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Abstract
Sweden has a long tradition of participation in different kinds of peacekeeping missions. During the
Cold War, Sweden’s troop contributions were exclusively focused on UN operations, but in the early
1990s Sweden’s official troop contribution policy changed from an “only under the UN flag” position
to one of “only under UN Security Council mandate”. It is fair to say that Sweden’s foreign policy has
undergone fundamental changes and the country has been contributing military forces to both EU and
NATO missions for quite some time. Swedish foreign policy debate has largely been characterized by a
sense of political unity or consensus. Despite this, there have been occasions when the political parties
have been in disagreement. There are studies that confirm that the level of conflict in the foreign policy
debate has increased over time. Political and ideological disagreements do exist and the political
landscape has changed during the last 10 years. These changes should also have an impact on foreign
policy decisions.
The aim of this study is to investigate the political decision making process regarding Swedish military
international missions. It will examine the political unity in the decisions concerning eight different
cases; Kosovo (1999-2010), Congo (2003) , Liberia (2003-2006), Afghanistan (2004-2014), Chad (2007),
Somalia (2009-2017), Libya (2011) and Mali (2015 ). The focus for the study will be the political unity
regarding the decision process within Parliament and, more specifically, the work of the combined
Foreign affairs and Defence committee, and the debates in Parliament.
The empirical analysis reveals that the rate of political controversy has increased. However, there is
still a great sense of unity and broad agreement among the political parties on the main question
regarding troop contributions. In many cases any conflict and debate concern side issues such as
timings, personnel and finance. The two main parties, the Social Democrats and the Moderate Party,
are generally in agreement. They also conduct negotiations before a proposition becomes official,
which leads to less conflict in the subsequent debate. The study also reveals a higher level of opposition
from the Left party and from the Sweden Democrats. Some of their opposition can have ideological
explanations. The Left party is mainly critical about participation in NATO missions.
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1. INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Våren 2010 skrev jag en B-uppsats vid namn ”Röda eller blå soldater? ” som beskrev de politiska
besluten om svenska militära insatser i syfte att undersöka samband mellan partipolitisk tillhörighet
och ståndpunkt vilket då var aktuellt inför riksdagsvalet 20101. Partiernas åsikter i beslutsprocessen
var således uppsatsens fokus med utgångspunkt i partiprogram och agerande i riksdagen. Denna studie
rör sig till del inom samma ämnesområde men skiljer sig både avseende teoretisk anknytning, syfte
och metod. Denna studie har ett teoretiskt och empiriskt fokus mot politisk enighet och sträcker sig
över ett större tidsspann med fler insatser och mandatperioder. Delar av empiridelen angående de
svenska militära insatserna i denna studie utgår emellertid från Röda eller blå soldater.
Den svenska FN-insatsen i Mali med benämningen MALI04 återvände till Sverige i december 2016 och
för egen del innebar detta en avslutning på min femte internationella militära insats. Jag har inom
ramen för mitt arbete som officer tjänstgjort i Kosovo, Afghanistan, Uganda, Liberia och Mali. Både
insatsernas karaktär och ledning har varit av olika natur och jag har burit både FN-, NATO- och EUsymboler på min uniform som en markering för den organisation som mitt förband har representerat.
Jag har på nära håll sett vilken stor skillnad svensk militär kan göra och hur situationen förbättrats för
de civila i området. Jag har mötts av stor tacksamhet och glädje över vår närvaro men också av det
motsatta i form av skepticism, uppgivenhet och till och med hat. Självklart har jag också reflekterat om
det vi gjort har varit nyttigt, tillräckligt, relevant och varför vi, i vissa situationer, inte haft resurser att
kunna åstadkomma mer.
Som soldat i ett främmande land med stundtals riskfyllda uppgifter måste man känna stödet från sitt
hemland i ryggen. I grund och botten är man i sin roll ett politiskt verktyg som genomför något som
landets politiska ledning har bestämt att man ska göra. När riksdagen beslutar om att sätta in
Försvarsmakten i en internationell insats är detta att betrakta som en form makthandling då man
använder militära resurser till att åstadkomma olika målsättningar. Det är ett utfall av en utåtriktad
säkerhetspolitik, en aktiv utrikespolitik men också något som kan påverka svensk inrikespolitik.
Insatsen är en tydlig politisk markering, ett politiskt ställningstagande och ett politiskt risktagande. Den
politiska dimensionen av insatsen existerar alltid även om graden av politiskt intresse uppfattas som
varierat beroende på insats. Det är därför av vetenskaplig relevans att förklara och förstå den politiska
beslutsprocessen och dess konflikter. I vilken utsträckning påverkar exempelvis ideologiska faktorer,
1

Christensson, Tobias, Röda eller blå soldater? Riksdagens sammansättnings påverkan på beslut om svenska
militära insatser, B-uppsats, Mittuniversitetet, 2010
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partipolitiska frågor och rationella avvägningar beslutsprocessen. I vilken mån finns det en politisk
enighet kring dessa beslut? Denna uppsats kommer inte att kunna besvara alla dessa frågor men kan
utgöra ett komplement till tidigare forskning eller vara ett startskott för kommande.

1.2 INTRODUKTION
Svenskt deltagande i internationella insatser utgör en viktig del av svensk säkerhetspolitik vilket
regeringen också vid ett flertal tillfällen och i olika sammanhang har betonat2. Det svenska
internationella engagemanget har en lång tradition med insatser både för NF och FN. Efter andra
världskriget blev den fredsfrämjande verksamheten ett politiskt verktyg för att öka den internationella
respekten för svensk neutralitet. Internationella insatser var dock inte en del av Försvarsmaktens
huvuduppgifter och för att kunna delta fick försvarsmaktsanställda ta tjänstledigt från sin ordinarie
arbetsplats3.
Efter det kalla krigets slut skedde en förändring av svensk säkerhetspolitik och internationaliseringen
fick ett ökat fokus. Förändringen skedde gradvis men kan tydligt följas i försvarsbesluten. 1996 blev
internationella insatser en av Försvarsmaktens huvuduppgifter4 och efter försvarsbeslutet 2009
försvann den organisatoriskt särskilda Utlandsstyrka som tidigare rekryterat och utbildat personal för
internationell tjänstgöring5. Internationell tjänstgöring blev en obligatorisk del för Försvarsmaktens
anställda6 och därmed försvann också den tidigare tydliga distinktionen mellan internationell och
nationell verksamhet. Från att endast deltagit i FN-ledda insatser fick det svenska engagemanget en
annan karaktär. I en analys över svenska militära insatser beskriver professor Jan Ångström sex stycken
tydliga trender efter det kalla kriget7.


Numerärt större insatser har ökat i antal efter det kalla kriget. Under de cirka 40 år som det kalla
kriget pågick deltog Sverige i fem större insatser i jämförelse med över dubbelt så många under de
25 åren efter det kalla kriget.



Insatser inom ramen för NATO:s eller EU:s ledning har ökat.



Insatser där den militära maktutövningen är av tvingande karaktär har ökat.



Svenska förband deltar i högre utsträckning i insatser med ett tydligt stormaktsintresse.



Truppstorleken per insats har minskat efter det kalla kriget.

2

Exempelvis Skr. 2007/08:51 s. 3-5,, Skr. 2004/05:4 s. 15, samt Skr. 2007/08:89 s 10.
Ring, Stefan, Mångsidigheten hos militära maktmedel, Särtryck ur Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och
Tidskrift, Nr 3/2017, s. (22) 14.
4 Regeringens proposition 1995/96:12, Totalförsvar i förnyelse.
5 Regeringens proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar.
6 Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.
7 Ångström, Jan, Försvarsmaktens internationella insatser: i den svenska säkerhetens eller identitetens tjänst?; I Svensk
säkerhetspolitik i Europa och världen. 2 uppl., 2015, s. 233f.
3
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De svenska insatserna har totalt sett blivit kortare. Snittlängden för hur länge svenska styrkor är
på plats i insatsområdet har minskat.

Dessa trender är intressanta ur ett politiskt perspektiv och borde i någon mån leda till ökad
parlamentarisk konflikt kopplat till bland annat partiideologiska faktorer. Från att tidigare ha enats
kring beslut om FN-insatser inom ramen för en svensk neutralitetspolitik får nu debatten en annan
bredd i form av militära samarbeten, stormaktspolitik och aktiv samarbetspolitik8.
Inom ramen för ett enhälligt beslut i FN:s säkerhetsråd ersattes FN:s UNPROFOR i Bosnien-Hercegovina
med den NATO-ledda IFOR den 20 december 1995. Symboliken i detta beslut blev tydligt för den
svenska bataljonen (BA05) ingående i UNPROFOR som efter ett svenskt regeringsbeslut nu fick byta
den blåa FN-baskern, måla om sina vita fordon och byta märken på uniformerna. Därmed gick också
startskottet för en betydligt mer varierad grad av svenskt militärt deltagande och totalt sett har Sverige
efter det kalla kriget deltagit i fler NATO och EU-ledda insatser än FN-insatser9.
Att Sverige inte deltog i NATO-ledda insatser under det kalla kriget är inte speciellt anmärkningsvärt
med hänsyn till omvärldsläget och nationens uttalade strategi. Den svenska säkerhetspolitiska linjen
under hela det kalla kriget kan sammanfattas i uttrycket ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i
krig” med målsättning att inte dras in i en väpnad konflikt i närområdet. Endast ett par år före
övergången till IFOR hade motsvarande deltagande varit otänkbart. Nu blev läget emellertid ett annat;
Sovjetunionen fanns inte längre kvar och även Ryssland skulle komma att delta i den NATO-ledda
insatsen. Därmed påbörjades ett nytt sätt att värdera och fortsatt besluta om svenska internationella
operationer.

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
Denna uppsats kommer att undersöka de politiska besluten om större internationella insatser mellan
1999 och 2017 i syfte att belysa den politiska enigheten om respektive insats. Partipolitiska olikheter
och konflikter är en naturlig del i det politiska klimatet men de behöver inte betyda att partierna är
oeniga i själva sakfrågan. I syfte att belysa de politiska konflikterna om respektive beslut kommer
enigheten kring själva huvudfrågan, d.v.s. om insatsens vara eller inte vara, att särskiljas från övriga
meningsskiljaktigheter angående sidofrågor i beslutsprocessen. En intressant aspekt är också i vilken
utsträckning den politiska sammansättningen i riksdagen under undersökningsperioden har påverkat
besluten om internationella insatser. Perioden består av fem olika mandatperioder med olika
regeringsbildningar och politiska sammansättningar i riksdagen där den politiska makten har skiftat
mellan det socialistiska och det borgliga blocket. Endast vid ett tillfälle under perioden har Sverige haft
8

Begreppet aktiv samarbetspolitik hämtat ur: Westberg, Jacob, Svenska säkerhetsstrategier: 1810-2014, 1:a uppl.,
Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 14f.
9 Ångström, 2015, s. 237.
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en majoritetsregering och då genom en borgerlig koalition med fyra ingående regeringspartier. Trots
en period av i huvudsak minoritetsregeringar har Sverige med riksdagsbeslut kunnat skicka iväg ett
antal militära förband inom ramen för internationella operationer vilket visar på politiska uppgörelser
och parlamentarisk enighet.
I jämförelse med andra länder brukar svensk politik beskrivas som mer inriktad mot konsensus och
samförstånd över partigränser än övriga länder. Detta gäller i ännu högre grad inom utrikes- och
säkerhetspolitiken där samförståndsandan blivit ett uttryck för ett nationellt säkerhetsintresse10.
Sveriges representativa demokrati och dess legitimitet kan sägas bygga på pluralism där ideologi utgör
en viktig skiljelinje. Ändå sägs besluten om internationella militära insatser innehålla en hög grad av
politisk enighet eller parlamentarisk konsensus. I en intervjustudie av Edström och Gyllensporre
underströk både intervjupersonerna ur regeringspartierna och oppositionen vikten av de informella
samtalen mellan regering och opposition. En av intervjupersonerna anger att regeringen, oavsett
partitillhörighet, alltid strävar efter att finna bredast möjliga parlamentariska stöd i dessa frågor. En
annan anger att ”ingen regering skickar trupp utomlands utan ett brett stöd i parlamentet”11. Det finns
emellertid också forskning som visar på att den svenska samförståndsandan inom utrikespolitiken har
avtagit. Partiernas verkan för bred enighet är inte längre lika tydlig och antalet konflikter inom utrikesoch säkerhetspolitiken har ökat12. Sammantaget visar detta behovet av att problematisera begreppet
om politisk enighet och visar också på varför det är en relevant fråga att diskutera. De partipolitiska
skillnader som förekommer borde ha en relevans även angående ställningstaganden om
internationella militära insatser. Har besluten om internationella insatser präglats av enighet och
samförstånd eller är tesen om enighet inte längre giltig? Baserat på ovanstående resonemang
utkristalliserar sig följande frågeställningar:


Hur ser den politiska enigheten eller oenigheten ut angående besluten om svenska militära
insatser mellan 1999-2017?



Har den politiska sammansättningen i riksdagen påverkat beslut och enighet angående svenska
insatser i realiteten?

10

Bjereld, Ulf. Utrikespolitisk opinion i Sverige. I Sverige i världen, Brommesson, Douglas & Ekengren, Ann-Marie (red.),
Tredje upplagan, Malmö, 2017, s. 66f.
11 Edström, Håkan och Gyllensporre, Dennis (red.), Alike or different? Scandinavian approaches to military interventions,
Santérus Academic Press, Stockholm, 2014, s. 166 och 170.
12 Bjereld, Ulf och Demker, Marie, Utrikespolitiken som slagfält: de svenska partierna och utrikesfrågorna, Nerenius &
Santérus, Stockholm, 1995, s. 200-201.
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1.4 AVGRÄNSNINGAR
Uppsatsen kommer att studera svenska militära truppinsatser som i sitt grundläge omfattar minst 100
soldater. Även om denna siffra är relativt liten i militära sammanhang är en sådan styrka ändå att
betraktas som en politisk markering och därmed också ett större politiskt risktagande. Denna definition
delas med andra studier och är därför lämplig13. Siffran avser svensk trupp per rotation d.v.s. inte den
totala siffran under hela insatsen. I slutskedet av en insats är det vanligt att den personella ramen
succesivt sänks och därför innefattas också underlag från insatsens slutskede även om den personella
numerären understiger 100 soldater. Avgränsningen innebär att beslut om insatser med
militärobservatörer, utbildningsenheter m.fl. inte innefattas av denna studie.
Studien av Afghanistan tar sin startpunkt då det svenska styrkebidraget ökades till 150 personer och
då NATO övertar ledningen av insatsen. Den numerärt mindre styrka som 2002-2003 verkade i Kabul
inom ramen för ISAF omfattas alltså inte av studien14.
Uppsatsen avhandlar endast de insatser som effektuerats. Det finns fall när riksdagen fattat beslut om
insatser som av olika anledningar aldrig genomfördes exempelvis beslutet om svenskt deltagande i
Sudan 200715.
Uppsatsen kommer att ta sitt avstamp i propositionen om insatsen i Kosovo 1999 och slutar med
insatsen i Mali 2017. Startpunkten är relevant eftersom det är då Sverige påbörjar en variation i sitt
sätt att bidra till internationella insatser.
Den militära bakgrunden till samtliga insatsområde vore intressant att beskriva inom ramen för
undersökningen. Det hade tillfört en större förståelse för respektive insats och inledningsvis var detta
också ambitionen. Av utrymmesskäl kommer inte detta att låta sig göras och därför blir fokus på själva
beslutsprocessen.
Utifrån dessa avgränsningar kommer beslut och politisk enighet angående insatserna i Kosovo (19992010), Kongo (2003) , Liberia (2003-2006), Afghanistan (2004-2014), Tchad (2007), Somalia (20092017), Libyen (2011) och Mali (2015 -> pågående) att behandlas.

13

Ångström, 2015, s. 233f.
Underlag om denna styrka återfinns i regeringens prop. 2001/02:60, prop. 2001/02:179 samt prop. 2002/03:21.
15 Regeringens proposition 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma
fredsfrämjande insats i Darfur.
14
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2. TEORI
2.1 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
En studie om beslut om svenska internationella militära insatser berör många ämnesområden och kan
exempelvis innefatta försvars-, säkerhets-, inrikes- och utrikespolitik.

Det förekommer inom

områdena omfattande forskning om politisk beslutsfattning med en mängd olika teoribildningar och
förklaringsmodeller. I syfte att kunna redogöra för relevant tidigare forskning samt att motivera vald
teori är två stycken teoretiska utgångspunkter viktiga att göra:


Beredningen av förslag om svenska militära internationella insatser sker i de flesta fall av ett
sammansatt utrikes- och försvarsutskott, insatsen sker utomlands och genomförs i nära samarbete
med internationella organisationer och stater. Denna uppsats kommer därför att positionera sig
inom teoribildning om utrikespolitiskt beslutsfattande.



Fokus för denna studie är den politiska enigheten i beslutsprocessen ur ett svenskt perspektiv.
Utgångspunkten för tidigare forskning kommer därför att vara studier angående politisk konflikt,
konsensus och samförståndsanda i Sverige.

2.2 TIDIGARE FORSKNING OM POLITISK ENIGHET
Ulf Bjereld och Marie Demker försöker i boken Utrikespolitiken som slagfält från 1995 att finna
förklaringar till varför vissa utrikespolitiska frågor, utifrån ett partiteoretiskt perspektiv, politiseras och
andra inte. Författarna menar att Sverige generellt kan sägas ha en stor tradition av samförståndsanda,
en hög grad av partipolitisk konsensus och att partierna i stor utsträckning varit överens om
grunddragen i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Två tänkbara skäl framförs till varför en stark
konsensusanda har etablerat sig i svensk utrikespolitik och varför utrikespolitiska frågor sällan lyfts
fram som valfrågor. Det första skälet utgår från begreppet om nationell säkerhetsstrategi där det
nationella intresset kräver uppvisandet av enighet kring utrikesfrågor vilket blir ett uttryck för
partiernas nationella ansvarstagande. Enighet över partigränserna gör statens utrikespolitik trovärdig
och den blir inte beroende av tillfälliga majoritetskonstellationer i riksdagen. En motpart kan därmed
inte utnyttja interna stridigheter för egen vinning och landet framstår som enat och starkt16.
Det andra skälet handlar om partistrategiska överväganden på olika arenor. På väljararenan riskerar
partiet röstförluster om man framstår som splittrare av nationell enighet. Eftersom utrikesfrågor
generellt har mindre betydelse för väljarna än inrikesfrågor har partiet således få röster att vinna men
desto fler att förlora genom en konflikt. På partiets interna arena beskrivs medlemmarnas engagemang

16

Bjereld och Demker, 1995, s. 14f.
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för internationella frågor som begränsat och med intresset fördelat på ett stort antal enskilda frågor.
Slutligen har det också varit svårt att använda utrikesfrågor för att uppnå fördelar på den
parlamentariska arenan eftersom riksdagens inflytande över utrikespolitiken är mer begränsat. Med
dessa grundförutsättningar påvisar författarna att det är svårt för en partiledning att hitta fördelar
genom att ta strid om utrikespolitiska frågor17.
Väljarkårens låga intresse för utrikesfrågor har varit föremål för diskussion18 men sett ur ett statistiskt
perspektiv kan resonemanget bekräftas. I SCB:s valundersökning för riksdagsvalet 2014 hamnade
internationella frågor på plats 21 när väljarna angav vad som var viktigt för deras partival19. Det är
viktigt att poängtera att detta inte behöver betyda att väljarna är ointresserade av utrikespolitiska
frågor utan bara att de prioriterar andra frågor högre. Det förekommer specifika fall när de
internationella insatserna får stor medial uppmärksamhet och offentlig debatt exempelvis Sveriges
engagemang i Afghanistan eller när svenska soldater skadas eller dödas. Opinionsbildning kan leda till
att frågan lyfts fram av något parti och därigenom bli föremål för politisk debatt och inrikespolitiska
konsekvenser. Frågan om politisk sammanhållning lyfts även fram i andra studier som en viktig del av
en stats maktställning20 och betydelsen av enighet betonas vid ett stort antal tillfällen i både
riksdagsdebatter och i betänkanden. Resonemanget om riksdagens mindre inflytande över
utrikespolitiken är inte relevant för denna studie eftersom samtliga granskade insatser beslutats av
riksdagen.
Den svenska konsensustraditionen kan också förstås utifrån ett strukturellt perspektiv där det svenska
parlamentariska systemet leder till att exempelvis koalitionsregeringar i minoritet i hög grad tvingas
söka stöd inom parlamentet. En komparativ studie mellan Storbritannien och Sverige undersökte i
vilken omfattning politisk ideologi inom utrikespolitiken förändras i samband med regeringsskifte.
Storbritanniens politiska system beskrivs i studien som ett tävlingsinriktat majoritetssystem medan
Sveriges system beskrivs som konsensusinriktat. En slutsats av studien är att Sverige i mindre grad än
Storbritannien ändrar sin utrikespolitik i jämförelse med Storbritannien efter ett regeringsskifte21.
Under de perioder efter andra världskriget där Sverige styrts av borgerliga regeringar är det svårt att
identifiera några större skillnader i den genomförda utrikespolitiken22.

17

Bjereld och Demker, 1995, s. 14f.
Exempelvis hävdar Olof Petersson i boken Väljarna och världspolitiken att svenska väljare har ett större intresse av
internationella frågor än vad som görs gällande. Denna bok har dock blivit utsatt för kritik bland annat av Mikael Gilljam i
statsvetenskaplig tidskrift vol. 87, nr 2(1984).
19 Supervalåret 2014 [Elektronisk resurs], Statistiska centralbyrån, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:scb-2015me09br1503_pdf (hämtad 2017-11-10).
20 Ring, 2017, s. (15) 7.
21 Brommesson, Douglas och Ekengren, Ann-Marie, What happens when a new government enters office? A comparison of
ideological change in British and Swedish foreign policy 1991–2011, 2017.
22Bjereld i Sverige i världen. 2017. s. 74.
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En stark enighet kan uppfattas som positivt men det förekommer också kritik mot fenomenet. Den
politiska konsensusdimensionen kan vara hämmande för exempelvis säkerhetspolitik då enighet
prioriteras högre än att åstadkomma strategisk relevanta slutsatser23. Kritik har uttryckts även från
politiskt håll genom bland annat Allan Widman (L) som i en riksdagsdebatt betecknade
enighetskulturen som ”olustig”. Han argumenterade vidare att ”politisk enighet har ett egenvärde och
att partier eller personer som ifrågasätter sakernas tillstånd möts med skepsis och ibland med högljudd
irritation. Intrycket är att inte minst regeringspartiet anser att frågor rörande försvar och säkerhet
ibland är alltför allvarliga för att vi ska ha råd med en öppen och förutsättningslös debatt som ibland
leder till olika ståndpunkter”24.
Trots en konstaterad hög grad av konsensus har det förekommit partipolitiska stridigheter om enskilda
utrikespolitiska frågor. Bjereld och Demker menar att dessa konflikter ofta handlar om symbol- eller
moralfrågor där Sveriges agerande egentligen inte har någon större betydelse för det specifika
händelseförloppet även om det förekommer exempel på konflikter av betydelse för svensk
säkerhetspolitik (exempelvis debatten om ubåtskränkningarna på 1980-talet). I undersökningen
konstateras att partierna generellt blivit mindre beroende av kravet på konsensus och hänsyn till det
nationella intresset. Istället har en önskan om att fatta det rätta ideologiska beslutet blivit viktigare25.
Ett parti kan använda en utrikespolitisk fråga till att utveckla och förstärka sin profil genom symboliska
utspel26 men den kan också fylla en funktion som symbolpolitik för de egna medlemmarna27. Det finns
också argument om att ideologiska utspel kan vara av betydelse för väljarkåren då många partier
tenderar att ”trängas på mittfältet28”.
I syfte att undersöka konfliktutvecklingen i de utrikespolitiska frågorna redovisar Bjereld och Demker
en studie av riksdagens utrikesutskott. Denna studie genomfördes genom att granska antalet
reservationer i förhållande till antalet motioner under åren 1948-1992 och visar på ett kontinuerligt
ökande. Förvisso ökade antalet reservationer i perioden för samtliga riksdagsutskott och andelen
reservationer var under 1970 och 1980-talen fortfarande lägre för försvarsutskottet och
utrikesutskottet än övriga. Utskottsstudien kompletteras med en analys av riksdagens utrikespolitiska
debatter vilken också påvisar att intensiteten i polemiken mellan de politiska partierna faktiskt ökat
över tid29. Även om antalet konflikter har ökat är det dock fortfarande så att så att grunderna i svensk

23

Edström, Håkan, Försvarsberedningens dilemma: Konsekvens eller konsensus? Kungl Krigsvetenskapsakademiens
Handlingar och Tidskrift, 2015, Vol.2, pp.6-30[Vetenskaplig tidskrift]
24 Riksdagens protokoll 2003/04:71, onsdagen den 18 februari 2004. Anf 58 - Allan Widman (FP), s. 45.
25 Bjereld och Demker, 1995, s. 367.
26 Goldmann, Kjell, Sjöstedt, Gunnar och Berglund, Sten, Democracy and foreign policy: the case of Sweden, Gower,
Aldershot, 1986, s 34.
27 Bjereld och Demker, 1995, s. 364.
28 Bjereld i Sverige i världen. 2017. s. 77.
29 Bjereld och Demker, 1995, s. 193ff.
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utrikes- och säkerhetspolitik under efterkrigstiden i stor utsträckning kännetecknas av enighet. De
tvister som förekom gällde oftast formfrågor eller enstaka beslut30.

2.3 VALD TEORI
Sammanfattningsvis menar Bjereld och Demker att partiernas hänsyn till det nationella intresset har
minskat och att de ideologiska motiven istället har blivit viktigare. Antalet konflikter inom
utrikespolitiken har generellt sett ökat men det råder fortsatt hög enighet inom de större frågorna. I
sina slutord anger författarna att ”den svenska utrikespolitiken blivit ett legitimt slagfält för såväl
ideologiska som strategiska strider mellan de politiska partierna31”.
Bjereld och Demkers slutsatser om politisk enighet kommer att utgöra grunden för fortsatt analys.
Deras studie är intressant då den belyser utrikespolitisk debatt ur ett svenskt perspektiv. Då deras
undersökning är från 1995 är det relevant att se om de trender de presenterat är fortsatt giltiga i ett
sammanhang med ökat internationellt engagemang via EU-medlemskap och fördjupat samarbete med
NATO vid internationella insatser. Författarnas teser om ökat antal konflikter men också enighet i
huvudfrågan kommer att belysas i uppsatsens slutsatser.

2.4 CENTRALA BEGREPP
Begreppen avseende konsensus och samförstånd definieras av Bjereld och Demker som ” frånvaro av
öppna meningsmotsättningar mellan de politiska partierna i olika politiska sakfrågor32”. Konsensus och
samförstånd behöver dock inte betyda att partierna är helt överens utan att de snarare ämnar komma
fram till en lösning genom kompromisser och dialog. Konsensus är därmed inte detsamma som total
enighet i sakfrågan.
Någon tidigare definition av politisk enighet har inte kunnat finnas. Om ett beslut fattas i riksdagen
utan reservationer, särskilda yttranden eller partipolitisk debatt kan beslutet sägas karakteriseras av
total enighet. Om ett beslut fattas med reservation, särskilda yttrande eller partipolitisk debatt får
beslutet istället av olika nivåer av enighet.
Den politiska enigheten i en beslutsprocess får olika betydelse beroende på om enigheten gäller
huvudfrågan eller en sidofråga. Det finns därför ett behov av att särskilja enigheten kring huvudfrågan,
det vill säga om partiet är för eller emot den militära insatsen som sådan, och enigheten kring
sidofrågor som exempelvis kan beröra finansiering eller numerärer. Särskiljningen är relevant för att
förstå och förklara betydelsen av en frågas konflikter på ett mer nyanserat sätt.

30

Ibid, s. 200.
Ibid, s. 375.
32 Ibid, s. 30.
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3. METOD
3.1 DESIGN OCH MATERIALVAL
Uppsatsens val av metod har sin grund i en kvalitativ forskningsmetod som genom att analysera
officiellt skriftligt material från den parlamentariska beslutsprocessen om internationella insatser
kommer att lyfta fram och belysa underlag om den politiska enigheten ur materialet. Genom kvalitativ
metod kan det relevanta innehållet hittas och systematiseras genom läsning och tolkning av ett
skriftligt material33. Uppsatsen har också kvantitativa inslag i form av kvantifiering av resultat men är
till sin natur fortfarande kvalitativ då empiri och slutsatser utgår från ett kvalitativt tolkande perspektiv.
Eftersom uppsatsen endast analyserar ett specifikt område inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik
finns inga möjligheter till generaliseringar men studien bidrar möjligen till att skapa nya kunskaper och
till att se eventuella trender om oenighet kopplat till vissa typer av insatser. Den återkopplar också till
tidigare redovisad forskning av Bjereld och Demker34.
Varje studerad insats består av ett antal propositioner som varierar i numerär beroende på insatsens
längd och gällande praxis. Den första propositionen angående Kosovo var öppet formulerad angående
insatsens avslut vilket föranledde att riksdagen endast fattade beslut om denna insats vid fyra tillfällen.
Insatserna i exempelvis Liberia och Mali förlängdes istället med ett-års intervaller vilket därför leder
till ett större antal beslutsprocesser. Varje proposition genererar ett betänkande från det
gemensamma utrikes- och försvarsutskottet, eventuellt ett antal följdmotioner från de olika partierna
och protokoll från kammarens debatt i frågan. Bedömningen av den politiska enigheten om varje insats
baseras på analys av dessa skriftliga dokument. Totalt analyseras 32 stycken propositioner med
efterföljande betänkande. Den relativt långa analysperioden på cirka 17 år ger en bra variation av
materialet utifrån parlamentarisk sammansättning och typ av insatser sett till ledning, uppgift,
geografisk plats och tidsintervall.

3.2 OPERATIONALISERING
För att undersöka skillnader mellan partiernas ställningstagande räcker det inte med att enbart
granska det faktiska beslutet i kammaren. Eftersom det finns ett så kallat beredningstvång är det i
utskotten som de färdiga förslagen utarbetas och det är därför i betänkandet som politisk oenighet
eller enighet tydligast framgår. Att mäta enighet baserat på antalet reservationer i utskottet enligt den
metod som presenteras av Bjereld och Demker har varit metodisk inspirationskälla för denna studie35.
33

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle,
individ och marknad, 3., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 237f.
34 Bjereld och Demker, 1995.
35 Bjereld och Demker, 1995, s. 193f.
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Metoden ger en bild av oenigheten i frågan men särskiljer inte enigheten i sakfrågan från övriga frågor.
Genom att enbart mäta enighet baserat på reservationer riskerar man att erhålla bilden av att en fråga
är föremål för en hög grad av konflikt när partierna i själva verket är överens om huvudfrågan. Metoden
kan också dölja motsättningar genom att kritik som framförs i andra forum exempelvis genom särskilda
yttranden och debatter inte framgår i undersökningen.
För att belysa detta kommer uppsatsen att använda termen ”faktisk enighet”. När ett parti av olika
anledningar väljer att reservera sig är detta naturligtvis ett uttryck för någon form av oenighet.
Däremot behöver inte reservationen betyda att partiet är emot insatsens genomförande utan istället
ett uttryck för något annat exempelvis ett politisk, ideologiskt eller symboliskt ställningstagande. Den
faktiska enigheten betecknar alltså partiernas uppfattning i huvudfrågan vilket i denna studie handlar
om det svenska militära deltagandet i insatsen, det vill säga insatsens vara eller inte vara. Om partierna
är överens i huvudfrågan betecknas den faktiska enigheten som positiv. Termen fungerar också
omvänt när utskott och riksdag förefaller eniga på grund av avsaknad av reservationer men där tydlig
kritik mot huvudfrågan framkommer i följdmotioner, särskilda yttranden eller riksdagsdebatt. I detta
fall betecknas den faktiska enigheten som negativ. På detta sätt försöker uppsatsen påvisa
förekomsten av partipolitiska skillnader i sakfrågan som inte alltid framgår vid votering eller med
reservation.
Utifrån uppsatsens distinktion mellan enighet och faktisk enighet infinner sig ett visst mått av tolkning.
Denna tolkning är emellertid relativt lätt att göra då materialet i sig tydligt avgränsar och tydliggör
avvikande uppfattningar i betänkandet. Tolkningen av texter för denna uppsats handlar inte om att
finna latenta budskap utan istället om att belysa det skriftliga underlagets så kallade manifesta
budskap. Tolkningsarbetet avseende manifesta budskap är betydligt mindre än för latenta budskap36.
Det är därför relativt okomplicerat att avgöra huruvida ett parti är för eller emot en specifik insats
kopplat till det skriftliga underlag som tidigare beskrivits. Om ett specifikt beslut varit föremål för
särskild tolkning kommer detta att anföras, förklaras och motiveras i texten.
Kriterier för utskottets enighet och faktisk enighet:
Utskottets
enighet
Faktisk
enighet

36

Ja
Inga reservationer förekommer i
betänkandet.
Inget av riksdagens politiska partier
yrkar på ett avslut eller avslag angående
svensk militär insats i betänkande,
riksdagsdebatt eller följdmotioner.

Esaiasson et al, 2007, s. 250
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Nej
Reservationer förekommer i
betänkandet.
Något av riksdagens politiska partier
yrkar på ett avslut eller avslag angående
svensk militär insats i betänkande,
riksdagsdebatt eller följdmotioner.

Enigheten i utskottet och den faktiska enigheten tolkas i uppsatsen som digitalt och beskrivs som en
diktomi det vill säga som en variabel med endast två värden. Antingen är utskottet enigt eller är det
inte det, antingen råder faktisk enighet eller gör det inte det. För utskottets enighet är eventuella
reservationer i betänkandet centralt då det är denna faktor som avgör utskottets enighet eller
oenighet. Den faktiska enigheten baseras på en tydlig partivis formulering om att avslå regeringens
proposition eller om att avsluta pågående insats. Denna kritik kan framföras i betänkandet genom
särskilt yttrande och reservation eller i riksdagsdebatt. Det är viktigt att betona att det är partiets
kollektiva, officiella ståndpunkt som avses och inte enskild riksdagsledamot. Enigheten om respektive
proposition tas alltså fram genom två operationaliseringsfrågor.
Operationaliseringsfrågor:
1. Är partierna för eller mot den svenska militära insatsen?
2. Är utskottet enigt eller inte?
Operationaliseringsfråga 1 besvaras genom partiets ståndpunkt i följdmotioner, betänkande och
debatt. Om ett av partierna är mot insatsen blir den faktiska enigheten negativ.
Operationaliseringsfråga 2 besvaras genom reservationerna i betänkandet. Om ett betänkande
innehåller reservationer betecknas utskottets enighet som negativ. Besvarandet av dessa frågor ger
därmed ett utfall av utskottets enighet samt ett utfall av den faktiska enigheten för varje proposition
med betänkande.
Operationalisering av enigheten skapar förutsättningar för att kvantifiera resultatet av analysen.
Kvantifieringen i sin tur medger sammanställning av de enskilda insatserna och en komparation mellan
de olika insatserna. Enligt Bjereld och Demker kan enighet mätas genom andelen reservationer i
förhållande till antalet betänkande37. Omsatt till denna studie kan antalet betänkande för respektive
insats ställas i förhållande till antalet reservationer vilket ger en oenighetsnivå (procent). Metoden
påvisar i vilken omfattning som insatsen har varit utsatt för diverse politiska konflikter men ger inget
svar på enigheten i huvudfrågan. Motsvarande kvantifiering kan således också genomföras då varje
insats analyserats utifrån den faktiska enigheten. Andelen betänkande innehållande faktisk enighet,
d.v.s. enighet i huvudfrågan om militär insats, jämförs med det totala antalet betänkande i frågan.
Detta ger då en enighetsnivå som tydliggör enigheten kopplat till huvudfrågan. På detta sätt kan
uppsatsen presentera en sammanställning över den politiska enigheten kring beslut om militära
insatser utifrån två olika perspektiv.

37

Bjereld och Demker, 1995, s. 389f.
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3.3 PRESENTATION AV ANALYS
Inledningsvis kommer varje insats att presenteras separat med en genomgång av inlämnade
propositioner och efterföljande betänkande. Konfliktfrågor kring varje proposition belyses via
följdmotioner, reservationer, särskilda yttranden och debatter i kammaren. Varje insats avslutas med
en analys och sammanställning av den politiska enigheten. Därefter kommer en sammanställning av
resultatet kopplat till samtliga insatser att presenteras och slutligen redovisas slutsatser och
diskussion.
Varje insats kommer att sammanfattas enligt nedanstående tabell. Propositionen med tillhörande
betänkande skall ses som analysenheten där följdmotioner, särskilda yttranden och reservationer
utgör variabler. Utskottets enighet och faktisk enighet är variabler med utfallet av analysen.

Förklaring av tabell:

I uppsatsens avslutning kommer en sammanställning av enigheten kring besluten om militära insatser
att presenteras. Inledningsvis redovisas andelen reservationer i förhållande till antalet betänkande i
syfte att erhålla en översiktlig bild av antal konflikter enligt den metod som Bjereld och Demker
beskriver. Därefter presenteras andelen betänkanden med utfall av faktisk enighet i förhållande till
andelen betänkande med reservation. På så sätt särskils de olika typerna av enighet från varandra och
bilden av vad partierna ansåg i själva huvudfrågan klargörs.
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3.4 KRITIK AV METOD
Denna studie baseras på officiella handlingar ur beslutsprocessen där parternas uppfattningar
presenteras ur ett rationellt perspektiv. En beslutsprocess kan beskrivas på olika sätt beroende på
vilket sätt den betraktas och dess formella delar behöver på intet sätt vara lik den informella process
som tar plats i de rum där de verkliga besluten fattas38. Den informella delen i processen och den
eventuella oenighet som där existerar blir därmed svår att konkludera i studien. Ett annat val av metod
i form av intervjustudier kunde vara ett alternativ för att belysa även detta perspektiv.
Graden av sekretessbelagda uppgifter brukar beskrivas som en utmärkande faktor för utrikespolitiskt
beslutsfattande39. Detta är viktigt att poängtera eftersom hela beslutsprocessen inte är offentlig. Enligt
Wilhelm Agrell skiljde sig exempelvis omständigheterna kring den svenska ISAF-insatsens tillkomst
markant från tidigare insatser genom en låg grad av transparens och att det militära underlag som
propositionen hänvisade till var sekretessbelagt40. Förutom det strikt militära underlaget är det också
rimligt att anta att en del i förberedelsefasen består av underhandskontakter och förhandlingar som
inte offentliggörs. Inte heller är sammanträdena i utskottet offentliga vilket i och för sig inte är unikt
kopplat till just denna beslutsprocess. Sammantaget gör detta att en heltäckande analys av oenighet
och enighet i beslutsprocessen inte låter sig göras.

38

Agrell, Wilhelm, Det säkra landet: svensk försvars- och säkerhetspolitik från ett kallt krig till ett annat, 1:a uppl., Gleerup,
Malmö, 2016, s. 11.
39 Brommesson, Douglas & Ekengren, Ann-Marie (red.), Sverige i världen, Tredje upplagan, Malmö, 2017. s 18ff
40 Agrell, Wilhelm, Ett krig här och nu: från svensk fredsoperation till upprorsbekämpning i Afghanistan 2001-2014, Atlantis,
Stockholm, 2013, s. 85.
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4. EMPIRI OCH ANALYS
4.1 DEN POLITISKA BESLUTSPROCESSEN
Svenskt lagstöd för internationella insatser framgår av kapitel 15 i Regeringsformen som anger att
regeringen får sända svenska väpnade styrkor till andra länder om detta godkänts av riksdagen41.
Regeringsformen kompletteras med en lag från 2010 där regeringen på begäran av FN eller enligt
beslut som fattats av Organisationen för Säkerhet och samarbete i Europa får ställa en väpnad styrka
till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands42. Lagstödet ger alltså riksdagen en
betydande roll i beslutsprocessen men medger också att regeringen kan fatta beslut om insats utan
riksdagens stöd. Regeringen använde denna lag 1993 då man fattade beslut utan riksdagens
medgivande om att delta med väpnad trupp till en FN-ledd insats i Makedonien43. Det finns emellertid
inget som tyder på att regeringen önskar att undvika riksdagens inblandning och snarare pekar
forskning på tendenser att regeringen söker stöd av riksdagen även om lagstödet medger att inte göra
det44.
Den gängse proceduren för beslut om svenska förbandsbidrag är att regeringen presenterar ett förslag
till riksdagen i form av en proposition i vilken det bland annat ingår inriktning för bidragets omfattning,
mandat och finansiering. Detta föregås naturligtvis av en planeringsprocess som bland annat baseras
på en formaliserad dialog mellan Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. Därefter behandlas
propositionen av utsett utskott som utgörs av en proportionerlig sammansättning av de olika partierna
i riksdagen. Utskottet lämnar sitt betänkande med eventuella reservationer varpå ärendet övergår till
kammaren för debatt och slutligen riksdagsbeslut. Normalt sett ändras inte det förslag till beslut som
utskottet har enats kring. Ytterligare en parameter i beslutsprocessen är de partigrupper som
kontinuerligt träffas och därmed spelar en avgörande roll för vilka ställningstagande partierna väljer
att ta inom arbetet i utskottet45.
Ovanstående sammanfattning pekar ut de aktörer som på olika sätt medverkar i den formella
processen men saknar de informella delar som också påverkar enigheten. Håkan Edström och Dennis
Gyllensporre framför i boken Alike or Different? en intervjustudie med representanter från riksdag,
regering och Försvarsmakten. I studien framgår att en informell kontakt mellan Regering och

41

Regeringsformen, kap 15, § 16.
SFS 2010:450. Lag om ändring i lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands.
43 Regeringens proposition, 1993/94:105, Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94, punkt 3 B,
Bidrag till vissa internationella organisationer, (2) B 9., Fredsbevarande verksamhet.
44 Österdahl, Inger, Challenge or Confirmation? – The Role of the Swedish Parliament in the Decision-making on the Use of
Force, Nordic Journal of International Law 80 (2011) 25–93, s. 91.
45 Norén Bretzer, Ylva, Sveriges politiska system, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014.
42
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opposition oftast genomförs innan dess att propositionen om en internationell insats läggs fram till
riksdag och utskottsbehandling. En informell förankring mellan de politiska blocken föranleder alltså
den officiella beslutsprocessen och det är vanligt förekommande att det största partiet i oppositionen
bjuds in till det förberedande arbetet med propositionen i dessa frågor. Metoden att bjuda in delar av
oppositionspartierna i arbetet med propositionen innan den läggs fram till riksdagen understryks av
intervjupersonerna som något positivt och därmed minskar också behovet för oppositionen att skriva
egna motioner i ärendet. Representanter ur de partier som normalt inte bjuds in i förarbetet, d.v.s.
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, understryker istället vikten av det betänkande som lämnas
från utskottet till riksdagen46. Baserat på ovanstående redogörelse kan beslutsprocessen illustreras
med nedanstående bild.
Figur 1 – Beslutsprocessens aktörer

Samtliga svarspersoner i undersökningen betonade betydelsen av ett giltigt FN-mandat och resolution
som legitimitet för insatsen. Många svarspersoner utryckte också åsikter angående vilken organisation
som deras partier föredrog att leda en militär insats med svensk personal. Dock var det endast ett fåtal
som menade att ledningen av insatsen hade någon påverkan på beslutet om insats47.
Sverige har enbart deltagit i insatser som i grunden vilar på ett FN-mandat oavsett vilken organisation
som anses som huvudman. De åtgärder som FN:s säkerhetsråd kan besluta om framgår i FN-stadgans
kapitel VI, VII och VII. Dessa kapitel är att betrakta som instrument för att skapa ett fungerande system
för upprätthållandet av internationell fred och kan sägas beskriva var sin väg, den samarbetsbaserade
(Kapitel VI), den tvingande (kapitel VII) och den regionala vägen (kapitel VIII) mot kollektiv säkerhet48.
Kapitel VI bygger på parternas samtycke och innehåller i korta drag ett system för fredliga lösningar av

46

Ibid, s. 175.
Ibid, s. 176.
48 Bring, Ove, Neutralitetens uppgång och fall: eller Den gemensamma säkerhetens historia, Atlantis, Stockholm, 2008, s.
360f.
47
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tvister medan kapitel VII bygger på säkerhetsrådets mandat att genom militära maktmedel tvinga en
part om detta anses nödvändigt. Säkerhetsrådets resolutioner, med stöd av FN-stadgan, fastställer
vilket mandat de olika insatserna får varpå det framgår om insatsen är av fredsbevarande eller
fredsframtvingande karaktär. Den svenska insatsen i Mali grundar sig exempelvis på ett kapitel VIImandat vilket innebär att rätten till våldsanvändning i form av insatsregler gör att styrkan ”kan tillgripa
våldsmedel som går utöver traditionellt självförsvar”49.
Jan Ångström klassificerar insatsernas uppgifter som antingen avskräckande eller tvingande50.
Begreppen är hämtade ur militärstrategisk terminologi och belyser på ett bra sätt formen för den
militära maktutövningen. Uppgifterna skall inte sammanblandas med mandatet eller insatsreglerna för
insatsen då detta blir missvisande. MINUSMA (Mali) betecknas exempelvis av Ångström som en
avskräckande insats men mandatet i sig, vilket tidigare nämnts, grundar sig på FN stadgan kapitel VII.
Kort sagt blir uppgiften för förbandet av avskräckande karaktär medan mandatet i sig ger möjlighet till
tvingande åtgärder. Eftersom denna uppsats vill studera besluten om insatserna är Ångströms
definitioner inte lämpliga eftersom hans begrepp konstruerats i efterhand och utgör en bedömning på
vilken typ av uppgift förbandet har ägnat sig åt. Begreppen framgår inte i varken resolutionen eller
propositionen och är därmed inte kända för beslutsfattarna vid beslutstillfället. Beslutsfattarna tar inte
ställning till en avskräckande eller tvingande insats utan har istället att förhålla sig till de termer som
ursprungligen framgår i resolutionen för respektive insats samt på vilket mandat insatsen grundas. Det
förekommer ingen enhetlig terminologi i säkerhetsrådets resolutioner eller i regeringens propositioner
och olika termer förekommer i syfte att beskriva insatsens uppgifter. Hur uppgifterna framställs och
vilka risker som presenteras är intressant för denna studie. Därför är Tabell 1 kompletterad med de
signifikanta begrepp som förekommer i den första propositionen för respektive insats.

TABELL 1 – SVENSKA MILITÄRA INTERNATIONELLA INSATSER 51:
Insats
KFOR
ARTEMIS
UNMIL

Plats
Kosovo
Kongo
Liberia

Tid
1999-2010
2003
2003-2006

Ledning
NATO
EU
FN

Uppgift
Tvingande
Tvingande
Avskräckande

Mandat
Kapitel VII
Kapitel VII
Kapitel VII

ISAF

Afghanistan

2004-2014

NATO

Tvingande

Kapitel VII

EUFOR
EUNAVFOR
OUP
MINUSMA

Tchad
Adenviken
Libyen
Mali

2007
2009-2013
2011
2015 

EU
EU
NATO
FN

Tvingande
Tvingande
Tvingande
Avskräckande

Kapitel VII
Kapitel VII
Kapitel VII
Kapitel VII

49

Signifikanta begrepp
fredsstyrka
specialförband
stabilisera, säkerhet, skydd av
civila, fredsbevarande
Bidra till säkerhet genom
militär närvaro, samverkan
säkerhet och skydd av civila
skydda fartyg
upprätthålla flygförbudszon
stabilisera, skydda

Regeringens proposition, 2015/16:119 , Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Ångström, 2015. s 238.
51 Bearbetning av tabell från Ångström, 2015, s. 238.
50
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4.2 MANDATPERIODERNA 1998-2017
Mandatperioden 1998-2002 (GP1): Valresultatet 1998 ledde till i en svag socialdemokratisk
minoritetsregering (131 mandat), en borgerlig opposition (159 mandat) samt två röd-gröna
stödpartier i form av V och MP. Statsminister var Göran Persson (S). Under mandatperioden
beslutades om deltagande med förband till KFOR i Kosovo samt om det första deltagandet i
Afghanistan.
Mandatperioden 2002-2006 – (GP2): Valresultatet 2002 resulterade i en fortsatt svag
socialdemokratisk minoritetsregering (144 mandat), en borgerlig opposition (158 mandat) samt två
röd-gröna stödpartier i form av V och MP. Statsminister var Göran Persson (S). Under
mandatperioden togs beslut om deltagande med förband till ISAF I Afghanistan, till UNMIL i Liberia
samt EUFOR Artemis i Kongo.
Mandatperioden 2006-2010 – (FR1): Valresultatet 2006 gav en borgerlig majoritetsregering (178
mandat) och en röd-grön opposition. Statsminister var Fredrik Reinfeldt (M). Under mandatperioden
beslutades om insats i EUFOR i Tchad samt EUNAVFOR Atalanta utanför Somalia.
Mandatperioden 2010-2014 – (FR2): Valresultatet 2010 resulterade i en borgerlig minoritetsregering
(173 mandat) och en splittrad opposition med S, MP, V och SD. Statsminister var Fredrik Reinfeldt
(M). Under mandatperioden beslutades om deltagande med förband i Operation Unified Protector i
Libyen och till MINUSMA i Mali.
Mandatperioden 2014-2017 – (SL1): Valresultatet 2014 resulterade i en minoritetsregering med S
och MP som regeringspartier. Oppositionen bestod av de borgerliga partierna samt SD som i detta
val blev tredje största parti. Till Statsminister utsågs Stefan Löfven (S).

Tabell 2 – Valresultat riksdag 1998-201452
1998
2002
Parti Andel % Mandat Andel Mandat

2006

2010

2014

Andel %

Mandat

Andel %

Mandat

Andel %

Mandat

34,99
5,24
5,85
26,23
6,59
7,54
7,88
–

130
19
22
97
24
28
29
–

30,66
7,34
5,60
30,06
5,60
7,06
6,56
5,70

112
25
19
107
19
24
23
20

31,01
6,89
5,72
23,33
4,57
5,42
6,11
12,86

113
25
21
84
16
19
22
49

%

S
MP
V
M
KD
FP
C
SD

52

36,38
4,49
11.99
22,90
11,76
4,71
5,12
–

131
16
43
82
42
17
18
–

39,8
4,6
8,3
15,2
9,1
13,3
6,1
–

144
17
30
55
33
48
22
–

Statistiska Centralbyrån, http://www.statistikdatabasen.scb.se, (hämtad 2017-10-25).
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4.3 SVENSKT DELTAGANDE I KFOR – KOSOVO
”Detta betänkande är enigt. Det är god svensk tradition att betänkandet är enigt när vi går in i ett
mycket svårt uppdrag med stora risker för svenska soldater53.”
Proposition 1998/99:112 om svenskt deltagande i Kosovo lämnades av regeringen (GP1) i maj 1999
med förslag om att en svensk väpnad styrka skulle ställas till förfogande som ett bidrag till en
internationell fredsstyrka. Tre följdmotioner lämnades. M yrkade i sin motion bland annat på att den
svenska styrkan skulle bestå av minst en bataljon54 medan FP uttryckte en farhåga om att behovet av
större fredsstyrkor skulle komma att bli nödvändigt55. MP uttryckte att man i huvudsak stod bakom
propositionen men framförde också kritik mot NATO:s bombningar56. Utskottet tillstyrkte regeringens
förslag och konstaterade i sitt betänkande att det rådde bred politisk enighet i frågan57. Tre särskilda
yttranden bifogades betänkandet där både MP och V uttryckte kritik mot NATO:s flygangrepp.
Riksdagen tog beslut enligt utskottets förslag den 14 juni 199958.
Eftersom mandatet i den första propositionen inte var tidsbegränsat dröjde det tills 2008 innan
riksdagen på nytt behandlade svensk militär närvaro i Kosovo. Styrkans mandat hade successivt
utökats till att även gälla medverkan i KFOR-operationer inne i tidigare f.d. jugoslaviska republiken
Makedonien59 samt mandat att förstärka upp den EU-ledda insatsen i Bosnien och Hercegovina60.
Regeringen uppmanades av utskottet att återkomma med ett nytt förslag angående ett fortsatt
svenskt deltagande61. Detta skedde i november 2008 då proposition 2008/09:72 lämnades av
regeringen (FR1) till riksdagen. Förslaget innefattade en tidsbegränsning av insatsen till och med
december 2010 med en personalram av 540 soldater. En följdmotion från S, V och MP lämnades i
december vilken i huvudsak innehöll tre förslagspunkter:
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående
avsluta det svenska bidraget till KFOR.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, i det fall
motionens första yrkande faller, fastställa mandatets slutdatum till utgången av december månad
2009.

53Riksdagens

snabbprotokoll 1998/99:109, måndagen den 14 juni 1999, Anf 127 - Viola Furubjelke (S), s. 69.
Motion 1998/99:U12, Göran Lennmarker m.fl. (M).
55 Motion 1998/99:U13, Lars Leijonborg m.fl. (FP) med anledning av prop. 1998/99:112.
56 Motion 1998/99:U11, Birger Schlaug m.fl. (MP) med anledning av prop. 1998/99:112 .
57 Betänkande 1998/99 UFöU2.
58 Riksdagens snabbprotokoll, 1998/99:109, måndagen den 14 juni 1999.
59 Utrikesutskottets betänkande, 2000/01:UU12.
60 Regeringens proposition, 2006/07:51, Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i Bosnien och
Hercegovina.
61 Utrikesutskottets betänkande 2006/07:UU7.
54
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3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att, i det fall
motionens första yrkande faller, en utfasning av den svenska insatsen ska påbörjas under 2009.62
Utskottets ställningstagande till motionen var avslag på yrkande 1 och 3 men delvis bifall på punkten
2 om en förkortad tidsbegränsning av insatsen. Betänkandet debatterades i riksdagen den 19
december 2008 och kammaren biföll utskottets betänkande med acklamation.
Nästa proposition (2009/10:37) lämnades in av regeringen (FR1) i oktober 2009. I denna föreslogs att
styrkan i Kosovo skulle kvarstanna med högst 540 personer till och med december 2010 och därefter
med 360 personer till och med utgången av december 2011. En följdmotion från S, V och MP lämnades
i vilken motionärerna föreslog en tidsbegränsning till december 2010. Motionen riktade också kritik
mot att insatsen inte avvecklades tillräckligt fort:
”Hade vi varit i regeringsställning hade vi avvecklat insatsen i enlighet med vad vi motionerat om
tidigare. Regeringen lyckas inte genomföra en avveckling i denna takt, men man går oss till mötes
och lägger fram förslag om att påbörja utfasningen av det svenska bidraget till KFOR. En svensk
styrka kommer dock att finnas på plats något längre än i vårt förslag. En rödgrön regering hade
agerat snabbare, men vi anser att vi ändå kan stödja det förslag som framläggs i propositionen och
ge vårt stöd till de män och kvinnor som deltar i KFOR.” 63
Motionen avslogs av utskottet och propositionen bifölls64 varpå riksdagen fattade beslut enligt
utskottets betänkande den 9 december 200965.
Den sista propositionen (2011/12:33) för fallet Kosovo lämnades av regeringen (FR2) i november 2011.
Riksdagens sammansättning hade förändrats efter valet 2010 och regeringsmakten bestod nu av en
borgerlig minoritetsregering med Sverigedemokraterna som nytt riksdagsparti. Propositionen innehöll
en sänkt numerär på högst 70 personer tom april 2012 och därefter i avtagande numerär fram till
utgången av december 2013. En följdmotion från SD föreslog att istället numerären till högst 50
personer intill april 2012 och därefter om högst 20 personer fram till utgången av 201266.
Följdmotionen innehöll vad kan tyckas marginella skillnader men ledde till reservation i betänkandet67.
Utskottet föreslog bifall till propositionen och avslag på motionen och kammaren röstade enligt
utskottets förslag i december 2011.

62

Motion 2008/09:U8 av Urban Ahlin m.fl. (S, V, MP).
Motion 2009/10:U2 av Urban Ahlin m.fl. (S, V, MP), s. 2.
64 Betänkande 2009/10:UFöU2.
65 Riksdagens protokoll, 2009/10:46, onsdagen den 9 december 2009.
66 Motion 2011/12:U11, Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD).
67 Betänkande 2011/12:UFöU3.
63
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4.3.1 Analys angående beslut om svensk insats i Kosovo
Utifrån antalet reservationer och kammarens omröstning kan konstateras att utskottet i de tre första
besluten var eniga. Avseende proposition 1998/99:112 hade partierna olika uppfattningar om
konfliktens upprinnelse, finansiering, konsekvensen av NATO:s bombningar, mm men i sakfrågan var
man

enig.

Inställningen

förändrades

vid

proposition

2008/09.72

och

2009/10:37

då

oppositionspartierna yrkade på en avveckling av styrkan även om denna vilja uppenbarligen inte var
tillräckligt stark för att reservera sig. Eftersom retoriken i motionerna från oppositionspartierna
uttrycker ett tydligt ställningstagande mot en fortsatt insats betraktas den faktiska enigheten som
negativ. Utskottets enighet betecknas som positivt sett till bristen på reservationer och kammarens
votering. Proposition 2011/12:33 leder till reservation från SD vilket ger ett oenigt utskott samt
insatsens enda reservation. Den faktiska enigheten bedöms som positiv då reservationen inte vänder
sig mot själva insatsen utan endast om mindre justering av antalet personer och tid.
TABELL 3 - PROPOSITIONER ANGÅENDE SVENSKT MILITÄRT DELTAGANDE I KOSOVO 68
Reg. Proposition:

Betänkande:

GP1 1998/99:112 1998/99: UFöU2

68

FR1

2008/09:72

2008/09: UFöU2

FR1
FR2

2009/10:37
2011/12:33

2009/10: UFöU2
2011/12: UFöU3

Utskottets
Särskilda
Följdmotioner:
förslag:
Yttranden
U11 (MP)
BIFALL
U12 (M)
3 (M, V, MP)
U13 (FP)
DELVIS
U8 (S, V, MP)
NEJ
BIFALL
BIFALL
U2 (S, V, MP)
NEJ
BIFALL
U11 (SD)
NEJ

Bearbetning av tabell från Christensson, 2010, s. 12.
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Reservationer

Utskottets Faktisk
Enighet:
Enighet

NEJ

JA

JA

NEJ

JA

NEJ

NEJ
RES 1 – SD

JA
NEJ

NEJ
JA

4.4 SVENSKT DELTAGANDE I OPERATION ARTEMIS – KONGO
”I dag fattar vi beslut om att skicka hundra soldater på ett mycket svårt och allvarligt uppdrag.
De soldaterna förtjänar att vi i Sveriges riksdag inte ägnar oss åt politisk nit i den stil som Cecilia
Wigström gör. I dag borde det ha varit tid för enighet i stället för kortsiktiga politiska poänger.
Folkpartiets agerande i dag lämnar en fadd eftersmak åt detta riksmöte.” 69
Den 10 juni 2003 överlämnade regeringen (GP2) proposition 2002/03:143 angående svenskt
deltagande i en EU-ledd styrka i Kongo. I denna föreslogs en svensk väpnad styrka om högst 100
personer i högst fyra månader. De svenska bidraget skulle bestå av specialstyrkor med taktisk ledning
samt möjlighet till att placera stabsofficerare vid relevanta staber.
En följdmotion från FP lämnades i vilken man stödde propositionen men också uttryckte en vilja att
utöka den svenska insatsen i Kongo genom ett långsiktigt bidrag till MONUC. I avvaktan på detta beslut
skulle det svenska bidraget till snabbinsatsstyrkan förlängas i syfte att undvika ett säkerhetsvakuum
mellan insatsstyrkan och FN-förbanden70. I utskottets förslag till riksdagsbeslut föreslogs bifall till
propositionen och avslag på motionen vilket föranledde en reservation från FP71. Kammaren biföll
utskottets förslag efter votering den 12 juni 200372.

4.4.1 Analys angående beslut om svensk insats i Kongo
Insatsen med specialförbanden i Kongo 2003 innefattade endast en proposition. Med hänsyn till
reservationen från FP klassificeras utskottet som oenigt. Den faktiska enigheten betraktas dock som
positiv då FP inte var emot insatsen som sådan men hade en avvikande uppfattning angående fortsatt
styrkebidrag.

TABELL 4 – PROPOSITION ANGÅENDE SVENSKT MILITÄRT DELTAGANDE I KONGO - ARTEMIS
Utskottets
Särskilda
Följdmotioner:
förslag:
Yttranden
GP2 2002/03:143 2002/03: UFÖU2 BIFALL
U14 (FP)
NEJ
Reg. Proposition:

Betänkande:

69

Reservationer
RES 1 – FP

Riksdagens snabbprotokoll, 2002/03:121, torsdagen den 12 juni 2003, Anf 141, Urban Ahlin (S). s. 108f.
Motion 2002/03:U14, Cecilia Wigström m.fl. (FP).
71 Betänkande 2002/03:UFÖU2.
72 Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:121, torsdagen den 12 juni 2003.
70
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Utskottets Faktisk
Enighet:
Enighet
NEJ
JA

4.5 SVENSKT DELTAGANDE I UNMIL – LIBERIA73
”Allt detta handlar om människor som ska göra en militär insats för fred och säkerhet. Det är det
mest allvarliga beslut som vi fattar i riksdagen. Det är också orsaken till att vi anser att det är mycket
viktigt att vi har en helt enig riksdag som står bakom ett betänkande av detta slag.” 74
Proposition 2003/04:61 om svenskt deltagande i UNMIL lämnades in av regeringen (GP2) i januari 2004
med förslag om att en väpnad styrka med 240 personer skulle ställas till UNMIL:s förfogande under 12
månader. Inga följdmotioner lämnades. Utskottet föreslog bifall till regeringens proposition men
föreslog också att riksdagsbeslutet skulle innefatta ett bemyndigande om svenskt deltagande i det fall
att FN:s säkerhetsråd utvidgade operationsområdet75. I betänkandet bifogades ett särskilt yttrande
från FP med kritik avseende valet av fordon till kompaniet samt bristen på av en svensk strategi för
internationella insatser. Kammaren beslutade enligt utskottets förslag med acklamation den 2 februari
200876. Debatten i kammaren visar generellt på en mycket enad politisk vilja i denna fråga. En kritisk
kommentar anfördes dock av MP under riksdagsdebatten då man uttryckte att det svenska bidraget
på 240 soldater var för litet mot bakgrund av behovet77. Denna fråga var emellertid inte något som
tidigare anförts i vare sig motion eller yttrande.
Proposition 2004/05:61 om fortsatt svenskt deltagande lämnades drygt ett år senare (GP2) och
föreslog en förlängning av insatsen med ytterligare tolv månader och en utökning till 300 i personell
ram. Inga följdmotioner lämnades. Ett särskilt yttrande från Alliansen anförde dock att kostnaderna
för insatsen i Liberia skenat och att regeringen måste ha en tydligare strategi avseende internationella
insatser i syfte att kunna effektivisera verksamheten78. Utskottet föreslog bifall till propositionen och
kammaren biföll utskottets förslag med acklamation den 16 februari 200579.
Den sista propositionen (2005/06:67) angående Liberia lämnades av regeringen (GP2) i januari 2006. I
den föreslås en styrka om högst 500 personer intill november 2006. En följdmotion från FP lämnades.
Motionen var inte kritisk mot själva insatsen men innehöll ett förslag om mandat åt Försvarsmakten
att själva äga rätten att förstärka och evakuera personal inom ramen för det maximala truppbidrag
som riksdagen beslutat80. Utskottet föreslog avslag på motionen och bifall till propositionen vilket

73

Omarbetad text ur Christensson, 2010, s 21f.
Riksdagens protokoll 2003/04:71, onsdagen den 18 februari 2004, Anf 57 – Ewa Björling (M), s. 45.
75 Betänkande 2003/04: UFÖU1.
76 Riksdagens protokoll 2003/04:71, 2004.
77 Ibid. Anf 61 – Lars Ångström (MP), s.50.
78 Utrikesutskottets betänkande 2004/05:UU5.
79 Riksdagens protokoll, 2004/05:77, onsdagen den 16 februari 2005.
80 Motion 2005/06:U3 med anledning av prop. 2005/06:67 , Cecilia Wigström m.fl. (FP).
74
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ledde till en reservation från FP i betänkandet81. Kammaren biföll utskottets förslag den 16 februari
200682.

4.5.1 Analys angående beslut om svensk insats i Liberia
Partierna var eniga i denna fråga. Folkpartiets reservation i det sista betänkandet handlade inte om
kritik mot själva insatsen och den faktiska enigheten betecknas därför som positiv.
TABELL 5 - PROPOSITIONER ANGÅENDE SVENSKT MILITÄRT DELTAGANDE I LIBERIA83
Reg. Proposition:
GP2 2003/04:61
GP2 2004/05:61
GP2 2005/06:67

Utskottets
förslag:
DELVIS
2003/04:UFöU1
BIFALL
2004/05:UU5
BIFALL
2005/06:UU11 BIFALL
Betänkande:

Följdmotioner:

Särskilda
Yttranden

Reservationer

Utskottets Faktisk
Enighet:
Enighet

NEJ

1 (FP)

NEJ

JA

JA

NEJ
U3 (FP)

1 (M, FP, KD, C) NEJ
NEJ
RES 1 – FP

JA
NEJ

JA
JA

81 Betänkande

2005/06:UU11, Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission (UNMIL) i Liberia.
protokoll. 2005/06:74, torsdagen den 16 februari 2006.
83 Bearbetning av tabell från Christensson, 2010, s. 22.
82 Riksdagens
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4.6 SVENSKT DELTAGANDE I ISAF - AFGHANISTAN84
”I flera stycken delar vi Folkpartiets uppfattning. Det gäller framför allt övergripande mål och
långsiktig planering med en strategi för våra internationella insatser. Men vi har valt att avstå från
ett särskilt yttrande. Det gör vi för att vi vill se en enighet i besluten. Som jag sade i början är det ett
väldigt allvarligt beslut. Vi skulle vilja ha ett helt enigt betänkande. Nu diskuterar vi specifikt trupp
till Afghanistan eller ej.” 85
NATO övertog ledningen av ISAF i augusti 2003 och i oktober samma år utökade säkerhetsrådet, genom
resolution 1510, ISAF:s geografiska mandat till att också omfatta de norra områdena av landet. För att
hantera denna omställning lämnade regeringen (GP2) i april 2004 proposition 2003/04:71 till
riksdagen. I denna föreslogs en väpnad styrka om 150 personer till förfogande för ISAF med avsikt att
kunna bidra med styrkor till Mazar-e-Sharif i den norra delen av landet. En följdmotion lämnades av V
i vilken man föreslog att riksdagen skulle avslå regeringens proposition motiverat av den risk som
förelåg att ISAF:s verksamhet skulle sammanblandas med koalitionens krigshandlingar86. Utskottet
föreslog bifall till propositionen och avslag på motionen vilket ledde till reservation från V. Två särskilda
yttranden från FP samt MP bifogades till betänkandet87. I de särskilda yttrandena efterlyste FP en
nationell strategi och en långsiktighet avseende Sveriges insatser och MP belyste bland annat
problematiken i samarbetet mellan ISAF och OEF. Riksdagen röstade den 26 maj 2004 enligt utskottets
förslag.
Proposition 2005/06:34 lämnades till riksdagen i oktober 2005 och skulle bli regeringens (GP2) sista
proposition avseende insatsen i Afghanistan. Propositionen avhandlade ett utökat deltagande om
högst 375 personer till förfogande under 24 månader i syfte att Sverige skulle kunna överta ledningen
för den regionala enheten (PRT – Provincial Reconstruction Team) i Mazar-e-Sharif och därmed ansvar
för fyra provinser i den norra delen av landet. Två följdmotioner lämnades. V föreslog avslag på
propositionen och ett tillbakadragande av den svenska ISAF-styrkan.88 FP motion avhandlade bl.a.
nödvändighet av förbättrade åtgärder för eventuell förstärkning samt förslag på kontinuerliga
lägesrapporter från insatsen till riksdagen89. Utskottet föreslog i sitt betänkande bifall till propositionen
och avslag på motionerna90. I ett särskilt yttrande från MP angavs att partiet avsåg att bifalla sändandet
av svensk trupp till Afghanistan eftersom detta tyvärr behövdes för fysiskt skydd av civilbefolkningen.
Dock var man oroad över en större integrering av de amerikanska trupperna med FN-förbanden och
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Underlag om proposition 2003/04:71, 2005/06:34, 2006/07:83, 2008/09:69 samt 2009/10:38 är hämtat och omarbetat
från Christensson, 2010, s 15-19.
85 Riksdagens protokoll 2003/04:121 tisdagen den 25 maj 2004, Anf 127, Ewa Björling (M), s. 84.
86 Motion 2003/04:U25, Alice Åström m.fl. (V).
87 Betänkande 2003/04:UFÖU2.
88 Motion 2005/06: U1, Alice Åström m.fl. (V).
89 Motion 2005/06: U2, Allan Widman m.fl. (FP).
90 Betänkande 2005/06: UFöU1.
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underströk att tydligt urskiljbara kommandon för de båda parterna var en förutsättning för MP stöd
till ISAF. Kammaren biföll utskottets förslag efter votering mot reservationen den 7 december 200591.
I mars 2007 lämnades proposition 2006/07:83 av regeringen (FR1) med ett förslag om fortsatt svenskt
deltagande i ISAF. Sverige hade nu fått två soldater dödade genom ett attentat 2005 och svensk trupp
hade varit engagerad i strid i orten Boka. Sverige hade också övertagit ledarrollen för PRT Mazar-eSharif. Propositionen föreslog en utökning av det personella antalet till 600 soldater till och med
utgången av maj månad 2009. Tre följdmotioner av oppositionspartierna lämnades in. V motion
föreslog ett avslag på propositionen, en noggrann utredning av händelserna i Boka, ett
tillbakadragande av den svenska styrkan samt ett agerande för att den USA-ledda ockupationen skulle
upphöra92. MP motion föreslog ett avslag av regeringens begäran om en utökning av styrkan, en svensk
begäran om att den amerikanska offensiven skulle upphöra samt ett krav på NATO att tydliggöra ISAF:s
roll. Dessutom tydliggjordes att om USA:s krig i Afghanistan skulle fortsätta eller om den svenska
regeringen vägrar ställa krav gentemot FN och USA så skulle MP kräva att den svenska styrkan i
Afghanistan togs hem93. S motion styrkte en utökning av styrkan till 600 personer dock endast för en
förlängning till och med maj 2008. S påpekade också behovet av en bred strategi, vikten av att skilja
mellan OEF och ISAF, samt ett svenskt stöd till den civila säkerhetssektorn94. Resultatet av det
sammansatta utrikes- och försvarsutskottet var ett delvis bifall till propositionen och ett delvis bifall
till S motion avseende tidsaspekten för insatsen. Samtliga yrkanden i V och MP motioner avslogs. Till
betänkandet fogades fyra reservationer från V och två från MP95. Kammaren biföll utskottets förslag
den 1 juni 2006.
Nästa proposition (2008/09:69) lämnades av (FR1) i november 2008. I propositionen föreslogs en
utökning av den svenska personalen till 855 soldater intill utgången av december 2009. Den begärda
ökningen av personalram motiverades främst för att kunna hantera evakuerings och
förstärkningsbehov även om styrkan på plats fortsatt beräknades till 500 personer. Tre följdmotioner
lämnades av oppositionspartierna men utskottet behandlade även en fristående motion från FP
avseende bättre samordning av den svenska insatsen96. V föreslog avslag på propositionen och
förnyade sitt krav på ett tillbakadragande av den svenska insatsen97. MP föreslog bland annat ett avslag
på ytterligare ökning av insatsen, en tydlig strategi för insatsen och behovet av helikopterkapacitet till
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Riksdagens protokoll, 2005/06:46, onsdagen den 7 december 2005.
Motion 2006/07: U4, Hans Linde m.fl. (V).
93 Motion 2006/07: U6, Peter Rådberg m.fl. (MP).
94 Motion 2006/07: U5, Urban Ahlin m.fl. (S).
95 Betänkande 2006/07:UFöU3.
96 Motion 2008/09: U223, Allan Widman (FP).
97 Motion 2008/09: U9, Hans Linde m.fl. (V).
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förbandet98. S föreslog att regeringen i händelse av en större permanent ökning av den svenska
truppen som rör marginalen mellan de planerade 500 personerna och taket på 855 skulle lämna en ny
proposition till riksdagen99. Utskottet yrkade bifall till propositionen, delvis bifall till S motion samt
avslag på övriga motioner. Två reservationer bifogades. Reservation 1 (V, MP) föreslog ett avslag på
utökning och reservation 2 (V) föreslog ett totalt tillbakadragande av insatsen100. Riksdagen beslutade
bifall till utskottets betänkande i december 2008.
Proposition 2009/10:38 lämnades av (FR1) i oktober 2009 och innehöll en oförändrad styrka men
förlängde insatsen till och med december månad 2010. Tre följdmotioner lämnades. S och MP lämnade
en gemensam motion i vilken man begärde en översyn av den svenska insatsen som skulle ligga till
grund för kommande riksdagsbeslut101. S, V och MP lämnade en gemensam motion med förslag på en
strategi för ett ansvarsfullt tillbakadragande när förutsättningar för detta fanns, krav på en långsiktig
och bred strategi för det svenska engagemanget med en framtida ökad civil närvaro samt ett ökat civilt
engagemang102. Den tredje motionen var enbart från V med förslag om ett avslag av propositionen
samt att hela den svenska styrkan borde dras tillbaka103. Utskottet föreslog bifall till propositionen och
avslag på samtliga motioner. Fyra reservationer tillfogades betänkandet104. Reservation 1 (V) föreslog
avslag på propositionen, reservation 2 (V) föreslog ett tillbakadragande av hela styrkan, reservation 3
(S, V, MP) förordade större civila insatser och reservation 4 (S, MP) begärde en översyn av hela den
svenska insatsen. Kammaren biföll utskottets förslag den 19 november 2009.
Proposition 2010/11:35 inlämnad i november 2010 (FR2) föreslog oförändrad styrka med tillskott av
två räddningshelikoptrar intill utgången av december 2011. Två följdmotioner lämnades vari V i den
ena upprepade sina krav på tillbakadragandet av de svenska trupperna105. SD var av samma
uppfattning och föreslog ett tillbakadragande av hela den svenska truppen under 2013 samt att den
svenska militära närvaron skulle fokusera på utbildning av de afghanska säkerhetsstyrkorna106.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut var bifall till propositionen och avslag på motionerna. Betänkandet
innehöll tre reservationer. Reservation 1 (SD) och reservation 2 (V) föreslog ett tillbakadragande av
den svenska styrkan år 2013. Reservation 3 (SD) avhandlade förslaget om utbildning om de afghanska
säkerhetsstyrkorna. Riksdagen beslutade i ärendet den 15 december 2010 och biföll utskottets förslag.
I frågan om fortsatt deltagande fattades beslut med acklamation och avseende avslutandet av insatsen
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Motion 2008/09: U11, Peter Rådberg m.fl. (MP).
Motion 2008/09: U10, Urban Ahlin m.fl. (S).
100 Betänkande, 2008/09:UFöU1.
101 Motion 2009/10: U4 , Urban Ahlin och Peter Rådberg (S, MP).
102 Motion 2009/10:U3, Urban Ahlin m.fl. (S, V, MP).
103 Motion 2009/10:U5, Hans Linde m.fl. (V).
104 Betänkande, 2009/10:UFöU1.
105 Motion 2010/11:U2, Hans Linde m.fl. (V).
106 Motion 2010/11:U3, Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD).
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2013 och utbildning av afghanska säkerhetsstyrkor med votering. I votering om utskottets förslag mot
reservation 1 (SD) var det endast SD som röstade för eget förslag medan V avstod röstning107.
Proposition 2011/12:29 (FR2) lämnades i november och renderade två följdmotioner. V föreslog avslag
på propositionen samt avveckling av den svenska styrkan under 2012108 och SD föreslog en väpnad
styrka om högst 500 personer till utgången av juli 2012 varefter svenska styrkan fasas ut intill
november 2012109. Utskottet föreslog bifall till propositionen och avstyrkte motionerna i sitt
betänkande som innehöll två reservationer från SD samt tre från V110. Reservation 1 (V) föreslog avslag
på propositionen, reservation 2 (SD) föreslog utfasning och avslut av insatsen till november 2012,
reservation 3 (V) föreslog avslut av insatsen under 2012, reservation 4 (SD) föreslog ökat svenskt
bistånd till Afghanistan och reservation 5 (V) föreslog ökad satsning på civila insatser i Afghanistan.
Riksdagen beslutade enligt utskottets förslag med tre voteringar den 14 december 2011111.
Regeringens proposition 2012/13:41 lämnades i november 2012 (FR2). Det personella maxtaket var nu
sänkt till högst 785 personer intill utgången av december 2013. Propositionen innehöll också
regeringens inriktning om att den svenska insatsen succesivt skulle anpassas, omvandlas och
reduceras. V och SD lämnade vars en följdmotion112. Utskottet föreslog bifall till propositionen och
avslag på motionerna. Betänkandet innehåll fem reservationer113. Reservation 1 (V) föreslog avslag på
propositionen, reservation 2 (SD) föreslog gradvis avveckling under 2013, reservation 3 (V) föreslog
tillbakadragande under 2013 och lyfte behovet av nationell handlingsplan för genomförandet av
resolution 1325 i Afghanistan. Reservation 4 (SD) och reservation 5 (V) föreslog ökade civila insatser i
Afghanistan. Kammaren biföll utskottets förslag den 19 december 2012 med tre voteringar114.
Proposition 2013/14:33 lämnades av regeringen (FR2) den 7 november 2013 och skulle komma att bli
den sista avseende truppinsatsen i Afghanistan. I denna sänktes det personella maxtaket till 600
personer intill utgången av december 2014. Beräknad personalram var cirka 300 och propositionen
beskrev också övergången mellan nuvarande ISAF-bidrag mot kommande utbildningsinsats för NATO
som beräknades till 50 personer. Följdmotioner från V115 och SD116 lämnades men utskottet
behandlade även fyra fristående motioner från MP, S och SD117. Utskottet föreslog bifall till
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Riksdagens protokoll 2010/11:35, onsdagen den 15 december 2010.
Motion 2011/12:U9, Hans Linde m.fl. (V).
109 Motion 2011/12:U10, Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD).
110 Betänkande 2011/12:UFöU2.
111 Riksdagens protokoll 2011/12:48, onsdagen den 14 december 2011.
112 Motion 2012/13:U6, Hans Linde m.fl. (V) samt Motion 2012/13:U7, Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD).
113 Betänkande, 2012/13:UFöU1.
114 Riksdagens protokoll 2012/13:47, onsdagen den 19 december 2012.
115 Motion 2013/14:U5, Torbjörn Björlund m.fl. (V)
116 Motion 2013/14:U6, Mikael Jansson och Julia Kronlid (SD)
117 Motion 2013/14:Fö257, Mikael Jansson (SD) och Motion 2012/13:U324, Sven Britton m.fl. (S) och Motion 2012/13:U243,
Lotta Hedström (MP) samt Motion 2012/13:Fö245, Mikael Jansson (SD).
108

Sida 33 av 55

propositionen och avslag på motionerna. I betänkandet fanns fem reservationer118. Reservation 1 (V)
föreslog avslag på propositionen, reservation 2 (SD) föreslog att Sverige ställer max 400 personer till
ISAF förfogande till utgången av december 2014 för att därefter avsluta insatsen den 1 juni 2014,
reservation 3 (V) föreslog att den svenska insatsen inklusive utbildningsinsatsen avslutas inom sex
månader, reservation 4 (SD) föreslog ett avslag på svenskt deltagande i utbildningsinsatsen samt en
högre prioritet på humanitärt bistånd och kanalisering av biståndet via organisationer i det civila
samhället. Reservation 5 (V) föreslog att Sverige bör ta fram en nationell plan för hur resolution 1325
skall genomföras i Afghanistan samt att de civila insatserna i landet bör öka. Riksdagen beslutade enligt
utskottets betänkande och gav därmed också stöd till en kommande utbildningsinsats om 50 personer.

4.6.1 Analys angående beslut om svensk insats i Afghanistan
Totalt har riksdagen i form av det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlat 12
propositioner om den svenska insatsen i Afghanistan. Utöver detta har det under perioden 2002-2014
förekommit cirka 90 interpellationer och 200 motioner i ärendet119. Det parlamentariska stödet för
insatsen har varit blocköverskridande och relativt brett men någon total enighet har inte förekommit.
Från inlämnandet av proposition 2003/04:71 har V konsekvent varit emot den svenska insatsen i
Afghanistan och reserverat sig samtliga betänkanden.
MP engagemang i frågan har varierat med tydlig koppling mot aktuell mandatperiod. Inom ramen för
besluten under GP2 riktade MP kritik i särskilda yttrande avseende den problematiska gränsdragningen
mellan ISAF och den amerikanska krigsinsatsen. Under FR1 övergick partiet till en mer aktiv roll och
reserverade sig under denna period i samtliga propositioner. MP motsatte sig en utökning av den
svenska styrkan vid två tillfällen (2007, 2008) och menade att en förutsättning för svensk militär
närvaro i landet var tydliga svenska krav på att USA skulle avsluta sina offensiva krigshandlingar120. I
betänkandet 2009 begär partiet tillsammans med S en översyn av den svenska insatsen med option på
ett tillbakadragande om utfallet av visar sig vara negativt121. Efter regeringsskiftet 2010 (FR2) upphörde
MP engagemang och partiet förekommer varken i följdmotioner, reservationer eller särskilda
yttranden. MP är det parti där flest enskilda riksdagsledamöter gått emot partilinjen vid votering om
insatsen i Afghanistan. Fem ledamöter röstade 2005 med V (reservation 1) angående utökad svensk
insats122, sex ledamöter röstade 2006 med V (reservation 6) angående utredning av händelserna i
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Betänkande, 2013/14:UFöU1.
SOU 2017:16, Sverige i Afghanistan 2002–2014, Betänkande av Afghanistanutredningen, s. 176.
120 Betänkande 2006/07:UFöU3, s. 20.
121 Betänkande 2009/10:UFöU1, s. 22.
122 Riksdagens protokoll, 2005/06:46, onsdagen den 7 december 2005.
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Boka123 och 2 ledamöter röstade 2011 med V (reservation 1) angående avslag på regeringens
proposition124.
Från 2010 då SD tar plats i riksdagen kan konstateras att partiet reserverat sig i samtliga fyra
propositioner. Partiet var tydligt emot insatsen och föreslog i samtliga betänkanden att den svenska
styrkan helt och hållet skulle dras tillbaka. I fallet Afghanistan är den politiska oenigheten tydlig.
TABELL 6 – PROPOSITIONER ANGÅENDE SVENSKT MILITÄRT DELTAGANDE I AFGHANISTAN 125

GP2 2003/04:71

Utskottets
förslag:
2003/04:UFÖU2 BIFALL

GP2 2005/06:34

2005/06:UFöU1 BIFALL

Reg. Proposition:

Betänkande:

DELVIS
BIFALL

RES 1 – V

Utskottets Faktisk
Enighet:
Enighet
NEJ
NEJ

1 (MP)

RES 1 – V

NEJ

NEJ

U4 (V)
U5 (S)
U6 (MP)

NEJ

RES 1 – V
RES 2 – MP
RES 3 – V
RES 4 – MP
RES 5 – V
RES 6 – V

NEJ

NEJ

NEJ

RES 1 – V, MP
RES 2 – V

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Följdmotioner:
U25 (V)
U1 (V)
U2 (FP)

Särskilda
Yttranden
2 (FP, MP)

FR1

2006/07:83

2006/07:UFöU3

FR1

2008/09:69

2008/09:UFöU1 BIFALL

U9 (V)
U10 (S)
U11 (MP)

NEJ

FR1

2009/10:38

2009/10:UFöU1 BIFALL

U4 (S, MP)
U3 (S, V, MP)
U5 (V)

FR2

2010/11:35

2010/11:UFöU1 BIFALL

U2 (V)
U3 (SD)

NEJ

FR2

2011/12:29

2011/12:UFöU2 BIFALL

U9 (V)
U10 (SD)

NEJ

FR2

2012/13:41

2012/13:UFöU1 BIFALL

U6 (V)
U7 (SD)

NEJ

FR2

2013/14:33

2013/14:UFöU1 BIFALL

U5 (V)
U6 (SD)

NEJ
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Riksdagens protokoll, 2006/07:118, fredagen den 1 juni 2007.
Riksdagens protokoll, 2011/12:48, onsdagen den 14 december 2011.
125 Bearbetning av tabell från Christensson, 2010, s. 20.
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Reservationer

RES 1 – V
RES 2 – V
RES 3 – S, V, MP
RES 4 – S, MP
RES 1 – SD
RES 2 – V
RES 3 – SD
RES 1 – V
RES 2 – SD
RES 3 – V
RES 4 – SD
RES 5 – V
RES 1 – V
RES 2 – SD
RES 3 – V
RES 4 – SD
RES 5 – V
RES 1 – V
RES 2 – SD
RES 3 – V
RES 4 – SD
RES 5 – V

4.7 SVENSKT DELTAGANDE I EUFOR – TCHAD126
”Glädjande nog finns det en bred, faktiskt total, enighet i denna riksdag om att den här mycket
viktiga insatsen ska genomföras. ” 127
Regeringen FR1 lämnade proposition 2007/08:14 om svenskt deltagande i Europeiska unionens
militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken till riksdagen i oktober 2007. Förslaget innebar
att en väpnad styrka om högst 490 personer ställdes till insatsens förfogande under högst sex månader.
Tre följdmotioner lämnades av oppositionspartierna. MP betonade vikten av att aktivt arbeta för att
implementera resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, att det fredsframtvingande mandatet
skulle hanteras med försiktighet, vikten av att vara en neutral aktör samt att biståndsanslagen till Tchad
och Centralafrikanska republiken skulle ökas128. Även V tryckte i sin motion på vikten av resolution
1325 samt på behovet av tydlig skiljelinje mellan insatser och biståndsinsatser. S var positiva till
insatsen men föreslog en justering av personalramen med ett grundmandat för 200 personer och ett
tilläggsmandat för en eventuell förstärkning129. Samtliga motioner avstyrktes av utskottet som föreslog
bifall till propositionen varpå kammaren beslutade enligt utskottets förslag med acklamation den 21
november 2007.
Också proposition 2007/08:157 angående fortsatt svenskt deltagande i UNMIL bifölls med
acklamation. Personalramen ändrades till 390 stycken och insatsen tidsbegränsades till och med den
30 november 2008. En följdmotion från S lämnades med förslag om att utöka tidsperioden till mars
2009 vilket också framgår i ett särskilt yttrande som bifogades betänkandet. Motionen avslogs.

4.7.1 Analys angående beslut om svensk insats i Tchad
I fallet Tchad rådde total parlamentarisk enighet. Detta bekräftas dels av utfallet i utskottet men också
vid en granskning av protokollen från de två riksdagsdebatter som föregick de två besluten. Samtliga
partier uttryckte sig positiva till denna insats.
TABELL 7 – PROPOSITIONER ANGÅENDE SVENSKT MILITÄRT DELTAGANDE I TCHAD 130
Reg. Proposition:

Betänkande:

FR1

2007/08:14

2007/08: UFöU2

FR1

2007/08:157 2007/08: UFöU5

Utskottets
Särskilda
Följdmotioner:
förslag:
Yttranden
U3 (V)
BIFALL
U4 (S)
NEJ
U5 (MP)
BIFALL
U29 (S)
1 (S)

126

Reservationer

Utskottets Faktisk
Enighet:
Enighet

NEJ

JA

JA

NEJ

JA

JA

Texten om svenskt deltagande i Tchad är i huvudsak hämtad ur Christensson, 2010, s 23f.
Riksdagens protokoll, 2007/08:28, Onsdagen den 21 november 2007, Anf 131 – Gustav Blix (M), s. 107.
128 Motion 2007/08:U5, Karla López m.fl. (MP)
129 Motion 2007/08:U4, Urban Ahlin m.fl. (S)
130
Bearbetning av tabell från Christensson, 2010, s. 24.
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4.8 SVENSKT DELTAGANDE I EUNAVFOR (OP ATALANTA) – SOMALIA
”Jag har en genomgående känsla. Det gäller hela den här mandatperioden. Även om ni är för och ett
plus ett är två vill ni på något sätt reservera er, i alla fall lite grann. Så jobbar ni här i Sveriges riksdag,
även i den här frågan131.”
Proposition 2008/09:108 lämnades av regeringen (FR1) till riksdagen i januari 2009 och föreslog att en
väpnad svensk styrka av högst 450 personer ställs till förfogande för deltagande i Europeiska Unionens
marina insats utanför Somalias kust i fyra månader. Styrkan beräknades uppgå till två korvetter och ett
stödfartyg med totalt 160 personer med option på att hantera eventuellt förstärknings- och
evakueringsbehov. I en gemensam följdmotion från S, MP och V föreslogs att resolution 1325 om
kvinnors fred och säkerhet samt resolution 1612 om barn i väpnade konflikter tydligare skulle
beskrivas. Dessutom begärdes ett klargörande avseende om hur tillfångatagna pirater skulle
hanteras132. Utskottets förslag till beslut var bifall till propositionen och avslag på motionen. Riksdagen
röstade med acklamation enligt utskottets betänkande133 den 12 mars 2009. I debatten i riksdagen den
11 mars betonades utskottets enighet i samtliga yttranden134.
I januari 2010 lämnades proposition 2009/10:84 (FR1) i vilken det föreslogs att en styrka om 465
personer skulle ställas till förfogande det första halvåret av 2010 under högst sju månader. Bidraget
föreslogs bestå av HMS Carlskrona med helikopterenhet och bordningsstyrka med en beräknad
personalram om 175 personer. Även denna gång lämnade de tre oppositionspartierna in en
följdmotion med i princip samma förslag som den förra135 vilken också avslogs av utskottet. Riksdagen
fattade beslut enligt utskottets betänkande136 med acklamation den 3 mars 2010137.
Fyra år senare, i januari 2013, lämnade regeringen (FR2) proposition 2012/13:66 till riksdagen. I denna
föreslogs en marin insats under högst fyra månader bestående av högst 260 personer. Styrkebidraget
angavs till cirka 160 personer med HMS Carlskrona, helikopterenhet samt säkrings och
bordningsstyrka. Mandaten för Operation Atalanta hade utökats till att även omfatta möjligheten till
att placera säkerhetsstyrkor ombord på skyddsvärda fartyg, att oskadliggöra sjörövarnas farkoster, att
genomföra fritagningsoperationer och att förstöra landbaserade logistikbaser. En följdmotion från V
lämnades i vilken man efterlyste ett förtydligande för hur styrkan avsåg att agera i samband med
gripande av pirater. Motionen innehöll också invändningar mot att regeringen inte tillräckligt beskrev

131

Riksdagens protokoll, 2008/09:82, onsdagen den 11 mars 2009, Anf 131 - Rolf Gunnarsson (M) I debatt med Åsa
Lindestam (S) angående Svenskt deltagande i Somalia, s.124.
132 Motion 2008/09: U12, Urban Ahlin m.fl. (S, V, MP).
133 Betänkande 2008/09: UFöU3.
134 Riksdagens protokoll, 2008/09:82, onsdagen den 11 mars 2009, s. 119-130.
135 Motion 2009/10: U6 av Hans Linde m.fl. (V, S, MP).
136 Betänkande 2009/10: UFöU3.
137 Texten om proposition 2009/10:84 är i huvudsak hämtad ur Christensson. 2010, s 26.
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hur resolution 1325 (om kvinnor, fred och säkerhet), resolution 1612 (om barn i väpnade konflikter)
samt resolution 1820 (om sexuellt våld i väpnade konflikter) avsågs beaktas vid det svenska
deltagandet i operationen. I motionen anger också V sin mening avseende det nya mandaten där man
säger ja till insatser till havs men inte på land138. Utskottet föreslog i sitt betänkande bifall till
propositionen och avslag på motionen och V valde att reservera sig139. Riksdagen beslutade enligt
utskottets förslag.
Nästa proposition (2014/15:14) om bidraget till Atalanta lämnades av regeringen Löfven i november
2014 och innehöll då ett förslag om bidrag med högst 160 personer i form av styrkehögkvarter, två
helikoptrar samt två stridsbåtar med besättning. Inga följdmotioner lämnades och samtliga partier
yrkade bifall till utskottets förslag i betänkandet140. Kammaren biföll utskottets förslag och beslut
fattades med acklamation.
Proposition 2016/17:177 lämnades i april 2017 och handlade om ett bidrag under högst tre månader
2017. En svensk styrka om högst 135 personer innehållande en bordningsstyrka och två stridsbåtar
föreslogs som styrkebidrag. Inte heller denna gång lämnades följdmotioner och en enig riksdag
beslutade med acklamation att bifalla propositionen enligt utskottets betänkande141.

4.8.1 Analys angående beslut om svensk insats i Somalia
Total enighet i detta fall förekommer med ett undantag. I kammarens debatt om proposition
2009/10:84 deltog inte ens V och MP just på grund av att enighet rådde142. Vänsterpartiets reservation
2013 är insatsens enda vilket i detta fall ger ett oenigt utskott. På grund av de skäl partiet anger i sin
motion och de argument som framförs i kammarens debatt från mars 2013 betraktas dock den faktiska
enigheten som positiv. Man är förvisso emot det utökade mandatet men uttrycker också att partiet i
grunden är positiv till insatsen som sådan143.
TABELL 8 – PROPOSITIONER ANGÅENDE SVENSKT MILITÄRT DELTAGANDE I SOMALIA - ATALANTA144
Reg. Proposition:

Betänkande:

FR1
FR1
FR2
SL1
SL1

2008/09: UFöU3
2009/10: UFöU3
2012/13: UFöU2
2014/15: UFöU1
2016/17: UFöU5

2008/09:108
2009/10:84
2012/13:66
2014/15:14
2016/17:177

Utskottets
förslag:
BIFALL
BIFALL
BIFALL
BIFALL
BIFALL

Följdmotioner:
U12 (S, V, MP)
U6 (S, V, MP)
U11 (V)
NEJ
NEJ

138

Motion 2012/13: U11, av Torbjörn Björlund m.fl. (V).
Betänkande 2012/13: UFöU2.
140 Betänkande, 2014/15: UFöU1.
141 Betänkande, 2016/17: UFöU5.
142 Riksdagens protokoll, 2009/10:81, onsdagen den 3 mars 2010.
143 Riksdagens protokoll, 2012/13:73, onsdagen den 6 mars 2013.
144 Bearbetning av tabell från Christensson, 2010, s. 26.
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Särskilda
Yttranden
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Reservationer
NEJ
NEJ
RES 1 – V
NEJ
NEJ

Utskottets
Enighet:
JA
JA
NEJ
JA
JA

Faktisk
Enighet
JA
JA
JA
JA
JA

4.9 SVENSKT DELTAGANDE I OUP (OP UNIFIED PROTECTOR) – LIBYEN
Jag vill inte komma till en sådan situation där en regering med en knapp majoritet i denna
kammare skickar ut svenska soldater i omvärlden, och jag vill inte ha en situation där en knapp
majoritet i denna kammare skickar ut soldater i omvärlden145.
Den första propositionen (2010/11:111) angående svensk insats i Libyen lämnades av regeringen (FR2)
den 29 mars 2011. Regeringen föreslog en svensk väpnad styrka med flygstridskrafter i form av
stridsflygplan och transportflygplan samt stödresurser om högst 250 personer för att upprätthålla
flygförbudszonen. Deltagandet begränsades till högst tre månader. SD var det enda parti som lämnade
en följdmotion i frågan i vilken man yrkade på avslag av propositionen146. Motiveringen till avslaget var
att Sverige inte borde delta som stridande part i ett inbördeskrig och att resurser istället bör läggas på
humanitära insatser på plats. Förutom detta noterade det sammansatta utrikes och försvarsutskottet
en bred enighet och yrkade bifall till propositionen och avslag på motionen147. SD reserverade sig och
V infogade ett särskild yttrande. V uttryckte i yttrandet en oro över att enskilda länder vidgar
tolkningen av FN-stadgan och underströk vikten av världssamfundets uppgift att skydda
civilbefolkningen snarare än bedriva krig148. Efter debatt i kammaren den 1 april 2011 beslutade
riksdagen efter votering enligt utskottets förslag. Röstsiffrorna var 240 mot 18 och endast SD röstade
nej. Värt att notera är också att fyra ledamöter ur V samt en ledamot ut MP avstod från röstning149.
En förfrågan från NATO:s generalsekreterare om att förlänga det svenska stödet ledde till ytterligare
en proposition (2010/11:127) som överlämnades den 9 juni 2011. Propositionen föreslog en styrka på
högst 250 personer i högst 90 dagar för fortsatt deltagande i insatsen men det bedömda bidraget
utgjordes av 180 personer. SD yrkade även denna gång avslag på propositionen i en följdmotion150 men
denna gång gjorde även V detsamma151. V ansåg att de svenska flygstridskrafterna inte längre
behövdes då det libyska flygvapnet var utslaget och yrkade på att de 115 miljoner kronor som avsatts
för insatsen istället skulle användas för att öka den svenska humanitära insatsen i området. Utskottets
förslag till beslut var bifall till propositionen och avslag på de båda motionerna vilket ledde till två
reservationer i betänkandet från SD och V152. Kammaren röstade med votering om utskottets förslag
mot SD reservation. Utskottets förslag vann med 230 röster mot 18 röster ur SD. V ledamöter valde att
avstå153.

145

Riksdagens protokoll 2010/11:81, fredagen den 1 april 2011, Anf 2 - Urban Ahlin (S), s.5.
Motion 2010/11: U7, Jimmie Åkesson m.fl. (SD).
147 Betänkande 2010/11: UFöU3.
148 Betänkande 2010/11: UFöU3, Hans Linde (V).
149 Riksdagens protokoll 2010/11:81, fredagen den 1 april 2011.
150 Motion 2010/11: U18, av Jimmie Åkesson m.fl. (SD).
151 Motion 2010/11: U19, av Jonas Sjöstedt m.fl. (V).
152 Betänkande 2010/11: UFöU4.
153 Riksdagens protokoll 2010/11:118, fredagen den 17 juni 2011.
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Den 15 september lämnades insatsens sista proposition (2011/12:5) med innebörden att förlänga
insatsen i ytterligare 30 dagar. Denna gång lämnades följdmotioner från både V154, SD155 och MP156
som samtliga yrkade avslag på propositionen. Utskottets konstaterar fortsatt att det finns ett brett
politiskt stöd bakom förslaget och föreslår bifall till propositionen och avslag på motionerna157. Tre
reservationer från MP, SD och V bifogades betänkandet. Riksdagen voterade utskottets förslag mot
MP reservation med 216 ja-röster mot 22 nej-röster. Ledamöter ur SD och V avstod röstning158.

4.9.1 Analys angående beslut om svensk insats i Libyen
I detta fall råder tydlig oenighet. De reservationer som förekommer är så pass tydligt emot insatsen
som sådan att både utskottets enighet och den faktiska enigheten betecknas som negativ.
TABELL 9 - PROPOSITIONER ANGÅENDE SVENSKT MILITÄRT DELTAGANDE I LIBYEN
Reg. Proposition:

Betänkande:

FR2

2010/11:111 2010/11: UFöU3

FR2

2010/11:127 2010/11: UFöU4

FR2

2011/12:5

2011/12: UFöU1

Utskottets
Särskilda
Följdmotioner:
förslag:
Yttranden
BIFALL
U7 (SD)
1 (VP)
U18 (SD)
BIFALL
NEJ
U19 (V)
U1 (V)
BIFALL
U2 (SD)
NEJ
U3 (MP)

154

Motion 2011/12: U1, Hans Linde m.fl. (V).
Motion 2011/12: U2, Mikael Jansson och Björn Söder (SD).
156 Motion 2011/12: U3, Bodil Ceballos m.fl. (MP).
157 Betänkande 2011/12:UFöU1.
158 Riksdagens protokoll 2011/12:5 onsdagen den 21 september 2011.
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Reservationer
RES 1 – SD
RES 1 – SD
RES 2 – V
RES 1 – MP
RES 2 – SD
RES 3 – V

Utskottets Faktisk
Enighet:
Enighet
NEJ
NEJ
NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

4.10

SVENSKT DELTAGANDE I MINUSMA - MALI

”Jag vill också tacka riksdagen för den snabba behandlingen. Här visar riksdagen att när så behövs är
det inga problem att fatta beslut snabbt. Det är verkligen en styrka att vi är så överens om att bidra
till det här inte riskfria uppdraget. Inte minst är det ett otroligt stöd och en stor styrka för de svenska
kvinnor och män som ska göra själva insatsen.” 159
Den första propositionen (2012/13:173) angående svensk insats i Mali lämnades av regeringen (FR2) i
maj 2013. I denna proposition föreslogs en svensk väpnad styrka bestående av högst 160 personer för
en flygtransportenhet, flygsäkringsstyrka, stabspersonal och stödenhet. En följdmotion från SD yrkade
avslag på propositionen med motiv om med ett osäkert säkerhetsläge och tveksamhet kring
legitimiteten för Malis regering. Det huvudsakliga argumentet byggdes dock på den begränsade roll
Sverige skulle spela i MINUSMA och att Försvarsmaktens resurser istället behövdes prioriteras för
nationella ändamål. Ett nytt långvarigt engagemang likt Afghanistan var inte önskvärt160. Övriga partier
var eniga kring propositionen men SD valde att reservera sig. Utskottets förslag till beslut blev bifall till
propositionen och avslag på SD-motionen varefter kammaren biföll utskottets förslag till beslut efter
debatt i kammaren den 18 juni 2013.
Nästa proposition (2013/14:189) lämnades av regeringen Reinfeldt (FR2) i mars 2014. Detta förslag
hade ett förändrat innehåll och styrkebidraget handlade nu om ett underrättelsekompani, nationell
stödenhet samt stabsofficerare intill juni 2015. Den totala numerären sattes till 400 men bedömningen
angav att cirka 250 personer normalt skulle finnas på plats. En följdmotion lämnades av SD med
annorlunda motivering än föregående. SD ställde sig i grunden positiva till den svenska insatsen och
hade inga synpunkter på varken numerär, förbandstyp eller tidsaspekt. Däremot ansåg man att
kostnaderna för insatsen skulle belasta biståndsbudgeten istället för försvarsbudgeten och att det
humanitära biståndet till flyktingar i Malis närområde skulle ökas161. Utskottet avslog motionen och
yrkade bifall till propositionen varpå SD även denna gång valde att reservera sig i betänkandet.
Kammaren biföll utskottets förslag efter debatt i kammaren juni 2014162.
Ett år senare lämnade regeringen (SL1) sin första proposition (2014/15:68) angående Mali.
Propositionen innehöll en personell ökning till bedömt 320 personer på plats men maximalt 470
personer vid behov intill juni 2016. Två följdmotioner lämnades, en från SD och en från FP, M, C och
KD. Alliansen var positiva till insatsen men föreslog ökade initiativ angående den svenska medicinska
evakueringsförmågan inom insatsen163. SD motion innehöll återigen förslag på ökningar avseende
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Riksdagens protokoll 2012/13:125, tisdagen den 18 juni 2013, Anf. 9 - Karin Enström (M), s. 16.
Motion 2012/13:U23, Mikael Jansson och Björn Söder (SD).
161 Motion 2013/14:U14, Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD).
162 Riksdagens protokoll 2013/14:124, torsdagen den 12 juni 2014.
163 Motion 2014/15:3056, Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD).
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humanitärt bistånd samt extra medel i försvarsbudgeten som kompensation för insatsen men
uttryckte ingen kritik mot insatsen i övrigt.164. SD ställde sig i grunden positiv till deltagande i en FNledd insats men betonade att insatsen ska ses som en tillfällig lösning165. Utskottet tillstyrkte motionen
från Alliansen och avstyrkte motionen från SD som reserverade sig i betänkandet. Debatt och beslut i
kammaren handlade alltså om 3 förslagspunkter där kammaren biföll utskottets förslag angående
svenskt deltagande och medicinskt evakueringsförmåga i vilka beslut fattades med acklamation. Beslut
genom votering genomfördes i sakfrågan mot SD reservation och kammaren biföll utskottets förslag.
2016 års proposition (2015/16:119) med förslag till förlängning intill juni 2017 innehöll inga
förändringar avseende numerärer. Två följdmotioner lämnades. Alliansen återupptog frågan om
medicinsk evakuering men begärde också nationella mål för utvärdering av insatsen samt ett
förtydligande angående kostnadsökning av insatsen166. SD upprepade frågan om humanitär satsning
samt ökad budget till Försvarsmakten167. Utskottets betänkande biföll insatsens förlängning men
föreslog två tillkännagivande angående medicinsk evakuering och att fastställa nationella mål för
insatsen. Utskottet föreslog avslag på övriga punkter vilket ledde till två reservationer från SD
(angående försvarsbudget och humanitära insatser) och innehöll också ett särskilt yttrande från
Alliansen (angående försvarsbudget). Kammaren beslutade bifall enligt utskottets förslag den 18 maj
2016168.
Proposition 2016/17:128 om förlängning intill juni 2018 lämnades i mars 2017 och innehöll också den
samma numerärer men omfattade dessutom en sex månaders insats med en taktisk
flygtransportförmåga med logistiska uppgifter om cirka 60 personer. Alliansens följdmotion innehöll
krav på att regeringen skulle presentera konkreta nationella mål för insatsen169. SD följdmotion
innehöll åter krav på ökad nivå av humanitärt bistånd men också att den svenska polisens bidrag
(svensk polis deltar sedan april 2014 i MINUSMA) skulle dras tillbaka av nationella prioriteringsskäl170.
Utskottet föreslog i sitt betänkande att riksdagen avslår samtliga yrkande i de följdmotioner som väckts
vilket ledde till reservation från Alliansen samt Vänsterpartiet (reservation 1) samt SD (reservation 2).
Ett särskild yttrande från SD angående ekonomiska anslag till Försvarsmakten samt resonemang kring
utvärdering av insatsen bifogades också betänkandet. Debatten i kammaren ledde till två voteringar i
sakfrågan mot respektive reservation där kammaren beslutade enligt utskottets förslag. För

164

Motion 2014/15:3061, Björn Söder och Julia Kronlid (SD).
Riksdagens protokoll 2014/15:96, onsdagen den 6 maj 2015, Anf. 1 - Jeff Ahl (SD), s. 3.
166 Motion 2015/16:3362, Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD).
167 Motion 2015/16:3352, Julia Kronlid m.fl. (SD).
168 Protokoll 2015/16:107, onsdagen den 18 maj 2016.
169 Motion 2016/17:3708, Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD).
170 Motion 2016/17:3709, Jeff Ahl m.fl. (SD).
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reservationen röstade M, C, KD, C samt V med 134 röster, för utskottets förslag röstade S, MP, och SD
med 157 röster171.

4.10.1

Analys angående beslut om svensk insats i Mali

I den första propositionen angående Mali tar SD ett tydligt ställningstagande mot insatsen genom
reservation. Därmed klassificeras både utskottets enighet och den faktiska enigheten som negativ.
Därefter blir motiven från SD av annorlunda karaktär. Partiet väljer att reservera sig men inte av skäl
som är negativa mot insatsen som sådan. I följdmotionen till proposition 2013/14:189 uttrycker istället
partiet sin glädje över att den svenska regeringen ställer sig positiv till att delta i en FN-ledd insats efter
att tidigare ha nedprioriterat detta till förmån för insatser ledda av NATO och EU.172 I de fall där det
förekommer reservation utan kritik mot insatsen som sådan klassas den faktiska enigheten som positiv
vilket alltså gäller i övriga propositioner. Alliansens reservation tillsammans med vänsterpartiet
angående prop. 2016/17:128 är unikt för denna studie så till vida att det är enda gången som dessa
partier gemensamt enas bakom en reservation.
Totalt sett visar insatsen i Mali på en positiv faktiskt enighet där aktuella reservationer skall ses som
oenighet kring formen kring insatsen snarare än själva sakfrågan.
TABELL 10 - PROPOSITIONER ANGÅENDE SVENSKT MILITÄRT DELTAGANDE I MALI
Reg. Proposition:

Betänkande:

FR2
FR2

2012/13:173 2012/13: UFöU4
2013/14:189 2013/14: UFöU2

SL1

2014/15:68

SL1

2015/16:119 2015/16:UFöU3

SL1

2016/17:128 2016/17:UFöU3

171
172

2014/15: UFöU3

Utskottets
Särskilda
Följdmotioner:
förslag:
Yttranden
BIFALL
U23 (SD)
NEJ
BIFALL
U14 (SD)
NEJ
3056 (ALLI)
BIFALL
NEJ
3061 (SD)
3352 (SD)
BIFALL
1 (M,C,L,KD)
3362 (ALLI)
BIFALL

3708 (ALLI)
3709 (SD)

Riksdagens protokoll, 2016/17:121, torsdagen den 8 juni 2017, s. 64.
Motion 2013/14:U14, Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD)
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JA (SD)

RES 1 - SD
RES 1 – SD

Utskottets
Enighet:
NEJ
NEJ

Faktisk
Enighet
NEJ
JA

RES 1 – SD

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

Reservationer

RES 1 – SD
RES 2 – SD
RES 1 – M, C,
V, L, KD
RES 2 – SD

5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
5.1 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT
Diagram 1 visar den totala mängden propositioner och följdmotioner fördelade på respektive insats.
Det totala antalet reservationer och särskilda yttranden ur utskottets betänkande redovisas också.
Vissa betänkanden innehåller fler än en reservation. Varje insats innehåller vid något tillfälle någon
form av kritisk ton i form av reservation eller särskilt yttrande. Insatsen i Afghanistan avviker från övriga
genom en betydligt fler fall av oenighet sett till antalet reservationer och följdmotioner kontra antalet
propositioner. Även insatsen i Libyen kännetecknas av en oenighet. Baserat på dessa siffror kan en
oenighetsnivå beräknas genom förhållandet mellan reservationer och betänkande. Vi ser då ett
mönster där Afghanistan har högst oenighet och Tchad lägst. Vi kan också notera de uppenbara
bristerna med metoden. Exempelvis får insatsen i Mali en hög nivå av oenighet vilket inte ger en rättvis
bild sett utifrån huvudfrågan. Däremot är det tydligt att insatsen i Mali varit föremål för politisk debatt
även om de politiska meningsskillnaderna inte gällde styrkebidraget som sådant.
Diagram 1 – Sammanställning av insatserna

TABELL 11 – OENIGHET BASERAT PÅ ANTAL RESERVATIONER
Propositioner
Följdmotioner
Reservationer
Särskilda yttranden
Oenighetnivå %173

Kosovo
4
6
1
3
25 %

Kongo
1
1
1
0
100 %

Liberia
3
1
1
2
33 %

Afghanistan
9
20
32
3
350 %

173

Tchad
2
4
0
1
0%

Somalia
5
3
1
0
20 %

Libyen
3
6
6
1
20 %

Andelen reservationer i förhållande till antalet betänkanden i procent. Metod enligt: Bjereld, Ulf & Demker, Marie,
Utrikespolitiken som slagfält: de svenska partierna och utrikesfrågorna, Nerenius & Santérus, Stockholm, 1995, sid 389.
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Mali
5
8
7
1
140 %

Diagram 2 visar antalet totala betänkande för respektive insats. Därefter framgår varje betänkande
innehållande reservation (i detta fall tas inte hänsyn till antalet reservationer i varje betänkande) och
slutligen framgår de betänkande som betecknas av faktisk enighet. Vi får då en annan bild av enigheten
i jämförelse med diagram 1. Insatsen i Afghanistan utmärker sig fortsatt med stor oenighet vilket också
gäller insatsen i Libyen. Någon faktisk enighet existerar inte eftersom något parti över tiden
argumenterat för ett avslut av insatsen. Insatsen i Mali visar däremot fall på en hög nivå av faktisk
enighet trots antalet reservationer. Diagram 2 visar på total faktisk enighet i fallen Liberia, Somalia och
Tchad och total oenighet i fallet med Afghanistan och Libyen. Kosovo är intressant eftersom den
faktiska enigheten i detta fall fungerar omvänt. I två fall reserverar sig inte oppositionen men uttrycker
sig på ett sådant sätt att den faktiska enigheten blir negativ. Enighetsnivån kopplat till sakfrågan blir
därmed mer korrekt belyst vilket också visar sig i enighetsnivån i tabell 12.

TABELL 12 – SAMMANSTÄLLNING BETÄNKANDEN MED RESERVATION OCH FAKTISK ENIGHET
Betänkanden
Betänkanden med
reservation
Betänkanden med
faktisk enighet
Enighetnivå %174

174

Kosovo
4

Kongo
1

Liberia
3

Afghanistan
9

Tchad
2

Somalia
5

Libyen
3

Mali
5

1

1

1

9

0

1

3

5

2

1

3

0

2

5

0

4

50 %

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

0%

80 %

Andelen betänkanden med faktisk enighet i förhållande till andelen betänkande.
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5.2 SAMMANFATTNING AV PARTIERNAS AGERANDE
Uppsatsen har granskat besluten om åtta stycken insatser fördelade på fem olika regeringsbildningar.
Studien innehåller 32 propositioner varav 20 stycken lämnats av en borgerlig regering och 12 stycken
av en socialdemokratisk regering. Tabell 13 i bilaga 1 visar antal följdmotioner och reservationer för
respektive insats fördelat på parti. Tabell 14 i bilaga 2 visar på det partivisa utfallet av den faktiska
enigheten
Moderaterna och Socialdemokraternas har endast reserverat sig ett fåtal gånger. Detta beror
naturligtvis till del på att de innehaft regeringsmakten i vissa perioder men kan också visa att den
informella förankringen av propositionen mellan de två största partierna gett effekt. I vissa av
propositionerna för Afghanistan framgår det till och med i texten att ”framtagandet av regeringens
förslag har föregåtts av överläggningar med Socialdemokraterna och Miljöpartiet175”. Av de borgerliga
partierna är det Folkpartiet (Liberalerna) som varit mest aktiva avseende följdmotioner och
reservationer. Varken Centerpartiet eller Kristdemokraterna har vid något tillfälle författat en egen
följdmotion men däremot medverkat i tre följdmotioner.
Vänsterpartiet är det parti som har störst andel reservationer i studien. Det är också det parti som
orsakat mest fall av negativ faktisk enighet beroende på dess intensiva kritik mot både insatsen i
Afghanistan och Libyen men även till del i Kosovo. Partiets inställning till dessa NATO-ledda insatser
pekar på att ideologiska motiv föreligger då partiet i grunden varit positiv till övriga insatser men detta
kräver vidare analys. Sverigedemokraterna utmärker sig i undersökningen med ett större antal
reservationer och följdmotioner. Trots att partiet endast varit representerat i riksdagen under drygt
två av undersökningens mandatperioder har de totalt sett lämnat näst flest antal reservationer.
Studien antyder att SD hållning inledningsvis får en enande effekt på övriga partier. I beslutsprocessen
kring Afghanistaninsatsen under FR1 ser vi ett aktivt uppträdande av oppositionspartierna. Under FR2
upphör detta agerande och det är endast V som fortsätter politiseringen av frågan. MP och S intar en
mer passiv hållning och stödjer regeringens förslag. Sverigedemokraterna framstår som
konfliktbenägna i dessa frågor och har reserverat sig i samtliga insatser utom i fallet Somalia. I många
fall är orsaken till reservationen att beteckna som symbolisk eftersom den behandlar mindre
angelägenheter. Reservationen i fallet Kosovo handlade exempelvis om en differens av 20 personer i
numerär samt ett år i tid. Även orsakerna till SD val av agerande kräver vidare analys.

175

Exempelvis prop. 2010/11:35 samt prop. 2011/12:29
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5.3 SLUTSATSER OCH DISKUSSION
Den politiska enigheten kring beslutsprocessen om svenska militära insatser är nu tydligt belyst. Det
visar sig därmed att de slutsatser som anfördes av Bjereld och Demker 1995 i stort sett även gäller för
denna studie. Besluten om svenska militära insatser har trots sin utrikespolitiska betydelse varit
föremål för partipolitiska konflikter. Trots ett stort antal reservationer och kritik visar sig ändå den
politiska enigheten vara tydlig i sakfrågan och huvuddelen av riksdagens partier har stått relativt eniga.
Den ökade andelen reservationer är i huvudsak koncentrerad till bifrågor kopplat till propositionen.
Tack vare den breda enigheten kring insatserna sker inga drastiska förändringar angående insatserna
efter ett regeringsskifte. Det går inte att observera någon större förändring kopplat till enighet efter
de politiska skiftningarna i riksdagen mellan mandatperioden. Sverigedemokraternas etablering i
riksdagen och Vänsterpartiets kritik gentemot vissa insatser har dock lett till fler fall av oenighet.
Regeringens ambition att finna ett brett parlamentarisk stöd i en fråga som handlar om att skicka egna
soldater utomlands är att betrakta som relevant. Långsiktiga militära insatsen vore inte behjälpta av
omfattande utrikespolitiska ändringar efter riksdagsval och eventuellt regeringsskifte. Riksdagen har i
studien visat sig samarbetsvillig och flexibel med stundtals korta handläggningstider. En bred
uppslutning i riksdagen ger legitimitet för insatsen och blir också ett uttryck för delat ansvar för de
beslut som fattas. Det borde därför ligga i både riksdagens och regeringens intresse att bibehålla ett
bra samarbetsklimat och dialog kring dessa frågor. Den första propositionen angående Kosovo var
generellt vag och ospecifik både avseende tidsramar och styrkebidrag. Efter denna har propositionerna
generellt blivit bättre på att precisera mandat, uppgifter, tid och styrka på ett sätt som tydliggör
insatsens karaktär. Denna förbättring är enligt mig ett tecken på en ambition att vårda och utveckla en
bra relation. När regeringen informellt förankrar en proposition med oppositionspartierna innan den
lämnas till riksdagen är också ett uttryck för en sådan vilja. Detta leder sannolikt till både fler
kompromisser och mindre konflikter i det offentliga rummet. Resonenemanget leder möjligen också
till att förslag om insatser som inte har förutsättningar att få parlamentariskt stöd inte ens dyker upp i
debatten. Denna uppsats kan naturligtvis inte belägga detta med något konkret exempel men det
skulle kunna vara en förklaring till varför den Nordiska Stridsgruppen (NBG15) aldrig sattes in trots att
behovet möjligen förelåg.
Även om bred politisk enighet kring sakfrågan är viktig får strävan efter konsensus och enighet inte
överskugga viljan att förbättras. Ett ökat antal debatter, reservationer och särskilda yttranden bör ses
som positivt för att vitalisera och utveckla de militära insatserna. Motioner om förbättrade
sjukvårdsresurser till Mali, kritik mot utrustningsalternativ till Liberia eller krav på en långsiktig strategi
i Afghanistan är nämnda exempel på kritik som är berättigad och utvecklande. Det är därför viktigt att
skilja på denna typ av kritik och kritik mot sakfrågan. Total enighet i alla frågor är inte önskvärt och
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förenligt med en representativ demokrati där många olika synpunkter har rätt att komma till tals.
Kanske är det så att den senast beslutade insatsen i Mali kommer att utgöra ett nytt normalläge
avseende enighet? Partierna är förvisso eniga i sakfrågan men har så pass stora synpunkter på
insatsens övriga frågor att det senaste betänkandet i frågan (2016/17:UFöU3) innehöll reservationer
från sex av riksdagens partier. Begreppet om faktisk enighet är därför relevant och användbart då det
minskar fokus på antalet reservationer för att istället klargöra enigheten i sakfrågan.

5.4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING
Denna uppsats har fokuserat på enighet kring de politiska besluten om insatser och nästa steg borde
således vara en djupare analys kring vad själva oenigheten består. Uppsatsen har nämnt tänkbara
förklaringar såsom ideologiska faktorer, partipolitiska faktorer och symbolpolitik. Det vore relevant
att ytterligare fördjupa sig i dessa begrepp genom att koppla de till beslutsprocessen om
internationella insatser och då i synnerhet Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets agerande.
Beslutsprocessen vid varje enskild insats skulle analyseras djupare ur detta perspektiv.
Den inledande ambitionen för denna uppsats var att granska den politiska enigheten vid samtliga
större svenska internationella insatser från andra världskriget intill idag. Detta lät sig inte göras då
materialet blev för omfattande. Därmed återstår denna utmaning.
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Motion 2007/08:U5 med anledning av prop. 2007/08:14, Karla López m.fl. (MP). (Tchad)
Motion 2008/09:U12 med anledning av prop. 2008/09:108, Urban Ahlin m.fl. (S, V, MP). (Somalia)
Motion 2009/10:U6 med anledning av prop. 2009/10:84, ans Linde m.fl. (V, S, MP). (Somalia)
Motion 2012/13:U11 med anledning av prop. 2012/13:66, Torbjörn Björlund m.fl. (V). (Somalia)
Motion 2010/11:U7 med anledning av prop. 2010/11:111, Jimmie Åkesson m.fl. (SD). (Libyen)
Motion 2010/11:U18 med anledning av prop. 2010/11:127, Jimmie Åkesson m.fl. (SD). (Libyen)
Motion 2010/11:U19 med anledning av prop. 2010/11:127, Jonas Sjöstedt m.fl. (V). (Libyen)
Motion 2011/12:U1 med anledning av prop. 2011/12:5, Hans Linde m.fl. (V). (Libyen)
Motion 2011/12:U2 med anledning av prop. 2011/12:5, Mikael Jansson och Björn Söder (SD). (Libyen)
Motion 2011/12:U3 med anledning av prop. 2011/12:5, Bodil Ceballos m.fl. (MP). (Libyen)
Motion 2012/13:U23 med anledning av prop. 2012/13:173, Mikael Jansson och Björn Söder (SD). (Mali)
Motion 2013/14:U14 med anledning av prop. 2013/14:189, Julia Kronlid och Mikael Jansson (SD). (Mali)
Motion 2014/15:3056 med anledning av prop. 2014/15:68, Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD). (Mali)
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Motion 2014/15:3061 med anledning av prop. 2014/15:68, Björn Söder och Julia Kronlid (SD). (Mali)
Motion 2015/16:3362 med anledning av prop. 2015/16:119, Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD). (Mali)
Motion 2015/16:3352 med anledning av prop. 2015/16:119, Julia Kronlid m.fl. (SD). (Mali)
Motion 2016/17:3708 med anledning av prop. 2016/17:128, Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD). (Mali)
Motion 2016/17:3709 med anledning av prop. 2016/17:128, Jeff Ahl m.fl. (SD). (Mali)

RIKSDAGENS PROTOKOLL
Hämtat från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:109, måndagen den 14 juni 1999. (hämtad 2017-12-28)
Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:123, onsdagen den 12 juni 2002. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens snabbprotokoll, 2002/03:121, torsdagen den 12 juni 2003. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll, 2002/03:37, måndagen den 16 december 2003. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll 2003/04:71, onsdagen den 18 februari 2004. (hämtad 2017-11-16)
Riksdagens protokoll 2003/04:121, tisdagen den 25 maj 2004. (hämtad 2017-12-29)
Riksdagens protokoll, 2004/05:77, onsdagen den 16 februari 2005. (hämtad 2017-11-16)
Riksdagens protokoll, 2005/06:46, onsdagen den 7 december 2005. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll. 2005/06:74, torsdagen den 16 februari 2006. (hämtad 2017-11-15)
Riksdagens protokoll, 2006/07:118, fredagen den 1 juni 2007. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll, 2007/08:28, onsdagen den 21 november 2007. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll 2012/13:47, onsdagen den 19 december 2012. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll 2010/11:35, onsdagen den 15 december 2010. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll, 2008/09:82, onsdagen den 11 mars 2009. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll, 2009/10:46, onsdagen den 9 december 2009. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll, 2011/12:48, onsdagen den 14 december 2011. (hämtad 2017-12-28)
Riksdagens protokoll, 2009/10:81, onsdagen den 3 mars 2010. (hämtad 2017-11-15)
Riksdagens protokoll 2010/11:81, fredagen den 1 april 2011. (hämtad 2017-12-28)
Riksdagens protokoll, 2010/11:118, fredagen den 17 juni 2011. (hämtad 2017-10-15)
Riksdagens protokoll 2011/12:5, onsdagen den 21 september 2011. (hämtad 2017-12-28)
Riksdagens protokoll 2011/12:48, onsdagen den 14 december 2011. (hämtad 2017-11-15)
Riksdagens protokoll, 2012/13:73, onsdagen den 6 mars 2013. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll 2012/13:125, tisdagen den 18 juni 2013. (hämtad 2017-11-15)
Riksdagens protokoll, 2013/14:124, torsdagen den 12 juni 2014. (hämtad 2017-11-20)
Riksdagens protokoll 2014/15:96, onsdagen den 6 maj 2015. (hämtad 2017-10-15)
Riksdagens protokoll 2015/16:107, onsdagen den 18 maj 2016 . (hämtad 2017-10-15)
Riksdagens protokoll, 2016/17:121, torsdagen den 8 juni 2017. (hämtad 2017-10-15)

LAGAR
Hämtat från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.
SFS 2010:450. Lag om ändring i lagen (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands.
Regeringsformen, kap 15, § 16

REGERINGENS SKRIVELSER
Hämtat från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ (hämtade 2017-12-10 om ej annat anges)
Skr 2007/08:51, Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Skr 2004/05:4, Sveriges politik för global utveckling
Skr 2007/08:89, Sveriges politik för global utveckling

ÖVRIGT
SOU 2017:16, Sverige i Afghanistan 2002–2014, Betänkande av Afghanistanutredningen. Tillgänglig:
https://data.riksdagen.se/fil/6B947277-972D-415A-A4A1-AA9E12B18857. (hämtad 2017-12-05)
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Bilaga 1
Tabell 13 – Partivis antal följdmotioner och reservationer

TABELL 13 – PARTIVIS ANTAL FÖLJDMOTIONER OCH RESERVATIONER
S
V
MP
M
FP (L)
KD
C
SD
FM R FM R FM R FM R FM R FM R FM R FM R
GP1 KS
1998/99:112
1
1
1
FR1 KS
2008/09:72
1
1
1
FR1 KS
2009/10:37
1
1
1
FR2 KS
2011/12:33
1 1
GP2 KON 2002/03:143
1 1
GP2 LIB
2003/04:61
GP2 LIB
2004/05:61
GP2 LIB
2005/06:67
1 1
GP2 AFG 2003/04:71
1 1
GP2 AFG 2005/06:34
1 1
1
FR1 AFG 2006/07:83
1
1 4 1 2
FR1 AFG 2008/09:69
1
1 2 1 1
FR1 AFG 2009/10:38
2 2 2 3 2 2
FR2 AFG 2010/11:35
1 1
1 2
FR2 AFG 2011/12:29
1 3
1 2
FR2 AFG 2012/13:41
1 3
1 2
FR2 AFG 2013/14:33
1 3
1 2
FR1 TCH 2007/08:14
1
1
1
FR1 TCH 2007/08:157 1
FR1 SOM 2008/09:108 1
1
1
FR1 SOM 2009/10:84
1
1
1
FR2 SOM 2012/13:66
1
SL1 SOM 2014/15:14
SL1 SOM 2016/17:177
FR2 LIB
2010/11:111
1 1
FR2 LIB
2010/11:127
1 1
1 1
FR2 LIB
2011/12:5
1 1 1 1
1 1
FR2 MALI 2012/13:173
1 1
FR2 MALI 2013/14:189
1 1
SL1 MALI 2014/15:68
1
1
1
1
1 1
SL1 MALI 2015/16:119
1
1
1
1
1 2
SL1 MALI 2016/17:128
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTALT
10 2 17 25 11 6 4 1 7 3 3 1 3 1 13 18
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Bilaga 2
Tabell 14– Partivis enighet i utskott samt faktisk enighet
(+) betecknar enighet med utskott samt utfall av faktisk enighet
(-) betecknar oenighet med utskott samt utfall av faktisk enighet.
TABELL 14 – PARTIVIS ENIGHET I UTSKOTT SAMT FAKTISK ENIGHET
S
V
MP
M
FP (L)
U
F
U
F U F U F U F
GP1 KS
1998/99:112 + +
+
+ + + + + + +
FR1 KS
2008/09:72 +
+
+
+ + + +
FR1 KS
2009/10:37 +
+
+
+ + + +
FR2 KS
2011/12:33 + +
+
+ + + + + + +
GP2 KON 2002/03:143 + +
+
+ + + + + - +
GP2 LIB
2003/04:61 + +
+
+ + + + + + +
GP2 LIB
2004/05:61 + +
+
+ + + + + + +
GP2 LIB
2005/06:67 + +
+
+ + + + + - +
GP2 AFG 2003/04:71 + +
+ + + + + +
GP2 AFG 2005/06:34 + +
+ + + + + +
FR1 AFG 2006/07:83 + +
+ + + + +
FR1 AFG 2008/09:69 + +
+ + + + +
FR1 AFG 2009/10:38
+
+ + + + +
FR2 AFG 2010/11:35 + +
+ + + + + +
FR2 AFG 2011/12:29 + +
+ + + + + +
FR2 AFG 2012/13:41 + +
+ + + + + +
FR2 AFG 2013/14:33 + +
+ + + + + +
FR1 TCH 2007/08:14 + +
+
+ + + + + + +
FR1 TCH 2007/08:157 + +
+
+ + + + + + +
FR1 SOM 2008/09:108 + +
+
+ + + + + + +
FR1 SOM 2009/10:84 + +
+
+ + + + + + +
FR2 SOM 2012/13:66 + +
+ + + + + + +
SL1 SOM 2014/15:14 + +
+
+ + + + + + +
SL1 SOM 2016/17:177 + +
+
+ + + + + + +
FR2 LIBY 2010/11:111 + +
+
+ + + + + + +
FR2 LIBY 2010/11:127 + +
+ + + + + +
FR2 LIBY 2011/12:5
+ +
+ + + +
FR2 MALI 2012/13:173 + +
+
+ + + + + + +
FR2 MALI 2013/14:189 + +
+
+ + + + + + +
SL1 MALI 2014/15:68 + +
+
+ + + + + + +
SL1 MALI 2015/16:119 + +
+
+ + + + + + +
SL1 MALI 2016/17:128 + +
+ + +
- + - +
Totalt oenig med utskott 1
13
4
1
3
Totalt faktisk oenighet
2
13
3
0
0
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KD
U F
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
- +
1
0

C
U
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1

F
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
0

SD
U F

-

+

-

-

+
+
+
13

+
+
+
+
+
+
+
8

