ensamma, och använda dikter och kända personer som förebilder gör 

föreningen dessutom ett försök att uppmuntra och stärka vägrarna. Det är tydligt att föreningen vill 

att läsarna ska välja att vapenvägra eller totalvägra, det alternativ som passar personen bäst, istället 

för att göra värnplikten och skribenterna förser därför dessa unga män med så många argument för 
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det som möjligt. Det är också väldigt tydligt att Svenska freds vill visa att de står på deras sida genom 

att uppmuntra lokalföreningarna att ha en expert på vapenvägrarfrågorna, att uppmuntra medlemmar 

att bära vapenvägrarmärket som stöd eller att informera om att den som fundera på att vapenvägra 

kan höra av sig till föreningen med sina frågor.  

 

3.2  Bilden av mannen som vägrar vapen  

Undersökningens andra frågeställning lyder: Hur framställer Svenska freds vapenvägrare i 

tidskrifterna och vilka normer och värderingar går att identifiera om vapenvägraren och soldaten i 

denna framskrivning? Ytterligare ett sätt att propagera i debatten om värnplikt och vapenfrilagen är 

att tala om de som är huvudpersoner i ämnet värnplikt och vapenfrilagen, det vill säga vapenvägrarna. 

Genom hela debatten finns det en tydlig vilja att försvara vapenvägrarna och totalvägrarna, och en 

analys av sättet att försvara svarar på frågan hur vapenvägrarna framställs i debatten och vilka normer 

och värderingar kring manligt som finns hos Svenska freds och det omgivande samhället.   

 

3.2.1  Försvaret av vapenvägrarna  

I den tidigare forskningen presenteras den syn samhället hade på vapenvägrarna. Granström skriver 

att de som var ”samvetsömma” ansågs vara känsliga, lättpåverkade, veka och osjälvständiga. Det 

fanns de som såg på de samvetsömma som psykiskt sjuka och defekta individer. Dock visar 

Granström att de även kunde beskrivas som hederliga och goda samhällsmedborgare. Ekerholm 

skriver att vapenvägraren först sågs som en maskulinitetsavvikare med känslomässiga problem men 

att detta kom att ändras till att en vapenvägrare kunde ses som bildad, självständig och 

samhällsintresserad. Bibbings beskriver ett samhälle där vapenvägraren inte passar in med den 

propaganda om krigshjälten som målas upp i England under första världskriget. Vapenvägrare ses 

som onaturliga, omanliga män som var sämre än till och med en kvinna. De sågs även som psykiskt 

och fysiskt svaga. Denna syn kunde även vändas helt till att vapenvägraren beskrevs som modig och 

jämfördes med Jesus och att en vapenvägrare var den äkta typen av patriot. Att synen på 

vapenvägrarna svängde helt ser alla forskare som ett sätt för den underordnade gruppen män och 

deras anhängare att rubba den rådande hegemoniska maskuliniteten. Denna svängning blir tydlig även 

i debatten som förs i PAX och Freden och den diskussionen återkommer längre fram.   

 

Först ska bilden av mannen som vägrar vapen presenteras liksom hur Svenska freds försvarade 

vapenvägrare mot normbrott och samhällets anklagelser i artiklarna i PAX oh Freden, anklagelser 

som är mycket lika de som presenterats av tidigare forskare. Jan Agrells rapport ger Svenska freds ett 

stor behov av att försvara vapenvägrarna mot anklagelsen att de skulle vara omanliga. Försvaret går 

främst ut på att anklaga Agrells för att ha föråldrade värderingar. Både Dahlner och Magnusson 

protesterar mot vad de kallar de falska anklagelser och fördomar i rapporten som en konsekvens av 

att Agrell inte har ”koll” på den rådande könsrollsdebatten. Det går att tolka Dahlner och Magnussons 

utspel mot Agrell som en indikation på att de båda skribenterna ser Agrell som en man med omoderna 

och förlegade åsikter och värderingar och att han tillhör den äldre generationen som inte förstår de 

förändringens vindar som blåser i debatten om könsroller. Här nedan följer nu en sammanställning 

av hur Svenska freds försvarar vapenvägrare mot de anklagelser som lyser igenom i artiklarna, bland 

annat de anklagelser som kommer från Agrell. Anklagelserna blir synonyma med samhällets 

värderingar kring soldaten och det manliga och försvaret mot dessa blir därför Svenska freds 

presentation av de nya värderingarna kring manlighet och synen på soldaten.  
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Vapenvägrare är svaga och försöker smita undan sitt ansvar är den vanligaste beskyllning som 

Svenska freds försvarar vapenvägrarna emot. Lagen i sig beskylls för att bygga på att den vapenfria 

är nöjd med att inte vara med i skyddet av landet men föreningen menar att det är tvärt om. Den som 

vapenvägrar vänder sig emot det militära systemet och massmördandet, men inte mot att ställa upp 

för samhället och bidra. Återigen är det alltså våldet och inte plikten i sig att ställa upp för sitt land 

som föreningen vänder sig emot. Vapenvägrare åker snålskjuts är en annan beskyllning och som 

bemötande på detta framskrivs en önskan om att omrusta till civilmotstånd då våld inte är ett sätt att 

lösa problem på, och att det skulle innebära lika stora uppoffringar som värnplikten. En motfråga på 

beskyllningen att vapenvägrarna är lata och fega är om Martin Luther King och Gandhi också i så fall 

var det. Även intervjuerna med personer som väljer att vapenvägra vill ge en bild av en person som 

känner stort ansvar för sitt beslut och plikten i att bidra till samhället uppfylls på andra sätt än med 

våld och vapen.  Svenska freds ger bild av den som söker vapenfri tjänst som en man som utsätter sig 

för besvär och obekvämligheter för sin egen övertygelses skull, såsom förlängd tjänstgöringstid eller 

fängelsestraff. Att det framkommer en oro för att det faktiskt finns de som skulle kunna välja vapenfri 

tjänst för att slippa undan och att det finns en önskan att komma åt dessa ”okynnesvägrare” kan i 

debatten verka lite märkligt. Litar inte fredsrörelsen själva på de som vapenvägrar? Eller är det snarare 

ett tydligt bevis på att den medborgerliga plikten fortfarande spelar väldig stor roll i samhället och att 

den inte ska gå att smita ifrån, alla ska uppfostras genom den, och om du vägrar vapen ska du få 

genomföra en lite längre tjänstgöringstid för att på så sätt göra den ”lika jobbig”. Den medborgerliga 

plikten verkar vara viktigast för egentligen borde det ju vara bra för fredsrörelsen att få så många som 

möjligt att vapenvägra vara bra för fredsrörelsen. Föreningen driver inte frågan om värnpliktens 

avskaffande och detta är kanske för att det inte finns ett bättre alternativ ännu och innan det finns det 

så är uppfyllandet av plikten viktigare än att alla vapenvägrar. Föreningen förespråkar ju en annan 

typ av försvar där plikten för medborgarna att de ska ställa upp kommer att förbli lika central. Det 

blir snarare innehållet i den medborgliga plikten och inte plikten i sig som blir föremål för debatt.  

 

Den som vägrar vapen är psykiskt sjuk är ett annat påstående som framkommer vid ett flertal tillfällen 

och som föreningen får försvara vapenvägrarna mot. Svenska freds menar att vapenvägrare stämplas 

som psykiskt sjuka för att snygga upp statistiken. Att de är sjuka är alltså en osanning och dessutom 

ett öppet förakt mot oliktänk, konstaterar föreningen. Historiskt sett har ”samvetsöm” varit en 

personlighetsdiagnos, något konstigt och fel då en ”normal” man skulle vilja försvara sitt land. Det 

Svenska freds argumenterar för är att även vapenvägrarna vill ställa upp för sitt land, att de 

vapenvägrar gör dem inte till sämre män eller medborgare. Att följa sitt samvete anses vara en dygd 

i ett civiliserat samhälle och dessutom anser EU att rätten att vapenvägra är en mänsklig rättighet. Det 

finns en konflikt i samhället där en person sätts i fängelse för sitt samvetes skull bara för att det finns 

en dumt formulerad vapenfrilag, skriver föreningen. Att vapenvägrarna anses bestraffas orättvist med 

fängelsestraff och att de anses vara brottslingar trots att de inte är det återkommer, som redan påvisats, 

flera gånger. En man som vapenvägrar måste vara modig för att ta ett sådant ställningstagande och i 

en artikel redovisas en psykiatrikers uttalande om att vapenvägrarna visar på mognad och psykiskt 

styrka snarare än tvärt om. Svenska freds ger exempel på en rad olika personer med olika anledningar 

att vägra och det är helt ”vanliga” människor som varken är politiska extremister eller på något vis 

sjuka. De ger exempel på en präst och en lärare, som är personer med respektfulla yrken i samhället. 

De exempel de ger berättar om välformulerade ansökningar och välgrundad övertygelse som ändå 

lett till avslag eller så finns det de som är villiga att offra sitt liv för kampen för att ha rätt att vägra 
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vapen. En av de intervjuade säger själv till och med att jag inte är vänsterradikal eller politiskt aktiv, 

utan att det för honom bara känns fel att bära vapen.   

 

Vapenvägrare är inte solidariska är en annan beskyllning som föreningen bemöter med om det 

verkligen är solidariskt att acceptera ett system med en improduktiv vapentjänst och att tränas i 

massmord på medmänniskor. Vapenvägrarna är heller inte personer som måste återanpassas till 

samhället på något sätt genom fängelsestraff. Alla bör ha rätt att leva efter sin övertygelse och arbeta 

efter den. Många av de som vägrar har en fredspolitisk övertygelse och vill arbeta för den. Det är bara 

i diktaturer som personer placeras i fängelse för sin tros skull! ”Sverige är ett land som kastar de 

samhällsfarliga i fängelse, de som mördar och de som vägrar att mörda” är ett syrligt uttalande, för 

att belysa hur löjligt rädd samhället verkar vara för vapenvägrarna. Samma sak återfinns även i Tage 

Danielsson dikt. Svenska freds försöker måla upp bilden av vapenvägrare som inte är ett hot mot 

samhället, och kan samtidigt skämta om att de som vägrarna vapen ibland faktiskt framställs vara ett 

hot mot samhället.  

 

Att vapenvägrarna skulle ha feminina drag såsom feminina fritidsintressen är en annan anklagelse 

som framkommer i Agrells rapport och detta stämmer även överens med vad tidigare forskning har 

visat.  I Agrells rapport presenteras som sagt en bild av de fritidsintressen som påstås är utmärkande 

för vapenvägrarna. Tomas Magnusson, vapenvägrare, beskrivs i en av artiklarna just ha dessa 

fritidsintressen. I debatten mot rapporten beskylls Agrell för att inte hänga med i könsdebatten. Att 

sedan Tomas beskrivs med just dessa intressen kan vara en slump eller så kan det vara ett sätt att visa 

att bara för att en man har de fritidsintressen som Agrell skriver om innebär det inte att han uppfyller 

allt det andra som också tillskrivs de som vapenvägrar. Att det dessutom skulle vara feminina 

kvalitéer avfärdas med att skriva att Agrell inte har koll på könsdebatten och den omändring i 

samhället som pågår, den som även Ekerholm nämner i sin forskning. För övrigt är anklagelserna om 

feminina kvalitéer lämnade okommenterade, och frågan är om det är medvetet eller inte.  

 

Att de som vapenvägrar organiserar sig är en annan sak som Svenska freds lyfter fram, kanske för att 

försvara sig mot Agrells påstående att vapenvägrarna är en oengagerad och viljelös grupp. Vägrarna 

framställs som en väldigt aktiv grupp som står upp för sin sak. Förutom att acceptera fängelsestraff 

för sina åsikter så organiseras de sig och det ges flera exempel på detta. Det går inte att säga om detta 

är en direkt reaktion på det som Agrell skriver om att vapenvägrare är en oengagerade och inte 

organiserade. Att lyfta föreningsliv och engagemang, som vid denna tidpunkt anses viktigt i 

samhället, kan bidra med att ge en positiv bild av vapenvägrarna som visar att de inte är oseriösa 

extremister i sin kamp utan att det finns en tydlig agenda. Svenska freds motbevisar Agrells påstående 

med sina artiklar om till exempel kontaktgruppen på Skänninge-anstalten. I tidningarna ges inte bara 

bilden av vapenvägrarna som en grupp som organiserat sig utan också som en grupp som bara ökar 

hela tiden.  

 

3.2.2  Soldaten - den manliga stereotypen  

Soldaten, som inte vägrar värnplikt uppfyller kriterierna för den stereotypa manligheten, presenterad 

av Mosse och Ljunggren i teoridiskussionen, framställs inte i positiva ordalag i debatten. Det sätt som 

soldaten beskrivs på stämmer överens med den stereotypa bild av mannen som presenteras både i det 

teoretiska perspektivet och i forskningsläget. Svenska freds målar istället upp en bild av den moderna 

mannen. Det är inte den hjältemodiga, stoiska, ståndaktiga, krigiska mannen, han som Nils Sköld 
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beskriver som ståndaktig tennsoldat. Det är inte heller Agrells idealman, det vill säga en bild som är 

en motsatsbild, en mottyp till den man som vapenvägrar. Soldaten som väljer värnplikt framställs inte 

speciellt positivt och han ges heller aldrig något utrymme i tidningen i form av intervjuer eller 

liknande. I artiklarna står det att värnplikten leder till en avhumanisering och mer och mer våld och 

fruktansvärda brott som att döda civilbefolkningen och föra dem till gaskammarna. Dessa tankar 

uppkommer förmodligen i ljuset av Nürnbergrättegångarna som behandlat krigsförbrytelsen under 

andra världskriget och även som en följd av krigen i Korea och Vietnam där civilbefolkningen blev 

de största offren för kriget. Den som accepterar våldet avhumaniseras och den som säger nej till detta 

visar prov på stark vilja och stort mod. Den som väljer att bara acceptera värnplikten visar på en svag 

egen vilja. Det framförs också en åsikt om att de som inte vägrar borde försvara sin moraliska 

ståndpunkt i val av handlade lika mycket som de som vägrar. De som väljer att gå med på värnplikten 

befrias från sitt moraliska ansvar, vilket gör att det ställs hårdare och orättvisare krav på de som väljer 

att vapenvägra. Detta beror förmodligen på den rådande hegemoniska maskuliniteten, där soldaten 

hamnar i den överordnande gruppen och därför inte behöver ifrågasättas och detta antagande tar 

analysen vidare in på frågan om konflikt i debatten.     

 

3.2.3  Könspropagandakrig  

Det Svenska freds gör när de beskriver vapenvägrarna går att jämföra med det könspropagandakrig 

som Bibbings beskriver i sin forskning. De som är positiva till vapenvägrarna skapar propaganda för 

att omforma samhällets bild av dem och samma sak gör Svenska freds. I Bibbings exempel spelar 

också propaganda om vapenvägrarnas motsats, den stoiska soldaten, stor roll. Detta syns inte lika 

tydligt, men även Svenska freds propagerar mot det rådande manliga idealet vilket gör att deras debatt 

också skulle kunna betecknas som ett könspropagandakrig. 

 

3.3 Konflikten och förhandling mellan fred och manlighet  
Undersökningen tredje och sista frågeställning lyder: Hur tar sig konflikten och förhandlingen mellan 

fred och det rådande manliga idealet sig uttryck i debatten? Undersökningen utgår från att det finns 

en konflikt och Svenska freds konstaterar själva att det finns en konflikt i samhället när en person 

sätts i fängelse för sitt samvetes skull bara för att det finns en lag som är felaktigt formulerad. Genom 

det teoretiska begreppet hegemoni ges konflikten en ännu djupare analys. Konflikten bör snarare 

kallas utmaning av den rådande hegemonin och debatten blir en förhandling mellan den överordnade 

gruppen, som i detta fall är den värnpliktiga soldaten, armén, staten och till viss del hela samhället, 

och den underordnade gruppen vapenvägrare och deras anhängare. 

 

Det Svenska freds och vapenvägrarna gör genom sitt handlade är att utmana den hegemoniska 

maskuliniteten och i debatten blir förhandlingen om innehållet i manligheten tydligt. Svenska freds 

presenterar en ny bild av manlighet som utmanar och hamnar i konflikt med de rådande idealen. De 

försöker därigenom höja toleransen för innehållet. Svenska freds får ständigt försvara vapenvägrarna 

mot en rad anklagelser som kommer från den överordnade gruppen och som är en reaktion på det 

som inte anses passa in i den rådande hegemonin. Det går att lokalisera det som Connell beskriver i 

den hegemoniska maskuliniteten att femininitet hamnar i den underordnade gruppen och femininitet 

är något som vapenvägrare beskylls för. Som Connell skriver har det militära varit extremt viktigt för 

att definiera den överordnade hegemoniska maskuliniteten. Fram tills nu har denna form av manlighet 

haft den överordnade positionen, men med de förändringar som sker i samhället, som bland annat 

Ekerholm pekar på, så utmanas även bilden av det militära som en viktig byggsten i denna 
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överordnade maskulinitet. Fram tills nu har vapenvägrarna givits ett vanrykte då de inte passat in 

beskrivningen av de ideal som funnits för den överordnade manligheten. Att inte vilja bära vapen har 

kallats fegt, svagt, sjukligt, osolidarisk och ett hot mot landet självt. Detta återfinns i både Granström, 

Ekerholms och Bibbings forskning och även i denna undersökning. Det kan ses som ett sätt för den 

överordnade gruppen att använda sitt tolkningsföreträde och fram tills nu har det varit en etablering 

som lyckats i samhället. De tidigare forskarna har dock kunna lokalisera att grupper i samhället börjar 

ifrågasätta den rådande ordningen, vilket även är vad Svenska freds gör i debatten. Genom att utmana 

det rådande innehållet i det manliga idealet sker den förhandling och omförhandling som Horgby 

talar om. Det går även att lokalisera de motreaktioner, i detta fall från den överordnande gruppen, 

med den traditionalism som Horgby beskriver.  Ett exempel på det är den retoriken om soldaten som 

återfinns i texten om Nils Skölds ståndaktiga tennsoldater. Bibbings skriver att genom att använda en 

formulering från den överordnade hegemoniska maskuliniteten i beskrivningar av vapenvägrare, den 

svagare underordnade gruppen, kan en ny hegemonisk relation skapas. Även Granström och 

Ekerholm ger exempel på samma sak och det könspropagandakrig som Svenska freds för i 

beskrivningen av vapenvägraren som modig, psykiskt stark med mera och som redovisats i tidigare 

kapitel handlar om att skapa ett nytt innehåll i och en ny innebörd av manligt ideal för att på så sätt 

skapa en ny hegemoni. Detta är dock en väldigt vid tolkning av debatten och nedan följer nu en 

avsevärd tillspetsning i analysen med den tidigare forskningen som inspiration.  

 

I den tidigare forskningen talar både Granström och Ekerholm väldigt mycket om värnplikten i 

relation till den medborgliga plikten - att det var en heder för varje duglig man att fullgöra den plikten. 

Ekerholm utgår från vapenfrilagarna för att påvisa att det skett en förändring i synen på den manliga 

samhällsmedborgarens rättigheter och skyldigheter. Detta är ett resonemang som även går att 

applicera på den debatt som förs av Svenska freds och nu i undersökningens slutskede går det att dra 

slutsatsen att den förhandling som pågår i debatten om värnplikten snarare är en diskussion om 

rättigheter och skyldigheter som förs och inte en konflikt om eller en utmaning av genus. Vid ett antal 

tillfällen gör föreningen tydligt att det är våldet och inte plikten de vänder sig emot i frågan om 

värnplikt. Svenska freds menar att agera för att skydda landet fortfarande är en plikt men att den kan 

innehålla andra saker än våld. Det är just i detta deras utmaning mot den rådande hegemonin ligger. 

Genom en ny vapenfrilag ska våldet bli valbart, vilket föreningen eftersträvar, och för det krävs en 

ny syn på vad plikten innebär. Den hegemoniska förhandlingen uppstår då det i samhället finns en 

underordnadgrupp som inte accepterar den överordnadegreppens syn på medborglig plikt som 

innebär att när människor sätts i fängelse för vapenvägran anses detta vara orättvist och fel. Den 

medborgliga plikten, och framförallt dess innehåll, blir det kontrakt som den överordnade och 

underordnade gruppen inte är överens om.  

 

I Granströms undersökning presenteras en bild av ett samhälle där det är statens intressen som går 

före individens intressen. Statens intressen är att försvara landet vilket gör att det också måste vara 

medborgarens plikt. Granström påvisar att redan under hennes undersökningsperiod sker det en 

förskjutning och det växlar från en gammal 1800-talssyn till en ny modern 1900-talssyn. Ekerholm 

talar bland annat om en radikalisering av samhället och 1970-talets mansrörelse som gör upp med de 

gamla maskulina idealen. Den stora förändring som Ekerholm lokaliserar är dels innehållet i den 

manliga stereotypen vilket redan diskuterats ovan, men viktigast av allt, en rörelse för att ändra 

innehållet i den medborgerliga plikten. Ekerholm tar upp nya tjänstgöringsalternativ som ett exempel, 

något som även återfinns i debatt som Svenska fred för. Det Ekerholms analys resulterar i, och som 
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också går att se i analysen av debatten som förs av Svenska freds, är att det nu sker en förändring och 

en rörelse för en bredare definition av den manliga pliktens innehåll samt idéen om den 

samhällsnyttiga mannen. Ekerholm skriver också att det fortfarande var tvunget att innebära någon 

form av uppoffring från vapenvägrarnas sida för att de inte skulle ses som abnorma och hotfulla 

avvikare. Att Svenska freds då förespråkar en längre tjänstgöringstid går helt i linje med Ekerholms 

analys och det skulle kunna ses som ett försök till att förändra innehållet i den rådande hegemonin. 

Här vill staten och armén, alltså delar av den överordnade gruppen, behålla den nuvarande 

etableringen av en manlig medborgliga plikt eftersom den är trots allt viktig för nationen. För att 

behålla den etableringen måste gruppen därför öka toleransen, vilket också innebär att de försvagas 

som Horgby beskriver det. Detta är en trend som inte startar under 1970-talet. Den historiska 

bakgrunden och Ekerholms forskning visar att den manliga medborgliga plikten utmanats länge och 

att den utmaningen mötte hårt motstånd i början men att den långvariga utmaningen resulterat i en 

ökad tolerans genom vapenfrilagen som hela tiden öppnar för flera olika anledningar att vapenvägra. 

Det är också en trend som fortsätter efter 1975 genom att det blir lättare och lättare att söka vapenfri 

tjänst. Detta sker för att den överordnade gruppen ska kunna behålla makten och den etablerade 

hegemonin kring den manliga medborgerliga pliktens existens.  

 

Något som ytterligare förstärker slutsatsen att debatten snarare handlar om medborglig plikt än bara 

innehåll i den manliga genuskonstruktionen är synligheten av kvinnan, de manligas motsats, i 

artiklarna. I det inledande teoriavsnittet spekuleras det om det finns en synlighet av kvinnan i 

artiklarna och i debatten om värnplikt och vapenfrilag och svaret på detta blir att det finns mycket lite 

av detta. De direkta anklagelserna att vapenvägrarna skulle vara feminina bemöter Svenska freds 

endast genom att i debatten om Agrells rapport ifrågasätta Agrells värdering och hur bra ”koll” han 

har på den rådande könsdebatten. Kvinnan nämns bara av föreningen vid ett enda tillfälle och då 

handlar det om den kvinnliga värnplikten, där föreningen istället för att ta ställning till om en kvinna 

bör göra värnplikt eller inte, tar avstånd från våldshandlingen och säger att avståndstagandet gäller 

både kvinnor och män. Att där igenom anta att föreningen drev en jämställdhetsagenda är att ta det 

lite för långt. Det feminina är alltså inte speciellt närvarade i debatten.  

 

Den slutsats som kan dras av undersökningens resultat är att egentligen handlar det om att Svenska 

freds genom sina beskrivningar av vapenvägrarna och den kamp de för vapenvägrarnas möjligheter, 

genom till exempel vapenfrilagen, vill klämma in även vägrarna i den överordnade maskulina 

hegemonin och framförallt få dem att passa in i begreppet manlig medborglig plikt. Svenska freds 

har inte gjort ett försök att göra upp med hegemonin i sig utan snarare vad den manliga medborgliga 

plikten innehåller. För att använda Ekerholms ord blir det en genusbetingad konflikt om innehåll och 

villkor för den normativa definitionen av det manliga medborgaskapet. En etablering, som enligt 

Horgby, kan bibehållas då den överordnade gruppen vidgar innebörden och innehållet i den manliga 

medborgerliga plikten. Konflikten eller utmaningen och förhandlingen blir alltså en fråga om manligt 

medborgarskap under förhandling.   

 

3.4  Slutkommentar   
Vidare forskning på området Svenska freds och frågorna om värnplikt och vapenvägran har stora 

möjligheter. I processen har en jämförelse med Svenska freds ungdomstidning inte kunnat rymmas 

inom tidsramen för undersökningen. Att utgå från föreningens tidskrifter innebär dessutom att det 

finns ett stort outforskat material att bygga vidare analys och forskning på. Det finns till exempel 
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möjlighet att förlänga undersökningsperioden eller att göra nedslag under andra årtionden för att göra 

jämförelser. På frågan om hur föreningen propagerar för fred finns det ytterligare ett antal olika teman 

som går att identifiera och använda. Undersökningens ämne har blivit aktuellt med dagens planer på 

att införa den allmänna värnplikten igen. Det är en värnplikt som kommer att innefatta både män och 

kvinnor och värnplikten som hittills varit en helt manlig arena ska nu helt plötsligt rymma alla typer 

av könsidentiteter. Vilka kommer då idealen vara för de människor som mönstrar? Kommer de 

manliga idealen att leva kvar eller kommer de att se annorlunda ut? Vad innehåller den medborgerliga 

plikten idag? Kommer det krocka med de gamla manlighetsidealen och kommer det gå att skapa en 

ny syn på vad värnplikten innebär? Kommer det återigen att innebära att vägra vapen är mesigt? 

Kommer de mönstrande ungdomarna i framtiden få försvara sig mot beskyllningen att vägra krig och 

vapen är omanligt? Men framförallt vad kommer den medborgerliga plikten innebära?  
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