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Abstract  

Sverige har länge haft ett stort biståndsengagemang gentemot Afghanistan som innefattat ett 

stort ekonomiskt bidstånd och mindre civila insatser för civilbefolkningens del. Efter 

terrorattackerna i New York, USA, den 11 september kom det svenska engagemanget i allt 

större utsträckning att handla om säkerhet, både för den afghanska befolkningens räkning men 

också för Sverige som stat. Studien undersöker huruvida en diskursförskjutning skett i den 

svenska afghanistandiskursen i kontexten Kriget mot terrorismen.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Den 11 september 2001 skedde det som kom att bli en vändpunkt i den internationella 

säkerhetspolitiken, men händelserna skulle även komma att få långtgående konsekvenser för 

många stater, organisationer och individer som kom att dras in i efterspelet. Klockan 08:46, 

lokal tid, träffar ett kapat passagerarplan av modellen Boeing 767 det norra World Trade 

Center-tornet i New York City i USA. Omkring 20 minuter senare träffar ett andra plan det 

södra tornet och det står nu klart att USA har utsatts för en terroristattack, vilket president 

George W. Bush bekräftar i sitt tal klockan 09:30 samtidigt som han lovar att samtliga 

resurser som finns att tillgå kommer att sättas in för att ställa de ansvariga inför rätta. 

Ytterligare två flygplan kapas, varav det ena kraschar på en åker och det andra flygs rakt in i 

Pentagon. Totalt dödades 2977 personer i attackerna (SVT 2011). Den 20 september 2001 

håller president George W. Bush ett tal till nationen, inför den amerikanska kongressen, där 

han framhåller kriget mot terrorismen som en extraordinär men nödvändig handling. I talet 

kräver presidenten en koalition av de länder som anser sig stå för demokratiska och 

västerländska värderingar, något som kom att bli typiskt för kriget mot terrorismen (Mral 

2004, s.30).   

Every nation in every region now has a decision to make. Either you’re with us or you’re with 

the terrorists. 

- George W. Bush, 20 september 2001 

År 1814 krigade Sverige för sista gången, ett krig som fördes mot Norge efter århundraden av 

en blodad stormaktstid. Regeringskansliets (2016) presentation av de svenska målen för 

utrikes- och säkerhetspolitik inleds med att understryka den breda internationella samverkan 

som utgörs av samarbetet med framförallt Europeiska Unionen, EU, och strävan efter att vara 

en framstående och bidragande aktör inom Förenta Nationerna, FN. Den svenska 

säkerhetspolitiska linjen ligger enligt Regeringskansliet fastslagen, hot mot den svenska 

freden och säkerheten ska avvärjas genom gemenskap och samarbete med andra stater. 

Specifikt omnämns Sveriges militära alliansfrihet, vilken direkt följs upp av ett, i karaktären 

närmst ett löfte, om hur Sverige ej kommer att stå passiv i händelse av angrepp mot den egna 

staten eller medlemsland i EU. Den 18 november 1999 framlade regeringen sin 

försvarsproposition (1999/2000:30, s.1) Det nya försvaret där regeringen bland annat fastslår 

att försvaret behöver hålla en betydligt mindre skala än tidigare, men med samma höga kvalité 

och med en betydligt bredare förmåga än tidigare. Förändringen i det svenska försvarets 
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inriktning hänvisas till de händelser som utspelat sig i Europa och Sveriges närområde de 

senaste åren, exempelvis konflikterna på Balkan och i Kosovo. Det svenska försvarets 

fokusskifte behövs, enligt propositionen (1999/2000, s.1), för att kunna stärka den svenska 

förmågan att möta behovet av att internationellt hantera kriser. Sverige har dessutom en lång 

och gedigen tradition som givare av ett mycket stort och omfattande bistånd. Det svenska 

biståndet, vilket oftast omsätts av Förenta Nationerna eller Europeiska Unionen, handlar om 

att förbättra det internationella utvecklingssamarbetet. Sveriges bistånd förväntas rädda liv, 

förhindra väpnade konflikter och upprätthålla mänsklig värdighet (Regeringskansliet, U.Åa). 

Under åren 1995 till 2000 var Sverige en av de absolut största biståndsgivarna till 

Afghanistan, och biståndsarbetet i Afghanistan har länge varit inriktat mot barn och kvinnors 

tillgång till utbildning samt flickors och kvinnors utsatthet avseende exempelvis 

könsstympning (SIDA 2016).  

År 2005 publicerade Rita Abrahamsen sin studie Blair’s Africa: The Politics of Securitization 

and Fear vilken belyser Storbritanniens ledande parti New Labours afghanistandiskurs, och 

hur en förskjutning från biståndspolitik till säkerhetspolitik skett – vilket Abrahamsen menar 

är en säkerhetiseringsprocess. Abrahamsen riktar i sin studie kritik mot Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori och ämnar komplettera denna för att förstå skeendet i Storbritannien 

avseende afrikapolitiken, och dess förändring, i kontexten Kriget mot terrorismen – 

efterspelet av terrorattackerna i New York City 11 september 2001.  

Med tanke på den svenska inställningen till Afghanistan, avseende historiskt biståndsarbete 

och den svenska biståndsinvolveringen i Afghanistan vid tidpunkten för terrorattackerna i 

New York, kan det svenska långvariga deltagandet i en väpnad internationell koalitionsstyrka, 

till en början ledd av amerikaner – vilken senare skulle komma att ledas av NATO – framstå 

som överraskande. Att Sverige plötsligt, utan tidigare indikationer, väljer att komplettera 

biståndsarbetet i Afghanistan med väpnade styrkor med mandat till fredsframtvingande 

åtgärder är utifrån kontexten intressant att undersöka och förstå.   

 

1.2 Problemformulering 

Sveriges historiskt långa engagemang i Afghanistan, som till dittills mer eller mindre 

uteslutande handlat om humanitärt riktat ekonomiskt bistånd, kom efter terrorattackerna i 

New York den 11 september år 2001 att plötsligt utvidgas till ett militärt 

interventionsdeltagande i en internationell säkerhetsstyrka som så småningom kom att ledas 
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av NATO. Att Sverige plötsligt, utan tidigare indikationer, väljer att komplettera 

biståndsarbetet i Afghanistan med väpnade styrkor med mandat till fredsframtvingande 

åtgärder trots den svenska alliansfriheten är överraskande. Det finns tidigare forskning inom 

fältet som ämnat att förklara hur Sveriges involvering i den multinationella säkerhetsstyrkan 

kom att se ut och fungera, men få studier förklarar varför Sverige valde att delta i styrkan. 

Tidigare forskning som finns på fältet kring Internationella relationer lyckas inte heller fullt ut 

att förklara det svenska skeendet och den plötsliga svängningen i den svenska politiken som 

kom att leda fram till trendbrottet i den svenska afghanistanpolitiken. Även om forskningen 

inom fältet Internationella relationer bidrar med viktig kunskap om varför stater deltar i 

väpnade konflikter lyckas dessa inte att på ett tillfredsställande sätt förklara varför Sverige 

kom att delta i en multinationell allians, International Security Assistance Force - ISAF, i 

kriget mot terrorismen i Afghanistan.  

 

1.3 Syfte & frågeställning 

Studiens syfte är att, genom en teorikonsumerande ansats, förstå varför en så plötslig 

svängning uppstod i den svenska afghanistanpolitiken, då Sverige plötsligt valde att delta i en 

internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan istället för att hålla fast vid sin ditintills stadiga 

biståndspolitiska bana avseende Afghanistan. Studiens syfte är att med hjälp av Rita 

Abrahamsens forskning, vilken är en utveckling och komplettering av Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori, förstå skeendet där en diskursförskjutning kan antas ha skett, varför och 

hur detta kan förklara det svenska deltagandet i den militära koalition som Sverige kom att 

intervenera med i Afghanistan.  

Studien kan förväntas bidra för öka att förståelsen för varför enskilda stater likt Sverige helt 

förändrar sin politiska linje avseende bistånd och säkerhet. Studien kan förväntas vara ett 

viktigt kompletterande bidrag till den befintliga forskning som finns kring internationella 

relationer och framförallt förståelsen för processen bakom det svenska beslutet att delta i en 

väpnad konflikt, i en internationell koalitionsstyrka, trots den svenska alliansfriheten. Vidare 

krävs mer empirisk forskning för att med säkerhet kunna avgöra huruvida fenomenet är 

generaliserbart, men det svenska fallet antas kunna vara ett viktigt empiriskt bidrag för att 

förstå processen bakom beslutet att delta i insatsen, exempelvis bland de länder som deltog i 

Afghanistaninsatsen. 
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Frågeställningen som studien avser att besvara läses följande: Har en förskjutning i den 

svenska afghanistanpolitiska diskursen skett, från ett humanitärt perspektiv till ett 

hot/säkerhetsperspektiv och hur framgår detta? 

 

1.4 Avgränsning 

Området som studien avser att behandla är Sverige och den svenska politiken, och studien 

kommer därför ej beröra andra staters politik eller förfaranden annat än om dessa kan anses 

direkt relevanta för att förstå ett svenskt sammanhang. Studien avser ej att undersöka eller 

förstå huruvida säkerhetisering uppnåtts i fallet som studien berör, varför en mindre 

uppmärksamhet kommer att ägnas den specifika säkerhetiseringsteorin.  

 

2. Teori 

2.1 Tidigare forskning 

Svante Karlssons utgav år 2004 den fjärde upplagan av boken Freds- och konfliktkunskap i 

vilken han behandlar de grundläggande fenomenen och de problem som finns inom 

internationella relationer, framförallt utifrån grundläggande teorier om idealism och realism. 

Karlsson (2004, s.37) presenterar två motsatsförhållanden av fred – den positiva och negativa 

freden – vilket också ställer våld och legitimitet att använda våld i ett förhållande till fred (och 

konflikt). Den internationella lagen avspeglas från den traditionella statsteorin där staten ses 

som den enda legitima aktören för att utöva våld mot medborgare eller andra stater och dess 

medborgare, vilket författaren dock menar inte är den simpla verkligheten. Karlsson (2004, 

s.37) menar att ett antal problem formuleras då våld accepteras som en 

konfliktlösningsmekanism, exempelvis vem som ska ha rätten att bruka våldet, mot vem och 

under vilka omständigheter. Författaren skriver att staterna enligt den internationella rätten 

kommit överens om att militärt försvar, vilket Karlsson likställer vid våld, är legitimt för att 

skydda den nationella säkerheten (statens överlevnad). Denna legitimitet, skriver författaren, är 

dock avhängd att staten representerar alla individer som bor inom statens gränser och att statens 

överlevnad anses vara av ett högre värde än ett människoliv (Karlsson 2004, s.38). Karlsson 

(2004, s.50) menar vidare att staten är föremål för det traditionella säkerhetstänkandet, och att 

staten där anses suverän och territoriellt baserad. Författaren menar dessutom att statseliten, 

enligt den traditionella säkerhetsläran, inte accepterar någon högre form av auktoritet än de 
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själva som reglerar statens relation till andra stater. Denna traditionella säkerhetslära av 

realistisk art misslyckas därför att förklara Sveriges beslut att delta i den multinationella 

styrkan, inte minst med tanke på Sveriges involvering med såväl FN som andra multilaterala 

relationer med andra aktörer och stater. Den realistiska skolan kan inte heller i sig självt förklara 

Sveriges beslut, vilket enligt teorin skulle stå i motsats till den internationella lagen, att 

intervenera i Afghanistan tillsammans med ett stort antal andra stater. Den realistiska läran är 

givetvis ett viktigt bidrag till att förstå Sveriges agerande i sin helhet, men besitter stora brister 

för att förstå varför Sverige kom att intervenera i Afghanistan, och varför beslutet togs till synes 

”ur det blå”.  

Jan Ångström har tillsammans med Kjell Engelbrekt författat boken Svensk säkerhetspolitik – 

I Europa och världen, i vilket Ångström skrivit ett kapitel vid namn Försvarsmaktens 

internationella insatser: I den svenska säkerhetstjänstens eller identitetens tjänst? Ångström 

(2010, s.170) menar att användandet av militär makt är för att uppnå politiska mål, viket han 

menar är säkerhet och fred för Sverige. Ångströms förklaring innebär att den militära makten 

ses som instrumentell och att denna kan ses som en direkt följd av specifikt angivna 

säkerhetspolitiska mål (Engelbrekt & Ångström 2010, s.170). Författaren menar att en stor del 

av retoriken i den svenska politiken föranlett insatsen i Afghanistan, bland annat där politiker 

menat på att oroligheterna i Afghanistan riskerar att spridas till Sverige (Engelbrekt & 

Ångström 2010, s.170). I kapitlet omnämns den internationella politiska ordningen vilket inte 

låter enskilda aktörer och stormakter att agera på egen hand, vilket Ångström (2010, s.197) 

menar att svenska interventioner är en del av processen som skapar denna ordning. 

Författaren menar att ett svenskt deltagande i insatser och interventioner är ett sätt för Sverige 

att vara en integrerad del av en överordnad strategi vilken är ämnad att bevara Sveriges 

säkerhet samtidigt som lidande mildras och förutsättning för att lösa konflikter skapas 

(Engelbrekt & Ångström 2010, s.197). Forskningen är ett viktigt bidrag till förståelsen om 

varför Sverige kom att intervenera i Afghanistan, men forskningen lyckas inte skapa en 

korrekt förståelse för den process som förekom inom den svenska politiken som ledde fram 

till det plötsliga skiftet i den svenska afghanistanpolitiska inriktningen.  

Den liberalistiskt inriktade teoribildningen har sin grund i många kända författare och 

tänkares verk, bland andra Immanuel Kant. I dagens internationella relationer och politik är 

Kant (1975) kanske mest känd för sin teori att demokratiska stater skulle vara mindre benägna 

att kriga än icke-demokratiska stater. Med idéerna om liberalism kommer ofta idéer och 

teorier om multilaterala samarbeten och relationer för att gynna den egna staten, såväl 
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ekonomiskt som säkerhetsmässigt. Christer Jönsson, Ole Elgström och Magnus Jerneck har 

tillsammans skrivit boken Internationell Politik i vilken författarna försöker besvara ett antal 

frågor om den internationella politiken, bland annat varför krig är frekvent återkommande 

stater emellan, vilka förutsättningarna för integration och samarbete stater emellan är och så 

vidare. Författarna skriver att Nationernas Förbund som skapades efter första världskrigets 

slut byggde på en idé om kollektiv säkerhet, en idé om avskräckning genom överlägsen 

militär styrka. Idén bygger på att om en stat i kollektivet blir anfallen ska resterande stater i 

kollektivet angripa den attackerande staten, oavsett vilken staten är (Jönsson, Elgström & 

Jerneck 1992, s.168). Den kollektiva säkerheten testades hårt under 1935 då NF uppmanade 

kollektivet att införa sanktioner mot Italien, vilket misslyckades och klyftan mellan det 

kollektiva säkerhetsidealet och den politiska verkligheten uppvisades (Jönsson, Elgström & 

Jerneck 1992, s.169). Jönsson, Elgström och Jerneck (1992, s.169) menar dock att det finns 

tydliga spår av tanken om kollektiv säkerhet inom Förenta Nationerna, FN, vilket bland annat 

syns i FN-stadgans Artikel 43: ”utfästa sig Förenta Nationernas samtliga medlemmar att … 

ställa till rådets förfogande de väpnade styrkor … som äro nödvändiga för upprätthållande av 

internationell fred och säkerhet”. Teorierna om internationella relationer och multilaterala 

relationer stater emellan är av stor vikt för att studera skeenden som i denna studie, men dessa 

teorier ger inte en fullvärdig bild av varken orsakerna bakom eller varför det plötsliga skiftet i 

den svenska afghanistanpolitiken skedde. Även denna forskning behöver komplettering av 

bakomliggande processer för att förstå varför Sverige valde den linje man gjorde, och hur 

detta skedde.  

Barry Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wilde utgav år 1998 boken Security: A New 

Framework for Analysis där man presenterade sin teori om säkerhetisering. 

Säkerhetiseringsteorin är en del av Köpenhamnsskolan vilken utvecklats som ett svar på 

tidigare forskares försök att utveckla säkerhetskonceptet till att omfatta mer än bara staten och 

den militära makten. Säkerhetisering kan anses vara en extrem form av politisering där en 

fråga framställs som ett existentiellt hot, vilket i sin tur kan komma att legitimera 

extraordinära åtgärder för att hotet ska kunna avvärjas (Buzan, Wæver & de Wilde 1998, 

s.23). Vissa aktörer, så kallade säkerhetiserande aktörer, har makten att till vissa publiker och 

inom vissa ämnen utföra så kallade talakter. En talakt innebär att den säkerhetiserande 

aktören framställer ett fenomen som ett, existentiellt, hot mot säkerheten. Om talakten 

accepteras av publiken, referentobjektet, som mottar och accepterar talakten kan den 

säkerhetiserande aktören driva genom extraordinära åtgärder – vilket enligt Buzan, Wæver 
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och de Wilde (1998, s.26–27) är tyngdpunkten i säkerhetiseringsprocessen. Den extraordinära 

åtgärden är av det slag att den avviker från vad som anses vara normalt, och dessa gör det 

möjligt att frångå den politiska normaliteten och byråkratin, men denna möjliggör även att 

den säkerhetiserande aktören tänjer på normer och regler som annars inte skulle accepteras av 

referentobjektet (Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s.25). Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori bemöts inte sällan av kritik från andra forskare, och en av dessa är Rita 

Abrahamsen. En av de forskare som kritiserat men även valt att utveckla Köpenhamnsskolans 

strikta säkerhetiseringsteori är Rita Abrahamsen som i sin artikel Blair’s Africa: The Politics 

of Securitization and Fear riktar kritik mot Buzan, Wæver och de Wildes tolkning. 

Abrahamsen (2005, s.57–59) menar att säkerhetiseringsprocessen bäst förstås i en kontext, 

vilket i hennes studie är bland annat globalisering och Kriget mot terrorismen och hon menar 

också bland annat att teorin lägger en allt för stor vikt vid själva talakten som utmålar ett 

objekt som ett existentiellt hot. Abrahamsen (2006, s.59) menar också att Köpenhamnsskolan 

brister att förklara vissa skeenden på grund av att extraordinära åtgärder inte vidtas, utan att 

normalordning fortfarande råder med demokratiska och liberala värderingar och lagar, detta 

trots att en säkerhetiseringsprocess sett till talakterna är fulländad. Hon riktar även kritik mot 

Köpenhamnsskolans syn på säkerhetiseringsprocessen som plötslig och radikal, där skeendet 

snabbt skiftar från ett normalläge till en akut fas med extraordinära åtgärder som följd 

(Abrahamsen 2005, s.59). Abrahamsen (2005, s.59) menar att processen snarare sker gradvis 

och att diskursen sakta rör sig mot en hot/säkerhetsdiskurs, och även att diskursen kan rör sig 

tillbaka till normalläge – utan att extraordinära åtgärder vidtagits, men att 

säkerhetiseringsprocessen ändå varit genomförd. Köpenhamnsskolans säkerhetiseringsteori 

innehar brister som ej går att bortse och som inte heller i sin helhet klarar av att förklara 

varför Sverige valde att delta i den multinationella säkeherhetsstyrkan, vilket var ett stort 

trendbrott i den svenska afghanistanpolitiska diskursen. Abrahamsens forskning anses därför 

vara en lämplig komplettering av Köpenhamnsskolan, och hennes forskning antas kunna 

förklara fenomenet på ett adekvat sätt.  

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

Rita Abrahamsen (2005, s.58) utgår i sin artikel Blair’s Africa: The Politics of Securitization 

and Fear från Barry Buzan, Ole Wæver och Jaap de Wildes teoretiska ramverk för 

säkerhetisering, vilket är en del av Köpenhamnsskolan, vilken presenteras i nämnda 

författares bok Security: A New Framework for Analysis. Abrahamsen vill med sin artikel 
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påvisa att partiet New Labours nyfunna och ökande intresse för kontinenten Afrika i själva 

verket är en säkerhetiseringsprocess, där avsikterna skiftar från ett humanitärt intresse till ett 

hot/riskperspektiv – där framförallt den egna staten, Storbritannien, ställs i fokus som det som 

riskerar att hotas (Abrahamsen 2005, s.55). Allt detta görs i en kontext, enligt Abrahamsen, 

Kriget mot terrorismen, samt kontexten av förekomsten av oroligheter på den afrikanska 

kontinenten och globaliseringen. Artikeln avser att påvisa ett samband mellan terrorattackerna 

den 11 september 2001 i New York, USA, och förskjutningen i Storbritanniens 

säkerhetspolitiska diskurs avseende kontinenten Afrika och följderna därav, bland annat 

stödet för en militär intervention i Afrika (Abrahamsen 2005, s.56). 

Abrahamsen (2005, s.58), som utgår från säkerhetiseringsteorin, menar på att partiet New 

Labour med premiärminister Tony Blair är den säkerhetiserande aktören, vilket tillåts genom 

den sociala struktur som legitimerar aktörens auktoritära maktställning vilken tillåter aktören 

att säkerhetisera (Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s.32). Abrahamsen (2005, s.56) menar att 

den säkerhetiserande aktören tar säkerhetiserande steg gentemot Afrika, och i slutänden 

identifieras Afrika som ett hot mot den egna staten då diskursen förskjutits från ett 

utvecklingsperspektiv till ett hot/säkerhetsperspektiv. Hon anser att Köpenhamnsskolan i sin 

helhet inte erbjuder ett applicerbart ramverk för att förstå skeendet i fallet Storbritannien, utan 

att ändringar måste göras – exempelvis kan inte talakterna ses strikt för vad dessa är, utan 

fenomenet måste studeras i sin kontext (Abrahamsen 2005, s.56–57). Abrahamsen (2005, 

s.59) anser, trots att Köpenhamnsskolans strikta regelverk inte tillåter det, att talakterna 

uppfyller säkerhetiseringsstegen och därmed säkerhetiserar Afrika. Abrahamsen (2005, s.59) 

underbygger sitt påstående bland annat med att Afrika utmålas som ett hot i de senare 

talakterna och att politiken som därmed förs står i motsats till de normala liberal-demokratiska 

lagarna – men att det i detta fall, genom säkerhetiseringen, inte leder till en extraordinär 

handling. Abrahamsen (2005, s.59) riktar även kritik mot Köpenhamnsskolan eftersom denna 

lägger en allt för stor vikt vid själva talakten, symboliken och lingvistiken – utan att 

säkerhetiseringsprocessen bör ses i sin helhet och kontext för att vara lyckosam.  

Abrahamsen (2005, s.55) gör i sin artikel en analys av bistånds- och den säkerhetspolitiska 

diskursen i Storbritannien, och hur denna förskjutits. Abrahamsen menar att den inledande 

diskussionen som förs av partiet New Labour avseende Afrika handlar om biståndspolitik och 

att hjälpa Afrika som den utsatta kontinent som den anses vara till följd av fattigdom och 

underutveckling (Abrahamsen 2005, s.55). Diskursen är till en början inriktad på västvärldens 

ansvar gentemot den underutvecklade kontinenten och att ”det internationella samfundet” 



9 

 

(vilket i artikeln menas vara ett resultat av globaliseringen) måste ta ansvar – vilket 

representerar en stark känsla av ”vi” och en stark gemenskap (Abrahamsen 2005, s.55).  

Storbritannien utmålas, av Tony Blair, också som ansvarig för att se till att mänskliga 

rättigheter och demokrati upprätthålls i Afrika, återigen framhålls gemenskapen och ”vi:et” i 

diskursen, men framförallt framhålls Afrikas behov av hjälp från västvärlden men framförallt 

Storbritannien (Abrahamsen 2005, s.55). Till en början behandlas Afrika uteslutande utifrån 

hur den ekonomiska och politiska underutvecklingen har lett och leder till mänskligt lidande 

(Abrahamsen 2005, s.60). I de senare delarna av talakterna som Abrahamsen undersökt har 

det humanitära perspektivet skiftat till en hot/riskbild gentemot Storbritannien och ”our way 

of life” (Abrahamsen 2005, s.60). Att bortse från säkerhetiseringsprocessen och 

säkerhetiseringen av Afrika med hänvisning till att inget existentiellt hot uttalats skulle enligt 

Abrahamsen leda till att man helt gick miste om förståelsen för Storbritanniens plötsliga skifte 

i utrikes- och säkerhetspolitiken avseende Afrika, men även avseende de möjligheter och 

åtgärder som möjliggjordes genom säkerhetiseringen (Abrahamsen 2005, s.60).  

New Labour håller en stark linje gällande interdependens och globalisering, och det påtalas 

genomgående i talakterna att händelser på andra platser i världen kan få direkt omfattande 

konsekvenser för britternas dagliga liv och Storbritannien som nation (Abrahamsen 2005, 

s.62). Globaliseringen måste enligt New Labours retorik fungera för alla, även för 

underutvecklade stater – med hänvisning till Storbritanniens egna intressen, exempelvis 

säkerhet (Abrahamsen 2005, s.62). Det dittills framhållna humanitära viet börjar därmed 

förskjutas mot en säkerhetsdiskurs (Abrahamsen 2005, s.62), vilket fortsätter med allt fler 

talakter som rör globalisering och säkerhet (Abrahamsen 2005, s.65). I artikeln framhålls 

Mark Duffields observation om att biståndsgivande stater ofta håller en gemensam konsensus 

om att underutveckling leder till konflikt, vilket även är ett genomgående tema i 

Storbritanniens humanitär- och säkerhetspolitik (Abrahamsen 2005, s.63–64). 

Artikeln argumenterar inte för en direkt koppling mellan terrordåden i New York och 

Storbritanniens säkerhetisering av Afrika, men Abrahamsen menar på att kontexten som 

säkerhetiseringen skedde i ej kan bortses från (Abrahamsen 2005, s.65). New Labour 

använder ännu en gång risken och hotet från den globaliserade och krympande världen, hur 

omvärldens risker och konflikter snabbt kan komma att drabba den enskilde individen och den 

egna staten – likt det som utspelade i New York den 11 september 2001 (Abrahamsen 2005, 

s.65). Artikeln argumenterar för att säkerhetiseringen av Afrika understödjs av antaganden om 

att underutvecklade stater leder till konflikt och att teorier om den misslyckade staten fått stor 
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plats i den politiska diskussionen under de senare åren – något som flera, exempelvis den 

brittiske diplomaten Robert Cooper, menar haft en direkt påverkan på terrorattackerna den 11 

september (Abrahamsen 2005, s.66). Dessa misslyckade stater antas vara zoner bestående av 

kaos, och antas dessutom vara grogrunden för tung kriminalitet och terrorism. Ordet terrorism 

används frekvent i de senare talakterna, ett ord som i sig självt för diskursen mot ett hot/ 

säkerhetsperspektiv (Abrahamsen 2005, s.67). Genom New Labours utpekande av 

misslyckade stater, Afrika generellt, skapas en allt starkare distinktion mellan ”vi och dem” – 

i vilken talakterna fokuserar på säkerhet- och hot gentemot den egna nationen (Abrahamsen 

2005, s.68).  

Det är i Tony Blairs utpekande av ”någon annanstans” (Afrika, ospecificerat var) som 

distinktionen mellan vi och dem, och säkerhetiseringen tar sin form med hjälp av talakterna 

som för känslan för och uppfattningen om Afrika mot en fientlig och hotfull diskurs 

(Abrahamsen 2005, s.68). Blairs tal om det internationella samfundet, vilket också är 

ospecificerat utöver att staterna som ingår i detta aktar rättvisa, anses besitta sunt förnuft och 

vidsynthet, skapar en distinktion gentemot de misslyckade staterna, eftersom dessa antas vara 

motsatsen till staterna som passar in i det internationella samfundet (Abrahamsen 2005, s.69). 

Abrahamsen (2005, s.70) menar att den förhållandevis aggressiva liberalistiska 

universalismen inte kan förstås utan att ta säkerhet i beaktan, och denna kan inte heller förstås 

utan att kunskap om ambivalensen inför balansgången mellan säkerhet och frihet i liberala 

samhällen existerar.   

Processen kring det brittiska stödet för kriget mot terrorismen börjar någonstans med Afrika i 

fråga om ekonomi, underutveckling, mänskliga rättigheter och framförallt Afrikas behov av 

hjälp från Storbritannien. Processen har i sin slutfas utvecklats till att Afrika anses vara ett hot 

mot den egna nationen, Storbritannien, och ”our way of life”, vilket syftar till västvärldens 

samhällsstruktur, där bland annat demokrati och öppenhet omfattas. Ett vi och dem är i 

slutfasen fullt utvecklat, och stödet för kriget mot terrorismen kan antas öka (Abrahamsen 

2005, s.69). 
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3. Metodik 

3.1 Metod 

Studien är fullt ut ämnad att vara av en teorikonsumerande art, och avser därför ej att pröva 

teorin som presenteras.  

Studien kommer att baseras på Abrahamsens teori, vilken grundas på Köpenhamnsskolans 

säkerhetiseringsteori. Enligt Köpenhamnsskolan är säkerhet inte ett objektivt tillstånd, utan ett 

resultat av en mycket specifik social process. Konstruktionen av ett existentiellt hot (vem/ vad 

som är hotad av vad/ vilka) görs genom så kallade talakter, vilka blir föremål för att 

undersöka och blottlägga processen där ett fenomen presenteras som en säkerhetsfråga. 

Säkerhetiseringsprocessen utgörs inte av att ordet säkerhet uttalas, utan fokuserar på såväl 

kontexten som på språket. Buzan (1998, s.177) menar att en diskursanalys inte är den enda 

metod som lämpar sig för att arbeta utifrån säkerhetiseringsteorin, utan att forskaren måste ta 

inkludera en traditionell politisk analys för att förstå hur olika aktörer interagerar och 

fungerar, för att förstå kontexter och omständigheter samt för att förstå de olika 

dimensionerna av säkerhet.   

3.1.1 Antagonistisk diskursanalys 

Studien kommer att genomföras med stöd av en diskursanalys, vilket bedöms lämpligt i och 

med de talakter som står i fokus enligt teorin, vilka består av en språklig respektive social 

kontext. Enligt metoden står de diskursiva relationerna i fokus, och metoden beaktar språket, 

inte som en reflektion av verkligheten men snarare en bidragande faktor till att forma 

verkligheten (Bergström och Boréus 2012, s.354). Diskursanalysens syn på språket som e 

bidragande faktor till formandet av verkligheten är extra intressant då den i hög grad 

överensstämmer med säkerhetiseringsteorin. Den del av diskursanalysen som följaktligen 

kommer att appliceras i studien är den antagonistiska diskursanalysen, vilken oftast 

förknippas med Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Enligt Laclau och Mouffe behandlas alla 

sociala fenomen diskursivt, att en diskurs är den helhet som innefattar både den språkliga och 

den icke-språkliga (exempelvis fysisk handling) delen (Bergström och Boréus 2012, s.364). 

Laclau och Mouffes inriktning har många influenser, bland annat en tydlig semiotisk 

språkfilosofisk idé om språket som ett teckensystem: att en signifikant, ett uttryck eller en 

term, inte har en given innebörd. Uttrycket, signifikanten, skiljs därmed från dess innebörd i 

form av en innehållsidé (Bergström och Boréus 2012, s.365). Laclau och Mouffe menar 

således att tecknet inte har en bestämd betydelse, och diskursanalysen intresserar sig för att 
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blottlägga den betydelseskapande processen, vilken ger en signifikant en innehållsidé – vilket 

bildar ett tecken. De tecken som inrymmer mångtydighet, avseende tankeinnehållet, benämns 

som flytande signifikanter, termer som av olika aktörer fylls av vitt skilda tankeinnehåll 

(Bergström och Boréus 2012, s.365–367). Bergström och Boréus (2012, s.366) menar dock att 

en given diskurs reducerar tvetydigheten genom att signifikanten får ett givet tecken inom en 

specifik diskurs. Tecknens betydelse, som alltid är fråga för tolkning, leder till att stabiliteten i 

diskursen hotas. De tecken i diskursen som är ständigt utsatta för kamp kallas för element 

(Bergström och Boréus 2012, s.365). En nod kan ses som ett priviligierat tecken, ett särskilt 

element, vilken har en koppling till alla andra tecken i en diskurs och det är också i dessa 

samband med andra tecken som noden får sin betydelse (Bergström och Boréus 2012, s.367). 

Ekvivalenskedjor kommer i studien att användas som ett analysverktyg. Ekvivalenskedjorna 

utgår från en nod och ger noden och andra tecken en betydelse genom ett system av positiva 

respektive negativa distinktioner, vilka skapar diskurser (Bergström & Boréus 2012, s.367).  

En andra framstående influens Laclau och Mouffe bygger sin metod på är hermeneutik i en 

bred mening, och dessa tar ett starkt avstånd från att politik skulle gå att observera och studera 

som en faktabaserad verklighet. Metoden tar även avstånd från idéer om att språket skulle 

representera en förutbestämd och oföränderlig verklighet (Bergström och Boréus 2012, 

s.368). Den antagonistiska delen av Laclau och Mouffes diskursanalys handlar enligt 

Bergström och Boréus (2012, s.369) om ”betydelsekampen” avseende en signifikant. Den 

antagonistiska delen av metoden handlar om att bryta upp diskurser, vilket direkt påverkar 

identiteten genom instabilitet (Bergström och Boréus 2012, s.371). Metoden blottlägger, 

genom en tredje stark influens, maktpositioner och balansen där emellan genom produktionen 

av och kampen om signifikantens betydelse. Den som har makten att bilda en innehållsidé om 

signifikantens mening har också ett tolkningsföreträde vad gäller verkligheten – och därmed 

finns en naturligt förekommande kamp om rätten till att producera uppfattningen, 

meningsskapandet, om verkligheten. 

Mouffe (2008, s.67) menar att det finns problem med den liberala demokratimodellen 

eftersom denna uppmuntrar till konsensus och sökande efter detta, vilket Mouffe menar i sin 

tur leder till att missnöjesgrupperingar riskerar att uppstå till följd av demokratimodellens 

apolitiska natur. De grupper som ställs utanför systemet ses inte som legitima antagonister, 

vilket innebär att graden av konsensus inne i systemet ökar.  

Den antagonistiska diskursanalysen valdes, framför andra alternativa diskursanalyser, 

eftersom denna fokuserar på processer och förändring – vilket är just det studien avser att 
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förstå. Precis som alla metoder har även Laclau och Mouffes antagonistiska diskursanalys 

brister, och kritik har även riktats mot metoden. En del av kritiken som ofta riktas mot 

diskursanalysen som metod är avseende reliabilitet och intersubjektivitet, det senare antas i 

stor utsträckning bero på den öppna (i förhållande till innehållsanalysen) syn på hur 

analysverktygen ska utformas. Denna problematik bemöts i följande studie med en tydlig 

redogörelse över analysverktygens utformning i avsnitt 3.3 Operationalisering.  

3.1.2 Fallet och studien  

Det svenska fallet anses intressant och relevant att undersöka eftersom den svenska 

afghanistandiskursen fram till det sista kvartalet år 2001 i princip uteslutande handlade om 

humanitärt bistånd (SIDA 2016) och utöver det innefattat ett antal mindre icke-militära 

insatser på plats. Insatserna på plats har främst handlat om att främja och stärka flickors 

ställning i Afghanistan och deras rätt att gå i skolan, detta har gjorts bland annat genom att 

driva skolor (Betänkande 2001/02:UU2). Den 20 december 2001 framlade den svenska 

regeringen sin proposition Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i 

Afghanistan, vilken i januari 2002 röstades genom av riksdagen. I propositionen föreslog 

regeringen att Sverige skulle delta i en multinationell väpnad styrka vilken, bemyndigad av 

FN:s säkerhetsråd men ej ledd av FN, initierats av Storbritannien, som dessutom skulle 

ansvara för och denna styrka (Proposition 2001/02:60, s.4). Abrahamsens studie rör 

Storbritanniens afrikadiskurs, och studerar förskjutningen från ett humanitärt perspektiv till ett 

säkerhetsperspektiv, i kontexten Kriget mot terrorismen. Ett tidigt spår av kontexten Kriget 

mot terrorismen i Sverige är just fallet Afghanistan, där Sverige valde att gå på den 

amerikanska linjen – ”Either you’re with us or you’re with the terrorists.” – och bistod det 

internationella samfundet i kampen mot terrorismen, ledd av Storbritannien. Valet av det 

svenska fallet, Afghanistan, bedöms därför jämförbart med fallet Afrika i Storbritanniens fall 

eftersom båda har en stark koppling till kontexten Kriget mot terrorismen, där terrorattackerna 

i New York den 11 september 2001 var ett startskott. Studien avseende det svenska fallet kan 

även ses jämförbart med Abrahamsens studie gällande den geografiska avgränsningen, även 

om Afghanistan ligger i Asien är kontexten i detta fall avgörande för att fallen ska anses så 

pass lika att det svenska fallet är relevant och jämförbart, även geografiskt. Utöver dessa 

faktorer är Sverige och Storbritannien förhållandevis lika i avseendet att båda staterna anses 

vara liberala och demokratiska stater, båda staterna var vid tillfället för studiens 

nedslagspunkt medlemmar i EU och även aktiva och engagerade medlemmar i FN och FN:s 

fredsarbete runt om i världen. Även om mer forskning behövs, oavsett vad studien kommer 
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fram till, kan det svenska fallet vara intressant att undersöka utifrån aspekten 

generaliserbarhet. Sverige och Storbritannien var långt från ensamma att som västerländska 

stater bidra till den multinationella säkerhetsstyrka och andra militära interventioner i 

regionen Afrika-Asien vid tiden efter startskottet för Kriget mot terrorismen, och eventuellt 

kan ett svenskt resultat i förhållande till Abrahamsens studie komma fram till en 

generaliserbarhet av andra staters afghanistandiskurs och en eventuell förskjutning däri, 

eventuellt med avsikt att legitimera extraordinära handlingar. En säker generalisering kan 

givetvis inte göras enbart baserat på det svenska och brittiska fallet och fler empiriska 

fallstudier behövs för att kunna göra en förhållandevis säker generalisering av till exempel om 

en diskursförskjutning kan observeras i samtliga stater som varit involverade i insatserna i 

Afghanistan. 

Avslutningsvis, i avsnitt 5.2 Slutsats, kommer en jämförelse göras med Abrahamsens 

undersökta fall Storbritannien.  

 

3.2 Material 

För att kunna undersöka huruvida afghanistandiskursen, i kontexten Kriget mot terrorismen, 

förskjutits från ett humanitärt biståndsperspektiv till ett säkerhetsperspektiv med utgångspunkt 

i Rita Abrahamsens forskning är det nödvändigt att undersöka dokument relevanta för 

ändamålet. I studien har två propositioner med tillhörande betänkande och efterföljande 

riksdagsdebatt valts ut för att studera skeendet.  

• Proposition 2001/02:60. Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i 

Afghanistan. 

Propositionen innehåller riksdagens förslag till ett svenskt deltagande i en 

multinationell styrka i Afghanistan, vilken under ledning av Storbritannien ska operera 

i Afghanistan till följd av den situation som följt av den amerikanska invasionen av 

landet. Propositionen är en av de tidigaste propositionerna som behandlats i kontexten 

Kriget mot terrorismen, det vill säga en av de första propositionerna rörande 

Afghanistan efter terrorattackerna i New York City den 11 september 2001.  

• Proposition 2002/03:21. Fortsatt svenskt deltagande i en multinationell 

säkerhetsstyrka i Afghanistan. 

Propositionen innefattar regeringens förslag till ett fortsatt deltagande i den 

multinationella säkerhetsstyrka där Sverige enligt beslut i tidigare proposition ingår.  
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• Betänkande 2001/02:UFöU2. Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande: 

Svenskt deltagande i en säkerhetsstyrka i Afghanistan.  

Betänkandet behandlar riksdagens proposition 2001/02:60.  

• Betänkande 2002/03:UFöU1. Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande: 

Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan.  

Betänkandet behandlar riksdagens proposition 2002/03:21. 

• Protokoll 2001/01:54. Riksdagens protokoll Fredagen den 18 Januari 2002. 

Protokoll från riksdagsdebatt avseende proposition 2001/02:60 och betänkande 

2001/02:UFöU2. 

• Protokoll 2002/03:37. Riksdagens protokoll Måndagen den 16 December 2002. 

Protokoll från riksdagsdebatt avseende proposition 2002/03:21 och betänkande 

2002/03:UFöU1. 

Eftersom kontexten antas ha en betydande roll i säkerhetiseringsprocessen är det av största 

vikt att denna tas i beaktan och framställs korrekt i förhållande till det material som väljs ut. 

Kontexten Kriget mot terrorismen har i urvalet ovan en betydande roll, eftersom 

propositionerna och de efterföljande dokumenten och debatterna helt är grundade i kontexten 

eftersom dessa uppstått som en reaktion på en händelse. Dokumenten i sin helhet erbjuder en 

omfattande bakgrundshistoria av den svensk-afghanska relationen och är tydligt kopplade till 

den identifierade kontexten. Dokumenten anses representativa för den svenska politiska 

diskursen avseende Afghanistan då både regering, utskott och riksdag finns representerad 

bland aktörerna.  

Avgränsningen avseende tidsaspekten i studien görs utifrån Abrahamsens studie och dess 

hänvisning till kontexten Kriget mot terrorismen, och antas därför vara relevant för den 

empiriska studien av det svenska fallet. Tidsintervallen som valts ut för studien omfattar ett 

knappt år, 20 december 2001 till och med 16 december 2002. Den specifika tidsintervallen 

har valts ut med fördel för att kunna göra djupare och mer noggranna analyser av det material 

som valts ut. Med hänsyn till metodens utformning anses materialets tidsomfång rimligt och 

försvarbart, just med tanke på en precis och trovärdigt utformad studie. Abrahamsens studie 

sträcker sig över en något längre (men marginellt i sammanhanget) tid, och hon använder sig 

också av olika typer av dokument – så som partimanifest och premiärministerns uttalanden i 

olika sammanhang. För att tydliggöra en generell svensk politisk linje i afghanistanfrågan har 

jag således valt att enbart använda mig av två propositioner, två betänkanden och två debatter 

eftersom dessa är representativa för den generella svenska afghanistandiskurs jag avser att 
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undersöka. Materialet hade blivit alldeles för omfattande, trots den förhållandevis korta 

tidsperioden som avses att undersökas, om annat material hade valts ut som komplement – 

och det hade eventuellt blivit en fråga om att kompromissa avseende validiteten med flertalet 

godtyckligt utvalda källor. Motioner hade kunnat användas som ett komplement, eller 

uteslutande, dessa valdes dock bort på grund av den personliga prägeln till förmån för 

propositioner som här anses mer representativa för regeringens och partiernas politiska linjer.  

 

3.3 Operationalisering 

Studien ämnar fastställa, med grund i Abrahamsens forskning, om det skett en förskjutning 

från biståndsdiskurs till säkerhets/hotdiskurs gällande fallet Sverige i Kriget mot terrorismen-

kontexten. Operationaliseringen kommer att fokusera på att blottlägga och förstå kontexten 

kring en eventuell diskursförskjutning, och för att detta ska vara möjligt kommer fokus läggas 

på att identifiera ord och uttalanden (i tal eller skrift), signifikanter, som i kontexten Kriget 

mot terrorismen blir extra intressanta.  

Operationaliseringsfrågor 

• Hur framställs humanitärt bistånd och säkerhet?  

• Hur tar sig maktkampen uttryck i diskursen? 

• Förekommer en diskursförskjutning? 

Den första frågan syftar till att blottlägga och skapa förståelse för de ord som kommer att 

utgöra de diskurser som avses att undersökas i studien. För att möjliggöra en förståelse för en 

diskursförskjutning måste en förståelse för diskursens innehåll, signifikanter och dess 

innehåll, finnas. Förståelse måste även finnas för hur dessa signifikanters innehåll rör sig och 

ändras.  

Den andra frågan har för avsikt att blottlägga den antagonistiska delen av diskursanalysen, det 

vill säga maktkampen om skapandet av verkligheten. Frågan avser att undersöka och skapa 

förståelse för hur maktkampen mellan aktörerna, riksdagspartierna och dess ledamöter samt 

de antagonistiska företeelserna, tar sig uttryck i materialet, distinktionen mellan mänskliga 

rättigheter och säkerhet/ hot/ risk. Frågan kommer att blottlägga hur diskursförskjutningen tar 

sig uttryck, och varför, om denna existerar.  
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Den tredje frågan avser att blottlägga och undersöka huruvida en diskursförskjutning faktiskt 

har förekommit eller ej, samt hur denna, om den förekommer, tar sig uttryck och hur denna 

kan förstås.  

 

4. Analys 

I regeringens proposition 2001/02:60 Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i 

Afghanistan, vilken överlämnades till riksdagen den 20 december 2001, föreslår regeringen att 

Sverige ska ställa en väpnad styrka omfattande högst 45 personer under sex månader till 

förfogande för en multinationell styrka, vilken auktoriserats av Förenta Nationernas 

Säkerhetsråd (Prop. 2001/02:60, s.1). Bakgrunden till propositionen är den amerikanska 

invasionen av Afghanistan, vilken kom som ett svar på terrorattackerna mot New York City 

och Pentagon den 11 september 2001. Invasionen av Afghanistan stöttades av den dåvarande 

regeringen och statsminister Göran Persson med hänvisning till FN-resolutioner och avsikten 

att förhindra ytterligare terrorattacker (Aftonbladet 2001). Propositionen (2001/02:60, s.4) 

inleds med en hänvisning till Bonn-överenskommelsen, FN:s säkerhetsråds antagna resolution 

1383. Säkerhetsrådet antog enhälligt den 6 december 2001 resolution 1383. I dokumentet 

underströks brådskan i och vikten av att upprätta Afghanistans, som ett enat land, 

självständighet och suveränitet. I resolutionen fastslås att säkerhetsrådet är beslutna att hjälpa 

det afghanska folket att få ett slut på landets alla konflikter, att ena landet, att arbeta för en 

långsiktig fred och att infria stabilitet och garantera att mänskliga rättigheter inrättas och 

efterlevs – samt ”att agera med det internationella samfundet för att stoppa nyttjandet av 

Afghanistan som en terrorbas” (Res. 1383/2001, s.1). Propositionen (2001/02:60, s.4) 

fortsätter därefter med att informera mottagaren om att FN:s säkerhetsråd den 21 december 

2001 förväntas rösta om en resolution i vilken man auktoriserar en multinationell 

säkerhetsstyrka att bistå den afghanska administrationen att upprätthålla säkerheten i 

framförallt området Kabul. Storbritannien, som tagit ansvar för att samordna och leda den 

multinationella säkerhetsstyrkan, anges även tagit kontakt med Sverige för att inbjuda Sverige 

att deltaga i denna (Prop. 2001/02:60, s.4).  

Proposition 2002/03:21 Fortsatt svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i 

Afghanistan, vilken i sin helhet framlades till riksdagen den 14 november 2002, bygger på 

tidigare presenterad proposition 2001/02:60 och innefattar regeringens redogörelse för 

utvecklingen i Afghanistan sedan årsskiftet 2001/2002, sedan Sverige valde att ställa sig till 
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förfogande för den internationella säkerhetsstyrkan ISAF, International Security Assistance 

Force. I propositionen föreslås att regeringen ska bemyndigas att fortsatt ställa 45 personer till 

den internationella säkerhetsstyrkans förfogande, under förutsättning att FN:s säkerhetsråd 

fortsätter att bemyndiga insatsen (Prop. 2002/03:21, s.3). I dokumentet fastslås det att den 

internationella säkerhetsstyrkan ISAF där Sverige ingår inte har något samröre med den 

amerikanska insatsen Operation Enduring Freedom, mer än att Storbritannien hittills haft 

ansvaret, vilket avses överlämnas till Nederländerna och Tyskland, för att samordna 

insatserna och minimera riskerna gentemot respektive styrkor (Prop. 2002/03:21, s.5) 

 

4.1 Framställningen av tecknen  

I avsnittet som följer ska den första av operationaliseringsfrågorna besvaras: Hur framställs 

humanitärt bistånd och säkerhet?  

För att förstå vad diskurserna Humanitärt bistånd kontra Säkerhet är uppbyggda och vad 

dessa består av är det nödvändigt att undersöka vilka tecken som associeras, negativt kontra 

positivt, med respektive diskurs.  

4.1.1 Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan 

I propositionen (2001/02:60, s.5) presenteras bakgrunden till framläggandet av propositionen 

med grund i Afghanistans historia, vilken koncentreras till att redogöra för hur situationen i 

Afghanistan under 1900-talet lett fram till den situation som det afghanska folket vid 

tidpunkten står inför.  

Under perioden förekom omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och 

Afghanistans befolkning led svårt av kriminalitet och laglöshet. […] Med taliban och den 

väpnade konflikten följde allt allvarligare brott mot mänskliga rättigheter och 

överträdelser av den humanitära rätten […] (Prop. 2001/02:60, s.5).  

Mänskliga rättigheter kan antas vara en flytande signifikant eftersom denna antas ha ett flertal 

idéinnehåll, beroende på vem som tolkar signifikanten, och denna kopplas starkt till 

signifikanten humanitär(a rätten). Vidare i propositionen (2001/02:60, s.6) presenteras 

Sveriges, förhållandevis omfattande, humanitära biståndsbidrag dittills i Afghanistan. I 

propositionen förmedlas ingen uppfattning om huruvida biståndet varit lyckosamt eller nått dit 

det avsetts – men det konstateras att vidare bistånd kommer att vara nödvändigt ”under 

överskådlig framtid med rehabilitering och återuppbyggnad som parallella processer”. I 

samma stycke fastslås att den största svårigheten (med hänvisning till det humanitära 
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biståndsarbetet) är det allvarliga och oförutsägbara säkerhetsläget, och att ett effektivt bistånd 

förutsätts av ett förbättrat säkerhetsläge, vilket en multinationell säkerhetsstyrka förväntas 

bidra till att lösa (Prop. 2001/02:60, s.6). I de två sista sidorna i propositionen (2001/02:60, 

s.7–8) omnämns styrkan, som Sverige föreslås delta i, som en multinationell fredsstyrka, 

vilket kan tolkas som en splittring i uppfattningen kring vilken typ av uppgift som styrkan 

egentligen ska ställas inför och med vilken avsikt – humanitärt bistånd eller säkerhet. 

Humanitärt bistånd kan därför antas, precis som säkerhet, vara så kallade priviligierade tecken 

– noder, som genom positiva och negativa tecken utgör en diskurs.  

Den 16 januari 2002 lämnade Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet över sitt betänkande 

2001/02:UFöU2 gällande proposition 2001/02:60 Svenskt deltagande i en multinationell 

säkerhetsstyrka i Afghanistan där utskottet valde att bifalla regeringens förslag. Vidare i 

betänkandet hänvisar utskottet till regeringens inställning till afghanistanfrågan genom ett 

betänkande som presenterats 14 november samma år, 2001/02:UFöU1. I betänkandet 

(2001/02:UFöU2, s.7) skrivs det att utskottets uppfattning är att världssamfundet står inför 

den om fattande uppgiften att bistå det afghanska folket, ett humanitärt biståndsarbete från det 

internationella samfundet. Säkerhet, trygghet, stabilitet och demokrati är positiva tecken som 

utgör diskursen humanitärt bistånd, liksom dessa samtidigt utgör diskursen säkerhet.  

Folket i Afghanistan har genomlidit krig och förtryck under många år. De har varit gisslan 

hos en icke-demokratisk regim. Kvinnor och barn har varit värst utsatta. Kvinnor har 

förvägrats sjukvård och arbete och flickor har efter tolv års ålder förvägrats rätten att gå 

i skola. Den talibanska regimen har grovt brutit mot de mänskliga rättigheterna. På kort 

sikt är det enligt utskottets uppfattning viktigt att skapa grundläggande säkerhet och 

trygghet för befolkningen i Afghanistan. (Bet. 2001/02:UFöU2, s.8). 

 

Fredagen den 18 januari 2002 röstade riksdagen om regeringens förslag, med stöd i utskottets 

utlåtande. Anförare 1, Socialdemokraternas Urban Ahlin uttalade sig i linje med regeringen 

och utskottet:  

Det kan inte nog understrykas att Afghanistans befolkning har ett oerhört stort behov av 

humanitärt bistånd. Möjligheterna att genomföra ett långsiktigt bistånd och ett långsiktigt 

återuppbyggnadsarbete i Afghanistan hänger på hur säkerheten i landet kan garanteras. 

(Prot. 2001/02:54, 3).  

Lars Ångström, Miljöpartiet:  
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Behoven för det afghanska folket är i dag enorma: behovet av medicin och läkarvård, 

behovet av skolor och utbildning, behovet av att hela befolkningen garanteras de 

mänskliga rättigheterna, behovet av ett fungerande rättsväsende, behovet av civil 

fungerande infrastruktur, behovet av demokratiska institutioner. (Prot. 2001/02:54, 6). 

I propositionen fastslår regeringen att syftet med ett svenskt deltagande i den multinationella 

styrkan, bland annat, skulle vara följande:  

En multinationell säkerhetsstyrka placerad i Kabul kan bidra till en stabilisering av det 

politiska klimatet och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad säkerhet i hela 

landet. (Prop. 2001/02:60, s.6). 

Regeringen menar i propositionen (2001/02:60, s.6) att interimsadministrationen, som tillsats 

efter att talibanerna störtades, måste ges möjlighet att installera sig – vilket enbart är möjligt 

om Kabul ses, av administrationen och afghanerna, som en militärt neutral zon. Den 

multinationella styrkans uppgift anges vara ”att stödja de afghanska myndigheterna med 

säkerhetsarrangemang” (Prop. 2001/02:60, s.7), vilket inte vidare i direkt anslutning till citatet 

förklaras men kan antas direkt härröra till den stabilitet och demokrati som är avsedd att 

upprättas.  

I utskottets betänkande 2001/02:UFöU2 Svenskt deltagande i en multinationell 

säkerhetsstyrka i Afghanistan gällande en afghansk övergångsregering och dess uppgifter 

skriver utskottet: 

De [övergångsadministrationen och regeringen] skall vidare respektera Afghanistans 

internationella åtaganden, vilket innefattar ett deltagande i de internationella 

ansträngningarna för att bekämpa terrorism och olaglig droghandel inom och från 

Afghanistan. (Bet. 2001/02:UFöU2, s.8). 

Vidare hänvisar utskottet återigen till betänkande 2001/02:UFöU1:  

Utskottet framhöll även som ett grundläggande mål för säkerhets- och försvarspolitiken 

att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden. Vidare betonade utskottet i 

betänkandet att när det gäller den internationella delen av säkerhetspolitiken skall Sverige 

i samverkan med andra stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet, därigenom 

bidragande till ökad säkerhet i omvärlden och för oss själva. Dessa utskottets uttalanden 

har riksdagen sedermera ställt sig bakom. Att bidra till internationell fred och säkerhet är 

också en av Försvarsmaktens huvuduppgifter. […] Det internationella samfundet måste 
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engagera sig både kort- och långsiktigt för att bygga fred, säkerhet och utveckling i 

Afghanistan. (Bet. 2001/02:UFöU2, s.10). 

 

I protokoll 2001/01:54 från debatten gällande proposition 2001/02:60 Svenskt deltagande i en 

multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan valde Göran Lennermarker, Moderaterna, att 

uttala sig angående den humanitära biståndsinsatsen som Sverige skulle ställas inför:  

Det första steget för att bygga utveckling och även demokrati i landet är naturligtvis att 

etablera säkerhet. […] Den [den multinationella säkerhetsstyrkan] ska etablera säkerhet 

i Kabul med omgivande områden. (Prot. 2001/02:54, s.3).  

Göran Lennermarker fortsätter sedan:  

Det är en riskabel miljö i Kabul med omgivningar. Det finns minor och hög kriminalitet, 

vilket är naturligt i ett land som har en ohygglig fattigdom och instabilitet. (Prot. 

2001/02:54, s.4). 

4.1.2 Fortsatt svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan 

I propositionen (2002/03:21, s.7) är de humanitära aspekterna en aning återhållna och 

propositionen refererar mer eller mindre uteslutande till den föregående propositionen och 

dess presentation av humanitära biståndsinsatser från Sverige. Utöver ekonomiskt bistånd 

omnämns bland annat diplomati och politiskt samarbete, vilka kan antas utgöra tecknet 

gemenskap:  

De diplomatiska förbindelserna med Afghanistan har varit suspenderade sedan 

Sovjetunionens invasion 1979 men har nyligen återupptagits sedan Sverige ambassadör 

i Islamabad sidoackrediterats till Kabul. Sida har under hösten 2002 öppnat ett 

biståndskontor i Kabul, vilket är en sektion av ambassaden i Islamabad. (Prop. 

2002/03:21, s.6). 

I betänkande 2002/03:UFöU1 från Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet gällande 

propositionen ovan är det humanitära biståndsperspektivet i huvudsak frånvarande, men i ett 

särskilt uttalande från Allan Widman och Cecilia Nilsson Wigström, båda Folkpartister, 

kopplas säkerhet starkt till den humanitära biståndsaspekten och dessa ställer framförallt 

utveckling i fokus, vilket utgör en positiv association i kontexterna.  

Nationell säkerhet är en nödvändig förutsättning för effektivt humanitärt och 

demokratifrämjande bistånd och därmed för en social och ekonomisk utveckling av 

Afghanistan. (Bet. 2002/03:UFöU1, s.14–15). 
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I riksdagsdebatten gällande proposition 2002/03:21 uttalade sig Centerpartiets Eskil 

Erlandsson gällande centerpartiets syn på mänskliga rättigheter samt det svenska ansvaret 

avseende dessa: 

Det är min och Centerpartiets uppfattning att mänskliga rättigheter, demokrati och 

fredsfrämjande uppdrag hör ihop. Det går inte att dela på dessa faktorer. Mänskliga 

rättigheter och demokratisk samhällsstyrning är fredsfrämjande. Och i detta sammanhang 

måste enligt vår uppfattning Sverige ikläda sig sitt – och vårt – internationella ansvar. 

[…] Säkerhet och stabilitet är enligt min och, i detta fall, hela utskottets uppfattning en 

förutsättning för genomförandet av ett effektivt humanitärt bistånd och ett långsiktigt 

återuppbyggande av ett förstört land. (Prot. 2002/03:37, s.123).  

Sofia Nilsson Wigström, Folkpartiet, som sedan tidigare gjort ett särskilt uttalande i 

betänkandet gjorde det även i riksdagsdebatten. 

Det är ett tecken på att den religiösa fundamentalism fortfarande verkar som under flera 

år grovt kränkt de afghanska kvinnornas mänskliga rättigheter. […] Afghanistan angår 

oss. Vi har inte bara en skyldighet såsom medmänniskor att hjälpa det afghanska folket. 

I en globaliserad värld är vi beroende av varandra. (Prot. 2002/03:37, s.124). 

Anförare Erling Wälivaara, Kristdemokraterna:  

Efter en lång tid av sovjetisk krigföring, inbördeskrig och fundamentalistiskt talibanstyre 

har en demokratiseringsprocess påbörjats i Afghanistan. Det är viktigt att få ett slut på 

lidande, förtryck och kvinnoförnedring. (Prot. 2002/03:37, s.127). 

I propositionen (2002/03:21, s.4) omnämns talibanerna tidigt i dokumentet med hänvisning 

till hur dessa religiösa extremgrupper växt fram ur en period av våld och politisk oro, vilket i 

sin tur orsakat civilbefolkningens lidande. Den svenska regeringen menar i propositionen 

(2002/03:21, s.5) att den politiska processen i Afghanistan ”går åt rätt håll” men att 

säkerhetsläget är fortsatt försämrat, likaså den humanitära situationen med brist på mat och 

naturkatastrofer. Senare i dokumentet menar den svenska regeringen att säkerhetsläget i 

landet förbättrats sedan ISAF:s insats påbörjades, men att denna fortfarande är bristfällig.  

[…] men det förekommer fortfarande oroligheter på flera platser i landet. 

Motståndsfickor av taliban och utländska anhängare av terroristnätverket Al Qaida 

existerar alltjämt, framförallt i landets södra och östra delar. (Prop. 2002/03:21, s.6). 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2002/03:UFöU1 gällande 

Fortsatt svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan är i det stora 
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hela mycket inriktad mot den militära insatsen och hur denna har bidragit och ska fortsätta att 

bidra till att upprätta säkerhet. I betänkandedokumentet vidgas säkerhetsbegreppet en aning 

och börjar röra vid specifika företeelser som härrör säkerhet.  

I detta sammanhang spelar också en allt intensivare opiumodling en betydelsefull roll. 

Hanteringen gör lokala krigsherrar finansiellt oberoende, och i dess spår grasserar våld 

och kriminalitet. Detta är en destabiliserande faktor, inte bara i Afghanistan, utan i hela 

regionen. (Bet. 2002/03:UFöU1, s.14).  

Säkerhet får även en större tyngd i och med det frekventa användandet av begreppet.  

Nationell säkerhet är en nödvändig förutsättning för effektivt humanitärt och 

demokratifrämjande bistånd och därmed för en social och ekonomisk utveckling av 

Afghanistan. Därför anser FN att förbättrad säkerhet är av första prioritet, dock krävs 

naturligtvis att de biståndsinsatser som utlovats också infrias av det internationella 

samfundet. (Bet. 2002/03:UFöU1, s.14–15). 

Riksdagsdebatten (2002/03:37) följer samma trend som de två föregående dokumenten där 

säkerhetsbegreppet både vidgas och specificeras, ibland även i samma sammanhang – 

exempelvis avseende fundamentalism och dess påföljder (Prot. 2002/03:37, s.125). 

Riksdagsdebatten och de två föregående dokumenten vidgar säkerhetsbegreppet och gör att 

säkerhetsbegreppet i allt större utsträckning rör sig mot att beröra den humanitära 

biståndsdelen.  

4.1.3 Hur framställs humanitärt bistånd och säkerhet? 

Utifrån proposition 2001/02:60 och 2002/03:21, betänkande 2001/02:UFöU2 och 

2002/03:UFöU1, och protokoll 2001/01:54 och 2002/03:37 kan noden Humanitärt bistånd 

antas kunna associeras med tecken som mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred, demokrati, 

utveckling, gemenskap och framförallt säkerhet. Dessa utgör de positiva associationerna till 

noden. Dessa tecken kommer därmed att utgöra diskursens insida. De negativa tecken som 

kan associeras med noden Humanitärt bistånd är brott mot mänskliga rättigheter, icke-

demokrati, kvinnoförtryck, övergrepp, krig, fundamentalism och osäkerhet. Således kan dessa 

negativa associationer antas utgöra utsidan av diskursen. 

Baserat på de citat som här ovan representerar proposition 2001/02:60 och 2002/03:21, 

betänkande 2001/02:UFöU2 och 2002/03:UFöU1, och protokoll 2001/01:54 och 2002/03:37 

kan noden Säkerhet antas att positivt – vilka representerar insidan av diskursen – kunna 

associeras med tecken som demokrati, stabilitet, utveckling och fred. De negativa tecken – 

vilka representerar utsidan av diskursen – som kan komma att associeras med tecknen är icke-
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demokrati eller diktatur, terror, taliban, fundamentalism, instabilitet, oro, underutveckling, 

kriminalitet, drogexport, våld och krig. De två diskurserna, humanitärt bistånd och säkerhet 

överlappar till viss del varandra, vilket tydligt syns i ekvivalenskedjorna ovan.  

 

4.2 Maktkampen i diskursen 

I följande avsnitt kommer operationaliseringsfråga två att besvaras: Hur tar sig maktkampen 

uttryck i diskursen? 

Frågan har, som tidigare nämnt, för avsikt att blottlägga maktkampen och antagonismen 

mellan aktörerna för att förstå hur en eventuell diskursförskjutning skett. Den antagonistiska 

delen av Laclau och Mouffes metod syftar till att förstå kampen om makten för att konstruera 

(uppfattningen om) verkligheten.  

4.2.1 Maktkontexten 

Sverige har en lång och djupgående relation till Förenta Nationerna och är medlem sedan år 

1946, året efter FN grundades. Sverige har även vid fyra tillfällen suttit som icke-permanent 

medlem i FN:s säkerhetsråd (Andrews 2016, s.4). Medlemskapet i FN har sedan inträdet i 

organisationen varit mycket centralt i utformningen av den svenska utrikespolitiken och 

Sverige har riktat extra stor uppmärksamhet åt internationellt samarbete och att upprätthålla 

multilaterala system (Andrews 2016, s.1). Vid Sveriges inträde i Europeiska Unionen år 1995 

kom dock Sveriges engagemang i FN att ställas mot medlemskapet i EU och enligt Andrews 

(2016, s.1) fanns det å ena sidan dem som menade att Sveriges inflytande i FN hade minskat 

och å andra sidan fanns det dem som hävdar att chansen till ett svenskt inflytande i FN snarare 

ökade i och med EU-medlemskapet. På Regeringskansliets FN-sida kan följande läsas:  

Förenta nationerna utgör en central arena för Sveriges arbete med de globala 

utmaningarna. Genom FN bidrar Sverige till att förebygga konflikter, stödja 

fredsansträngningar, främja återuppbyggnaden av konfliktdrabbade stater, samt verka för 

nedrustning och ickespridning. FN utgör också en viktig kanal för Sveriges humanitära 

arbete och för våra ansträngningar för att bekämpa fattigdom, främja en hållbar 

utveckling och bekämpa klimatförändringarna. Stärkandet av folkrätten och främjandet 

av de mänskliga rättigheterna och jämställdhetsfrågorna är andra prioriterade områden 

för Sverige i FN. (Regeringskansliet 2015b). 
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Det svenska FN-medlemskapet har kommit att starkt präglat den svenska utrikes- och 

säkerhetspolitiken, vilket tydligt syns genom den konsensus som partierna uppnår gällande 

FN:s syfte, insatser samt Sveriges roll i det hela.  

 År 1994 till år 2006 regerade Socialdemokraterna, varav de senare tio åren med Göran 

Persson som statsminister, i en minoritetsregering. Minoritetsregeringen innebär att 

regeringen saknar majoritet i parlamentet och att regeringen tvingas därför att söka stöd hos 

andra partier, ibland oppositionspartier, för att driva genom sin politik (Nationalencyklopedin, 

U.Å).  

4.2.2 Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan 

Proposition 2001/02:60, vilken behandlar huruvida Sverige bör delta i en multinationell 

säkerhetsstyrka vilar i princip uteslutande på FN och de beslut fattas och de resolutioner som 

producerats i FN:s säkerhetsråd.   

Urban Ahlin, Socialdemokraterna, inleder med sitt anförande under riksdagsdebatten (Prot. 

2001/02:54) den 18 januari 2002. Urban Ahlin refererar starkt till FN:s agerande direkt efter 

den amerikanska invasionen, och Ahlin trycker hårt på FN:s beslut genom att använda ord 

som att FN enades om ett antal beslut (Prot. 2001/02:54, s.2). Vidare understryker Ahlin 

graden av konsensus som antas ha existerat bland deltagarna under konferensen i Bonn: 

Som alla deltagare i konferensen i Bonn förstår måste säkerheten upprätthållas för att ge 

denna nya interimsadministration en chans att förbättra situationen i Afghanistan. Därför 

uppdrog Bonnkonferensen åt FN att bemyndiga om en internationell säkerhetsstyrka för 

att säkra Kabul och dess omgivningar. (Prot. 2001/02:54, s.2). 

Ahlin fortsätter sitt anförande med hänvisa till Storbritannien, och inkluderar Sverige i en 

gemenskap med dessa.  

Storbritannien har meddelat sitt intresse och även fått acceptans för att leda denna insats 

i ett inledande skede. Storbritannien har inbjudit många länder, närmare ett tjugotal, och 

Sverige är ett av dessa inbjudna länder. (Prot. 2001/02:54, s.2). 

Anförare Ahlin hänvisar därefter till utskottets, det sammansatta utrikes- och 

försvarsutskottets där Ahlin ingår, betänkande och utlåtande avseende det svenska deltagandet 

i en multinationell säkerhetsstyrka, vilket utskottet ställer sig positiva till. Utskottet menar att 

det faller sig naturligt att Sverige bidrar till en FN-bemyndigad styrka eftersom detta ligger i 

linje med den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken ”och våra traditioner att stödja FN-
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resolutioner och de fredsfrämjande insatser som sker i världen på FN-mandat.” (Prot. 

2001/02:54, s.3). 

Moderaternas Göran Lennermarker (Prot. 2001/02:54, s.3) fortsätter med ett eget anförande 

där även Lennermarker hänvisar till britternas initiativtagande avseende initierandet av 

säkerhetsstyrkan. Göran Lennermarker (Prot. 2001/02:54, s.3) menar även att ”det är 

hedrande för Sverige att ha fått den förfrågan” gällande den brittiska inbjudan till Sverige att 

delta i styrkan. Göran Lennermarker avslutar sitt anförande med en avslutande reflektion, 

vilken kan antas syfta till en vilja att bemöta det internationella samfundets och FN:s 

förväntningar.  

Sverige måste skaffa sig en större kapacitet för fredsfrämjande insatser. Vi har något dalat 

i våra ambitioner. Det märks när man talar i FN och på andra håll att man förväntar sig 

mer av Sverige. (Prot. 2001/02:54, s.4) 

Vidare i debatten uttalar sig Vänsterpartiets Berit Johannesson, miljöpartisten Lars Ångström 

och Socialdemokraternas Karin Wegestål – vilka samtliga bifaller propositionen. Samtliga 

anförare hänvisar likt de två tidigare anförarna till FN, Sveriges åtaganden gentemot FN, 

förväntningarna på ett svenskt deltagande samt de resolutioner som bemyndigar insatserna. 

De tre senare anförarna skiljer sig dock en aning både från de två första men även den strikta 

linjen av att söka gemenskap med det internationella samfundet och framförallt FN och dess 

medlemmar. Karin Wegestål uttalar sig i riksdagen enligt följande:  

Jag ställer mig bakom förslaget och texten i betänkandet, men jag vill gärna ta upp en del 

av det som uteslutits, t.ex. USA:s bombningar av Afghanistan under snart fyra månader, 

att krigets konsekvenser förtigs – jag menar då bombkriget mot Afghanistan – och att 

Genèvekonventionen åsidosätts. (Prot. 2001/02:54, s.8) 

Wegeståls uttalande ovan står i en stark motsatsställning till det uttalande den 

socialdemokratiske partiledaren och statsminister Göran Persson (Aftonbladet 2010) gjorde 

den 7 oktober 2001 gällande den amerikanska invasionen och bombningen av Afghanistan. I 

uttalandet riktar statsministern sitt stöd för den amerikanska nationen och den amerikansk 

statens agerande. Konsensus uppnås, trots att vissa antagonistiska röster höjs, avseende 

propositionen och de förslags som i denna läggs fram.  

4.2.3 Fortsatt svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan 

Även proposition 2002/03:21, vilken behandlar det fortsatta svenska deltagandet i 

säkerhetsstyrkan i Afghanistan, är ett dokument som till stor del vilar på hänvisningar till FN 
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som organisation, säkerhetsrådets beslut och FN-resolutioner. I propositionen ges ett mycket 

omfattande utrymme till presentationen av FN:s förtjänster i fallet Afghanistan och hur dessa 

spelat ut. Uppmärksamhet ägnas också särskilt det internationella sammanhang och den 

internationella gemenskap som Sverige i insatsen fått ingå (Prop. 2002/03:21, s.5).   

Riksdagsdebatten som senare berörde Propositionen och betänkandet från sammansatta 

utrikes- och försvarsutskottet (2002/03:UFöU1) följer samma trend som propositionen och 

betänkandet.  

Anförare Eskil Erlandsson, Centerpartiet, belyser på ett positivt vid graden av konsensus som 

rådet inom riksdagen avseende propositionen och förslaget i denna:  

Jag kan, fru talman, med tillfredsställelse konstatera att det vid detta tillfälle liksom vid 

tidigare beslut i den här frågan råder enighet mellan riksdagens partier. Det är enighet om 

att Sverige bör delta i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan. (Prot. 2002/03:37, 

s.123). 

Avseende den svenska internationella säkerhetspolitiska agenda, påtalar Eskil Erlandsson 

(Prot. 2002/03:37, s.123), ”ska Sverige i samverkan med andra stater aktivt verka för fred och 

ökad säkerhet.”. Uttalandet sätter Sverige i ett större sammanhang, som varit en genomgående 

trend genom dokumenten som studerats: det internationella samfundet. Uttalandet sätter inte 

bara Sverige i ett sammanhang, det placerar också Sverige i en gemenskap med gemensamma 

mål. Även folkpartisten Cecilia Nilsson Wigström nämner upprepat det internationella 

samfundet och dess roll, samt Sveriges roll i detta (Prot. 2002/03:37, s.126). Nilssons 

Wigströms uttalanden bekräftar och stärker uppfattningen, både internt i Sverige och externt 

av exempelvis FN, av att Sverige förväntas ha en mycket central roll i omvärlden.  

Anförare Erling Wälivaara, Kristdemokraterna, sätter Sverige återigen i ett internationellt 

sammanhang, i en gemenskap som han menar ska bestå även i framtiden. Wälivaara fortsätter 

med att ge FN en stor legitimitet i sammanhanget, men tillskjuter även dessa ansvar för 

framtiden: 

Det internationella samfundet spelar en viktig roll och kommer också i framtiden att spela en 

viktig roll som garant för fred och stabilitet i Afghanistan. FN ska också stå som garant för den 

långsiktiga finansieringen av återuppbyggnaden av staten och statens grundläggande 

institutioner och funktioner […] (Prot. 2002/03:37, s.127). 
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I debatten är det mer eller mindre bara Vänsterpartiet som ställer sig utanför en total 

konsensus, likt i debatten som fördes avseende proposition 2001/02:60. Berit Johannesson 

påtalar återigen att vänsterpartiet ställer sig villiga att bifalla propositionen som behandlas, 

men att Vänsterpartiet återigen motsätter sig USA:s krigshandlingar i Afghanistan (Prot. 

2002/03:37, s.128). Berit Johannessons (Prot. 2002/03:37, s.128) anförande skiljer sig även 

från övriga anföranden i debatten eftersom hon även i denna debatt håller en stark linje 

avseende humanitärt bistånd, vilket är förhållandevis frånvarande i övriga anförares tal. Berit 

Johannesson driver dock sin humanitära linje samtidigt som även hon sätter Sverige i det 

internationella sammanhanget och gemenskapen.  

Sveriges och världssamfundets humanitära bistånd, demokratiutveckling och stöd för kvinnors 

delaktighet och påverkan måste, som jag sagt, pågå i många år. (Prot. 2002/03:37, s.129) 

4.2.4 Hur tar sig maktkampen uttryck i diskursen? 

Genomgående i dokumenten är att riksdagsledamöterna och anförarna som behandlat de två 

propositionerna, och därefter genom betänkande eller i debatt uttalar sig, uppnår en hög grad 

av konsensus för de förslag och beslut som föreligger avseende det svenska deltagandet i 

säkerhetsstyrkan såväl som det fortsatta deltagandet i densamma. Tydliga hänvisningar görs 

till ett svenskt åtagande gentemot omvärlden.  

För första gången uppträder nu världssamfundet samlat i ansträngningarna att 

åstadkomma fred i Afghanistan. (Prop. 2001/02:60, s.4). 

Mouffe (2008, s.67) har pekat på farorna med den liberala demokratimodellen eftersom denna 

uppmuntrar till konsensus, vilket gör att politiker och beslutsfattare aktivt söker konsensus. 

Konsekvenserna av konsensussökandet och demokratimodellens apolitiska natur leder till att 

aktörer med antagonistiska åsikter utestängs från systemet och att missnöjesgrupperingar 

uppstår utanför systemet, vilket gör att den antagonistiska aktören blir illegitim. I takt med att 

illegitima antagonister utestängs ökar konsensus i systemet (Mouffe 2008, s.67). Den höga 

grad av konsensus som råder inom regering och riksdag, samt utskott, i denna fråga kan antas 

härröra just till den liberala demokratimodell som såväl Sverige efterlever men även FN i 

detta fall. Även om vänsterpartiets företrädare Berit Johannessen (Prot. 2002/03:37, s.128) till 

viss del kom att frångå den generella politiska linjen i det aktuella materialet gällande USA – 

vilket i huvudsak verkar vara att inte nämna USA eller att åtminstone inte göra det i kritiska 

ordalag – uppnås konsensus gällande framlagd proposition och dess innehåll. I materialet 

framgår det inte huruvida någon aktör blir illegitim eller antagonistisk, men eftersom en 
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mycket hög grad av konsensus uppnås inom berörd politisk aktörssfär kan man anta att 

antagonister finns i form av exempelvis motståndare till en svensk inblandning i kriget. Den 

starka hänvisningen som återkommande görs gentemot FN och dess beslut kan antas vara i 

syfte att stärka den egna legitimiteten och graden av konsensus.  

 

4.3 Förskjutning i diskursen  

I avsnittet som följer avses fråga tre behandlas: Förekommer en diskursförskjutning? 

I avsnittet avser studien att undersöka och presentera huruvida en diskursförskjutning 

förekommit i afganistandiskursen, från ett humanitärt biståndsperspektiv till ett 

säkerhetsperspektiv. Tidigare avsnitt bör även dessa tas i beaktan för att en komplett helhet 

ska framträda. Frågan avses att besvaras i avsnitt 5, Slutsats.  

4.3.1 Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan 

I proposition 2001/02:60 motiverar författarna ett svenskt deltagande i en multinationell 

säkerhetsstyrka framförallt med ett humanitära aspekter, vilket också är ett genomgående 

tema i såväl betänkandet och debatten som efterföljer. Propositionen inleds med en kortare 

redogörelse över det rådande läget i Afghanistan, där propositionen bland annat presenterar 

följderna av både det politiska- och säkerhetsläget i landet:  

Tidigare försök att sätta stopp för tjugo år av väpnade konflikter i Afghanistan har 

misslyckats. För första gången uppträder nu världssamfundet samlat i ansträngningarna 

att åstadkomma fred i Afghanistan. (Prop. 2001/02:60, s.4).   

[…] Under perioden förekom omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och 

Afghanistans befolkning led svårt av kriminalitet och laglöshet. […] Med taliban och den 

väpnade konflikten följde allt allvarligare brott mot mänskliga rättigheter och 

överträdelser av den humanitära rätten […] (Prop. 2001/02:60, s.5).   

Vidare i propositionen redogörs det för den akuta humanitära situation som den afghanska 

befolkningen befinner sig i, trots åratal av mycket stora och omfattande svenska 

biståndsinsatser i landet (Prop. 2001/02:60, s.5–6).  

Även om den politiska utvecklingen på många sätt går i rätt riktning befinner sig upp till 

sex miljoner afghaner (av en befolkning på drygt 20 miljoner) i en nödsituation med 

mycket lite eller ingen mat för dagen. Mer än en miljon människor är internflyktingar. 

(Prop. 2001/02:60, s.5).   
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Ett förbättrat säkerhetsläge är en förutsättning för att effektivt bistånd ska kunna 

genomföras i landet. En multinationell säkerhetsstyrka placerad i Kabul kan bidra till en 

stabilisering av det politiska klimatet och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad 

säkerhet i hela landet. (Prop. 2001/02:60, s.6).   

I propositionen omnämns, enligt citat ovan, säkerhet som en förutsättning för framförallt 

politisk stabilitet och i sin tur ett lyckats humanitärt biståndsarbete. Det humanitära biståndet 

och mänskliga rättigheter utläses i det stora hela vara det absoluta målet i propositionen 

gällande att en svensk säkerhetsstyrka bör ställas till internationellt förfogande i Afghanistan.  

Betänkande 2001/02:UFöU2 som följer propositionen, vilken behandlats av sammansatta 

utrikes- och försvarsutskottet, följer i stor utsträckning samma trend som propositionen: 

Utskottet vill även erinra om den stora betydelse som det humanitära biståndet har för 

den afghanska folkförsörjningen. Ett förbättrat säkerhetsläge är också en förutsättning för 

att ett effektivt bistånd skall nå de behövande människorna i landet. (Bet. 

2001/02:UFöU2, s.7).  

Kort därefter flyttar utskottet, i det skriftliga betänkandet, biståndsperspektivet allt närmre 

säkerhetsfrågan, och gör dessa mer eller mindre beroende av varandra:  

Regeringen framhåller i propositionen att humanitärt bistånd kommer att vara nödvändigt 

i Afghanistan under överskådlig framtid med rehabilitering och återuppbyggnad som 

parallella processer. Utskottet delar denna bedömning liksom att en svårighet för att 

kunna nå ut till de behövande människorna är ett fortsatt utsatt och oförutsägbart 

säkerhetsläge. (Bet. 2001/02:UFöU2, s.7). 

I betänkandet (2001/02:UFöU2, s.8) hänvisar utskottet till ett tidigare uttalande avseende läget 

i Afghanistan, vilket återfinns i betänkande 2001/02:UFöU1, vilket riksdagen ställt sig 

bakom. I betänkandet behandlar biståndsaspekten i första hand det afghanska folket, vilket 

menas avhängt på säkerhetsaspekten. Den säkerhetsaspekt som presenteras menas i första 

hand beröra den afghanska befolkningen och biståndsperspektivet. I betänkande 

2001/02:UFöU2 hänvisar man till utskottets föregående betänkande och citerar även därur:  

Det är nödvändigt att bistå det afghanska folket när det gäller de omedelbara behoven. 

Folket i Afghanistan har genomlidit krig och förtryck under många år. De har varit gisslan 

hos en icke-demokratisk regim. Kvinnor och barn har varit värst utsatta. Kvinnor har 

förvägrats sjukvård och arbete och flickor har efter tolv års ålder förvägrats rätten att gå 

i skola. Den talibanska regimen har grovt brutit mot de mänskliga rättigheterna. På kort 
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sikt är det enligt utskottets uppfattning viktigt att skapa grundläggande säkerhet och 

trygghet för befolkningen i Afghanistan. En del i denna uppgift kan vara att en 

internationell styrka bistår afghanska ledare att upprätthålla säkerheten för befolkningen 

i landet och skapa förutsättningar för en mer långsiktig politisk process. […] Den 

humanitära situationen i landet är akut. […] Insatser för att bistå det afghanska folket 

med att återuppbygga samhället är också en viktig uppgift för FN och dess 

medlemsländer. Att skapa ett fredligt samhälle kräver en politisk process som mynnar ut 

i en bred regering med representation för alla folkgrupper i landet och som skapar grund 

för en demokratisk utveckling och ett samhälle där respekten för de mänskliga 

rättigheterna står i centrum. Skydd av kvinnors rättigheter och kvinnors deltagande i 

samhällets alla funktioner bör i detta arbete stå högt på dagordningen. En omfattande 

avväpning och förstöring av vapen – särskilt handeldvapen – måste äga rum för att skapa 

säkerhet i vardagen för människorna i Afghanistan. De många afghanska soldaterna 

måste demobiliseras och integreras i samhället vilket är en process som vanligtvis tar 

lång tid att genomföra. Utländska soldater som strider på talibanernas sida måste 

avväpnas. (Bet. 2001/02:UFöU2, s.8).  

I betänkandet understryks även Sveriges roll i det internationella samfundet, och även den 

folkrättsliga aspekten av svensk utrikes- och försvarspolitik.   

Utskottet anser, liksom regeringen, att det är naturligt för Sverige att delta i en 

multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan. Det internationella samfundet måste 

engagera sig både kort- och långsiktigt för att bygga fred, säkerhet och utveckling i 

Afghanistan. […] Utskottet konstaterar att för Sveriges vidkommande skall den 

folkrättsliga grunden för en svensk militär insats i annat land utgöra ett beslut av FN:s 

säkerhetsråd. Detta ligger i linje med Sveriges utrikespolitik och vår syn på folkrättens 

betydelse. (Bet. 2001/02:UFöU2, s.8). 

I betänkandet hänvisas det specifikt till propositioner rörande Sveriges internationella mål 

samt arbetet för den egna säkerheten genom den internationella:  

Utskottet framhöll även som ett grundläggande mål för säkerhets- och försvarspolitiken 

att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden. Vidare betonade utskottet i 

betänkandet att när det gäller den internationella delen av säkerhetspolitiken skall Sverige 

i samverkan med andra stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet, därigenom 

bidragande till ökad säkerhet i omvärlden och för oss själva. Dessa utskottets uttalanden 

har riksdagen sedermera ställt sig bakom. (Bet. 2001/02:UFöU2, s.10). 

I debatten som följde propositionen och betänkandet inleder socialdemokraten Urban Ahlin 

med sitt anförande:  
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Afghanistans befolkning har under många decennier lidit av svåra umbäranden. 

Konflikter, intoleranta regimer, ockupationer, väpnade konflikter, talibanregim – listan 

kan göras lång över de umbäranden som den afghanska befolkningen har fått lida under. 

(Prot. 2001/02:54, s.2).  

Ahlin fortsätter:  

Det kan inte nog understrykas att Afghanistans befolkning har ett oerhört stort behov av 

humanitärt bistånd. Möjligheterna att genomföra ett långsiktigt bistånd och ett långsiktigt 

återuppbyggnadsarbete i Afghanistan hänger på hur säkerheten i landet kan garanteras. 

[…] Denna säkerhetsstyrka kommer i det långa loppet att leda till att det humanitära 

biståndet och det återuppbyggnadsarbete som måste till i Afghanistan kan garanteras. 

(Prot. 2001/02:54, s.3). 

Moderaten Göran Lennmarker är en av de aktörer som i debatten håller ett anförande där han 

för det humanitära biståndsperspektivet närmre säkerhetsperspektivet, bland annat i början av 

sitt anförande:  

Det första steget för att bygga utveckling och även demokrati i landet är naturligtvis att 

etablera säkerhet. (Prot. 2001/02:54, s.3).  

Även Berit Johannesson (Prot. 2001/02:54, s.5), vänsterpartiet, tar i sitt anförande en stark 

utgångspunkt i mänskliga rättigheter och bistånd som ett absolut måste för det afghanska 

folket, och att säkerhet är en förutsättning för att uppnå detta. Johannessen lägger i sitt 

anförande en stor vikt vid kvinnor och barns rättigheter, och framförallt genderperspektivets 

effekter på långsiktig mänsklig trygg- och säkerhet, vilket är i linje med partiets politik.  

När en väpnad konflikt övergått i en uppbyggnadsfas osynliggörs ofta kvinnors och barns 

behov. Därför ska man konsekvent analysera konflikter och återuppbyggnaden efter krig 

ur ett könsperspektiv, för att på så sätt kunna finna mer effektiva och verksamma metoder 

för konfliktlösningar, som kan skapa förutsättningar för en varaktig fred. Det är vad 

Afghanistans befolkning behöver. 

[…] 

För att den humanitära hjälpen ska fungera effektivt krävs således under en övergångstid 

någon form av ordningsmakt som kan svara för hjälptransporter och människors säkerhet. 

(Prot. 2001/02:54, s.5). 
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Även miljöpartiets Lars Ångström (Prot. 2001/02:54, s.6) följer i sitt anförande en likande 

trend som både propositionen och betänkandet håller: att humanitärt bistånd är en 

förutsättning för säkerhet, och vice versa.  

Afghanistan är världens fattigaste, världens mest minerade och förmodligen också 

världens mest sönderbombade land. Det afghanska folket har lidit under en lång sovjetisk 

ockupation under en stor del av 80-talet, har lidit under olika terrorvälden och nu de 

senaste sex åren lidit under den talibanska terrorregimen. Behoven för det afghanska 

folket är i dag enorma: behovet av medicin och läkarvård, behovet av skolor och 

utbildning, behovet av att hela befolkningen garanteras de mänskliga rättigheterna, 

behovet av ett fungerande rättsväsende, behovet av civil fungerande infrastruktur, 

behovet av demokratiska institutioner. Förutsättningarna för en långsiktig utveckling och 

ett tillgodogörande av de här behoven är naturligtvis säkerhet för den interimsregering 

som har tillsatts i Kabul. (Prot. 2001/02:54, s.6). 

Ångströms anförande skiljer sig dock på en specifik punkt från övriga anförares linje och 

även från det som tidigare presenterats i proposition och betänkande. Ångström förstärker 

med sitt uttalande, nedan, distinktionen mellan ”vi och dem”. Anförandet skapar ett vi där 

Sverige ingår i det internationella samfundet vilket helt och hållet särställs från Afghanistan 

och Balkan, med andra ord länder som är drabbade av konflikter och terrorism. Samtidigt som 

Ångström utmålar ett ”vi och dem” definierar han även det internationella samfundets roll i 

världen, som något som besitter ett ansvar mot ”dem” och dessutom står i motsats till ”dem”. 

Utmålandet av distinktionen leder även till att det internationella samfundet kan antas 

associeras med mänskliga rättigheter, demokrati och fred – medan motparten, Afghanistan i 

detta fall, associeras med terror, mänskligt lidande och krig. Ångström framställer även ämnet 

på ett annat sätt än tidigare gjorts då han flyttar fram säkerheten för det internationella 

samfundet, hotet mot detta och nödvändigheten i att eliminera och förebygga hotet. Ångström 

rör sig därför bort från riksdagens linje med säkerhet som en aspekt främst för det afghanska 

folkets skull, mot säkerhet som en aspekt även för det internationella samfundets, och 

Sveriges, del.  

Jag tycker också att det är viktigt att se den internationella styrkan och Sveriges bidrag i 

den som ett kvitto på att vi faktiskt har misslyckats från det internationella samfundet. Vi 

har misslyckats med att förebygga terrorism. Vi har misslyckats med att förebygga 

väpnade konflikter. Det här är ett av resultaten av ett ganska kompakt ointresse för det 

afghanska folkets behov efter den sovjetiska ockupationen. Väldigt lite engagemang har 

riktats mot Afghanistan, och det har utgjort förutsättningarna för både den terror som 
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talibanregimen har utövat och att Afghanistan som territorium har kunnat bli tillhåll för 

terrororganisationer i den omfattning som vi nu har sett, och vad det sedan har lett till.  

Det är viktigt att ta de här kvittona på misslyckande som vi har fått de senaste 

decennierna, inte bara i Afghanistan utan också i vår egen världsdel nere på Balkan, som 

en uppmaning åt oss att forma såväl utrikes- som säkerhetspolitik i en vidare bemärkelse 

till att mer fokusera på förebyggande arbete. Att förebygga terrorism och att förebygga 

konflikter så att de inte kan leda till väpnade konflikter, och så att de inte kan leda till 

terrororganisationer som kan hota nationer över hela klotet: det måste vara uppgiften för 

våra länders säkerhetspolitik. (Prot. 2001/02:54, s.7). 

4.3.2 Fortsatt svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan 

I de tre dokument, proposition 2002/03:21, betänkande 2002/03:UFöU1 och protokoll 

2002/03:37, som efterföljer de nyss behandlade dokumenten kan en avvikande trend 

identifieras. I proposition 2002/03:21 (s.4) görs tidigt i dokumentet en tydlig distinktion 

mellan ett vi och ett dem, där Sverige ingår i den gemenskap som FN företräder – ett 

internationellt samfund – och Afghanistan pekas ut som den utomstående aktören, något det 

internationella samfundet har makt att fatta beslut om.  

Den USA-ledda koalitionens insatser i Afghanistan bidrog till maktförändringar vilket i 

sin tur skapade förutsättningar för den överenskommelse om Afghanistans politiska 

framtid som slöts i Bonn […]. (Prop. 2002/03:21, s.4). 

Vidare i propositionen omnämns säkerhet i förhållande till humanitära problem på sätt som 

prioriterar säkerhetsaspekten:  

Även om den politiska utvecklingen på många sätt går i rätt riktning är säkerhetsläget i 

landet ett stort problem. Likaså är den humanitära situationen fortfarande besvärlig med 

svår matbrist i otillgängliga delar av landet. (Prop. 2002/03:21, s.5). 

I propositionen omnämns humanitära frågor och bistånd i liten utsträckning, och föregås i 

princip uteslutande av framhållandet av säkerhetsfrågan och dess komponenter, så som hot 

från terrorgrupper, maktspel och militära åtgärder.  

Säkerhetssituationen har förbättrats framför allt i Kabul sedan den internationella 

säkerhetsstyrkan etablerades, men det förekommer fortfarande oroligheter på flera platser 

i landet. Motståndsfickor av taliban och utländska anhängare av terroristnätverket Al 

Qaida existerar alltjämt […]. (Prop. 2002/03:21, s.5). 

Regeringen presenterar slutligen en sammanfattning av bakgrunden till sitt förslag:  
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Det största hotet mot en fortsatt positiv utveckling i Afghanistan är ett fortsatt allvarligt 

och oförutsägbart säkerhetsläge. Säkerhetsläget måste göra det möjligt för den nya 

övergångsadministrationen att verka och konsolidera freden. Samtidigt måste invånarna 

i Afghanistan kunna garanteras ett minimum av säkerhet. Säkerhet och stabilitet är också 

en förutsättning för genomförandet av ett effektivt humanitärt bistånd och långsiktig 

återuppbyggnad. Utan dessa komponenter riskerar Afghanistan att återgå till kaos och 

konflikt. (Prop. 2002/03:21, s.5). 

I betänkandet (2002/03:UFöU1, s.6) framhålls en ny aspekt av säkerhetsfrågan – nämligen de 

svenska soldaternas säkerhet i insatsen, där svenskar och svenska intressen framställs som 

direkt hotade av situationen i Afghanistan.  

De hot som bedöms mest framträdande utgörs av minor och andra odetonerade 

stridsmedel som kan finnas inom operationsområdet, vanlig kriminalitet och kriminella 

handlingar av odisciplinerade styrkor samt risken för terroristangrepp. (Bet 

2002/03:UFöU1, s.6).  

I bakgrunden framhålls fortsatt ett starkt perspektiv av säkerhetsproblematiken med 

internationell prägel, bland annat omnämns säkerhetsrådets rapport ”om läget i Afghanistan 

och konsekvenserna för internationell fred och säkerhet” (Bet 2002/03:UFöU1, s.6). Även i 

detta betänkande väljer utskottet att hänvisa till tidigare citerat stycke om Sveriges 

internationella mål och åtaganden för den internationella säkerheten, och explicit upprepas att 

Sverige ska genom ”samverkan med andra stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet, 

därigenom bidragande till ökad säkerhet i omvärlden och för oss själva.” (Bet 

2002/03:UFöU1, s.11). I betänkandet blir de delar som berör humanitärt bistånd allt mindre 

framstående än i det föregående betänkandet, och en allt mer omfattande uppmärksamhet 

ägnas de militära teknikaliteter som förekommer – bland annat med hänvisning till Sveriges 

roll i den internationella kampen mot terror (Bet 2002/03:UFöU1, s.8). 

Det dokument som i allra störst utsträckning pekar på att någon form av diskursförskjutning 

förekommit är protokoll från riksdagsdebatten, protokoll 2002/03:37. Centerpartiets anförare 

Eskil Erlandsson (Prot. 2002/03:37, s.123) inleder debatten med att bland annat prata om FN:s 

mandat vilket tillåter fredsframtvingande åtgärder och användandet av våldsmedel i syfte att 

hantera situationen i Afghanistan med hänvisning till följande:  

Det är min och Centerpartiets uppfattning att mänskliga rättigheter, demokrati och 

fredsfrämjande uppdrag hör ihop. Det går inte att dela på dessa faktorer. Mänskliga 

rättigheter och demokratisk samhällsstyrning är fredsfrämjande. Och i detta sammanhang 
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måste enligt vår uppfattning Sverige ikläda sig sitt – och vårt – internationella ansvar. 

(Prot. 2002/03:37, s.123). 

Eskil Erlandsson flyttar därmed biståndsdiskursen, avseende demokrati och mänskliga 

rättigheter, allt närmre säkerhetsdiskursen som bland annat utgörs av ett antagande om att fred 

förekommer. Erlandsson fortsätter sedan sitt tal med att föra samma resonemang som tidigare 

förts i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiska diskursen, att Sveriges uppgift är att verka 

för internationell fred och säkerhet, och ”därigenom [internationellt samarbete] bidrar vi till 

ökad säkerhet i omvärlden men också för oss själva.” (Prot. 2002/03:37, s.123). Anförare 

Erlandsson sätter återigen säkerhet och stabilitet som en absolut förutsättning för att 

humanitärt bistånd ska lyckas:  

Säkerhet och stabilitet är enligt min och, i detta fall, hela utskottets uppfattning en 

förutsättning för genomförandet av ett effektivt humanitärt bistånd och ett långsiktigt 

återuppbyggande av ett förstört land. (Prot. 2002/03:37, s.124). 

Cecilia Nilsson Wigström, Folkpartiet, håller inledningsvis i sitt anförande en stark linje 

avseende den humanitära biståndsfrågan och anförandet är till en stor del riktat på det svenska 

bidragets inriktning på utvecklingsarbete och fortsättningen på ”det inledande 

säkerhetsarbetet” (Prot. 2002/03:37, s.125). Vidare in i Nilsson Wigströms tal görs tydliga 

kopplingar mellan problem relaterade till humanitärt bistånd och de säkerhetsproblem som 

finns i landet. Bland annat omnämns opium som en destabiliserande faktor i Afghanistan och i 

dess närområde (Prot. 2002/03:37, s.125). Även Nilsson Wigström flyttar den humanitära 

biståndsdiskursen närmre säkerhetsdiskursen:  

Utan fred och säkerhet undermineras ett effektivt, humanitärt och demokratifrämjande 

bistånd. Afghanistans långsiktiga sociala och ekonomiska utveckling står på spel när 

säkerhetsläget nu försämras. (Prot. 2002/03:37, s.125). 

Efter uttalandet ovan riktar Nilsson Wigström sitt fortsatta anförande mer eller mindre 

uteslutande mot en säkerhetsfråga och en angelägenhet för svensk säkerhet.  

Afghanistan angår oss. Vi har inte bara en skyldighet såsom medmänniskor att hjälpa det 

afghanska folket. I en globaliserad värld är vi beroende av varandra. Vi påverkas av det 

som sker i Afghanistan. EU har tagit emot 100 000 asylsökande från landet. (Prot. 

2002/03:37, s.126). 

Nilsson Wigström fortsätter sedan gällande det opium som hon tidigare nämnde som en risk 

för Afghanistan och dess närområde:  
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Jag nämnde nyss opiumproduktionen. Opium görs om till heroin och säljs på gatorna i 

Europa. Under talibanregimen kom 80 % av allt heroin som såldes i Europa från 

Afghanistan. (Prot. 2002/03:37, s.126). 

I sitt anförandes slutskede understryker Nilsson Wigström att Afghanistan inte bara är en ren 

biståndsangelägenhet för svenskt intresse, utan också är ett direkt och potentiellt hot mot 

Sverige – och att svenskt engagemang i freden och stabiliteten därför är av intresse, för den 

egna säkerheten.  

Vi berörs också av Afghanistan när det gäller vår säkerhet. Säkerheten för Sverige hänger 

inte bara på vårt närområde. Hotbilden är förändrad och utgörs numera bland annat av 

miljöförstöring och terrorism. […] Vi kan inte utesluta att Afghanistan återigen blir ett 

land som härbärgerar terrorister. (Prot. 2002/03:37, s.126). 

Erling Wälivaara, Kristdemokraterna, stärker återigen distinktionen mellan det internationella 

samfundet, där Sverige ingår, och Afghanistan, till största del med hänvisning till 

säkerhetsfrågor som skapar förutsättning för mänskliga rättigheter och fred. Wälivaara säger 

bland annat att ”hoten mot arbetet för att nå demokrati och mänskliga rättigheter i 

Afghanistan är många” (Prot. 2002/03:37, s.127) vilket starkt sammankopplar de två 

diskurserna humanitärt bistånd och säkerhet.  

[…] förhoppningsvis kommer den försonings- och återuppbyggnadsprocess som tog sin 

början för ungefär ett år sedan i Kabul att leda till att landet kan byggas upp till en 

fungerande stat, en stat med respekt för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. […] 

Det internationella samfundet spelar en viktig roll och kommer också i framtiden att spela 

en viktig roll som garant för fred och stabilitet i Afghanistan. (Prot. 2002/03:37, s.127). 

 

5. Slutsats 

5.1 Diskussion 

Den svenska afghanistanpolitiken avseende biståndsdiskursen har inte, som i fallet 

Storbritannien och Afrika (Abrahamsen 2005, s.59), uppstått först i kontexten Kriget mot 

terrorismen utan existerade redan innan – vilket också noggrant redogörs för genomgående i 

de talakter som studerats. Utifrån Abrahamsens (2005, s.55) och Köpenhamnsskolans 

teoritolkning av säkerhetiseringsteorin anses den svenska regeringen och riksdagen vara den 

säkerhetiserande aktören i detta fall, vilken tar säkerhetiserande steg i 
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säkerhetiseringsprocessen. Vidare har studien som tidigare nämnt ej för avsikt att avgöra 

huruvida säkerhetiseringsteorins olika kriterier uppfylls eller ej, vilket är viktigt att ha i åtanke 

då följande avsnitt läses. Riksdagen och regeringen bedöms vara den säkerhetiserande aktören 

till följd av den sociala och politiska struktur som råder i Sverige, vilken tillåter aktören 

framföra sina talakter, vilka anses legitima och viktiga att hörsamma av publiken, och där 

genom ta säkerhetiserande steg för att slutligen motivera en extraordinär handling vilket är 

”målet” för en säkerhetiseringsprocess (Buzan, Wæver & de Wilde 1998, s.32). Enligt 

Abrahamsen (2005, s.59) kan Storbritannien ej anses ha säkerhetiserat kontinenten Afrika 

utifrån den strikta och traditionella Köpenhamnsskolan då inga extraordinära handlingar 

vidtagits eftersom Storbritanniens åtgärder fortfarande ligger inom ramen för liberala och 

demokratiska värderingar och normer. I fallet Sverige och dess afghanistandiskurs kan en 

liknande förekomst identifieras, att Sverige enligt den strikta Köpenhamnsskolan ej 

fullständigt säkerhetiserat Afghanistan. I Sverige, precis som i Storbritannien, har inga 

extraordinära åtgärder, som ligger utanför den demokratiska och liberala normramen, 

vidtagits. Att sända väpnade säkerhetsstyrkor till ett land skulle eventuellt kunna anses 

extraordinärt, men i det svenska fallet ligger handlingen helt i linje med det svenska FN-

engagemanget (Andrews 2016, s.1), där man har en lång tradition av såväl internationellt 

biståndsarbete som fredsfrämjande insatser med väpnade styrkor (Regeringskansliet 2015b). 

Möjligen hade det mandat som den svenska säkerhetsstyrkan hade att tillgå, i form av 

fredsframtvingande åtgärder och användandet av våldsmedel (Prot. 2002/03:37, s.123), 

kunnat ses som extraordinära åtgärder – om det inte hade varit för att Sverige tidigare deltagit 

i Peace Enforcement-insatser, fredsframtvingande, under FN-flagg bland annat i Somalia år 

1993–1995 (Försvarsmakten 2008). Alltså faller även denna form av åtgärd och insats inom 

ramen för den svenska demokratiska och liberala normen.  

Abrahamsen (2005, s.57) menar att säkerhetiseringsprocessen inte enbart kan studeras utifrån 

talakter, utan att dessa även måste förstås i en kontext – i båda studierna är kontexten som 

avses Kriget mot terrorismen. I Abrahamsens (2005, s.59) studie visar hon på att 

Storbritanniens diskurs förskjutits från en humanitär bistånds- och utvecklingsfråga, där 

normalläge råder, till en säkerhetsdiskurs inom kontexten Kriget mot terrorismen där 

extraordinära handlingar får utrymme – även om dessa inte vidtas. I det svenska fallet kan ett 

liknande skeende identifieras, där den inledande diskursen avseende Afghanistan mer eller 

mindre uteslutande rör humanitärt bistånd och utveckling för att sedan allt mer förskjutas mot 

och sammanvävas med en säkerhetsdiskurs sprungen ur kontexten Kriget mot terrorismen och 
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hur den underutvecklade staten kan komma att bli ett hot mot Sverige, precis som i 

Abrahamsens studie avseende Storbritannien. Den svenska afghanistandiskursen berör mer 

eller mindre bara, liksom i fallet Storbritannien, humanitära bistånds- och utvecklingsfrågor 

till en början, där den säkerhet som nämns syftar till att säkerställa humanitärt bistånd och 

utveckling i landet (Prop. 2001/02:60, s.6): Ett förbättrat säkerhetsläge är också en 

förutsättning för att ett effektivt bistånd skall nå de behövande människorna i landet (Bet. 

2001/02:UFöU2, s.7).  

Vid ett flertal tillfällen omnämns det internationella samfundets, ibland i form av FN, roll och 

ansvar gentemot Afghanistan. Bland annat skriver sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 

att ”Det internationella samfundet måste engagera sig både kort- och långsiktigt för att bygga 

fred, säkerhet och utveckling i Afghanistan” (Bet. 2001/02:UFöU2, s.10). Det engagemang 

och bistånd som tidigt i diskursen presenteras syftar till humanitära aspekter och fokuserar till 

största del på landet Afghanistan och dess civilbefolkning, utvecklingen av landet och 

framtiden för befolkningen. Det svenska skapandet av biståndsdiskursen och skapandet av 

den svenska rollen i det internationella samfundet återfinns även i de talakter från New 

Labour som Abrahamsen valt att studera. Tony Blair utpekar Storbritannien som en del av det 

internationella samfundet och dess ansvar gentemot den underutvecklade kontinenten Afrika 

avseende inrättande av demokrati och upprätthållande av mänskliga rättigheter (Abrahamsen 

2005, s.55). I båda fallen görs tydliga kopplingar till att respektive land ingår i en gemenskap, 

till följd av globaliseringen, och att detta internationella samfund har åtaganden gentemot de 

länder som inte ingår i denna gemenskap. Distinktionen mellan ”vi” och ”dem” görs tidigt i 

det svenska fallet, och är därefter en genomgående trend i diskursen: Vi har inte bara en 

skyldighet såsom medmänniskor att hjälpa det afghanska folket. I en globaliserad värld är vi 

beroende av varandra (Prot. 2002/03:37, s.124). De svenska utrikes- och säkerhetspolitiska 

målen menas tidigt i diskursen ligga i linje med ett deltagande i internationella insatser för att 

på ett solidariskt sätt främja fred i världen. Det internationella samarbetet för fred och 

insatserna som avses kan antas syfta till att riktas till mot stater som ställs utanför det 

internationella samfund där Sverige ingår – staterna utanför det internationella samfundet blir 

därför ett ”dem”. Miljöpartisten, bland andra, Lars Ångström tydliggjorde distinktionen 

mellan ”vi och dem” ytterligare genom att särställa Sverige från exempelvis Afghanistan och 

Balkan, länder som härjas av krig och terrorism och därför skiljer sig från det internationella 

samfundet (Prot. 2001/02:54, s.6). Sveriges och det internationella samfundets, ”vi:ets”, roll 

blir därför extra tydlig i kontrast till ”dem” – att vi bär ett ansvar gentemot dem. Det 
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internationella samfundet förknippas enligt den svenska diskursen med mänskliga rättigheter, 

demokrati, fred och gemenskap medan motparten, Afghanistan, förknippas med terrorism, 

mänskligt lidande och krig. I fallet Storbritannien förekommer en liknande distinktion mellan 

”vi och dem”, vilket tar sig uttryck i premiärminister Tony Blairs utmålande av ”någon 

annanstans”, i det fallet Afrika (Abrahamsen 2005, s.68). Blairs definition av ”vi” tydliggörs i 

talakter där han utmålar det internationella samfundet som att det utgörs av stater vilka aktar 

rättvisa, antas besitta sunt förnuft och vidsynthet (Abrahamsen 2005, s.59). Denna definition 

skapar ett starkt motsatsförhållande till ”dem”, det vill säga Afrika, som då kan antas vara det 

internationella samfundets motsats och därför inte passar in i den normativa gemenskapen 

(Abrahamsen 2005, s.69). På ett liknande sätt särställer Erling Wälivaara Sverige och det 

internationella samfundet från Afghanistan genom att framhålla en förhoppning om att 

försonings- och återuppbyggnadsprocessen som det internationella samfundet initierade 

kommer ”att leda till att landet kan byggas upp till en fungerande stat, en stat med respekt för 

mänskliga rättigheter, frihet och demokrati.” (Prot. 2002/03:37, s.127). Abrahamsen (2005, 

s.66) påvisar i sin artikel hur ”dem”, Afrika i Abrahamsens studie – och Afghanistan i denna 

studie, utgörs av stater som ses som ”misslyckade stater” avseende underutveckling och 

konflikt. New Labours talakter avseende misslyckade stater för diskursen allt längre mot ett 

säkerhetsperspektiv, bland annat genom utpekandet av dessa stater som ”kaos-zoner” där 

terrorism och kriminalitet får härja fritt (Abrahamsen 2005, s.66). Den svenska diskursen 

följer en liknande trend i utpekandet av Afghanistan som en misslyckad stat. Avsaknaden av 

respekten för mänskliga rättigheter, frihet och demokrati gör att Afghanistan ställs i ett 

extremt motsattsförhållande till Sverige och andra västerländska länder, exempelvis USA och 

Storbritannien, vilket också möjliggör för den humanitära diskursen att allt närmre flyttas mot 

och sammanflätas med säkerhetsdiskursen.  

New Labour håller en stark linje gällande interdependens och globalisering genom talakterna. 

Till en början hålls en stark linje om globaliseringen, det internationella samfundets roll i 

världen, Storbritanniens åtaganden och så vidare (Abrahamsen 2005, s.55). Senare genom 

diskursen har globaliseringsaspekten kommit att innefatta en krympande värld och ett 

utpekande av riskerna med den globaliserade och krympande världen, och diskursen har 

därmed förskjutits mot ett säkerhetsperspektiv (Abrahamsen 2005, s.65). Bland annat trycker 

Blair extra hårt på risken för att Storbritannien och britterna riskerar att drabbas av de 

oroligheter och missförhållanden som råder i (de misslyckade) staterna, med hänvisning till 

hur USA kom att drabbas av terrorattackerna i New York 11 september 2001, till följd av 
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rådande situation i Afghanistan (Abrahamsen 2005, s.62). I det svenska fallet kan ett liknande 

skeende identifieras där fokus till en början i diskursen ställs mot det långvariga svenska 

biståndsarbetet och Sveriges internationella åtaganden, bland annat genom sin djupa relation 

till FN och samhörighet i det internationella samfundet, och den svenska rollen som 

fredsfrämjare i världen. Förskjutningen från ett humanitärt biståndsperspektiv till ett 

säkerhetsperspektiv har skett gradvis och pendlande i det svenska fallet, men i de senare 

delarna av diskursen och de undersökta talakterna kan ett allt mer omfattande 

säkerhetsperspektiv identifieras. Tidigt i den undersökta diskursen, och tidigt i kontexten 

Kriget mot terrorismen, framhålls Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska mål i ordalag av:  

Utskottet framhöll även som ett grundläggande mål för säkerhets- och försvarspolitiken 

att solidariskt bidra till en fredlig utveckling i omvärlden. Vidare betonade utskottet i 

betänkandet att när det gäller den internationella delen av säkerhetspolitiken skall Sverige 

i samverkan med andra stater aktivt verka för fred och ökad säkerhet, därigenom 

bidragande till ökad säkerhet i omvärlden och för oss själva. (Bet. 2001/02:UFöU2, 

s.10). 

Under den senare delen av den undersökta diskursen läggs ett allt större fokus på 

säkerhetsaspekten, speciellt säkerheten för Sverige och det internationella samfundet som 

uppstått till följd av globaliseringen.  

Afghanistan angår oss. Vi har inte bara en skyldighet såsom medmänniskor att hjälpa det 

afghanska folket. I en globaliserad värld är vi beroende av varandra. Vi påverkas av det 

som sker i Afghanistan. 

Vi berörs också av Afghanistan när det gäller vår säkerhet. Säkerheten för Sverige hänger 

inte bara på vårt närområde. (Prot. 2002/03:37, s.126). 

Bland annat omnämns narkotikaodlingen och exporten av opium specifikt som en 

destabiliserande faktor i regionen (Bet. 2002/03:UFöU1, s.14), och terrorism och lokala 

krigsherrar utpekas också som ett säkerhetsproblem – inte bara för Afghanistan utan även för 

omvärlden ju längre in i diskursförskjutningen man kommer. Afghanistan framhålls alltså 

som en grogrund för kriminalitet och terrorism, vilket först senare i diskursen framhålls som 

ett säkerhetsproblem – även för den egna statens säkerhet. Nilsson Wigström utpekar den 

misslyckade staten och kriminalitetsfrågan med drogproblemet som ett direkt hot mot 

Sveriges närområde, och i viss mån det internationella samfundet genom att påpeka att 

”Opium görs om till heroin och säljs på gatorna i Europa.” (Prot. 2002/03:37, s.126). 



42 

 

Diskursen har därmed kommit att handla allt mer om ett säkerhetsperspektiv för Sverige, hur 

Sverige och svenskar (men även européer och det internationella samfundet) kan komma att 

påverkas av problemet Afghanistan. 

 

5.2 Slutsats 

I fallet Sverige har afghanistandiskursen inte förskjutits från ett humanitärt biståndsperspektiv 

till ett säkerhetsperspektiv rakt av, utan snarare kommit att pendla mellan dessa, sammanflätas 

och förvisso förskjutits men inte helt vägt över. Abrahamsen (2005, s.59) menar att 

säkerhetiseringsprocessen som slutligen resulterar i en extraordinär händelse sällan eskalerar 

från normalläge till extraordinär handling, utan snarare kan pendla mellan normalläge, i detta 

fall humanitärt bistånds- och utvecklingsperspektiv, och akutläge, i detta fall säkerhets- och 

riskperspektiv. I studien kan just denna pendling identifieras utifrån de talakter som 

presenterats i avsnitten ovan, hur diskursen svänger mellan humanitärt bistånd/ utveckling och 

säkerhet/risk. I detta sker även en sammanflätning av de två diskurserna, där det ibland blir 

svårt att skilja på vad som är biståndsdiskursen och vad som är säkerhetsdiskursen – 

exempelvis talakterna berör det humanitära problemet med en icke-demokratisk stat som 

Afghanistan, samtidigt som talakten framställer den demokratiska avsaknaden som ett hot mot 

den egna staten Sverige. I vissa delar av talakterna är de två diskurserna mycket starkt 

sammanvävda, och i andra särskiljs dessa allt mer tydligt. Pendlingen mellan och 

sammanflätningen av de två diskurserna, vilka förekommer genom hela det studerade 

materialet i större och mindre utsträckning, gör att den humanitära biståndsdiskursen inte helt 

försvinner eller helt väger över till säkerhetsdiskursen – men biståndsdiskursen har tveklöst 

kommit att förskjutas till en säkerhetsdiskurs.  

Studiens syfte, vilket presenterades tidigare i uppsatsen, är att genom en teorikonsumerande 

ansats förstå varför en så plötslig svängning uppstod i den svenska afghanistanpolitiken, då 

Sverige plötsligt valde att delta i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan istället för att 

hålla fast vid sin ditintills stadiga biståndspolitiska bana avseende Afghanistan. Detta har 

gjorts genom att med hjälp av Abrahamsens forskning förklara och blottlägga den 

diskursförskjutning (och pendling, mellan bistånd och säkerhet) som förekommer i den 

svenska afghanistanpolitiken. Det svenska afghanistanengagemanget började som en svensk 

biståndspolitisk fråga men kom senare att handla om ett internationellt militärt engagemang 
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för Sveriges del. Den plötsliga vändningen i den svenska afghanistanpolitiken har en tydlig 

grund i svängningen från bistånds- till säkerhetsdiskurs, och engagemanget följer därefter. 

Den svenska afghanistandiskursen i kontexten Kriget mot terrorismen, vilken hölls i en 

humanitär bistånds- och utvecklingsdiskurs, kom att inledas med följande uttalande:  

Under perioden förekom omfattande övergrepp mot de mänskliga rättigheterna och 

Afghanistans befolkning led svårt av kriminalitet och laglöshet. […] Med taliban och den 

väpnade konflikten följde allt allvarligare brott mot mänskliga rättigheter och 

överträdelser av den humanitära rätten […] (Prop. 2001/02:60, s.5).  

Och afghanistandiskursen, så som den i studien studerats, kom att ha förskjutits till en allt mer 

omfattande säkerhetsdiskurs vilken avslutas med följande:  

Vi berörs också av Afghanistan när det gäller vår säkerhet. Säkerheten för Sverige hänger 

inte bara på vårt närområde.  

Vi kan inte utesluta att Afghanistan återigen blir ett land som härbärgerar terrorister. 

(Prot. 2002/03:37, s.126). 
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