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Ett monumentalt misslyckande 

En diskursanalys av veteranmonumentet Restare 

Jamilla Bibo  

Sammanfattning  

Ett monument hyser samhällets kollektiva värderingar och ideal. I denna studie undersöks hur 

olika aktörer tillskriver betydelser till det kontroversiella svenska veteranmonumentet Restare 

i texter. För att studera hur dessa centrala aktörer som är inblandade i resandet av 

monumentet rättfärdigar eller kritiserar monumentet används en legitimeringsanalys. 

Resultatet visar att olika legitimeringsstrategier används av de olika aktörerna, som pekar på 

att olika aktörer förstår veteranmonument olika. Dessutom visar resultatet att Sveriges 

institutioner är avståndstagande till diskurser som krig och veteraner, vilket möjligtvis är en 

av anledningarna till att militära veteraner kritiserar Restare. Studien ansluter även till 

tidigare forskning som visar att abstrakta monument har svårt att förmedla sitt tänkta budskap 

till en bred mottagarmassa.  

 

 

Nyckelord: diskursanalys, legitimering, sociosemiotik, semiotiska landskap, monument, Restare.  
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1 Inledning 
Sveriges relation till krig är relativt unikt i världen. Det är ett land som för tre år sedan firade 

200 år av fred, någonting som bara Schweiz som annat land i det krigshärjade Europa är nära 

att uppfylla. Trots detta jubileum har Sverige varit involverade i militära konflikter sedan 

1960-talet, i form av olika FN-insatser. Dessa insatser benämns dock som ”fredsfrämjande” 

av både politiker och Försvarsmakten, och tycks därmed inte räknas som brott mot de 200 

åren av fred. Dessutom har dessa insatser, särskilt med Afghanistaninsatsen (2001–2014), 

skapat någonting nytt i det svenska samhället: krigsveteraner, eller kanske bara veteraner, då 

ordet krig tycks vara tabu inom den offentliga debatten. 

Ett decennium efter att Sverige har börjat delta i insatser i mellanöstern började veteraner 

som samhällsfenomen få uppmärksamhet i offentligheten. Denna uppmärksamhet kom i form 

av veteranceremonier, medaljer och resandet av ett veteranmonument. Mottagandet av denna 

uppskattning från det offentliga blev dock inte helt lyckat enligt den målgrupp som var 

central: veteranerna och deras anhöriga. Enligt en enkätundersökning från Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) utförd 2014, där 1217 utlandsveteraner och deras närstående 

betygsatte ceremonin, medaljerna och monumentet, fick monumentet lägst betyg sammanlagt: 

en trea av fem. Denna svaga entusiasm för ett vid den tidpunkten ett år gammalt monument 

kan inte anses vara särskilt lyckat. Att anhöriga till veteraner också var med och betygsatte 

monumentet döljer möjligtvis veteranernas egna åsikter. I fritextkommentarerna från samma 

undersökning framkommer dock en del av problematiken från veteranerna själva. 

Monumentet (se bild 1) kallas nedlåtande för ”Kotten”, platsen kritiseras, och monumentet 

hedrar inte eller visar vilka uppoffringar som gjorts samt risker som tagits (SOU 2014:27). De 

krafter som uppförde och utformade monumentet står dock fast vid sina val och försvarar det 

resta monumentet som lyckat.  

 

 
Bild 1. Veteranmonumentet Restare, tagen 21 april 2017 av Jamilla Bibo. 
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Monument per definition placeras på offentliga platser, vilket innebär att de är en del av 

samhällets sociala diskurser. Ett monument visar samhällets kollektiva värderingar och ideal; 

monument visar upp vilka kollektiva värderingar som samhället och dess invånare har eller 

förväntas ha, samt vilka handlingar eller händelser som är värda att fira (Böck och Pachler, 

2013, s. 34). Kritiken mot veteranmonumentet Restare antyder att det finns en 

värderingsschism mellan de olika aktörer som är direkt berörda av detta veteranmonument. 

Samtalet runt Restare har gått fram och tillbaka, då de ansvariga för uppförandet har försvarat 

sina val, men kritiken har inte minskat på grund av det. De olika aktörerna tycks inte utgå från 

samma bild av vad ett veteranmonument ”borde vara”. Denna studie ämnar därför att 

undersöka hur aktörerna, som var direkt inblandade i Restares uppförande, legitimerar 

monumentets utformning. Att undersöka hur de kritiska rösterna delegitimerar Restare och 

hur de istället förstår konceptet ”veteranmonument” är ytterligare syften med studien. 

 

1.1 Bakgrund 
I denna bakgrund beskrivs händelseförloppet kring monumentet och de rollerna som de olika 

aktörerna har haft explicit från början till slut. Resandet av det nuvarande veteranmonumentet 

Restare har varit en process där olika aktörer har varit involverade. Denna process presenteras 

på ett komprimerat sätt i figur 1. I kapitel 1.1.1 presenteras början av processen kring 

veteranmonumentet och introduceras regeringen som första aktör. Därefter beskriver jag 

Försvarsmaktens roll i kapitel 1.1.2. Till sist handlar kapitel 1.1.3 om slutfasen av processen, 

där olika individer och allmänheten bidrar med kommentarer om monumentet.     

 

                
Figur 1. En synoptisk tidslinje för händelseförloppet av monumentet Restare. 

 

1.1.1 Regering sätter igång uppförandet av monumentet 
Förslaget på ett resande av veteranmonument börjar med en proposition från regeringen, som 

förmodligen är sprungen från ett diffust samhällstryck. Veterandiskursen har drivits i media 

och hamnat på den politiska dagordningen sedan Afghanistaninsatsens början. Regeringen 

påpekar att regering och riksdag bär det yttersta ansvaret för de ökande internationella 

insatserna, och dess konsekvenser för personalen som utför dessa. Det är därför viktigt att 
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dessa aktörer ”markerar sitt tydliga erkännande till dem som deltagit i insatserna” 

(Proposition 2009/10:160, s. 190). Ceremonier, medaljer, och minnesmonument är sådant 

som kan göra detta enligt regeringens proposition. Ceremonin ska hållas på samma plats som 

minnesmonumentet fastställs, vilket påverkar vilken plats minnesmonumentet kan förläggas 

till. Det är monumentet och ceremonin som ska bilda ”kärnan” i det offentligas erkännande av 

veteraners insatser (Proposition 2009/10:160, s. 193). Regeringen bedömer att ”För samtliga 

som genomfört internationell tjänst uppförs ett minnesmonument”, det vill säga ett monument 

för alla typer av utlandstjänst under svensk regi (Proposition 2009/10:160, s. 187). Däremot 

fastställs det att ”det är enligt regeringen ofrånkomligt att en tyngdpunkt kommer att ligga i 

militär personal” (Proposition 2009/10:160, s. 195) och att ”Statens erkännande av personalen 

i den fredsfrämjande verksamheten ska vara tydligt” (Proposition 2009/10:160, s. 139). 

Platsen för monumentet slås fast redan i propositionen: Djurgården i Stockholm.  

 

1.1.2 Försvarsmakten blir ansvarig myndighet 
Försvarsmakten får uppdraget att resa ett veteranmonument från regering och riksdag. 

Försvarsmakten ska ha en ”central roll” när det gäller uppförandet av monumentet och 

ceremonin, och de ska redovisa förslag på uppförandet av minnesmonumentet vid 

Sjöhistoriska museet i Stockholm (Proposition 2009/10:160, s. 195). Vidare måste 

Försvarsmakten samarbeta med andra myndigheter som berörs. En tydlig och intressant 

formulering från regeringsproposition säger att när det gäller ceremonin så ska 

veteranorganisationerna vara inblandade i utformningen, men när det gäller 

minnesmonumentet, eller veteranmonumentet som det kallas i senare texter, så ska inte 

veteranorganisationerna vara inblandade (Proposition 2009/10:160, s. 196).  

En tävling anordnas av Statens konstråd i samarbete med Försvarsmakten och Kungliga 

Djurgårdens Förvaltning. Juryn består av representanter från Folke Bernadotteakademien, 

Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Statens konstråd, Konstfack, Sveriges Veteranförbundet 

Fredsbaskrarna och Rikskriminalpolisen. Juryn utser en vinnare av tävlingen och redovisar 

sitt uppdrag samt deras motiveringar för val av vinnande utformning för veteranmonumentet i 

ett juryutlåtande.  

 

1.1.3 Individer och allmänheten kommenterar Restare 
Kritik mot det kommande och uppförda monumentet sprids i media och på sociala medier; 

många veteraner är missnöjda med monumentets utformning efter att vinnaren har utsetts. 

Öknamnet ”Kotten” skapas och veteraner eftersöker en mer traditionell militär utformning 

som kan visa deras bedrifter och uppoffringar. Försvarets insatschef och juryordförande 

Anders Silwer försvarar juryns val av vinnare mot den kritik som riktas mot monumentet i ett 

långt bloggmeddelande på Försvarsmaktens hemsida. Han trycker på att juryn följde 

regeringens specifikation och att monumentet måste passa alla typer av veteraner. Vidare 

försöker han förklara konstnärens vision med monumentet. På veterandagen den 29 maj 2013 

uppförs monumentet enligt juryns beslut och kritiken har inte förändrat utformningen. 

Konstnären till det vinnande bidraget förklarar sina tankar kring monumentets utformning 

och innebörd. Dock håller sig kritiken i flera år efter att monumentet uppförts. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån det händelseförlopp som presenteras i bakgrunden är syftet med denna studie att 

undersöka hur de centrala aktörerna förhåller sig till veteranmonumentet Restare och hur 

betydelse tillskrivs detta monument i texter. Studien ämnar även att belysa och diskutera hur 

texter om monumentet speglar samt påverkar svenska samhällsdiskurser om veteraner, krig 

och svenska insatser i utlandet. De frågeställningarna som jag i denna studie vill besvara är 

följande:  

- Hur förhåller sig olika centrala aktörer till veteranmonumentet Restare? 

- Vilka legitimeringsstrategier används i de olika texterna? Vad säger eventuella 

skillnader? 

- Hur legitimeras resandet och utformningen av monumentet i de olika texterna? 

- Hur speglar och påverkar texterna om monumentet de svenska samhällsdiskurserna 

om veteraner, krig och svenska insatser i utlandet? 

 

1.3 Forskningsöversikt 
Monumentsgenren har tidigare studerats från olika infallsvinklar och i detta kapitel redogörs 

föregående studier som denna undersökning anslutas till. 

Abousnnouga och Machin (2013) undersöker hur brittiska krigsmonument kommuniceras 

som tre-dimensionella objekt. Detta görs genom en multimodal kritisk diskursanalys och 

analys av rekontextualiseringsprocesser. Resultatet visar framförallt att monument, genom 

olika materiella semiotiska resurser, framställer krig på ett annat sätt än andra textformer som 

till exempel nyhetsartiklar. Krigsmonumenten från första världskriget förhärligar soldaternas 

ärofyllda död och uppoffring så att andra kan leva. Monument som restes senare i tiden lutar 

mot likadana representationer, men skiftar ifrån mer konkreta framställningar av krig till mer 

abstrakta innebörder. Studien menar också att alla de undersökta monumenten står som 

representanter för kollektiva ideal och värderingar, eftersom att de står på offentliga platser 

och är uppförda genom officiella processer. Vidare ser Abousnnouga och Machin (2013, s. 4) 

en kongruens mellan politiska tal och monument, där de menar att politiska talare måste 

noggrant välja sina ord för att förmedla de idéer och värderingar som rättfärdigar och 

legitimerar deras handlingar. På samma sätt måste monumentens konstnär och jury noggrant 

välja material och utformning som rättfärdigar intentionen med monumenten.   

I en annan studie undersöker Krzyżanowska (2015) hur fysiska monument och 

motmonument i samtida urbana miljöer fungerar. Ett motmonument definieras som ett 

minnesmärke som inte är rest av offentliga institutioner och som ofta kommenterar befintliga 

monument. Ett annat karaktärsdrag hos motmonument är att de ofta lägger ansvaret på 

betraktaren att fylla monumentet med mening utifrån sig själva. Studien grundar sig i en 

multimodal kritisk diskursanalys, där Krzyżanowska jämför hur monument respektive 

motmonument bär en semiotisk betydelse. Studien fokuserar på de tyska motmonumenten 

Stolpersteine, som åkallar offren från andra världskriget. Enligt Krzyżanowska (2015) 

fungerar motmonument mer effektivt i det postmoderna nutida urbana miljöerna. då de bjuder 

in betraktaren till dialog på ett annorlunda sätt än de officiellt resta statiska monumenten.  
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Andra världskrigsmonument är också ett huvudtema i en avhandling skriven av Schult 

(2012). Den handlar om hur 31 personmonument, som finns i tolv olika länder, firar minnet 

av Raoul Wallenberg. Dessa Raoul Wallenbergmonument undersöks främst som produkter av 

konst. Metoden som används är konsthistorisk utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, där Schult 

analyserar monumentens former och platser för att få ut dess inneboende mening. Schult 

(2015, s. 20) menar att ett monument måste kommunicera sin tänkta betydelse i själva 

utformningen av monumentet, annars kommer monumentet att förlora sin ursprungliga 

mening med tiden. En slutsats är att alla monumenten till Raoul Wallenberg har olika former 

och framställs på olika platser, vilket förändrar monumentens betydelse. Hon visar även hur 

specifika monument kan bli kontroversiella på grund av dess form. Av alla Raoul 

Wallenbergmonument har monumentet Hommage á Raoul Wallenberg i Stockholm på Raoul 

Wallenbergs torg förorsakat den största och intensivaste debatten. Detta monument har en 

väldigt abstrakt form, som betraktare hade svårt att tolka och förstå. Schult (2012) pekar på 

att det har pågått en förändring i formen på europeiska monument, som generellt har blivit 

mer abstrakta till sin form. Istället för att direkt representera det som samhället försöker 

hedra, i detta fall till exempel en byst av Raoul Wallenberg, så tar monument en abstrakt form 

av handlingar eller känslor som personen eller händelsen innebar. Detta kan vara en styrka, då 

det lyfter fram den tänkta känslan direkt i betraktaren, utan att betraktaren måste känna till 

personen i fråga eller historien bakom. Däremot skapas en risk för att många betraktare inte 

tolkar monumentet ”korrekt” eller inte klarar av att tolka det alls, vilket medför att 

monumentet förlorar sin funktion. Slutligen kommer Schult (2012) fram till att konstnärer 

möter en stor utmaning när de förväntas skapa ett monument som ska bli förstått av en mängd 

olika människor och att alla monument behöver begripligt bildspråk eller tecken för att 

uppfylla deras funktion.  

Istället för att fokusera på historiska monument ligger fokus för denna undersökning på 

texter omkring ett nutida svenskt monument som ansluter till en diskurs om krig och 

veteraner. Monumentet är kontroversiellt och blir eventuellt mål för den typ av motmonument 

som Krzyżanowska undersökt. Monumentets utformning är vid första ögonkastet abstrakt, 

vilket knyter an till Abousnnouga och Machins (2013) studie som visar att det har skett en 

ändring i monumentens utformning, från konkret till abstrakt. Monuments abstrakta form och 

dess konsekvenser har Schult (2012) pekat på, vilket är relevant för denna studie. 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel redogör jag de olika teorier som min undersökning är baserad på. Kapitel 1.4.1 

behandlar semiotiska landskap. Efter det förklaras sociosemiotik som teori i kapitel 1.4.2. 

Kapitel 1.4.3 beskriver studiens diskursanalytiska utgångspunkt och avslutningsvis 

presenteras legitimeringsteorin som denna studie vilar på i kapitel 1.4.4.   

 

1.4.1 Semiotiska landskap  
Ett semiotiskt landskap är en offentlig plats som på någonting utsätts för medveten och 

meningsskapande påverkan av människor. Inom forskningsfältet finns det två huvudsakliga 

inriktningar, där den första inriktningen ser plats som en mycket specifik fysisk plats på ett 

visst geografiskt ställe. Här undersöks bara visuella element och skriftliga texter på just den 
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fysiska platsen. Denna studie bygger främst på den andra riktningen i semiotiska landskap, 

som för in en bredare definition av plats. Denna inriktning betraktar plats som mer abstrakt, 

någonting som skapas genom såväl geografiska och kulturella som historiska sociala 

praktiker (Järlehed, 2011 s. 8–9). Vidare ser denna inriktning bortom den specifika fysiska 

geografiskt definierbara platsen och försöker även se hur ett semiotiskt landskap gör 

identiteter, diskurser, och gemenskaper synliga när platser skapas och omtalas. På så vis 

studeras textuell mediering och diskursiv konstruktion av specifika platser (Jaworski & 

Thurlow, 2010, s.1). Däremot återfinns även den första inriktningen av forskningsfältet i 

studien av monument som semiotiskt landskap, då det handlar om läge. Dessutom kan en 

studie av monument sällan stanna där utan att närmare studera de situerade sociala 

praktikerna kring monumentets uppförande (Järlehed, 2011 s. 8–9). 

Man kan även se det som att ett semiotiskt landskap är en vy, den fysiska plats där 

monumentet står och kan betraktas, samt en representation av en vy, de värderingar, idéer 

eller diskurser i samhället som visas i monumentet och har uppfört det (Järlehed, 2011, s. 2). 

Veteranmonumentet är en del av en plats som bär på betydelser från det mänskliga samhället, 

vilket gör det till en del av ett semiotiskt landskap. Detta medför att landskapets betydelse 

måste konstrueras av betraktaren när det tas emot, vilket innebär att det sker en process av 

sociokulturell tolkning av betraktaren (Jaworski & Thurlow, 2010, s. 2). Det vill säga att ett 

monuments betydelse alltid kommer att uppfattas olika beroende på vem som är uppfattaren 

och på deras bakgrund. En veteran med sin bakgrund kommer att tolka monumentet på ett 

sätt, en politiker på ett annat, och en konstnär på ytterligt ett sätt och så vidare. 

Järlehed (2011, s. 3) fastställer att semiotiska landskap kan utgöras inte enbart av skyltar 

och affischer på specifika fysiska platser, utan även ”de mobila texter” som finns i samhället 

och knyts till platser. Denna studie utgår från att detta är fallet. Det semiotiska landskap som 

har veteranmonumentet som centrum utgörs även av de texter som direkt berör monumentet 

och kommenterar det. Kopplingen mellan det semiotiska landskap som veteranmonumentet 

bildar och samhället som har uppfört det samt dess värden som det speglar är starka. 

Monumentet uppförs i en väldigt specifik social, politisk, och geografisk kontext, i en stor 

förändring av Sveriges förhållande till veteraner som fenomen. Detta skapar ett förhållande 

mellan språket som analyseras, det semiotiska landskapet, och samhället som det skapats i. 

Av den anledningen borde det vara möjligt att genom veteranmonumentet utvinna en 

förståelse av samhällets syn på veteraner och krig (Järlehed, 2011, s. 2). 

En studie av mobila texter skapar dock ett behov av ytterligare problematisering, eftersom 

det semiotiska landskapets gränser blir svårare att tydligt avgränsa när landskapet sträcker sig 

utanför den fysiska platsen (Järlehed, 2011, s. 18). Däremot menar även Järlehed (2011, s. 19) 

att studier av semiotiska landskap inte kan begränsas till fysiska eller kulturella aspekter; det 

politiska och ekonomiska sammanhanget måste också beaktas. Detta blir självklart i en studie 

av monument, som alltid har åtminstone politiska krafter bakom sig.  

 

1.4.2 Sociosemiotik 
Sociosemiotik handlar om hur semiotiska resurser av olika karaktär används för att skapa 

mening (van Leeuwen, 2005, s. 91). Ett nyckelkoncept inom teorin är semiotiska resurser, 

som van Leeuwen (2005, s. 3) beskriver som handlingar och artefakter vi använder för att 
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kommunicera. Veteranmonument kan vara en av dessa semiotiska resurser i form av en 

artefakt. Monument får dock även sin betydelse tillskriven genom andra semiotiska resurser, 

som till exempel de skriftspråkliga resurser som används i olika texter.  

Sociosemiotiken pekar även på att kontextuella skillnader alltid finns mellan olika 

praktiker; att resa ett veteranmonument kan inte förstås på samma sätt som att resa ett 

monument för en kung. Men av större intresse för denna studie är kontexter inom en praktik. 

Olika aktörer inom praktiken har olika intressen utifrån vem de är, vem de identifierar sig 

som och vad deras roll är i den specifika kontexten. Detta medför att olika aktörer kommer att 

evaluera och legitimera en praktik eller en artefakt på olika sätt (van Leeuwen, 2005, s. 24). 

 

1.4.3 Diskurs 
För att kunna studera hur semiotiska resurser används i text för att skapa representationer av 

verkligheten behövs konceptet diskurs. Diskurser är till sin natur pluralistiska och det finns 

alltid många olika sätt att förstå samt representera ett objekt eller ett koncept. Kunskap om 

och betydelse av ett objekt, i denna studie ett veteranmonument, är därmed konstruerat av och 

genom diskurser som dessutom är bundna till specifika sociala arenor (van Leeuwen 2005, 

91). är diskurser resurser som används när en aspekt av verkligheten ska representeras i text 

(van Leeuwen, 2005, s. 94–95). Text är därmed ett verktyg som kan spegla verkligheten och 

samtidigt en skapare av verkligheten (Winther Jørgensens & Phillips 2000, s. 16). 

Vidare menar van Leeuwen (2008, s. 5) att all text, det vill säga alla representationer av 

världen, bör förstås som representationer av sociala praktiker. All text säger någonting om 

samhället som producerar den. Det finns dock en skillnad mellan sociala praktiker och 

representationer av sociala praktiker; en skillnad mellan att göra någonting och att prata om 

att göra någonting. För att hantera detta kan man applicera konceptet rekontextualisering, 

vilket innebär att man genom till exempel tal, skrift och bilder omformulerar handlingar och 

sociala praktiker i den fysiska världen. Här är diskurser inte bara representationer, utan 

innehåller även definitioner för hur representationerna ska förstås på ett legitimt sätt utifrån 

kontexten. Diskurser representerar inte bara vad som händer, de för även med sig värderingar 

på det som händer och rättfärdigar det som händer. Dessa tillkomna aspekter av en 

representation kan ofta säga mer om samhället än själva beskrivningen av vad som händer 

(van Leeuwen, 2008, s. 6).  

Särskilt ”varför”-frågan, det vill säga varför ska vi uppföra ett veteranmonument, är en 

intressant aspekt inom rekontextualisering och är av intresse för denna studie. Alla aktörer 

måste nödvändigtvis använda sig av legitimeringar för att övertyga om varför monumentet 

ska ha en viss utformning, varför det ska finnas eller vilka värderingar som det ska visa upp. 

Detta kommer att göras olika av olika aktörer genom rekontextualiseringsprocessen, när 

praktiken representeras i text (van Leeuwen, 2008, s. 20).  

 

1.4.4 Legitimering  
Som tidigare nämnts är syftet med denna studie att undersöka hur olika aktörer i debatten 

kring veteranmonument förhåller sig till Restare. Detta kan synliggöras genom det 

sociologiska fenomenet legitimering, som enligt van Leeuwen (2008, s. 20) förekommer i 

texter när aktörer lägger till förstärkande ord eller fraser som motiverar eller försöker övertala 
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en mottagare om att en social praktik är positiv eller borde göras. Detta kan även ske för 

motsatt effekt, genom att delegitimera en social praktik eller handling. Legitimeringsanalys är 

diskursivt förankrad och studerar frågorna och svaren på frågorna: ”Varför borde vi göra 

detta?” eller ”Varför borde vi göra det här på det här sättet?” (van Leeuwen, 2008, s. 105). 

Men denna teori kan även intressera sig för den dolda versionen av dessa frågor: Vad är det 

som inte legitimeras i en praktik? Det vill säga, vad är det i samhället som inte behöver 

legitimeras och ses som så uppenbart att det inte behöver förklaras? (Westberg 2016, s. 230–

231). Denna studie fokuserar dock på hur veteranmonumentet legitimeras skriftligt i text och 

de frågorna som legitimeringarna svarar på är: ”Varför ska vi resa veteranmonumentet 

Restare?” eller ”Varför ska vi inte resa Restare?”, men även ”Varför ska monumentet 

utformas, eller inte utformas på det här sättet?”. 

 

2 Val av material och metod 
I detta kapitel presenteras först studiens analysmaterial (kapitel 2.1.1 – kapitel 2.1.5) och 

därefter den metod som används (kapitel 2.2).  

 

2.1 Material 
Materialet för denna studie består av fem skriftliga texter från de olika aktörer som är 

engagerade i debatten kring veteranmonumentet Restare och som tidigare beskrivits i kapitel 

1.1. Dessa texter presenteras var för sig enligt det kronologiska händelseförloppet som 

beskrivs i bakgrunden. 

 

2.1.1 Regeringens proposition 
Denna studiens första text är regeringens proposition (Proposition 2009/10:160) som handlar 

om personalfrågor inom Försvarsmakten. En del av denna proposition handlar specifikt om 

ett förslag till ett nytt veteranmonument på Djurgården i Stockholm; det veteranmonument 

som kommer att bli det färdiga Restare. Denna proposition är det första offentliga 

dokumentet som presenterar uppförandet av veteranmonumentet och det riktar sig till 

riksdagen. Jag anser det relevant att analysera den beslutande maktens motiveringar och 

legitimeringar för den sociala praktiken: att resa veteranmonument. Regeringens proposition 

är starten för processen att uppföra veteranmonumentet. Inom ramen för denna studie är det 

rimligt att endast analysera avsnittet som berör veteranmonumentet (se bilaga 1).  

 

2.1.2 Juryutlåtandet för veteranmonumentstävlingen 
Den andra texten (se bilaga 2) är det offentliga jurydokumentet där vinnaren av 

veteranmonumentstävlingen presenteras och motiveras. Juryns ordförande och representant 

för Försvarsmakten var generallöjtnant Anders Silwer och juryns sekreterare var arkitekten 

Katarina O. Cofaigh. Juryn bestod totalt av nio representerar från följande myndigheter och 

organisationer: Folke Bernadotteakademien, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Statens 

konstråd, Konstfack, Sveriges Veteranförbundet Fredsbaskrarna och Rikskriminalpolisen. I 
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denna studie analyserar jag specifikt motiveringen till vinnaren av första priset, då denna text 

visar hur veteranmonumentets utformning legitimeras.  

 

2.1.3 Konstnärens kommentarer om veteranmonumentet 
Svenska Dagbladet har publicerat en kulturnyhetsartikel som handlar om invigningen av 

veteranmonumentet, som konstnären Monika Larsen Dennis har utarbetat design för (se 

bilaga 3). Till analysen används endast direktcitat från konstnären, då syftet med analysen av 

denna text är att identifiera konstnärens legitimeringsstrategier.  

 

2.1.4 Kritik mot monumentet på sociala medier 
På Facebook finns det en grupp som heter ”Felaktigt veteranmonument ’RESTARE’” och 

829 personer är medlemmar. Gruppen är offentlig, vilket innebär att alla som har ett 

Facebookkonto kan läsa gruppens inlägg. Dock behöver man vara medlem för att kunna 

kommentera dessa eller för att skapa nya inlägg. Gruppen beskrivs på följande sätt: “I denna 

grupp diskuterar vi för och nackdelar för det förslag som vann veteranmonumenttävlingen. 

Monumentet heter RESTARE.” Trots denna beskrivning består inläggen till mestadels av 

monumentets tillkortakommanden och positiva yttringar förekommer inte.  

Då det är oetiskt att publicera privatpersoners namn så anonymiserar jag 

inläggsskribenternas namn. Dessutom är det inte de specifika individerna bakom enskilda 

inlägg som är intressant för denna studie, utan inläggen betraktas som gemensamt 

meningsskapande.  

 

2.1.5 Kommentarer från Försvarsmaktens insatschef 
I denna bloggtext från Försvarsmaktens hemsida försvarar insatschef Anders Silwer, som 

också var ordförande i veteranmonumentens tävling, juryns beslut och utformning av Restare 

från den kritik som har uppstått. Bloggtexten riktar sig främst till veteraner som har blivit 

upprörda över den valda platsen för monumentet och monumentets design. Det är intressant 

att se hur en individ med hög position inom Försvarsmakten kommer till tals i denna fråga 

och vilka legitimeringsstrategier han använder i denna bloggtext som är skriven några 

månader efter juryns beslut. Därutöver är det bara han själv som är inblandad i denna 

legitimering, till skillnad från juryns utlåtande där flera röster involverade.  

 

2.2 Legitimeringsanalys som metod 
För att studera hur diskurser konstruerar legitimeringar av sociala praktiker i offentlig 

kommunikation använder jag mig av van Leeuwens (2008) legitimeringsmodell. I detta 

kapitel presenterar jag denna analysmodell, där jag först introducerar de övergripande 

legitimeringsstrategier som modellen bygger på. Därefter förklarar jag de olika typer av 

auktoritetslegitimering i kapitel 2.2.1, följt av de olika typerna av moralisk legitimering i 

kapitel 2.2.2. Till slut förklaras underordnade typer av rationalisering i kapitel 2.2.3.  
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Van Leeuwen (2008, s. 105–106) har format en modell som möjliggör analyser av 

legitimering och även delegitimering. Denna modell innehåller fyra huvudkategorier av 

legitimering: auktoritetslegitimering, moralisk legitimering, rationalisering, och mytopoesis1.  

 

 Auktoritetslegitimering innebär att man refererar till olika auktoriteteter som får sin 

kraft genom tradition, normer och lagar, eller via institutionella positioner. Genom att 

stödja sig på en sådan auktoritet realiseras legitimering i den praktik man vill 

åstadkomma.  

 Moralisk legitimering sker genom att åkalla värderingar som finns i samhället. Detta 

sker ofta på ett implicit eller abstrakt sätt. På så sätt kan man legitimera en praktik 

med stöd av positiva värderingar som flyter runt i samhället.  

 Rationalisering är en legitimeringsstrategi där referenser till institutionella sociala mål 

eller användningsmöjligheter används. Alternativt kan referenser till kunskap som 

samhället belagt med giltighet användas. På så sätt kan en praktik legitimeras genom 

att bygga rationaliseringar: För att X, så betyder det att Y, så därför borde vi göra Z.   

 Mytopoesis som legitimeringsstrategi bygger på konstruerade narrativ som leder till 

att legitima handlingar belönas och illegitima handlingar bestraffas. Genom denna 

strategi realiseras legitimering genom berättelser som kan varna eller uppmuntra till 

en praktik. 

Dessa legitimerande strategier behöver inte förekomma enskild utan de kan förekomma i 

kombination med varandra. Förutom dessa huvudkategorier kan varje kategori delas in i olika 

subkategorier som även de kategoriseras in i olika typer. Detta utvecklas vidare i följande 

avsnitt. Däremot kommer jag inte att vidare utveckla mytopoesis, då förklaringen ovan är 

tillräcklig inom denna studies ram. 

 

2.2.1 Auktoritetslegitimering 
Auktoritetslegitimering som är den första huvudkategori i legitimeringsmodellen är 

uppdelade i olika subkategorier och detta visualiseras i tabell 1. 

Tabell 1. Auktoritetslegitimering 
 

Auktoritetslegitimering 

1. Sedvanetyp 2. Auktoritetstyp 3. Rekommendationstyp 

Konformitetsauktoritet Personlig auktoritet Expertauktoritet 

Traditionsauktoritet Opersonlig auktoritet Förebildsauktoritet 

 

Auktoriteter av sedvanetyp realiseras genom konformitetsauktoritet eller traditionsauktoritet. 

Konformitetsauktoritet används genom att man pekar på att alla andra redan gör någonting på 

ett visst sätt, och därför borde vi också göra likadant (van Leeuwen, 2008, s. 110). 

Traditionsauktoritet legitimerar exempelvis genom normer, vanor eller traditioner. 

Frågan ”varför ska vi göra så här?” besvaras i så fall ”För att det är så här vi alltid har gjort 

det” (van Leeuwen, 2008, s. 108). 

                                                 
1 Jag följer Westbergs (2016) översättningar av de olika legitimeringsstrategierna.   
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Den andra subkategorin inom auktoritetslegitimering som heter auktoritetstyp sker genom 

personlig- eller opersonlig auktoritet. Personlig auktoritet baserar sig på att vissa personer 

eller roller har fått legitimitet knuten till sin position av en institution och det går därför att 

legitimera en handling eller praktik genom att bara uttrycka: ”för att jag säger så” (van 

Leeuwen, 2008, s. 107). Opersonlig auktoritet innebär att man kan legitimera en praktik 

genom att hänvisa till lagar och regler: ”vi ska göra så här, för att lagen säger så” (van 

Leeuwen, 2008, s. 108). 

På ännu ett sätt kan auktoritetslegitimering realiseras genom den tredje subkategorin 

rekommendationstyp, som antingen kan vara en expertauktoritet eller en förebildsauktoritet. 

När det handlar om expertauktoritet är legitimiteten baserad på expertis, till skillnad mot 

status (van Leeuwen, 2007, s. 94). En expert på ett område kan utan ytterligare anledningar än 

sitt kunnande säga att ett visst handlande är det korrekta. Detta kan användas av andra för 

legitimerande effekt: Vi ska göra så här, för att expert X säger så (van Leeuwen, 2007, s. 95). 

Förebildsauktoritet som legitimeringsstrategi bygger på att en person eller grupp har fått en 

hög moralisk- eller på annat vis aktad position och kan därmed användas som skinande 

exempel för en praktik. Genom att hänvisa till förebilder inom den specifika kontexten 

legitimerar man praktiken. Det kan också göras genom att beskriva en praktik på ett allmänt 

positivt sätt, som Westberg (2016, s. 45) menar kan göras enligt betydelsen: ”Att X:a är ett 

klokt/smart/föredömligt/häftigt sätt att göra Y på” (och därför ska vi göra det).  

 

2.2.2 Moralisk legitimering 
Samtliga legitimeringsstrategier uttrycker moralisk värdering till någon grad. Den specifika 

typen moralisk legitimering som strategi innebär att en praktik värderas utan att någon av de 

andra strategierna också är involverade (Westberg 2016, s. 45). Moralisk legitimering kan 

realiseras på tre olika sätt och detta illustreras i tabell 2. 

Tabell 2. Moralisk legitimering.  
 

Moralisk legitimering 

1. Evaluering 2. Abstraktion 3. Jämförelse 

 

Moralisk legitimering kan realiseras genom evaluering, där adjektiv kan användas både för att 

beskriva konkreta kvalitéer hos ett objekt eller en handling, och berömma någonting med stöd 

i värderingar. En handling eller ett objekt kan därför legitimeras för att det har goda kvalitéer, 

till exempel: Vi borde köpa jordgubbar för att de smakar sött, är skimrande röda och 

hälsosamma (van Leeuwen, 2008, s 111).   

Vidare kan moralisk legitimering realiseras genom den andra subkategorin som kallas 

abstraktion. Användandet av denna strategi görs genom att på ett abstrakt och moraliserande 

sätt referera till aspekter eller praktiker. Genom att återberätta praktiken eller aspekten med 

abstrakta termer som har positiva konnotationer så aktualiseras legitimering (Westberg, 2016, 

s. 46). Detta tydliggörs med följande exempel: ”istället för att säga: ’vi strävar alltid efter att 

förminska och optimera vår resursförbrukning’ kan ett företag referera till handlingen att 

förminska sin resursförbrukning på ett abstrakt vis och säga: ’Vi strävar alltid efter att agera 

hållbart i vår resursförbrukning’” (Ahlström & Rydén, 2015, s. 15).  
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Jämförelse är den tredje subkategorin av moralisk legitimering och innebär att genom att 

likställa en praktik med en annan praktik som redan har en moralisk uppskattning legitimeras 

den första praktiken (van Leeuwen, 2008, s. 111–112).  

 

2.2.3 Rationalisering 
Den tredje huvudkategorin av legitimering är rationalisering och van Leeuwen (2008, s. 113) 

urskiljer den i två primära subkategorier: instrumentell och teoretisk (se tabell 3).  

Tabell 3. Rationalisering 
 

Rationalisering 

1. Instrumentell 2. Teoretisk 

Målorientering Definition 

Medelorientering Förklaring 

Effekt- och resultatorientering Förutsägelse 

 

Instrumentell rationalisering handlar om hur praktiker legitimeras genom att uttrycka 

effekter, funktioner och syften. Denna subkategori realiseras genom en av tre möjliga typer av 

rationaliseringar: målorientering, medelorientering eller effekt- och resultatorientering. 

Målorientering har en rationaliserande funktion, ”för att nå mål Y så måste vi göra X”. Detta 

görs genom att knyta mål, intentioner och motiv till en praktik (Westberg, 2016, s. 46). 

Medelorientering innebär att man rationaliserar praktiker och handlingar som ett sätt att nå ett 

mål: ”genom att göra X så kan vi nå Y”. X är ett medel för att nå Y; syftet skapas i praktiken 

(Westberg, 2016, s. 46). Rationaliserande legitimeringar som realiseras genom Effekt- och 

resultatorientering använder effekterna i efterhand, istället för målen på förhand, till 

exempel: ”Det var bra/inte bra att göra så där, för resultatet av Y blev ju X” (van Leeuwen, 

2008, s. 116).  

Den andra primära subkategorin är teoretisk rationalisering och även den kan realiseras 

genom tre typer: definition, förklaring och förutsägelse. Den första typen definition beskriver 

en slags sanning för en aktivitet utifrån en annan moraliserande aktivitet: ”På samma sätt som 

i det lysande fallet Y, så kommer X fungera på samma lysande sätt” (van Leeuwen, 2008, s. 

117). Den andra typen förklaring etablerar också sanningar, men istället för att göra det om 

själva aktiviteten skapas sanningar om deltagaren i aktiviteten: ”Det är självklart/passande att 

du ska göra Y! Du är ju X, vilket passar bra.” (Westberg, 2016, s. 47). Den tredje typen av 

teoretisk rationalisering är förutsägelse som bygger på expertis, men till skillnad från expertis 

i auktoritetslegitimering så bygger det inte på en expert, utan på ren expertis som kan 

ifrågasättas av annan erfarenhet (van Leeuwen, 2008, s. 116).  

I detta kapitel har jag beskrivit den analysmodell som ligger till grund för studiens arbete 

och i följande kapitel applicerar jag denna modell på studiens analysmaterial. 
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3 Analys och resultat  
Nedan presenteras studiens resultat i form av övergripande sammanfattande beskrivningar av 

de olika texternas legitimeringsstrategier. Utvalda talande exempel från texterna som 

analyseras presenteras detaljerat. Dispositionen för detta kapitel följer den tidslinje som 

presenterades under kapitel 1.1.  

 

3.1 Regeringens proposition 
Avsändaren för analysens första text är den svenska regeringen, vilket gör att texten på en 

kontextuell nivå ramas in av opersonlig auktoritetsstatus. Genom hela textutdraget (se bilaga 

1) refereras det till diverse myndigheter och organisationer som har en etablerad auktoritet i 

samhället. Användandet av dessa olika institutionella expertauktoriteter är den huvudsakliga 

legitimeringsstrategin i denna text. Textens innehåll legitimeras genom att författarna lutar sig 

mot expertauktoriteter. Det vill säga ”vi ska göra så här för att andra auktoritetsexperter håller 

med oss” och enligt van Leeuwen (2008, s. 107) besvaras därmed ”varför”-frågan: ”varför 

ska vi resa monumentet Restare?”  

Detta kan uppmärksammas i exempel 1, där ”Försvarets traditionsnämnd” fungerar som en 

institutionell expertauktoritet för att legitimera anläggning av minnesmonumentet. Denna 

nämnd är ingen traditionsauktoritet eftersom de är i en process att skapa traditionerna; det 

finns inga rådande traditioner att luta sig bakåt mot. Denna text är en del i ett försök att skapa 

traditioner för försvaret, vilket görs genom deras expertauktoritet. För att tydliggöra vad som 

legitimeras och vad som fungerar legitimerande fetmarkerar jag detta i följande och 

kommande exempel. 

(1) Försvarets traditionsnämnd delar i huvudsak utredningens uppfattning att ett 

minnesmonument bör anläggas vid Sjöhistoriska museet. […] Försvarshögskolan 

anser att frågan om ett monument bör utredas vidare. […] Försvarsmakten föreslår 

därför att det istället reses ett monument vid Sjöhistoriska museet för omkomna i 

insatser under svensk ledning eller huvudmannaskap, oavsett om det skett 

internationellt eller nationellt. (Proposition 2009/10:160, s. 189) 

 Utredningen är ytterligare en institutionell expertauktoritet, då det är en expertgrupp tillsatt av 

regeringen med målet att undersöka och att ge råd i veteranpolitikiska frågor. Vidare är 

”Försvarshögskolan” en akademisk institutionell expertauktoritet och är ”Försvarsmakten” en 

expertauktoritet. Dessa två expertauktoriteter bygger i detta fall sin auktoritet på den kunskap 

de förväntas besitta i ämnet. Det är därmed olika former av expertauktoriteter som används, 

varav alla kategoriseras under rekommendationstyp. De är alla expertauktoriteter istället för 

det andra alternativet förebildsauktoriteter, för att deras auktoritet bygger på expertis och inte 

på social status (van Leeuwen, 2008, s. 2). Dessa fyra expertauktoriteter är rådgivande till det 

beslut som ska tas av författaren av propositionstexten. Ett övertydligt exempel på en 

förebildsauktoritet vore om Sveriges kung i denna text uttalade sig om monumentets varande 

eller icke-varande. Det hade han gjort som en föredömlig person och inte genom expertis. 

Den dominerande legitimeringsstrategin för denna text är därmed auktoritetslegitimering, där 
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de nämnda myndigheter och organisationer används som rekommendationstyp som realiseras 

genom expertauktoritet. 

I exempel 2 legitimeras skapandet av en gemensam minnesplats genom instrumentell 

medelorientering som tillhör huvudtypen rationalisering.  

(2)  I sin egen utredning om hur omkomna bör hedras har myndigheten [Försvarsmakten] funnit 

att det behövs en gemensam försvarsgrensöverskridande minnesplats där militära 

förband, andra involverade organisationer och anhöriga kan sörja de omkomna. 

(Proposition 2009/10:160, s. 189) 

Försvarsmakten menar att skapandet av den här minnesplatsen är ett medel eller ändamål för 

att kunna sörja de omkomna. Den rationalisering som görs inpräntar därmed monumentet 

Restare med betydelsen sorg, vilket legitimerar monumentets uppförande. 

Sammanfattningsvis ställer regeringen sig som aktör positiva till ett veteranmonument, 

dock kan den inte ta ställning till den framtida utformningen. Denna aktör använder sig 

främst av expertauktoriteter av olika slag, där den dominerande huvudlegitimeringsstrategin 

är auktoritetslegitimering. De nämnda myndigheter och organisationer används som 

rekommendationstyp som realiseras genom expertauktoritet.  

 

3.2 Juryutlåtandet för monumentstävlingen 
Avsändaren av denna text är juryn för monumentstävlingen, det vill säga den tillsatta grupp 

som ska utse en vinnande design för veteranmonumentet. Juryn består av olika personer som 

är experter och som legitimeras genom sina titlar och yrken. Den är tillsatt av statliga 

institutioner och av den anledningen legitimeras avsändaren genom expertauktoritet. 

Den legitimeringsstrategin i juryutlåtandet som dominerar är av huvudtypen moralisk 

legitimering, eftersom den typen bygger främst på värderingar. Analysmaterialets inledande 

mening (se exempel 3) börjar direkt med en moralisk legitimeringsstrategi av typen 

evaluering, när veteranmonumentets tar plats ”på ett självklart sätt”. Det kan tolkas som en 

positiv värdering; det vill säga att det är bra hur monumentet bestämmer den helhet som 

bildas tillsammans med träden.   

(3)  På ett självklart sätt tar detta minnesmärke plats och bestämmer det rum som träden bildar. 

Monumentet är lika vackert som platsen – detaljrikt och ändå helt – och det finns ett 

konstnärligt uttryck där idé och form samspelar. Mångfalden är en styrka i förslaget 

och det kan uttrycka de universella värden som ligger till grund för det internationella 

fredsarbetet och individernas arbete. (Juryutlåtandet, 2012) 

När monumentet sedan i samma exempel beskrivs med adjektiv som ”vackert”, ”detaljrikt”, 

och ”helt” legitimeras det genom samma typ av legitimeringsstrategi: moralisk evaluering. 

Denna typ av legitimering fortsätter sedan även när monumentets mångfald beskrivs som ”en 

styrka”, då denna beskrivning fungerar värderande.  

Även genom abstraktion sker en moralisk legitimeringsstrategi i exempel 3 när juryn 

nämner att ”det finns ett konstnärligt uttryck där idé och form samspelar”. Denna strategi 

legitimerar, enligt van Leeuwen (2008, s. 111), när en praktik eller aspekt omförklaras i 

abstrakta termer som för med sig ett högre moraliskt värde än vad praktiken i sig kanske 

uppfattas innebära. Istället för att nöja sig med att beskriva monumentet som vackert, 
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någonting mycket subjektivt som inte har lika stor legitimerande effekt, omförklaras 

monumentets form i abstrakta moraliska termen ”konstnärligt uttryck där idé och form 

samspelar”. Här kan man ana en hänvisning till den samhälleliga moraliska värderingen att 

monument och konst måste vara laddat med många finkulturella bakomliggande tankar.  

Det verkar som att juryn väljer detta bidrag just för att det är konstnärligt och abstrakt, 

istället för exempelvis en övertydlig staty av en soldat. Någonting som framgår tydligt i slutet 

av det första stycket där en teoretisk rationalisering av typen definition pågår: ”det kan 

uttrycka de universella värden som ligger till grund för det internationella fredsarbetet och 

individernas arbete.” Monumentets utformning lämnar den öppen för en mängd olika 

tolkningar, någonting som kritiseras av andra aktörer, men här definieras detta som passande 

genom att syfta på de positiva moraliska värdena som ”det internationella fredsarbetet” 

besitter. 

I ett annat exempel (se exempel 4) legitimeras monumentets funktion genom 

rationalisering. I detta fall är rationaliseringen av den instrumentella typen och målorienterad, 

därför att det tillskrivs ett legitimerande mål till monumentet. Legitimeringsstrategin 

realiseras när syftet med monumentets funktion framkommer tydligt i texten: monumentet 

fungerar för ”de besökare som bara passerar förbi, men också för de som vill uppsöka platsen 

av speciella skäl”.  

(4)  Monumentet fyller sin funktion både för de besökare som bara passerar förbi, men 

också för de som vill uppsöka platsen av speciella skäl. […] Monumentet uttrycker 

både intimitet och storslagenhet. (Juryutlåtandet, 2012). 

Här blir det tydligt, men på ett dolt sätt, att platsen för monumentet är mycket viktigt: 

monumentet ska passa in i platsens landskap så att förbipasserande människor inte störs av 

det. Detta öppnar upp för att även begrunda meningsföljden: Varför benämns de 

förbipasserande besökarna tidigare i texten än de som besöker platsen av speciella skäl?  

Vidare avslutas stycket återigen med legitimeringsstrategin rationalisering. Det formuleras 

en rationaliserande sanning om monumentet, att det ”uttrycker både intimitet och 

storslagenhet”, vilket resulterar i att rationaliseringen är av den teoretiska typen. Funktionen 

är definition för att monumentet tillskrivs de moraliserande uttrycken ”intimitet” och 

”storslagenhet”.  

Denna aktör ställer sig positivt till monumentet Restares utformning. Den huvudsakliga 

huvudlegitimeringsstrategin i denna text är moralisk legitimering, där typen evaluering 

förekommer oftast. Den andra subkategorin inom moralisk legitimering, som är abstraktion, 

förekommer också i denna text. Även huvudlegitimeringsstrategin rationalisering sker i 

juryutlåtandet och den förekommer två gånger som teoretisk och av typen definition samt en 

gång som instrumentell och av typen målorienterad.  

 

3.3 Konstnärens åsikter om veteranmonumentet 
Konstnären bakom veteranmonumentet kommer till tals i en nyhetsartikel i Svenska 

Dagbladet. Artikeln inleds med att berätta att det finns många möjliga tolkningar av 

monumentets design. I artikeln beskrivs även de olika delar som utgör monumentet: ”På 

betongfundamentet där marmorskulpturen vilar vindlar ett mönster av rostfritt stål: en 
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mandala, en måltavla, ett mönster av lotusblommor”. Enligt konstnären tar helheten formen 

av en utslagen lotusblomma.  

I exempel 5 använder konstnären den andra typen av moralisk legitimeringsstrategin: 

jämförelse. På ett implicit sätt berättar hon om det som hon ser som veteranens önskvärda 

förändring där veteraner går från någonting negativt till någonting positivt. Lotusen blir en 

allegori till veteranen och således legitimerar konstnären sitt val av form för monumentet 

genom denna jämförelse.  

(5)  Lotusens betydelse har alltid varit att den kommer nerifrån det mörkaste, svartaste 

kaos, från dyn, och reser sig uppåt mot ljuset. Det är en fantastisk symbol för hopp, 

läkning och att gå vidare. – Monika Larsen Dennis (Stockholm TT Spektra, 2013) 

Konstnären använder också legitimeringsstrategin moralisk evaluering när hon tillskriver 

lotusen värden. Den beskriver det negativa tillstånd som veteranen kanske känner men också 

det positiva som monumentets form erbjuder i sin symbolik. Senare styrks detta ytterligare 

genom adjektivet ”fantastisk”.  

Artikeln fortsätter och journalisten skriver ”Monika Dennis Larsen har också månat om att 

de som besöker monumentet ska känna att de är viktiga”, därpå konstnären svarar och 

förklarar monumentets utformning (se exempel 6). I första meningen används 

auktoritetslegitimering av sedvanetyp som realiseras genom konformitetsauktoritet. 

Konstnärens använder sig av pronomen ”vi” som en strategi för att få det att låta som att en 

majoritet står bakom denna åsikt (jmf Westberg, 2016, s. 173). Det är inte bara konstnären 

som tycker detta, utan hon tar sig friheten att tala för alla, vilket legitimerar hennes åsikt.  

(6) En bronsskulptur med två soldater med en hund är väl inte riktigt vad vi behöver. De finns, 

de är viktiga, det vet jag efter att ha googlat på monument i hela världen. Men det är 2013 i 

Stockholm, jag är svensk och detta är min tanke om hur det kan se ut. – Monika Larsen 

Dennis (Stockholm TT Spektra, 2013) 

Samma strategi används senare när konstnären åberopar sin svenskhet, som fungerar 

legitimerande, hon är svensk och borde därför veta vad svenskar vill ha. Exemplet fungerar 

även delegitimerande, då traditionella veteranmonument i form av bronsskulpturer lyfts fram, 

men de klassas sedan som utdaterade: ”det är 2013 i Stockholm”. Samtiden åberopas istället 

som en legitimerande auktoritet.  

Slutsatsen av denna analys är att aktören ställer sig positiv till Restare. 

Huvudlegitimeringsstrategierna som används är auktoritetslegitimering och moralisk 

legitimering. Två auktoritetslegitimeringar av sedvanetyp realiseras genom 

konformitetsauktoritet. Moralisk legitimering genom subkategorin jämförelse används en 

gång. Subkategorin moralisk evaluering förekommer en gång.  

 

3.4 Kritik mot monumentet på sociala medier 
Kritiken mot Restare som återfinns på Facebook använder till stor del rent kvantitativt inga 

(de)legitimeringsstrategier. De kommentarer som använder strategier hänvisar oftast till hur 

veteranmonument i andra länder ser ut och som stämmer mer överens med deras förståelse 

för ett veteranmonument. Det förekommer även en stor del ironiska bilder som jämför, och 

därmed delegitimerar Restare, med vardagliga prydnadsföremål eller grankottar med 
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tillhörande ekorrar. Några exempel av de legitimeringsstrategier som förekommer i 

kommentarerna följer nedan. 

Exempel 7 illustrerar legitimeringsstrategin mytopoesis som moralisk berättelse. 

Huvuddelen av exemplet tar formen av en berättelse som inleds med ”[Runstenar]” och 

avslutas med ”deras anhöriga”. I denna berättelse är protagonisten vikingen som ersätts av 

veteraner i inläggets resonemang. Berättelsen går ut på att man förr i tiden i Sverige hade en 

liknande grupp människor som åkte utomlands och de hedrade man genom att resa en mäktig 

sten med skrift och därför borde vi idag göra samma sak.  

(7)  Jag gjorde en skiss hur jag kunde tänka mig ett monument, som jag skulle vilja dra på min 

blå basker och känna för. [Runstenar] restes ofta till minne av någon som fallit i 

österled/västerled. Jag tror att vii har något gemensamt med den äventyrslusta (sic) 

som drev dem, när det blev för tråkigt hemma på tunet. Många av oss ville se världen, 

uppleva äventyr och göra en insats. Några kom aldrig tillbaka då, precis som nu. Ett 

sätt att hedra deras minne är att resa en sten och känna för dem tillsammans med 

deras anhöriga. För "Kotten" känner jag ingenting. (Felaktigt 

veteranmonument ”RESTARE”, 2017)  

Dessutom fungerar detta inlägg som helhet delegitimerande för monumentet Restare, då ett 

alternativt monument till Restare legitimeras. I första meningen av exempel 7 är den 

legitimeringsstrategin som realiseras moralisk legitimering, då det beskrivs att personen är 

villig att dra på sin blå basker och ha känslor för det alternativa monumentet. Denna 

legitimering är en jämförelse där det alternativa monumentet skulle motsvara den heder och 

respekt som krävs för att personen ska vilja ta på sig sin basker och känna någonting för. 

Samtidigt har denna moraliska jämförelse en delegitimerande funktion, eftersom monumentet 

Restare inte är likställt med de hedersfyllda praktikerna. Denna delegitimering förstärks när 

inläggets inledande mening avlutas med den sista mening ”För ’Kotten’ känner jag ingenting. 

En annan typ av legitimering som vid flera tillfällen återkommer i Facebookgruppen är en 

auktoritetslegitimering av rekommendationstyp. Det åskådliggörs i exempel 8, där det 

realiseras en förebildsauktoritet genom att i Kanada ”har varje stad minst ett monument motsv 

över sina veteraner”. Kanada blir förebilden som Sverige borde följa. I denna typ av inlägg 

delegitimeras veteranmonumentet Restare genom att visa att Sverige inte hanterar 

veteranmonument som andra länder gör, i det här fallet Kanada. 

(8) Bor I Canada....här har varje stad minst ett monument motsv över sina veteraner! Här 

är några bilder från Ottawa.... Inte en kotte så långt ögat når!... (Felaktigt 

veteranmonument ”RESTARE”, 2017) 

Det förekommer även inlägg där auktoritetslegitimering av sedvanetyp används. När inläggen 

pekar på att monumenten var bättre förr, som i exempel 9, hänvisar inläggen till en sedvana, 

en tradition. De syftar till att äldre veteranmonument i andra delar av världen brukar se 

annorlunda ut än Restare.  

(9) De gjorde bättre monument förr! (Felaktigt veteranmonument ”RESTARE”, 2017) 
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Denna aktör, eller dessa aktörer, är den enda som har en negativ inställning till Restare. 

Huvudlegitimeringsstrategierna som denna aktör använder är auktoritetslegitimering, 

moralisk legitimering, och mytopoesis. Auktoritetslegitimering realiseras genom 

sedvanetypen traditionsauktoritet och rekommendationstypen förebildsauktoritet. Moralisk 

legitimering sker genom subkategorin jämförelse. Mytopoesis som moralisk berättelse 

används. 

 

3.5 Kommentarer från Försvarsmaktens insatschef 
I denna text försvarar Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer veteranmonumentets 

utformning genom en blandning av olika legitimeringsstrategier. I exempel 10 legitimerar 

Försvarsmaktens insatschef Anders Silwer existensen av debatten genom att säga att ”det är 

helt naturligt” att konst är öppen för olika tolkningar. Denna legitimeringsstrategi kan klassas 

som den första underkategori av moralisk legitimering, som är evaluering. Westberg (2016, s. 

45) menar att evaluering uppmanar läsaren att ”gör X eftersom X är bra/naturligt/kulturellt 

värdesatt”. I detta fall betyder det att Silwer legitimerar samhällsdebatten för att det är 

naturligt när det handlar om konstverk.  

(10)  Det är helt naturligt att det finns olika uppfattningar om ett veteranmonuments utformning. 

(Silwer 2012) 

I exempel 11 aktualiseras auktoritära legitimeringsstrategier. I exemplets första mening är den 

auktoritetslegitimeringsstrategin av rekommendationstyp, som realiseras genom 

expertauktoritet. Det vill säga att juryns beslut legitimeras genom att Silwer radar upp några 

av de representanter som juryn bestod av. Här aktualiseras alltså expertauktoritet, eftersom 

juryn bestod av personer som hade expertis inom området. Det är även värt att understryka att 

Silwer lyfter fram Fredsbaskrarna som auktoritet, då denna veteranorganisation kan anses 

vara på kritikernas sida. 

(11) Juryn var brett sammansatt, med bland annat representanter från konstvärlden, från flera 

av de myndigheter som har veteraner, samt en representant från Fredsbaskrarna. 

Utgångspunkten för uppgiften att ta fram ett monument finns i tävlingsbestämmelserna 

som fastställs av regeringen. (Silwer 2012) 

I exempel 12 pågår en rationaliserande legitimeringsstrategi av den teoretiska typen, eftersom 

legitimeringen är grundat på en moralisk allmänsanning. Det vill säga att ”monumentet är för 

oss alla” är moralisk korrekt enligt det demokratiska samhället. Sedan utformas denna 

teoretiska legitimering i undertypen definition, när Silwer påstår att monumentet inte skulle 

kunna ha den mer militära form som kritikerna önskade, eftersom den då inte skulle vara för 

alla. 

(12) “[…] exempelvis en polis som varit i Kosovo eller en MSB-medarbetare som varit på Haiti 

som sjuksköterska. Monumentet är för oss alla. Att uppföra ett monument av mer 

militär karaktär, som några uttryckt önskemål om i sociala medier hade därför inte 

varit lämpligt eller genomförbart.” – Anders Silwer 
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Detta exempel visar även hur legitimeringsstrategier kan förekomma i kombination med 

varandra, eftersom både rationalisering och konformitetsauktoritet används. 

Konformitetsauktoritetsstrategin realiseras i ”Monumentet är för oss alla”, då många, till och 

med alla i det här fallet, kommer att komma till gagn genom detta monument.  

Sammanfattningsvis ställer denna aktör sig positiv till Restare. Aktörens 

huvudlegitimeringsstrategier är auktoritetslegitimering, rationalisering, och moralisk 

legitimering. Auktoritetslegitimering sker genom rekommendationstypen och är 

expertauktoritet, även sedvanetypen används som konformitetsauktoritet. Rationalisering av 

den teoretiska typen – definition används. Moralisk legitimering sker genom moralisk 

evaluering. 

 

4 Sammanfattande resultatdiskussion 
Detta avslutande kapitel inleds med en sammanfattande diskussion om studiens resultat och 

den följer samma disposition som händelseförloppet. I kapitel 4.1 presenteras avslutande 

reflektioner relaterade till studiens metod och sist av allt erbjuds förslag till framtida 

forskning. 

Målet med denna studie var att undersöka kontroverserna kring veteranmonumentet 

Restare och hur de olika inblandade aktörerna (de)legitimerar sin version av ett 

veteranmonument. Det föregående analys- och resultatkapitlet visar att de olika centrala 

aktörerna har förstått konceptet veteranmonument olika och att de har skilda uppfattningar 

om Restare uppfyller dessa förväntningar. Olika legitimeringsstrategier förekommer inom 

aktörernas texter men särskilt mellan de olika aktörernas texter. Regeringen använder främst 

expertauktoriteter i propositionen för att legitimera sitt beslut. De har rådfrågat olika experter 

som stödjer deras vision för ett monument. Det är anmärkningsvärt att det inte förekommer 

några moraliska legitimeringsstrategier i propositionen. Det finns ingenting som pekar på att 

samhället ska ”hedra” sina veteraner, som till exempel ”veteraner är hedervärda”. Detta kan 

vara en av orsakerna till att monumentet blivit så kritiserat. Regeringen är beställaren av 

monumentet genom denna proposition och borde därför ge besked om vad de vill ha uppfört. 

I texten legitimeras monumentets existens väldigt tydligt genom experternas åsikter, däremot 

legitimeras inte monumentets existens genom moraliska legitimeringsstrategier. 

Propositionen fastställer därmed att ett veteranmonument bör finnas och att det ska ha 

funktionen att man ska kunna sörja där, men inte hur det ska se ut eller vilka värden som ska 

speglas i det. Detta lämnas osagt till nästa steg i uppförandeprocessen.  

I nästa steg av förloppet får myndigheten Försvarsmakten chansen att legitimera 

monumentet. Detta görs genom att utforma en tävling som ska fylla monumentet med form 

och betydelse, då detta lämnats ogjort i regeringens proposition. I tävlingsjuryns utlåtande 

förekommer främst de moraliska legitimeringsstrategierna som saknades i regeringens 

proposition. Här fylls det vinnande bidraget med värderingar, som verkar sprungna från 

jurymedlemmarna. Det är intressant att ingen auktoritetslegitimering sker i juryns utlåtande, 

vare sig till jurymedlemmarnas eller myndigheternas expertauktoritet eller till regeringens 

proposition som de ska arbeta efter. Här synliggör legitimeringsanalysen ett avbrott eller 

förändring i uppförandeprocessen. Regeringen är demokratiskt tillsatt och representerar 
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därmed samhällets invånare. Myndigheten Försvarsmakten består av odemokratiskt tillsatta 

tjänstemän, vilket även tävlingsjuryn gör till största del. Denna legitimeringsanalys visar att 

samhällets värderingar, och därmed förväntningar på utformningen av ett veteranmonument, 

inte fastställs av regeringen i propositionen. Vad innebörden av ett veteranmonument är 

upplåts till tjänstemännen och de deltagande enskilda konstnärerna att beskriva. Vidare 

använder juryutlåtandet inte regeringen som en auktoritet som legitimerar deras val av 

vinnare; det är istället juryns olika individer som gemensamt fastställer vad monumentet ska 

betyda och vilka värderingar som ska visas. En tydligare motivering för vad 

veteranmonumentet förväntas vara från samhällets representanter, det vill säga regeringen, 

skulle kanske ha kunnat avvärja kontroversen kring Restare. Det hade åtminstone möjliggjort 

en auktoritetslegitimering från juryns och Anders Silwers sida när de försvarar sina val, att 

monumentets utformning grundar sig i en demokratisk beslutsprocess.  

Nästföljande steg i processen är konstnären bakom det vinnande bidraget. Hon använder 

främst konformitetslegitimering för att visa att hon är kapabel till att uttolka vad dagens 

Sverige vill ha i ett veteranmonument. Anmärkningsvärt är kanske att hon tar in det svenska 

folkets åsikt som helhet och inte veteranernas specifika åsikt om vad ett monument innebär 

för de. Veteranmonumentet blir därmed nästan mer ett monument för det svenska samhällets 

amorfa inställning till insatser utomlands, istället för ett monument för specifika veteraner 

eller insatser som skapat veteraner. Denna legitimeringsstrategi får det att låta som att Restare 

är till för svenska folket som helhet och inte ett monument för veteraner, vilket i och för sig 

kan stämma ganska väl överens med tävlingsjuryns vision av ”ett monument för alla”. Detta 

kan ha bidragit till att många militära veteraner säger att monumentet inte representerar deras 

insatser och uppoffringar. Vidare förstärks denna möjlighet när man tar i beaktning att bara en 

av nio jurymedlemmar är representant från Fredsbaskrarna som är en militär veteranförening. 

Resten av jurymedlemmarna är från konstvärlden eller olika myndigheter. Det är även av 

intresse att peka ut att det inte finns någon representant för andra, icke-militära veteraner som 

monumentet även ska vara för enligt propositionen och tävlingsjuryn. Veteranernas inflytande 

på juryns beslut är därmed till synes minimal, vilket kan ha spätt på den frustration med 

monumentet som syns i de kritiska Facebookkommentarerna.  

Det är tydligt att tävlingsjuryn och konstnären fallit ner i samma problematik som den 

Schult (2012) pekar på i sin studie av monumentet Hommage á Raoul Wallenberg. Den 

abstrakta formen som försöker framföra känslor utan hjälp av kunskaper om de 

bakomliggande intentionerna gör att monumenten Hommage á Raoul Wallenberg och Restare 

förlorar sin funktion för många betraktare. Schults slutsats var att monument behöver ett 

begripligt bildspråk eller tecken för att klara av att fylla sin funktion, vilket Restare inte gör. 

Om beställaren eller dessa utformare av monumentet hade försökt att legitimera monumentet 

genom målorientering, det vill säga att alla som besöker platsen ska kunna förstå dess 

innebörd, hade utformningen kanske blivit annorlunda. Den tidigare forskning som har gjorts 

av Abousnnouga och Machin (2013) inom området för krigs- och veteranmonument i modern 

tid visar att det har skett paradigmskifte inom monumentsgenren under de senaste årtiondena. 

Monumenten har gått från att vara explicita och direkta i sin utformning till att vara mer 

abstrakta och tolkningskrävande. Schult (2012) pekar på att denna trend av abstrakta 

monument har skapat grogrund för kritik när det blir upp till varje individ att försöka tolka 

monumenten. Veteranmonumentet Restare passar in mycket väl i denna nya abstrakta våg av 
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krigsmonument och kontroverserna kring det bekräftar den tidigare forskningens slutsatser 

om ökad potential för kontroverser. 

De kritiska kommentarerna på Facebook delegitimerar Restare och ställer upp alternativa 

versioner av monument som hade passat in bättre i deras förståelse av veteranmonument. 

Detta görs genom att hänvisa till monument i andra länder och i annan tid, där monumenten 

är precis det som konstnären bakom Restare avvisar. I kommentarerna förekommer också 

moralisk legitimering och legitimering genom berättande mytopoesis som värderar samt 

fyller deras alternativa monument med betydelse. Det finns även antydningar till konceptet 

motmonument i de kritiska kommentarerna, som till viss del stämmer överens med den 

forskning som Krzyżanowska (2015) bedrivit. Förslag till alternativa veteranmonument 

förekommer i Facebookkommentarerna, där veteranerna ställer sig emot det offentligas 

monument. Dessa förslag lever dock endast som illustrationer digitalt; de har ej rests på en 

fysisk plats och därför kan de inte anses vara fulla motmonument. Karaktären på dessa förslag 

har även varit mer explicita och öppna för mindre tolkning än det abstrakta Restare, vilket går 

emot Krzyżanowskas (2015) tidigare forskning som visar att motmonument oftast är mer 

öppna för tolkning än offentligt uppförda monument.  

Med anledning av kritiken som uttryckts på sociala medier försvarar Försvarsmaktens 

insatschef Anders Silwer Restare. Detta gör han genom att bekräfta precis det som 

veteranerna har varit kritiska mot: monumentet ska vara öppet för tolkning och monumentet 

ska vara ”för oss alla”, inte bara militära veteraner. Detta stämmer överens med det som 

visades i konstnärens text, där Restare verkar vara ett monument för det svenska samhället 

och inte specifikt veteraner. Trots detta är det i samband med den militära veteranceremonin 

och medaljen som veteranmonumentet omtalas i regeringens proposition.  

Den kanske tydligaste skillnaden mellan de aktörer som är positiva till Restare och de som 

är kritiska är att den positiva sidan förlägger ”traditionella” veteranmonument till det 

förflutna, medan de kritiska rösterna använder de som en legitimering för praktiken ”resa ett 

veteranmonument”. Det verkar finnas en ovilja från alla positiva aktörer att komma för nära 

de militära insatser som skapat veteraner. Man kan konkludera att alla aktörer förutom de 

kritiska Facebookkommentarerna förhåller sig positiva till Restares abstrakta 

tolkningsvänliga utformning, men avståndstagande till en diskurs om krig. De okritiska 

aktörerna legitimerar Restare genom att lyfta upp värden som fred, mångfald, och en vacker 

utformning. Diskurser om krig, uppoffring och smärta är helt frånvarande i legitimeringarna 

som görs. Detta kan uppfattas som underligt i ett veteranmonument, vilket de kritiska 

kommentarerna visar. 

Veteranmonumentets geografiska plats säger även det någonting om samhällets inställning 

till diskurserna krig, fred och veteraner. Valet av plats behandlas i aktörernas texter centralt, 

men ändå okritiskt. Den geografiska platsen för monumentet fastställs redan i regeringens 

proposition, men valet motiveras eller legitimeras inte. Tävlingsjuryn legitimerar 

monumentets utformning som passande för platsen, men bara utifrån värderingen att den 

är ”vacker”. Någon legitimering av platsens förhållande till krig eller militära insatser görs 

inte i någon av de positiva texterna. Platsen kritiseras i de kritiska kommentarerna som alltför 

avlägsen och avskild från ett meningsbärande sammanhang. Kritikerna pekar på torget 

framför armémuseet som ett mycket mer centralt och tematiskt passande plats för ett 

veteranmonument.  
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Om det finns en möjlig lärdom från denna studie så kan det vara att monument som riktas åt 

en specifik samhällsgrupp, som veteraner, bör utformas utifrån den gruppens förståelse för 

praktiken. Samtidigt är kanske hela visionen för Restare för bred för att kunna uppfyllas: ett 

monument för alla olika typer av veteraner. Enligt uppdraget från regeringen ska monumentet 

vara för alla och kallas för ”minnesmonument”, men i alla efterföljande texter benämns det 

som ”veteranmonument”. Här sker det, förutom en rent språklig förändring, en 

rekontextualisering i de olika texterna som knyter det närmare diskursen för militära 

veteraner. När sedan mottagare tolkar texterna och monumentet utifrån sin förståelse för vad 

ett veteranmonument ”borde” vara, så passar inte Restare in. När legitimeringsstrategierna 

sedan lyfter upp värderingar som helt förbigår veteranernas egna uppfattningar om sig själva 

delegitimeras praktiken.  

 

4.1 Avslutande reflektioner  
Denna studie har bidragit till forskningsfälten genom att undersöka Sveriges första 

veteranmonument, vilket inte tidigare undersökts utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv. 

Studien har även belyst hur olika inblandade aktörer använt legitimeringsstrategier och vad 

det har fått konsekvenser för monumentets utformning. Studien har sedan diskuterat olika 

aktörers förhållning till diskursen krig i svensk kontext utifrån de legitimeringar som har 

gjorts.  

Legitimeringsanalys som metod har kunnat visa hur veteranmonument kan förstås och 

motiveras av olika aktörer, samt få fram antydningar på det svenska samhällets diskurs om 

krig och veteraner. Analysmetoden har också kunnat visa var i denna process ”att resa ett 

veteranmonument” som innebörden av praktiken skapas. Den har även kunnat rikta kritik mot 

regeringen som beställare av monumentet som lämnade detta osagt, vilket har gett över 

makten att fylla monumentet med betydelse från demokratiskt valda representanter för 

samhället till individuella tjänstemän. Någonting som denna studies metodik inte kommit åt 

att undersöka är Restares utformning fri från andra texters förståelse av monumentet. 

Framtida forskning inom detta ämne skulle därmed kunna undersöka den fysiska platsen 

och monumentet Restare med en multimodal analys, inriktad på monumentets utformning 

istället för texter. Eventuellt skulle detta kunna göras i kombination med 

etnografiskinspirerade metoder som exempelvis intervjuer av besökare till monumentet. På så 

sätt skulle det kunna vara möjligt att använda de slutsatserna i kombination med denna 

studies resultat för att i framtiden undvika att liknande kontroverser uppstår i resande av 

monument.  
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Bilaga 1. Utdrag ur regeringens proposition 2009/10:160 (s. 

189–190)  

 
Minnesmonument 

Försvarets traditionsnämnd delar i huvudsak utredningens uppfattning att ett 

minnesmonument bör anläggas vid Sjöhistoriska museet. Nämnden redovisar en allmän 

kravspecifikation för plats och utformning i stort, vilken gäller oavsett val av plats för 

monumentet. Om ett nytt minnesmärke tas fram bör det befintliga FN-monumentet på 

Djurgården tas bort. Försvarshögskolan anser att frågan om ett monument bör utredas vidare.   

Av samma skäl som när det gäller medaljer anser Försvarsmakten att ett minnesmonument 

inte bör avse bara omkomna i internationell tjänst. I sin egen utredning om hur omkomna bör 

hedras har myndigheten funnit att det behövs en gemensam försvarsgrensöverskridande 

minnesplats där militära förband, andra involverade organisationer och anhöriga kan sörja de 

omkomna. Försvarsmakten föreslår därför att det istället reses ett monument vid Sjöhistoriska 

museet för omkomna i insatser under svensk ledning eller huvudmannaskap, oavsett om det 

skett internationellt eller nationellt.  

I samråd med två äldre veteranföreningar föreslår Fredsbaskrarna i Sverige att ett 

monument uppförs på Armémuseums gård i Stockholm.  

På detta sätt får monumentet en central placering som lämpar sig väl för de 

minnesceremonier som Försvarsmakten genomför årligen på den internationella 

fredssoldatdagen den 29 maj. Det nuvarande FNmonumentet vid Djurgårdsbrunnskanalen bör 

flyttas och integreras med det nya minnesmonumentet. Fredsbaskrarna menar att allmänheten 

inte respekterar platsen utan använder den till picknick, rastning av hundar och solbad med 

avsevärd nedskräpning som följd. Dessutom står monumentet inte centralt i Stockholm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Bilaga 2. Utdrag från juryutlåtandet av monumentstävlingen 

 

 

Första pris  

 

Restare 

Förslagsställare: Monika Larsen Dennis  

 

På ett självklart sätt tar detta minnesmärke plats och bestämmer det rum som träden bildar. 

Monumentet är lika vackert som platsen – detaljrikt och ändå helt – och det finns ett 

konstnärligt uttryck där idé och form samspelar. Mångfalden är en styrka i förslaget och det 

kan uttrycka de universella värden som ligger till grund för det internationella fredsarbetet 

och individernas arbete.  

 

Förslaget är en helhetsgestaltning som är mycket väl inplacerat och avstämt med platsen. 

Plattan definierar platsen för skulpturen och de befintliga träden används för att bilda en 

större rumslighet som omsluter monumentet. Med årstidernas växlingar kommer platsen och 

monumentet att förändras och få liv, av ljusets skiftningar, när hösten löv lägger sig på ytan, i 

snö och i trädens skuggspel. Monumentet fyller sin funktion både för de besökare som bara 

passerar förbi, men också för de som vill uppsöka platsen av speciella skäl. Vid ceremonier 

kommer monumentet på ett självklart sätt bli den centrala punkten kring vilken människor 

samlas. Monumentet uttrycker både intimitet och storslagenhet.  

 

Restare inspirerar till många tankar, konstnären själv anger några, juryn ser dem och andra 

utifrån de individuella erfarenheter var och en har. Detta gör monumentet levande och ger en 

viktig fingervisning om att det kommer att fungera för olika situationer och att det kan fånga 

upp det personliga och individuella i mötet med både anhöriga och övriga besökare.  

 

Den vackra skulturen i marmor fungerar mycket väl tillsammans med terrazzoplattan med 

dess infällda mönster av rostfritt stål. Den skulpturala gestaltningen har en poetisk form i sitt 

utförande, de formade urskålningarna i marmorskulpturen har en mänsklig skala. 

 

Mandalan, som utgör mönstret på bottenplattan, är fantasieggande form med många bottnar, 

till exempel möten mellan kulturer och cirklar som sluts. Juryn ser möjligheten att mandalan 

kan öppnas upp an aning för att på så sätt bli mer unik för detta verk.  

 

Det är lätt att se utvecklingsmöjligheter och potential i förslaget. Skulpturens storlek kan 

prövas för att nå den optimala. Texterna som ska finnas på bänkarna kommer att diskuteras 

och utvecklas. Men sammantaget är detta ett monument som på ett övertygande sätt svarar 

mot själva uppdragets kärna. 
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Bilaga 3. Nyhetsartikel med konstnärens kommentarer om 

monumentet 
 

Monument för minnen och läkning 
En plats för sorg och saknad - men också för hopp och läkning. På 
onsdag invigs det nya minnesmonumentet för veteraner som deltagit i 
internationella fredsinsatser. I folkmun har den lite syrligt döpts till 
”Kotten”. 
 
En patronhylsa, en granat, eller en knopp redo att brista? Tolkningarna av vad 
marmorskulpturen i Monika Larsen Dennis minnesmonument ”Restare” föreställer 
är många. Det är också tanken - även om hon själv inte är odelat förtjust i just kotte-
liknelsen. 

– Men det ska vara öppet för tolkningar, jag vill inte låsa det till att vara en sak, 
konstaterar hon. 

De senaste månaderna har hon jobbat hårt för att få färdigt konstverket i tid till 
Veteranernas dag den 29 maj. Sedan regeringen förra året fattade beslut om att 
beställa ett monument för att hedra hemvändande personal som deltagit i 
internationella fredsinsatser har det gått undan. 

Monumentet har placerats nedanför Sjöhistoriska museet i Stockholm, intill vattnet 
och en lummig dunge där träden på ett naturligt sätt blir en del av konstverket. På 
betongfundamentet där marmorskulpturen vilar vindlar ett mönster av rostfritt stål: 
en mandala, en måltavla, ett mönster av lotusblommor, allt och ett i samma bild. 

– Lotusens betydelse har alltid varit att den kommer nerifrån det mörkaste, svartaste 
kaos, från dyn, och reser sig uppåt mot ljuset. Det är en fantastisk symbol för hopp, 
läkning och att gå vidare. Men detta är allas vår plats, man behöver inte vara veteran 
för att gå hit, tanken är att inkludera och inte exkludera, säger Monika Larsen 
Dennis. 

Håligheterna i skulpturen har samma storlek som en människas ansikte, en abstrakt 
men på samma gång konkret påminnelse om dem som saknas. Men Monika Dennis 
Larsen har också månat om att de som besöker monumentet ska känna att de är 
viktiga. Därför har bänkarna intill skulpturen även de tillverkats i samma vackra 
marmor, som värms upp inifrån för att ha en behaglig temperatur året om. 

– Jag har försökt uppdatera hela monumentidén. En bronsskulptur med två soldater 
med en hund är väl inte riktigt vad vi behöver. De finns, de är viktiga, det vet jag efter 
att ha googlat på monument i hela världen. Men det är 2013 i Stockholm, jag är 
svensk och detta är min tanke om hur det kan se ut, säger Monika Larsen Dennis. 

Redan innan monumentet stod på plats väcktes kritiska röster mot gestaltningen. I 
en krönika i Svenska Dagbladet hävdade Johanne Hildebrandt till exempel att 
svenska veteraner till skillnad från sina internationella kollegor fått ”hålla tillgodo 
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med en kotte”. Men Ulf Persson, projektledare på Försvarsmakten, är mer än nöjd, 
både med ”Restares” utseende och placering. 

– Oavsett var man kommer ifrån är det väldigt vackert och vitt - så ja, jag tycker om 
det. Och vi som har varit ute i internationell tjänst har ett behov av samhörighet och 
någonstans att samlas. Det finns ett behov av riter, säger han. 

Stockholm TT Spektra 
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Bilaga 4. Kritiska kommentarer mot monumentet – Inlägg 1 
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Bilaga 5. Kritiska kommentarer mot monumentet – Inlägg 2 
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Bilaga 6. Kritiska kommentarer mot monumentet – Inlägg 3 
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Bilaga 7. Blogginlägget från Försvarsmaktens insatschef 
 

Veteranmonumentet har skapat engagemang och stundtals upprört känslor hos flera av 

Försvarsmaktens veteraner i sociala medier. 

 

Jag vill börja med uppskattningen för det våra veterankamrater har gjort i insatser världen 

över. Självklart har de som aldrig kom hem och de som kom hem, synligt eller osynligt 

skadade, gjort stora offer. Det är offer som det inte går att be människor om, utan som bygger 

på ett frivilligt engagemang och viljan att bidra till en bättre livssituation för utsatta 

människor i världen. Jag har erfarenheten av att möta flera skadade som kommit hem med 

ambulansflyg från Afghanistan till Arlanda eller Uppsala. Vid dessa tillfällen ser jag så 

väldigt tydligt konsekvenserna inte bara för den drabbade utan även hur detta även påverkar 

anhöriga och vänner. Dessa tillfällen fyller mig med stor ödmjukhet inför det var och en av 

dessa veteraner har bidragit med och nu betalar ett högt pris för. Erfarenheten från ett 

flygarliv gör också att jag har sett människor försvinna som arbetat nära mig och slutsatsen är 

därmed uppenbar – att livet, och dess förutsättningar, inte är självklart. Det är med dessa 

erfarenheter jag som insatschef var ordförande i juryn för veteranmonumentet. 

 

Alla Sveriges veteraners insatser är betydelsefulla och det är mycket glädjande att riksdag och 

regering har beslutat om att ett monument ska uppföras för att hylla dessa insatser. Det är 

statens, och därmed medborgarnas, sätt att hedra. Projektet är ett led i regeringens beslut om 

att genomföra en samlad svensk veteranpolitik. 

 

Det är helt naturligt att det finns olika uppfattningar om ett veteranmonuments utformning. I 

den utlysta konstnärstävlingen valde vi i juryn bland 60 inkomna bidrag. Det var självklart en 

svår och viktig uppgift. 

 

Juryn var brett sammansatt, med bland annat representanter från konstvärlden, från flera av de 

myndigheter som har veteraner, samt en representant från Fredsbaskrarna. Utgångspunkten 

för uppgiften att ta fram ett monument finns i tävlingsbestämmelserna som fastställts av 

regeringen. 

 

Vi i juryn stod inför uppgiften att bland de inkomna bidragen välja det förslag som bäst 

hedrade alla typer av insatser i fredsfrämjande verksamhet utomlands, både historiskt och i 

framtiden. Det är viktigt att komma ihåg att det i definitionen ”veteran” inte enbart är 

Försvarsmaktens personal som räknas in. Även andra myndigheter, som Polisen, Folke 

Bernadotteakademin och Sida har veteraner. Jag tycker därför att det finns saker i det valda 

monumentet som direkt kopplar till försvarsmaktsanställda som stupat eller skadats. Precis 

som det finns kopplingar till exempelvis en polis som varit i Kosovo eller en MSB-

medarbetare som varit på Haiti som sjuksköterska. Monumentet är för oss alla. 

 

Att uppföra ett monument av mer militär karaktär, som några uttryckt önskemål om i sociala 

medier hade därför inte varit lämpligt eller genomförbart. Minnesmonumentet ska ha en 
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relation till den omgivande parken och platsen och vara ett värdigt minnesmärke för dagens 

och morgondagens veteraner. 

 

Det är politiska beslut som ligger till grund för placeringen av monumentet, invid 

Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Platsen är naturskön och många människor 

passerar dagligen. Den används också sedan en tid tillbaka för den årligen återkommande 

Veterandagen. Om monumentet istället ställts någon annanstans, exempelvis vid Armémuseet 

som föreslagits i debatten, så kunde det ha haft en helt annan karaktär. Då hade vi dock inte 

fått den förankring i samhället som var politikernas avsikt när denna plats valdes. Denna 

förankring är tänkt att ge våra veteraner erkännande för sina insatser. 

 

Monumentet ska fungera för officiella ceremonier – det invigs exempelvis i samband med 

Veterandagen den 29 maj nästa år – och fungera för veteraners och anhörigas besök, både 

inför och efter en insats. Det ska ge möjlighet till en stunds avskildhet och eftertanke utan att 

associeras med en gravplats. Jag och övriga jurymedlemmar tycker att det förslag vi valde till 

vinnare uppfyller alla dessa kriterier. 

 

Nu sätter arbetet igång med att förverkliga monumentet. Jag ser med tillförsikt fram mot att få 

se resultatet och hoppas att alla Sveriges veteraner ska känna att monumentet är till för att 

hylla deras insatser, oavsett om man tilltalas rent estetiskt av det eller inte. Det var ju det som 

var syftet från början. 

 

Anders Silwer, Försvarsmaktens insatschef 
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