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Sammandrag: 
Föreliggande uppsats undersöker om det är så att regeringen, i anslutning till försvarsminister Leni Björklunds 
uttalande i Dagens Nyheter 2004-11-26, i frågan om huruvida ett FN-mandat är en premiss för ett svenskt delta-
gande i en internationell fredsfrämjande insats, har genomfört ett snabbt och impulsivt paradigmskifte. Eller är det 
så att uttalandet har sin förklaring i en rationell och flerårig logisk politisk utveckling. Den kontext som utveck-
lingen av FN och EU från tiden efter kalla kriget fram till dagens datum utgör är viktig i detta perspektiv då dessa 
två organisationer och aktörer utgör de arenor vari regeringen aktivt agerar. Genom att undersöka ett regeringsbe-
slut och åtta propositioner omfattande tiden från konflikten mellan Irak och Kuwait fram till den FN-ledda insatsen 
i Liberia 2004 och häri söka efter indikatorer på antingen en fast och oförändrad, eller en pragmatisk och av ut-
veckling präglad svensk politisk hållning är det möjligt att besvara den övergripande frågan. Den teoretiska ut-
gångspunkten ”Den Engelska skolan – International Society” är vald med tanke på dess fokusering på tre olika 
dimensioner; den nationella, den internationella och slutligen den humanitära. Dessa tre dimensioner skapar en 
intressant utgångspunkt att förhålla sig till då regeringen föreslår ett svenskt deltagande i en internationell freds-
främjande insats. Dessa tre dimensioner skapar även en inblick i vad regeringen anser och anger vara betydande 
motiv och skäl till ett svenskt deltagande. Som komplement till ”den Engelska skolan” har jag valt Allison och 
Zelikows analysmodell ”Rational Actor Model” vilken tar utgångspunkt i ett antagande om att en aktör, i förelig-
gande fall den svenska regeringen agerar rationellt med utgångspunkt i de bedömningar och kalkyler aktören 
genomför syftande till värdemaximering. Med både en teori och en analysmodell är det möjligt att analysera den 
skiftande empirin som regeringsbeslutet och de åtta propositionerna utgör, i syfte att genomföra iakttagelser och 
slutsatser vilka i föreliggande fall visar på en förbluffande utveckling där regeringen de facto föreslår nyttjande av 
det militära maktmedlet i syfte att bevaka och försvara bl.a. svenska säkerhetspolitiska intressen. 
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1 Uppgiften 

1.1 Introduktion 
Den svenske soldaten iklädd FN:s2 blå basker eller hjälm har under lång tid 
varit ett signum för svenskt deltagande i internationella fredsfrämjande insat-
ser. Detta förfarande har varit och är ett naturligt inslag i den svenska utrikes- 
och säkerhetspolitiken. Den svenske soldaten i FN-basker har personifierat den 
svenska inställningen till FN och dess roll som överstatlig fredsfrämjande ak-
tör. Genom FN:s relativt korta historia har Sverige varit villigt att ställa upp 
med personal och materiel i de mest varierande miljöer och konflikter.3 Nya 
aktörer på den säkerhetspolitiska arenan har dock kommit att förändra den 
svenska tidigare så strikta hållningen. 
 
I regeringsförklaringen från 14 september, 2004 står följande att läsa: ”En glo-
bal insikt har vuxit sig stark: Alla demokratiska stater måste samverka för att 
bevara ett demokratiskt, tryggt och öppet samhälle.”4 Regeringen genom stats-
ministern gör med detta gällande att även framgent kommer Sverige att verka 
för den nationella och internationella demokratins överlevnad. Insatser med 
militära väpnade förband är ett bland många andra instrument i detta avseende. 
Det militära maktmedlet är dock kanske det enda fungerande incitamentet att 
använda i en pågående väpnad konflikt, eller i en presumtiv sådan, för att 
åstadkomma förutsättningar för fred och säkerhet. Att Sveriges regering betrak-
tar det militära instrumentet som betydelsefullt framgår av följande citat: 
 

Under kommande år tar Sverige sitt ansvar i upprättandet av en multinationell 
snabbinsatsstyrka i EUs regi, med uppdrag att avvärja humanitära katastrofer. 
Sverige fortsätter ett aktivt engagemang i FNs och EUs konfliktförebyggande 
och fredsbevarande insatser på Balkan, i Afghanistan och Västafrika.5 

 
Slutet på det kalla kriget, medlemskapet i EU6 och dess snabba framväxt som 
en säkerhetspolitisk aktör har medfört en rad förändringar även för Sverige. FN 
är nu inte för Sverige längre den allena internationella aktören avseende hanter-
ing av internationella insatser. Citatet ovan beskriver just det dualistiska förhål-
lande vi nu står inför. Om EU och FN väljer olika handlingsvägar, eller då FN-
mandat eller resolution inte föreligger, riskerar Sverige att ställas inför allvarli-
ga säkerhetspolitiska vägval och ställningstaganden. De insatser som Sverige 
sedan slutet av 1990-talet fram till dagens datum deltagit i kan ge en fingervis-
ning om hur Sveriges regering viktar olika yttre betingelser som motiv till att 
delta eller inte delta i en pågående eller presumtiv fredsfrämjande insats.  

                                                 
2 FN – Förenta Nationerna 
3 Ericsson Lars, Svenska frivilliga, (Historiska Media, Lund, 1996). 
4 Persson Göran, statsminister, Regeringsförklaringen 2004, 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/29652, 2005-02-10. 
5 Ibid. 
6 EU – Europeiska Unionen 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syfte: 
Ett problem uppstår då försvarsminister Leni Björklund 2004-11-26, i en inter-
vju publicerad i Dagens Nyheter ställer Sveriges inställning till FN på sin 
spets.7 Försvarsministern uttalar att ett FN-mandat inte nödvändigtvis är en 
premiss för en svenskt deltagande i en fredsfrämjande insats. Ett uttalande som 
är en direkt kontradiktion mot traditionell svensk inställning till nödvändighe-
ten av FN-mandat inför en väpnad internationell fredsfrämjande insats. Jag 
ställer mig frågan: Är det så att försvarsministerns uttalande snarare är en 
logisk följd av en flerårig svensk politisk utveckling, än ett snabbt och impulsivt 
anträtt paradigmskifte? Syftet med föreliggande uppsats är att bringa klarhet i 
ovan presenterat problem, problemformuleringen tjänar här som utgångspunkt 
för min undersökning. 
 
Frågeställningar: 
Våra aktuella8 regeringars agerande i respektive fall, avseende nyttjande av 
svenska militärmakt i internationell fredsfrämjande, analyserat med utgångs-
punkt i en teori och en analysmodell både möjliggör och kräver ett antal fråge-
ställningar. De motiv som regeringen vid tidpunkten framlägger för respektive 
insats tillsammans med de bedömda konsekvenser och bieffekter utgör viktiga 
beståndsdelar vid utarbetande av dessa frågeställningar.  
 
Teorikopplingen och analysinstrumentet, beskrivet under punkten 1.6 ger föl-
jande frågeställningar: 
 

 Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legitima 
politiska intresseområdena, den nationella, den internationella och den 
humanitära dimensionen? 

 
 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposition? 

 
 Vilka syften och motiv anför regeringen i respektive proposition som 

skäl till svenskt deltagande i angiven internationell fredsfrämjande in-
sats?  

 
 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av regeringen i 

respektive proposition, samt hur hanteras dessa? 

                                                 
7 Dagens Nyheter, nätupplaga, Inte nödvändigt med FN:s stöd vid ingripanden 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=348035, 2005-02-07. 
8 Adjektivet aktuell avser att göra läsaren uppmärksam på att de svenska regeringarna skiftat 
dels i sammansättning, dels i politisk hemvisst under den tidsperiod som är aktuell i förelig-
gande uppsats. Fortsättningsvis i denna uppsats används ordet regeringen i syfte att spegla den 
svenska statsledningen i förhållande till ovan angiven beskrivning. 
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1.3 Material 
Den centrala positionen i denna uppsats avseende empiriskt underlag upptas av 
regeringens propositioner behandlande ett eventuellt svenskt deltagande i 
fredsfrämjande insatser.9 Undantaget är deltagandet med ett fältsjukhus i Sau-
diarabien 1991. Denna insats förgicks aldrig av en regeringsproposition. Insat-
sen betraktades som enbart medicinskt bistånd och deltagarnas beväpning en-
dast var för självskydd varför regeringen enligt regeringsformen hade beslu-
tanderätt i denna fråga. Övriga regeringspropositioner som behandlar För-
svarsmakten och dess utveckling i sin helhet är även de medtagna i den mån de 
bidrar till uppsatsens syfte. Det centrala materialet kompletteras med ytterligare 
källor i syfte att skapa en bredare bild än vad bara en enskild proposition åstad-
kommer. Dessa källor utgörs av litteratur, tal och vid enstaka tillfälle även ar-
tiklar i massmedia. 
 
Det centrala empiriska materialet klassificeras huvudsakligen som primära käl-
lor, emedan sekundära källor10 sällan förekommer i uppsatsen. Primärkällor är 
ursprungliga källor, medan sekundärkällor hänvisar till annan källa. Regerings- 
och riksdagsdokumentationen tillsammans med regeringens pressmeddelande 
via egna medier utgör de primära källorna. Följaktligen utgör övrig använd 
empiri såsom intervjuer, artiklar och reportage i massmedia sekundära källor.  
 
Den övervägande delen av empirin utgörs av officiella dokument med ursprung 
i regeringen. Det officiella statsledningsarbetet är föremål för omfattande och 
rigorösa regler för arkivering. Därmed motsvarar föreliggande empiri väl de 
källkritiska kriterier som Ebbhagen och Hallenberg11 samt Thurén12 sätter upp. 
Sammantaget gör ovanstående att jag har stor respekt för den autencitet och 
den formella politiska kraft som regeringsbeslutet och respektive proposition 
besitter 

1.4 Avgränsningar antaganden 

1.4.1 Antaganden 
Rationell aktör 
Den svenska regeringen och dess ingående medlemmar – respektive minister – 
förutsätts agera rationellt och därmed även föra en rationell retorik dels kopp-
lad till vid aktuell tidpunkt gällande svensk säkerhetspolitik, dels till den inter-
nationella kontext som råder vid aktuell tidpunkt. Att regeringen förutsätts age-
ra rationellt har avgörande betydelse för tillämpligheten av analysinstumen-

                                                 
9 Föreliggande propositioner är till omfattning korta, ingen överstiger 20 sidor text. [Författa-
rens kommenstar] 
10 Thurén Torsten, Källkritik, (Liber AB, Stockholm, 2003), s 34. 
11 Ebbhagen C-G, Hallenberg Jan, Vetenskaplig metod, Informationsblad, Försvarshögskolan,  
1999-03-09/2002-09-17, kompendium utdelat till FHS ChP 0305 2003-09-24 via FHS Intranät. 
12 Thurén Torsten, kapitel ett till och med sex  
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tet.13 Jag har valt att tona ned riksdagens betydelse i detta avseende vilket mo-
tiveras med att det är regeringen som har uppdraget att genomföra ledningen av 
Sverige, och att i normalfallet så har regeringen genom samarbetspartners i 
riksdagen majoritet för att driva sin politik. Detta motsäger dock inte att det är 
riksdagen som har beslutande rätten att sätta in svensk väpnad trupp i interna-
tionell insats.14 

1.4.2 Avgränsningar 
Tidsomfång 
Jag har valt att avgränsa uppsatsen i tidsperspektiv från regeringsbeslutet 1991-
01-10 fram till och med propositionen med datum 2004-01-22. Detta motiveras 
med att det är under denna tidsperiod som ett mer dynamiskt nyttjande av det 
militära maktmedlet i fredsfrämjande insatser ser sin gryning. Borta är därmed 
de ändlösa blockeringarna i FN:s säkerhetsråd mellan de två maktblocken. Det 
är också under denna tid som Sveriges säkerhetspolitiska kontext radikalt för-
ändras dels genom att Sverige de facto inte längre utgör gräns mellan NATO15 
och Warzawapakten, dels genom vårt närmande till och slutligen inträde i EU, 
och slutligen EU:s ökande roll som säkerhetspolitisk aktör. 
 
Valda insatser 
De insatser jag valt ut som utgångspunkt för sammansättning av empirisk 
grund är samtliga goda exempel på insatser initierade av regeringen i den då 
gällande internationella men också nationella säkerhetspolitiska kontexten. 
Insatserna karaktäriseras av en rad olika faktorer såsom; FN-initierad eller ej, 
föreliggande FN-mandat eller ej, ingående parter/nationer, geografisk plats, typ 
av insats (fredsbevarande, fredsframtvingande etc.), geografisk plats, ledande 
organisation (EU, NATO, OSSE, FN) mm. De propositioner och det regerings-
beslut jag valt ut som empiri kännetecknas av att den insats de förespråkar är 
ny i förhållande till geografisk plats, övriga deltagare, konfliktbakgrund och 
konfliktart, ledning genom nationellt överordnad säkerhetspolitisk aktör. Ge-
nom detta har regeringen tvingats att analysera och värdera de specifika förut-
sättningar som varit rådande vid respektive föreslagen insats, det är detta som 
gör de utvalda propositionerna så intressanta. 

1.5 Centrala begrepp 
Säkerhetspolitik 
Begreppet säkerhetspolitik är ett begrepp som ofta används slentrianmässigt 
som en sammanfattning av en stats sammanvägda insatser för att bevaka sina 
intressen verbalt eller fysiskt. I föreliggande uppsats krävs dock en tydligare 
definition av begreppet som sådant. Nils Andrén har i sin bok ”Säkerhetspolitik 

                                                 
13 Se punkten 1.6.3. och bilaga 1 för fördjupning avseende rationellt agerande. 
14 Se punkten 1.5 Centrala begrepp. Här återges regeringsformens tionde kapitel, nionde para-
grafen. Denna paragraf är central i detta avseende. 
15 OSSE – Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa 
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– analyser och tillämpningar” en god definition vilken jag kommer att använda. 
Definitionen lyder enligt följande:  
 

Nationell säkerhetspolitik är en sammanfattande beteckning på en stats politiskt 
styrda aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i situationer där den 
ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från andra stater i det internationella 
systemet.16  
 

Denna definition har jag valt att använda beroende på dess bredd och dess goda 
applicerbarhet på olika reella och spekulativa situationer vilka kan uppenbara 
sig vid arbete inom genren internationella relationer.  
 
Fredsfrämjande insats 
Med detta begrepp förstås en sammanfattning av insatser från preventiva kon-
fliktförebyggande insatser via fredsskapande och fredsbevarande insatser till 
rena fredsframtvingande väpnade insatser.17 Det militära instrumentet återfinns 
framförallt i de fredsbevarande och fredsframtvingande insatserna. Sålunda 
behandlas uteslutande fredsbevarande och fredsframtvingande insatser i denna 
uppsats. 
 
Väpnad styrka 
Detta begrepp har sitt ursprung i regeringsformen vilken anger att om en väp-
nad styrka har mandat att utnyttja vapenmakt till mer än självförsvar så krävs 
ett riksdagsbeslut. Regeringsformens tionde kapitel och nionde paragraf anger 
följande:18  
 
9 § Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att möta 
väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas i strid eller 
sändas till annat land endast om 
 
1. Riksdagen medgiver det, 
2. Det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden, 
3. Skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskommelse 
eller förpliktelse som har godkänts av riksdagen. 

                                                 
16 Andrén Nils, Säkerhetspolitik – analyser och tillämpningar, andra upplagan, (Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 2002), s 16. 
17 Regeringen, Försvarsberedningens rapport, Ds 2003:8, Säkrare grannskap – osäkrare värld,  
http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/22/a3457c5c.pdf, 2005-02-11,s 247. 
18 Regeringsformen, http://www.riksdagen.se/arbetar/demgrund/grund_k.asp, 2005-02-07. 
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1.6 Tidigare forskning, teorianknytning och analysinstrument 

1.6.1 Tidigare forskning 
Wilhelm Agrell skriver i förordet till sin bok ”Från början för sent – Väst och 
de jugoslaviska nationalitetskrigen” 
 

I Stockholm, i riksdagshuset, skulle jag just den dagen debattera Bosnienfrågan 
med företrädare ur för regering och opposition, slipade herrar som bakom många 
beklagande ord över offren gled undan ett ställningstagande. Den europeiska lin-
jen talade om de stora principerna och deras orubblighet men slingrade sig i själ-
va verket fram mellan dem.19 

 
Att inleda detta kapitel med freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell ger en 
god inramning till den omfattande forskning som finns att tillgå inom området 
internationella fredsfrämjande insatser. Forskningen har varit och är intensiv 
inom detta allvarsamma område.  Agrell ger med sin bok en annorlunda skild-
ring av det internationella ansvarstagandet eller snarare avsaknaden av detta i 
förhållande till kriget i f.d. Jugoslavien.  
 
Vid studier inom ämnet svensk säkerhetspolitik är det oundvikligt att inte för-
hålla sig till Nils Andrén, främst beroende dels på hans breda och omfattande 
både forskning och litteratur inom området, dels på den spridning och det goda 
renommé han har.  I boken ”Säkerhetspolitik – analyser och tillämpningar” skri-
ver han att Sverige genom sin alliansfrihet och neutralitet sedan slutet av andra 
världskriget levt med en föreställning om att just dessa förhållanden skulle utgö-
ra ett positivt bidrag till det internationella systemet. Andrén framhåller den 
normativa roll som Dag Hammarskjöld intagit inom svensk opinion och utri-
kespolitik avseende stärkande av FN:s ställning20. Vidare påtalar Andrén att 
medlemskapet i EU givit Sverige en viktig arena för internationell aktivitet.  
Genom EU:s nya utrikes och säkerhetspolitiska roller har denna arenas utrikes-
politiska roll ökat markant.21 Andréns ”Säkerhetspolitik – analyser och tillämp-
ningar” bidrar inte bara genom ovan angivna ställningstaganden, den utgör en 
grund att utgå ifrån vid ett närmande till svensk säkerhetspolitik generellt. 
 
Den europeiska framtida hållningen avseende säkerhets- och försvarspolitik 
omhändertas av Magnus Ekengren och Sara Larsson när de i sin analys ”Säker-
het och försvar i framtidens Europa”22 studerar försvarsfrågorna i det europeiska 
konventet. Analysen är viktig då EU-medlemskapet är en direkt och stark på-

                                                 
19 Agrell Wilhelm, Från början för sent – Väst och de jugoslaviska nationalitetskrigen, (Natur 
och Kultur, Stockholm, 1994), s 9. 
20 Andrén Nils, s 147 
21 Ibid, s 152 
22 Ekengren Magnus, Larsson Sara, Säkerhet och försvar i framtidens EU – en analys av för-
svarsfrågorna i det europeiska konventet, Sieps, 
http://www.sieps.se/_pdf/Publikationer/200310.pdf, 2005-02-11. 
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verkansfaktor för svensk politik. I analysen framhåller Ekengren och Larsson 
konventpresidiets inställning till att utöka omfattningen av Petersbergsuppgif-
terna. De understryker också att medlemsstaterna sannolikt ser ett FN-mandat 
som en förutsättning för fredsbevarande, fredsskapande och mer omfattande 
operationer. Analysen är viktig i perspektivet att den framställer EU som en 
ansvarstagande och internationellt fredsfrämjande aktör.  
 
Genom FN:s korta men intensiva historia har Sverige och svenska frivilliga 
stundom spelat betydande roller. I sitt verk ”Svenska frivilliga”23 beskriver Lars 
Ericson hur Sverige som stat och hur svenska frivilliga spelat avgörande roller i 
den fredsfrämjande internationella verksamheten. Boken skapar med sina skild-
ringar från den internationella arenan en övergång till det svenska perspektivet 
till fredsfrämjande internationella insatser. 
 
Peter Viggo Jakobsen ger med sitt ännu ej publicerade verk ”Nordic appro-
ach(es) to peace operations: a new nordic model in the making”24 ett substanti-
ellt bidrag till föreliggande uppsats. Jakobsens undersökning av Sveriges när-
mande till fredsfrämjande operationer efter kalla kriget utgör en grund för syftet 
med min uppsats. De politiska ställningstaganden som Jakobsens identifierar 
och analyserar är av stor vikt för min fortsatta undersökning.  
 
I de chefsprogram som genomförts inom FHS25 de senare åren har en rad olika 
uppsatser inom detta ämnesområde producerats. En särställning bland dess intar 
Anders Widén med sin uppsats ”Svensk väpnad styrka som säkerhetspolitiskt 
instrument – en doktrinanalys”.26 Genom att analysera de fredsfrämjande opera-
tioner som Sverige deltagit i sedan inledningen av 1990-talet påvisar Widén ett 
mönster för de svenska motiven till deltagande. Motiv som härstammar i två 
olika svenska intressen dels det strategiska dels det moraliska/ideologiska. Wi-
déns uppsats utgör en god grund att utgå ifrån i förhållande till föreliggande 
uppsats syfte. 

1.6.2 Teorianknytning 
Vid analyser inom området internationella relationer finns det en rad olika teo-
ribildningar att förhålla sig till. Oftast skiljer de sig från varandra beroende på 
vad de sätter fokus till. De idag vanligaste huvudspåren avseende teorier är rea-
lism och liberalism, och utvecklingar av dessa. En medelväg mellan realism och 
liberalism konstitueras av ”Den Engelska skolan – the International Society”. 
 
                                                 
23 Ericsson Lars 
24 Jakobsen Peter Viggo, Nordic approach(es) to peace operations: a new nordic model in the 
making, s 183-212. [Bokmanus tillhandahållet av FHS ISS. Ännu ej publicerad. Författarens 
kommentar] 
25 FHS – Försvarshögskolan. 
26 Widén Anders, Svensk väpnad styrka som säkerhetspolitiskt instrument – en doktrinanalys, 
Försvarshögskolan, 
http://bibliotek.fhs.mil.se/publikationer/uppsatser/2004/chp0204/widen_2032.pdf, 2005-02-11. 
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Den Engelska skolan karaktäriseras av sin placering mellan realism och libera-
lism, och det är ur dessa två som beståndsdelar hämtas och sammanfogas till en 
egen teori.27  Ett visst inflytande har även revolutionismen. Huvuddragen pre-
senteras nedan. 
 
Den engelska skolan betraktar internationella relationer som ett samhälle av 
stater, där de huvudsakliga aktörerna utgörs av statsmän vilka är specialister 
inom statsmannakonsten. På grund av olika tre olika utpräglade politiska in-
tresseområden28; nationellt, internationellt och humanitärt29, tvingas statsmän-
nen att hantera en rad svåra dilemman.30 Det mer framträdande dilemmat i fö-
religgande uppsats är just de säkerhetspolitiska aspekterna vid deltagande i 
internationell fredsfrämjande insats. Detta utgör grunden för den första fråge-
ställningen, som lyder enligt följande: 
 
Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legitima politiska 
intresseområdena, den nationella, den internationella och den humanitära di-
mensionen? 
 
De tre dimensionerna behöver förtydligas i syfte att frågeställningen skall öka i 
precisionsgrad. I sin bok ”The anarchial society – a study of order i world poli-
tics”31 ger Hedley Bull god vägledning till den nationella och den internationel-
la dimensionen, och i viss mån även till den humanitära. Den nationella dimen-
sionen skall förstås som en stats samlade agerande i syfte att säkerställa statens 
och därmed också befolkningens säkerhet och fortlevnad. Den internationella 
dimensionen präglas av en nationellt överordnad tanke om internationell fred, 
säkerhet och stabilitet genom en interdependens mellan enskilda stater, där 
diplomatiska kontakter och internationella institutioner utgör interaktionen 
snare än en utpräglad konkurrens. Den humanitära dimensionen karaktäriseras 
av tanken på de mänskliga rättigheterna vari varje människa oavsett nationali-
tet, hudfärg och religion har rätt till ett liv i fred och säkerhet med en säker-
ställd försörjning.  
 

                                                 
27 Jackson Robert, Sörensen Georg, Introduction to International Relations, (Oxford University 
Press Inc, New York 1999), s 146 – 151, 173. 
28 I stället för politiska intresseområden skulle lika väl termen dimensioner kunna nyttjas. Det 
centrala är att här finns tre olika perspektiv att utgå ifrån vid analys av en särskilt angiven hän-
delse eller skeende. Författarens kommentar. 
29 Här ser vi de direkta beståndsdelarna hämtade ur andra teorier. Den nationella aspekten är 
hämtad ur realismen, den internationella finner sitt ursprung i liberalismen och slutligen är den  
humanitära aspekten hämtad ur revolutionismen. [Författarens kommentar. Källa: Jackson 
Robert, Sörensen Georg]. 
30 Ibid, s 158 - 165, 173. 
31 Bull Hedley, The anarchial society – a study of order i world politics, second edition, 
(Macmillan Press LTD, London 1995), s 4, 8, 13-15, 65-71, 303-305. 
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Den engelska skolans centrala föreställning är främjande och bevarande av 
internationell lag och ordning, detta ansvar tillskrivs stormakterna32. FN och 
EU är inte att betrakta som stormakter, dock är det lämpligt att betrakta dem 
som betydande aktörer i de fall då de agerar utifrån, i FN:s fall ett beslut fattat 
av säkerhetsrådet eller i EU-fallet ett konsensusgrundat uttalande eller hand-
lingslinje. Dessa två organisationer är internationellt erkända och besitter de 
facto stor förmåga till påverkan och maktutövning i den internationella kontex-
ten. Det är här en andra frågeställning uppenbarar sig, vilken lyder som följer: 
 
Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposition? 
 
Det är med ovanstående som motiv som jag väljer att använda den engelska 
skolan som teoretisk utgångspunkt och perspektiv vid den fortsatta analysen.  

1.6.3 Analysinstrument33 
I syfte att skapa en bred bas för det analytiska arbetet i denna uppsats har jag 
valt att använda mig av två olika utgångspunkter, ett perspektiv34 och en mo-
dell för analys av säkerhetspolitik. I den första förklaringsmodellen i Allison 
och Zelikows bok ”Essence of Decision”35 förs ett resonemang om en aktörs 
rationella agerande i en internationell kontext. Utgångspunkten för modellen 
återfinns i Schellings explicita ställningstagande att strategisk teori förutsätter 
en modell. Grunden finns enligt Schelling i  
 

the assumption of rational behaviour – not just of intelligent behaviour, but of 
behaviour motivated by a conscious calculation of advantages, a calculation that 
in turn is based on an explicit and internally consistent value system.36  

 
Kärnkoncepten med denna modell har kondenserats till fyra olika enheter, des-
sa är; 1) Mål och syfte – denna enhet beskriver vad den rationella aktören ser 
som utdelning eller nytta med sitt agerande. Innan ett visst beteende igångsätts 
förmodas aktören ha värderat tänkbara konsekvenser i förhållande till vad den-
nes mål och syfte. Aktören förväntas kunna rangordna tänkbara konsekvenser 
som är följden av ett visst agerande eller beteende. Här finner vi en tredje frå-
geställningen vilken lyder som följer: 
 
Vilka syften och motiv anger regeringen som skäl till svenskt deltagande i an-
given internationell fredsfrämjande insats? 

                                                 
32 Jackson Robert, Sörensen Georg, s 158 - 161, 173. 
33 En fördjupad beskrivning med en tillhörande diskussion om modellens förtjänster och fall-
gropar som Allison och Zelikows analysmodell bibringar presenteras i bilaga ett. 
34 Den engelska skolan , vilken är presenterad som teorianknytning i föregående kapitel. 
35 Allison Graham, Zelikow Philip, Essence of Decision, second edition, (Addison-Wesley 
Educational Publishers Inc, New York, 1999), kapitel ett. 
36 Schelling Thomas, The Strategy of Conflict,  (Cambridge, Harvard University Press, 1960), s 
232 citerad i Allison Graham, Zelikow Philip, s 15. [Endast citat har använts boken är inte 
studerad. Författarens kommentar] 
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2) Alternativ – Denna enhet beskriver den situation som den rationella aktören 
ställs inför då denne tvingas att välja mellan en rad olika beteende- eller hand-
lingsalternativ. 3) Konsekvenser representerar de konsekvenser, resultat eller 
sidoeffekter som uppstår till följd av ett visst valt beteende- eller handlingsal-
ternativ. Här uppstår en fjärde frågeställningen som lyder enligt följande: 
 
Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av regeringen i re-
spektive proposition, samt hur hanteras dessa? 
 
4) Valet – Rationellt val består enkelt formulerat av funktionen och förmågan 
att välja ut det alternativ vars konsekvenser, resultat och sidoeffekter rankas 
högst i beslutsfattarens föreställning om bästa utdelning eller resultat. 
 

1.7 Metod 
Uppsatsens syfte besvaras med information hämtad från den politisk strategis-
ka nivån. Det är regeringen som har förtroendet och uppdraget att utforma och 
genomföra vår säkerhetspolitik. Ett naturligt inslag i den svenska säkerhetspoli-
tiken är att med väpnad trupp delta i internationella fredsfrämjande insatser37 
för att på så vis påverka vår omvärld. Det är i ett urval av de propositioner vari 
regeringen föreslår och förordar ett svenskt deltagande i internationella freds-
främjande insatser som jag söker svaren till uppsatsens syfte. 
 
De propositioner och det regeringsbeslut jag valt som empiri har kännetecknet 
av att den insats de förespråkar är ny i förhållande till geografisk plats, övriga 
deltagare, konfliktbakgrund, ledning genom nationellt överordnad säkerhetspo-
litisk aktör. Regeringen har i dessa fall inte haft möjligheten att prolongera en 
redan pågående, utan har i stället tvingats till analys och värdering av en situa-
tion med nya och okända förhållanden. Dessa nya och okända förhållanden 
kännetecknas av: geografisk plats, övriga deltagare, konfliktbakgrund och kon-
fliktart, ledning genom nationellt överordnad säkerhetspolitisk aktör. 
 
Genom en noggrann notapparat och ett flertal citat skapas en god grund för 
läsaren att själv kunna skapa sig ett förhållande till föreliggande empiri. Det 
valda förfarandet skapar god grund för att bedöma uppsatsen ur ett falsifie-
ringsperspektiv.  
 
För att kunna extrahera information ur det empiriska underlaget har jag valt att 
använda mig av metoden kvalitativ textanalys. Denna metod inte bara hjälper 
mig som författare att ta fram det väsentliga innehållet i en text genom nog-

                                                 
37 Regeringen - Försvarsdepartementet, Ds 2003:8, Säkrare grannskap – osäkrare värld, s 29. 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/22/a3457c5c.pdf, 2005-02-11. 
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grann läsning av texternas delar, helhet och den kontext vari den ingår.38 Den 
gör också det möjligt att upptäcka det som ligger dolt under ytan. 39 
 
Vid nyttjandet av den kvalitativa textanalysen har jag valt att anlägga ett per-
spektiv grundat på ”den engelska skolan”. Dess centrala föreställning som är 
främjande och bevarande av internationell lag och ordning kopplat mot de tre 
angivna politiska intresseområdena; den nationella, den internationella, och den 
humanitära dimensionen. Detta är direkt kopplat mot de dilemman som den 
svenska regeringen ställs inför vid frågan om svenskt deltagande i fredsfräm-
jande insats. 
 
Endast ett analytiskt perspektiv är inte tillräckligt för att nå botten i uppsatsens 
syfte, det krävs också någon form teori eller analysmodell att förhålla sig till 
och att utgå ifrån. Här har jag valt att använda Allison och Zelikovs välkända 
modell, avseende den rationella aktören.40 Modellen utgår från att aktören i 
givna valsituationer kontinuerligt kalkylerar mellan och jämför olika alternati-
va specifika handlingsmöjligheter och dessas medföljande konsekvenser syf-
tande till maximering av nyttofunktionen. Då informationstillgången om aktö-
ren i den här uppsatsen den svenska regeringen och den svenska staten, är om-
fattande minskas osäkerheterna i analysen avsevärt.  

2 Kontext 
Fokus i föreliggande uppsats är satt till den nationella svenska nivån. Att ana-
lysera denna nivå låter sig inte göras utan att förhålla sig till dels den regionala, 
dels den globala nivån. Med utgångspunkt i syftet med denna uppsats låter jag 
FN utgöra den globala nivån medan EU utgör den regionala nivån. Att dessa 
två nivåer är av vikt att förhålla sig till understryks av Jeppson och Tjöstheim 
då de i sitt bokmanuskript41 skriver enligt följande. 
 

… har de militära maktmedlen , också i de nordiska småstaterna , på ett helt an-
nat sätt än tidigare kommit att bli ett säkerhetspolitiskt instrument som utnyttjas i 
kriser och konflikter. De nordiska ländernas bidrag sedan 1990-talets början med 
trupp i FN-, NATO-, och EU-ledda operationer på Balkan, i Afghanistan och i 
Kongo exemplifierar detta.42 

 

                                                 
38 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L,  Metodpraktikan - konsten att stude-
ra samhälle individ och marknad, Upplaga två, (Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2003), s 
233. 
39 Ibid, s 233. 
40 Modellen presenteras i kondenserad form under punkten 1.6.3 och i en mera utförlig verision 
i bilaga 1. 
41 Jeppson Tommy, Tjöstheim Inge, Militärstrategiskt tänkande i ett småstatsperspektiv, (För-
svarshögskolan, Stockholm, 2005). Kompendium utdelar av FHS ISS 2005-03-07 
42 Ibid, s 226 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS   
Chefsprogrammet 03-05 2005-05-12   
Major Robert Gustafsson 

  14(60)  
 
 

Vikten av att i perspektivet internationella fredsfrämjande insatser förhålla sig 
till både den globala och regionala nivån framgår också i Nils Andréns ”Säker-
hetspolitik – analyser och tillämpningar” där han formulerar sig på följande 
sätt:  
 

Efter det kalla krigets slut har nya samarbetsstrukturer och konfliktmönster fram-
trätt. Den internationella oron har även lett till nya uppgifter inom kretsen av 
etablerade internationella organ, särskilt FN, NATO och EU. Den har blivit en 
dynamisk faktor i den internationella utvecklingen. Kriserna i dess spår har ökat 
påfrestningarna på FN som fredsbevarare och fredsåterställare… För att kunna 
lösa större militära uppgifter inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets poli-
tiken (ESDP) krävs tillgång till NATOs resurser. Eftersom flertalet EU-
medlemmar också ingår i NATO, är banden starka mellan organisationerna.43 

2.1 Förenta Nationerna 
Sedan kalla krigets slut har den globala nivån genomgått en rad olika föränd-
ringar. Borta är den bipolära världsindelningen och därmed har det av vetorät-
ten tidigare så låsta säkerhetsrådet inträtt en ny era av handlingskraft och dy-
namik. Detta belyser bl.a. Ove Bring då han skriver som följer:  
 

Efter att under det kalla kriget ha framstått som ett lamslaget organ i FN-
maskineriet, har säkerhetsrådet i 90-talets nya politiska klimat visat en aldrig ti-
digare skådad aktivitet44 

 
Många av de aktuella konflikterna under 1990 talet kan sägas vara av inom-
statskaraktär,45 vilket i sig är problematiskt då FN-stadgan inte explicit beskri-
ver hur världssamfundet kan eller får agera. Åsikterna går isär huruvida FN-
stadgan i detta fall skall tolkas extensivt eller restriktivt.46 Den största föränd-
ringen efter kalla krigets slut för FN har varit säkerhetsrådets beredvillighet 
och förmåga att unisont fatta beslut om interventioner i pågående konflikter. 
Dessa resolutioner har tillåtit användning av militärt våld enligt kapitel VII i 
FN-stadgan, så kallade fredframtvingande åtgärder. Detta medförde att FN i 
ambitionen att implementera säkerhetsrådets beslut tog sig an både svåra och 
komplicerade fredsoperationer, ofta med otillräckliga resurser. Resultatet blev 
att FN helt enkelt överbelastades.47 Ett allvarligt bakslag för den enighet som 
karaktäriserat säkerhetsrådet under 1990-talet kom i frågan om Kosovo 1999. 
NATO inledde en massiv bombkampanj mot Serbien utan att säkerhetsrådet 
medgivit detta. Något stöd för militärt våld hade med största sannolikhet inte 
gått att nå då säkerhetsrådet troligen blockerats av veto från Ryssland och 
                                                 
43 Andrén Nils, s 46-47. 
44 Bring Ove, FN-stadgan och världspolitiken, Om folkrättens roll i en föränderlig värld, andra 
upplagan (Elanders Novum, Göteborg, 2002), s 304.  
45 Med detta menas en konflikt som äger rum inom en stats gränser vad avser geografi och 
jurisdiktion. 
46 Bring Ove, kapitel 5, i synnerhet s 110-127. 
47 Challenges of peace operations: into the 21st century, (Försvarshögskolan, Stockholm, 
2002), s 13, 55.[Författare eller redaktör finns inte angiven och kan därmed inte anges. Förfat-
tarens kommentar.] 
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Kina.48 Ett liknande scenario kom att utspela sig då den USA-ledda koalitionen 
angrep Irak 2003. Hur beskrivs då framtiden för FN och för dess överordnade 
roll inom kris- och konflikthanteringen? Brahimirapporten från 2000 pekar 
tidigt på medlemsstaternas ansvar att både kvalitativt och kvantitativt stödja FN 
i dess uppdrag, samt behovet av klara, trovärdiga och adekvata resolutioner 
från säkerhetsrådet.49 Milleniedeklarationen50 från samma år understryker vad 
som formuleras i Brahimirapporten och pekar på nödvändigheten att stärka 
samarbetet mellan FN och regionala organisationer i enlighet med FN-stadgans 
VIII kapitel. I Generalsekreterarens rapport från 2005 understryks den regiona-
la dimensionen inom kris och konflikthanteringen, liksom behovet av att sä-
kerhetsrådet reformeras syftande till att vara bättre rustat för kommande utma-
ningar under 2000-talet.51 I rapporten ”A more secure world”52 står samma 
budskap att finna. Att FN även i framtiden har en viktig roll och funktion att 
fylla uttrycks unisont i föreliggande litteratur. Dock kvarstår behovet av att 
reformera FN för att göra organisationen bättre rustad för fortsättningen av 
2000-talet.  

2.2 Europeiska unionen 
The European Union was founded by those who sought peace and reconciliation. 
We must continue to promote these values and principles in our relations with 
the rest of the world. This can only be a joint undertaking. It requires both com-
mitment and means to act.53 
 

Precis som för FN innebar slutet på det kalla för EU (det tidigare namnet var 
EG54) en period av dynamik och handlingskraft. En av grundidéerna med EU 
var att konflikter skulle lösas på andra sätt än med väpnade medel. För Sverige 
som inledde medlemsförhandlingar 1993 resulterandes i medlemskap 1995 
innebar EU en ny arena för säkerhetspolitisk aktivitet. 1993 är Maastricht-
fördraget55 implementerat och vägen ligger öppen för Europeiska Unionen som 
                                                 
48 Utrikespolitiska Institutet, FN – organisationer i fickformat, andra upplagan, (TryckOffset 
AB, Stockholm, 1999), s 12. 
49 United Nations, Report of the panel on united nations peace operations - Brahimireport, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/594/70/PDF/N0059470.pdf?OpenElement, s 
1. 2005-04-11 
50 United Nations, United Nations Millennium Declaration, 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf, 2005-04-11 
51 United Nations, Secretary Generals report, In larger freedom: towards develpoment, secu-
rity and human rights for all, http://www.un.org/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf, s 6, 
42. 2005-04-11 
52 United Nations,  A more secure world – our shared responsibility, 
http://www.un.org/secureworld/report2.pdf, 2005-04-11. 
53 European Union Institute for Security Studies Rutten Maartje, redaktör, Solana Javier, ans-
varig för avsnittet, Chaillot Papers nr 47, From St Malo to Nice – European defence: core 
documents http://www.iss-eu.org/chaillot/chai47e.pdf, 2005-04-18,  s 157 
54 EG – Europeiska Gemenskapen 
55 Europeiska Unionen, Maastrichtfördraget http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html, 2005-
04-18. Fördrag om upprättande av en ekonomisk och politisk union, Europeiska Unionen, 
mellan EG-länderna. Trädde i kraft 1/11 1993. Fördraget är möjligt att studera i sin helhet på 
ovan angivna Internetadress. 
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en betydande aktör inom IR56. Maastricht-fördraget slog för första gången fast 
att säkerhetspolitik tillhörde unionens uppgifter. Fördraget gav även förutsätt-
ningarna för en försvarsdimension genom att föra in GUSP57 i det gemensam-
ma institutionella ramverket.58 Krigen på Balkan verkade som katalysator för 
att ett första fördragsmässigt steg mot en GUSP vilket togs i regeringskonfe-
rensen 1996. Det finsk-svenska initiativet till att EU skulle fokusera på kon-
fliktförebyggande och krishantering genom att bygga vidare på fredstanken och 
skaffa sig en förmåga att genomföra Petersbergsuppgifter skrevs in i Amster-
damfördraget59 vilket trädde i kraft 1999.60 Det fransk-brittiska toppmötet i St. 
Malo i december 1998 kom att bli tongivande för GUSP-arbetet i och med att 
den europeiska försvarsdimensionen här definierades i termer av autonom kris-
hanteringskapacitet. Detta institutionaliserades då KUSP61, EUMC62 och 
EUMS63 inrättades samtidigt som det beslutades om ett tillsättande av en ”hög 
representant” för GUSP. Upprättande av det så kallade ”Headline Goal” i Hel-
singfors 1999 understryker seriositeten i vad EU som aktör företog sig. I detta 
mål förbinder sig medlemmarna att år 2003 vara beredda att deployera och 
underhålla styrkor kapabla att omhänderta uppgifter i enlighet med Petersberg-
suppgifterna, inkluderat de mest krävande.64  
 
Att inte nämna NATO är oundvikligt när utvecklingen av EU:s krishanterings-
förmåga diskuteras då denna bygger på ett nära samarbete mellan EU och 
NATO. Redan i juni 1996 beslutade NAC65 om införande av det så kallade 
Berlinpaketet, vilket innebar att NATO för dåvarande WEU66 tillhandahöll 
planerings- och ledningsresurser för en presumtiv europeisk operation. Detta 
följdes i april 1999 upp av det så kallade Berlin-plus paketet vari EU nu fick 
tillgång till trupp, materiel och infrastruktur ur NATO för att lösa uppgifter i 
enlighet med Petersbergsuppgifterna. Ett samarbete som fortsätter in i på 2000-
talet. 
 

                                                 
56 IR - Internationella Relationer 
57 GUSP – Gemensam Utrikes och Säkerhets Politik. 
58 Ekengren Magnus och Larsson Sara, s 27. 
59 Europeiska Unionen, Amsterdamfördraget, http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/, 2005-04-
18. Detta fördrag utgör en vidareutveckling av Maastrichtfördraget i vilket det fastslogs att en 
översyn skulle genomföras efter fem år. Fördraget i sin helhet går att studera på ovan angivna 
Internetadress. 
60 Ekengren Magnus och Larsson Sara, s 29. 
61 KUSP – Kommittén för Utrikes och Säkerhets Politik. 
62 EUMC – European Union Military Committee. 
63 EUMS – European Union Military Staff. 
64 Hagman Hans Christian, European Crisis Mangemant and Defence: The search for capabili-
ties, (Oxford University Press, London, 2002), s 21 
65 NAC – North Atlantic Council 
66 WEU – Västeuropeiska Unionen  
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Precis som ovan är det lika oundvikligt att inte nämna något om förhållandet 
mellan EU och FN. EU framhåller på en rad olika platser sin underordnade 
inställning till FN som överordnad aktör avseende upprätthållande av interna-
tionell fred och säkerhet.67,68 Marc-André Ryter skriver på följande sätt om EU 
och FN:  
 

But the legitimacy of any EU military operation should be based on the fact that 
it is carried out under the principles of the UN Charter or the OSCE69 Charter for 
European Security… By Establishing that a mandate is not a pre-condition for 
any military operation, the EU also wants to avoid that the UN Security Council 
could veto or delay an operation.70 
 

Hans Christian Hagman sammanfattar på ett bra sätt den framtid EU går till 
mötes då han i sina slutsatser skriver som följer:  
 

The union is well placed to link a wide palette of economic, diplomatic and mili-
tary means in the fight against multifaceted threats and challenges. It is a unique 
forum for coordination and consultation across nations, borders, sectors and in-
stitutions. The EU has the potential to become a global force in conflict preven-
tion and crisis management.71 

                                                 
67 Rutten Maartje redaktör, Solana Javier  kap 30. 
68 Ehrhart Hans-Georg, European Union Institute for Security Studies, Chaillot paper nr 55, 
What model for CFSP?, http://www.iss-eu.org/chaillot/chai55e.pdf , 2005-04-18.  
69 OSCE – Organisation for Security and Cooperation in Europe 
70 Ryter Marc-André, EU Capabilities for autonomous military crisis management: possibili-
ties and limits, (Department of Strategic and Defence Studies, Helsingfors, 2001), s 36-37. 
71 Hagman Hans Christian, s 101. 
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3 Empirisk undersökning 

3.1 Svenskt fältsjukhus i Saudiarabien våren 1991 
Upprinnelsen till detta regeringsbeslut har sin grund i Iraks invasion av Kuwait 
1990, ett enat världssamfund laddar successivt upp för att med militära medel 
förmå Irak att lämna Kuwait. Den svenska regeringens inställning var att så 
långt som möjligt skulle väpnade insatser undvikas, detta förklarar den motvil-
lighet att delta med stridande förband som fanns hos regeringen. Pressad av en 
kritisk massmedial debatt mottar regeringen en begäran från Storbritannien om 
svenskt deltagande med ett bemannat fältsjukhus. 

3.1.1 Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legi-
tima politiska intresseområdena, den nationella, den internationella 
och den humanitära dimensionen? 

I detta regeringsbeslut är både den nationella och internationella dimensionerna 
tätt sammanvävda. Ur det nationella perspektivet är det av vikt att förstå att den 
svenska regeringen vid denna tidpunkt inte var beredd att frångå den traditio-
nella fredsbevarande policyn.72 Härmed framstår den brittiska framställning-
en73 för regeringen som en räddningens dörr. Regeringen får här en möjlighet 
att delta i operationen genom att sända ett icke stridande förband – ett fältsjuk-
hus74. Den svenska regeringen är under stor nationell press till följd av den 
mycket kraftfulla debatt som utbryter i Sverige i samband med att FN:s säker-
hetsråd uppmanar medlemsnationerna att samarbeta med Kuwait i syfte att få 
Irak att avbryta sin ockupation. Detta bidrar också till att förklara varför det 
svenska regeringsbeslutet75 fattas så nära inpå den brittiska framställningen 
Den nationella dimensionen framgår då regeringen väljer att inte förhålla sig 
till FN-resolution 660,76 men väl till resolution 67877, båda dessa resolutioner 
är robusta och tydliga FN-resolutioner med utgångspunkt i FN-stadgans kapitel 
VII (fredsframtvingande våldsanvändning) De kraftfulla formuleringarna 
regeringen har att förhålla sig till lyder som följer: 
 

                                                 
72 Jakobsen Peter Viggo, s 184. 
73 Brittisk not nummer 5 placerad som bilaga ett till Utrikesdepartementets PM 1991-01-08, 
Fo91/50/6 svenskt deltagande med fältsjukhus i Saudiarabien. 
74 Regeringen, Försvarsdepartementet, Regeringsbeslut 1991-01-10, 25 FO 91/50/6 svenskt 
deltagande med fältsjukhus i Saudiarabien. 2005-02-09 
75 Regeringsformen kap 10, § 9. 
76 United Nations, resolution nr 660, 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/10/IMG/NR057510.pdf?OpenEle
ment, 2005-02-11. 
77 United Nations, resolution nr 678, 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?OpenEle
ment, 2005-02-11 
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This resolution authorises Member States cooperating with the Government of 
Kuwait, unless Iraq on or before 15 January 1991 has implied the relevant Secu-
rity Council Resolutions, to use all necessary means to uphold and implement 
Resolution 660 an all subsequent Resolutions and restore international peace and 
security in the area. 78 
 
…the Security Council requests all States to provide appropriate support for the 
actions undertaken in pursuance of paragraph 2.79 
 

Huruvida den nationella aspekten kan sägas vara hotad i det fall den svenska 
regeringen ej bifaller den brittiska framställningen är det endast möjligt att 
spekulera kring. En fullt möjlig men spekulativ risk är att det svenska anseen-
det i de internationella relationerna kan ha blivit allvarligt skadat.  
 
Vad gäller den humanitära dimensionen i det svenska regeringsbeslutet står 
inget att finna om vem som avses omhändertas av fältsjukhuset, detta framgår 
dock med all önskvärd tydlighet i den brittiska framställningen. I denna fram-
går det att det är irakiska sårade som står i fokus och därmed får den humanitä-
ra aspekten sin plats i denna operation.  Insatsen är sålunda att betrakta som 
sprungen ur ett humanitärt perspektiv. 

3.1.2 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposi-
tion? 

I detta fall är FN den enda aktören. Sverige är vid denna tidpunkt inte medlem i 
EU varför det är rent logiskt att FN är den aktör som omnämns. Trots att 
mycket robusta resolutioner finns tillhands väljer Sverige att först efter en di-
rekt begäran från Storbritannien delta med ett ej stridande element – ett fält-
sjukhus. 

3.1.3 Vilka syften och motiv anger regeringen som skäl till svenskt delta-
gande i angiven internationell fredsfrämjande insats? 

Uppmaningen i § 3 i resolution 678 vilken lyder som följer att: ”säkerhetsrådet 
begär att samtliga medlemsstater ger lämpligt stöd till de länder som samarbe-
tar med Kuwait”80. Med detta som grund framlägger Storbritannien sin fram-
ställan. En framställan som Sveriges regering dels välkomnar, dels inte kan 
annat än bifalla. Regeringen anger inga direkta syften till att bifalla framställ-
ningen mer än att följa den uppmaning som framgår av FN:s resolution 678. 
Den brittiska framställningen är räddaren i nöden för den svenska regeringen 
som fram till denna punkt hårdnackat vägrat delta med väpnad trupp i den av 
FN sanktionerade operationen.81 Att den svenska regeringen var satt under hård 
press framgår med av den stundom hätska debatt som pågick bl.a. i media an-
gående regeringens ställningstagande. 
 
                                                 
78 United Nations, resolution nr 678, paragraf 2. 
79 United Nations, resolution nr 678 paragraf 3. 
80 Regeringen, regeringsbeslut FO 91/50/6 
81 Jakobsen Peter Viggo, s 184. 
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3.1.4 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av reger-
ingen i respektive proposition, samt hur hanteras dessa? 

De viktigaste konsekvenserna av beslutet att bifalla den brittiska återfinns i den 
samtida politiska kontexten. Den brittiska framställningen var den politiskt 
anseenderäddande handlingen som den svenska regeringen troligen önskade. 
Hade denna inte framlagts eller om den svenska regeringen valt att inte bifalla 
denna hade de politiska konsekvenserna inte bara för regeringen, utan även för 
Sverige som nation kunnat bli ödesdigra82. Om detta finns det inget nedtecknat. 
De enda konsekvenser som behandlas är frågan om bruk av vapen för självför-
svar, förmåner samt att förskrivning om finansiering senareläggs.  

3.1.5 Slutsatser 
Utsatt för hård press av den samtida debatten i bl.a. massmedia framstår den 
brittiska framställningen som en räddningens dörr. Regeringen var inte beredd 
att frångå den roll som Sverige intagit i frågan om fredsbevarande operationer 
under kalla krigets senare del83. Med andra ord var regeringen vid denna tid-
punkt inte beredd att ta steget ut från defensiva fredsbevarande operationer till 
offensiva fredsframtvingande operationer även om mycket robusta FN-
resolutioner var utarbetade. Samtliga tre ansvarsområden finns upptagna i vari-
erande omfattning och detaljupplösning. De tätt sammanflätade nationella och 
internationella ansvarsområden ges mest utrymme även fast den mer handfasta 
humanitära området är det centrala. Att FN framstår som det överordnade aktö-
ren i denna insats är rent naturligt då Sverige vid denna tidpunkt ännu inte var 
medlem i EU. Av tänkbara och möjliga konsekvenser omskrivs den mest bety-
delsefulla, Sveriges anseende i det internationella systemet, överhuvudtaget 
inte alls. Att mindre och kortsiktiga konsekvenser som t.ex. deltagarnas förmå-
ner, finansiering mm känns aningen trivialt i detta sammanhang. 

3.2 Svenskt deltagande i av FNs säkerhetsråd beslutade insat-
ser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien84 

Denna proposition vilar på en eskalerande situation med ursprung i upplös-
ningen av statsbildningen Jugoslavien vilken resulterade i omfattande 
stridigheter. En mindre fredsstyrka finns redan på plats, och en fredsplan har 
utarbetats. Generalsekreteraren har bedömt att genomförandet av fredsplanen 
kräver en fredsstyrka omfattande upp till 70 000 personer, en utvidgning som 
regeringen föreslår att Sverige skall delta i. 

                                                 
82 Precis som i avsnitt 3.1.1 är detta en spekulation. [Författarens kommentar.] 
83 Här avses framförallt de fredsbevarande insatserna på Cypern och i Mellanöstern. 
84 Där inget annat särskilt anges är uppgifterna hämtade ur Regeringen,  proposition 
1992/93:254, Svenskt deltagande i av FNs säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande 
av fred i f.d. Jugoslavien, http://www.riksdagen.se/rdinfo/rdtryck_visa.asp, 2005-02-01. 
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3.2.1 Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legi-
tima politiska intresseområdena, den nationella, den internationella 
och den humanitära dimensionen? 

I denna proposition speglas den nationella dimensionen av fyra mer framträ-
dande ställningstaganden; 1) Att insatsen kan innehålla fredsframtvingande 
moment, 2) Att Sverige vid aktuell tidpunkt redan gjort avsevärda åtaganden i 
f.d. Jugoslavien, 3) Att Sverige är en lojal FN-medlem, 4) Att händelseutveck-
lingen i f.d. Jugoslavien är av största betydelse för utvecklingen i Europa och 
har därmed betydande säkerhetspolitiska dimensioner. De senare står dock i 
svag kontrast i jämförelse mot att Sverige här börjar glida ifrån sin tidigare så 
strikta hållning avseende policyn om att endast delta i defensiva fredsbevaran-
de insatser. Då moment av fredsframtvingande karaktär förekomma varvid 
användning av våld kan bli nödvändigt medför detta att den svenska styrkans 
uppgifter kan komma att skilja sig från den strikt fredsbevarande verksamheten 
som tidigare varit Sveriges hållning. 
 
Vad gäller den internationella dimensionen pekar den svenska regeringen på 
”att världssamfundet, genom de beslut som fattats i säkerhetsrådet, inte accep-
terar den hittillsvarande utvecklingen”.85 Regeringen väljer att räkna upp en rad 
olika internationella organisationer och aktörer såsom FN (UNPROFOR86 och 
UNHCR87), EG (ECMM88), ESK89 som finns och agerar i området. Till dessa 
kopplas de varierande svenska bidragen omfattande allt från ekonomiskt bi-
stånd till regelrätta personalbidrag. 
 
I propositionen framstår den humanitära dimensionen som viktig. Nödvändig-
heten att med FN-förband skydda UNHCR:s hjälptransporter med medicin och 
förnödenheter till behövande påtalas liksom, det svenska substantiella bidraget 
främst genom UNHCR och Statens Räddningsverks insatser. Just de humanitä-
ra aspekterna är det genomgående och centrala i hela propositionens framställ-
ning. 

3.2.2 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposi-
tion? 

Den aktör som tillskrivs störst vikt i denna angivna planerade insats är tveklöst 
FN. FN har en central och betydelsefull roll i frågan om den angivna svenska 
insatsen i f.d. Jugoslavien. Regeringen anför att ett beslut om att en svensk 
styrka kan ställas till FN:s generalsekreterares förfogande kan fattas först efter 
att säkerhetsrådet beslutat om en insats och sedan FN:s generalsekreterare rik-
tat en framställning till Sverige om svensk medverkan. Andra aktörer såsom 
EG och ESK finns på plats utan att regeringen ger dessa något större utrymme i 

                                                 
85 Ibid, s 4. 
86 UNPROFOR – United Nations Protection Force 
87 UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees 
88 ECMM – European Community Monitor Mission. 
89 ESK – Europeiska säkerhets och samarbetskonferensen. 
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sin proposition. Detta är dock anmärkningsvärt då regeringen i sin proposition 
pekar på att Europa har ett stort ansvar att axla. Än mer anmärkningsvärt fram-
står regeringens resonemang då EG:s och FN:s medlare lord Owen och Stol-
tenberg (ersättare till Vance) gemensamt på uppdrag av den internationella 
konferensen för f.d. Jugoslavien under lång tid försökt medla mellan parterna. 
En detaljerad fredsplan är resultatet, och medlarna har ägnat stora ansträng-
ningar åt att få parterna att acceptera planen. Ur en rent logisk synvinkel, borde 
inte regeringen ha givit EG större utrymme i sin proposition? 

3.2.3 Vilka syften och motiv anger regeringen som skäl till svenskt delta-
gande i angiven internationell fredsfrämjande insats? 

Grunden för den utökade FN-insatsen i f.d. Jugoslavien återfinns i den pågåen-
de försämringen av de humanitära förhållandena. Regeringen anför tidigt föl-
jande motivering:  
 

Utvecklingen i f.d. Jugoslavien är sådan att ytterligare och omfattande insatser i 
FN:s regi krävs. Sverige bör som lojal FN-medlem bidra till dessa ansträngning-
ar. Eftersom det aktuella konfliktområdet ligger i Europa faller ett extra stort an-
svar på de europeiska staterna.90 

 
Styrkan måste ha adekvat utbildning och utrustning för de uppgifter de kan 
komma att ställas inför. Regeringen anger vidare att styrkan måste ha sådan 
kapacitet att den på ett trovärdigt och övertygande sätt kan hävda sin auktoritet 
och vara i stånd att verkställa beslut även om väpnade grupper skulle motsätta 
sig detta.  Därför måste styrkan utrustas med bättre fordon och tyngre vapen än 
vad som varit fallet i tidigare svenska FN-insatser. 
 
Formuleringen ”Händelseutvecklingen i f.d. Jugoslavien är av största betydelse 
för utvecklingen i Europa och har därmed betydande säkerhetspolitiska dimen-
sioner”91, pekar på ett ansvarstagande som Sverige inte kan blunda för. Detta 
skapar ytterligare ett argument för att Sverige skall delta. 

3.2.4 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av reger-
ingen i respektive proposition, samt hur hanteras dessa? 

Regeringen bedömer den föreslagna insatsen i f.d. Jugoslavien som svår och 
riskfylld varför bataljonen skall förses med god utbildning och utrustas med 
bättre fordon och tyngre vapen än vad som varit fallet i tidigare svenska FN-
insatser. Regeringen anger också att då insatsen är svår bör styrkans personal, 
rekryterad på frivillig basis, i stor utsträckning ha erfarenhet av tidigare FN-
tjänst. De uppgifter som den svenska styrkan kan komma att utföra återfinns 
enligt regeringen till huvuddelen inom den traditionella fredsbevarande rollen.  

                                                 
90 Regeringen, proposition 1992/93:254, s 4. 
91 Ibid, s 4. 
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Det skall dock inte uteslutas att insatsen kan komma att innehålla moment av 
fredsframtvingande karaktär. En roll som kan skapa helt andra behov av förbe-
redelser men också stöd efter genomförd insats. Som svar till detta har en sär-
skild krisorganisation med uppgift att stödja återvändande FN-personal, följa 
upp inträffade skadefall och vidta individuellt anpassade åtgärder inrättats ge-
nom chefen för arméns försorg. 

3.2.5 Slutsatser 
En försämrad humanitär situation till följd av upplösningen av statsbildningen 
Jugoslavien och omfattande stridigheter i många delar av området utgör grun-
den för den av regeringen planerade och föreslagna insatsen inom ramen för en 
utökad FN-insats. Regeringen anger att insatsen till sin huvuddel är att betrakta 
som en fredsbevarande insats, men att moment av fredsframtvingande karaktär 
inte kan uteslutas. Detta medför att förbandet utrustas och utbildas på ett sätt 
som skiljer sig mot tidigare svenska FN-insatser. Det internationella ansvarsta-
gandet är högst påtagligt då flertalet organisationer och aktörer är på plats och 
bidrar med fredsfrämjande insatser. Värt att notera är att regeringens hållning 
till den tidigare så strikta policyn om deltagande endast i fredsbevarande insat-
ser här börjar luckras upp. Som motiv till den föreslagna insatsen anger reger-
ingen den degenererande humanitära situationen, det internationella ansvarsta-
gandet, Sveriges lojala hållning till FN, och den i ett längre perspektiv hotade 
europeiska säkerhetspolitiska dimensionen. Den svenska regeringen värderar 
FN och dess roll som högsta beslutande organ och dess jurisdiktion att besluta 
om insättande av väpnad trupp i syfte att främja fred mycket högt. Det är dock 
anmärkningsvärt att EG ges så litet utrymme i propositionen då regeringen de 
facto framhåller att de europeiska staterna har ett tungt ansvar att axla. Än mer 
anmärkningsvärt blir detta då FN och EG gemensamt medlar i konflikten. Re-
geringen behandlar preventivt de konsekvenser som är möjliga att identifiera i 
denna föreslagna insats.  

3.3 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien92 
Denna proposition har sin bakgrund i redan pågående svenska fredsfrämjande 
insatser på Balkan samt i ett, av parterna i konflikten i f.d. Jugoslavien parafe-
rat fredsavtal där FN har uppmanas att mandatera en internationell fredstyrka.  

3.3.1 Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legi-
tima politiska intresseområdena, den nationella, den internationella 
och den humanitära dimensionen? 

Den nationella dimensionen hanterar regeringen genom att peka på dels de 
redan genomförda svenska insatserna trupp och bistånd, dels genom att den 
beredskap Sverige har för att verksamt bidra till försoning och återuppbyggnad. 

                                                 
92 Där inget annat särskilt anges är uppgifterna hämtade ur Regeringen, proposition 
1995/96:113 – svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien,  
http://www.riksdagen.se/rdinfo/rdtryck_visa.asp, 2005-02-01. 
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Det föreslagna medverkandet i IFOR93 harmonierar väl med den stora vikt som 
regeringen lägger vid säkerhetspolitikens internationella dimension.94 Reger-
ingen understryker även den tydliga skiljelinje mellan det bedömda mandatet 
för IFOR och den militära operation som genomfördes med stöd av kapitel VII 
i FN-stadgan som svar på Iraks invasion av Kuwait. Den svenska nationella 
hållningen till fredsbevarande insatser anses sålunda ej hotad. I regeringens 
proposition nämns anmärkningsvärt inget om vad som senare skulle visa sig bli 
en nationellt mycket infekterad fråga. Här avses de restriktioner som försvars-
minister Thage G Petersson framtvingade i den svenska kontingenten. Restrik-
tioner som innebar att den svenska truppen inte fick deltaga i offensiva opera-
tioner. Vilket i sin tur kan tolkas som att svenska soldater inte är kapabla att 
deltaga i IFOR på samma premisser som övriga bidragsgivare.95 Den till synes 
känsliga frågan om att IFOR kommer att ledas av NATO samt att den svenska 
kontingenten planeras att ingå i den amerikansk ledda divisionen hanteras av 
regeringen utan några som helst omskrivningar. Denna fråga förefaller inte 
vara det minsta kontroversiell för regeringen.  
 
Den internationella dimensionen ger regeringen en omfattande beskrivning. 
Fokus läggs på de internationella organisationer och aktörer som på något sätt 
bidrar till att förbättra situationen. FN ges en naturligt framträdande roll, 
OSSE, EU och ICFY96 lika så. Att NATO ges en framträdande roll i det opera-
tiva perspektivet ter sig helt naturligt då denna organisation är satt att leda 
IFOR:s verksamhet.  
 
Regeringen påtalar tidigt i propositionen97 Sveriges redan omfattande humani-
tära bidrag till konfliktområdet. Precis som i kapitel 3.2 är incitamentet den 
humanitära dimensionen som igångsätter hela processen med fredsbevarande 
väpnad trupp. Regeringen understryker att det är med ett, av de i konflikten 
ingående parterna, undertecknat fredsavtal som det verkligen finns en möjlig-
het att till en stabil och bestående fred. En utveckling vars första steg mot fred 
är truppseparation och demilitarisering. 

3.3.2 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposi-
tion? 

Ett beslut av FN:s säkerhetsråd avseende ett mandat för IFOR anges som en 
premiss för ett svenskt deltagande i IFOR. FN intar precis som i kapitel 3.2 en 
särställning då det gäller ett internationellt juridiskt rättfärdigande av en insats 
med väpnad trupp. Den svenska FN-historien i f.d. Jugoslavien ges en nog-
grann och ingående beskrivning vari det påtalas den vikt som tillskrivs att FN 

                                                 
93 IFOR – Peace Implemantion Force 
94 Regeringen, proposition 1995/96:12 – Totalförsvar i förnyelse,  
http://www.riksdagen.se/rdinfo/rdtryck_visa.asp, 2005-02-01. 
95 Jakobsen Peter Viggo, s 186. 
96 ICFY – Styrkommittén för Jugoslavien-konferensen. 
97 Regeringen, proposition 1995/96:113, s 5-6 
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agerar i konfliktfrågan. Skrivningen i propositionen98 avseende vikten av FN 
stämmer väl överens med vad som skrivs i ”Totalförsvar i förnyelse”99, där 
regeringen påtalar vikten av att stärka FN i dess fredsfrämjande arbete. 
 
Även om EU inte har någon ledande roll är det logiskt att EU och ICFY ges 
utrymme med tanke dels på att Sverige är nybliven EU-medlem, dels att ICFY 
leds av Carl Bildt, Sveriges f.d. statsminister.  
 

… deltar Sverige aktivt i det diplomatiska arbetet såsom medlem av FN, Organi-
sationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) 
och Styrkommittén för Jugoslavien-konferensen ICFY. Riksdagsledamoten Carl 
Bildts uppdrag som EU-ordförande för ICFY innebär särskilda insatser för 
svensk del100  

 
Detta harmonierar med vad som skrivs av regeringen i dess tidigare presente-
rade proposition ”Totalförsvar i förnyelse”101, vari EU tillskrivs stor vikt bl.a. 
som den viktigaste organisationen för europeiskt samarbete. 
 

För Sverige är inträdet i EU med bibehållen militär alliansfrihet den mest bety-
delsefulla förändringen i våra internationella förbindelser i modern tid. Medlem-
skapet i EU gagnar vår egen säkerhet och stärker våra möjligheter att tillsam-
mans med andra länder forma en gemensam framtid i fred, demokrati och social 
och ekonomisk utveckling.102 

3.3.3 Vilka syften och motiv anger regeringen som skäl till svenskt delta-
gande i angiven internationell fredsfrämjande insats? 

Regeringen anger att det finns starka skäl till för ett svenskt deltagande i IFOR, 
det främsta är att det nu anses möjligt att skapa fred i f.d. Jugoslavien. Citatet 
nedan visar på just detta.  
 

… det nu finns en verklig möjlighet att skapa fred i det f.d. Jugoslavien. Sverige 
har beredskap att verksamt bidra till återuppbyggnad och försoning i krigsområ-
det. Sverige är redan starkt engagerat i fredsansträngningarna, lämnar ett omfat-
tande bistånd och har tagit emot et stort antal flyktingar.103 
 

Regeringen anför vidare följande motiv till ett svenskt deltagande. 
 

Ett svenskt deltagande i IFOR bör ses i ett vidare perspektiv. I genomförandet av 
fredsöverenskommelsen sätts Europas vilja och förmåga att solidariskt skapa 
fred och säkerhet på vår kontinent på prov.104 

 

                                                 
98 Ibid. 
99 Regeringen, proposition 1995/96:12, s 7, 29-30, 37, 100-106 
100 Regeringen, proposition 1995/96:113, s 4-5. 
101 Regeringen, proposition 1995/96:12. 
102 Ibid, s 4. 
103 Regeringen, proposition 1995/96:113, s 10. 
104 Ibid. 
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 IFOR ses som ett led i en sammanhållen politik där militära och civila strä-
vanden går hand i hand. Det svenska deltagandet ses som logiskt då det åter-
uppbyggnadsarbete som IFOR är en del av kan bli ett avgörande steg på vägen 
mot ett säkrare och mer samarbetsinriktat Europa.  

 

3.3.4 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av reger-
ingen i respektive proposition, samt hur hanteras dessa? 

Regeringen understryker nogsamt att uppdraget är att likna vid traditionella 
fredsbevarande insatser om än med ett tillägg att det kommande mandatet vilar 
på kapitel VII i FN-stadgan. De ROE105 som skall gälla för IFOR skiljer sig 
från dem som gällt för UNPROFOR avseende att IFOR ges möjlighet till ett 
mera kraftfullt militärt uppträdande. I denna aspekt ter sig försvarsminister 
Thage G Peterssons framtvingande av restriktioner för den svenska truppen 
avseende offensiva insatser som märkliga. Märkliga så till vida att detta kan 
tolkas som att de svenska soldaterna inte är kapabla att delta på samma premis-
ser som övriga deltagare.106 
  
Ytterligare nationella konsekvenser av ledning och organisation är att Sverige 
skall beredas god insyn i och ett inflytande över såväl den politiska som den 
militära planeringen av operationen. Detta ses som en förutsättning för att de i 
IFOR ingående olika nationella bidragen skall nyttjas på ett sätt som är fören-
ligt med dess utrustning och samövning. I det svenska perspektivet innebär 
detta att det svenska förbandet inte skall användas i regelrätta anfallsföretag. 
 
De ekonomiska konsekvenserna för deltagandet i IFOR beskriver regeringen 
som fördyrade jämfört med tidigare insatser. Kostnadsökningen beror främst på 
att Sverige i detta fall skall ansvara för de kostnader som FN normalt bestrider 
såsom rotationsflyg, reservdelar, infrastruktur och förbrukningsvaror. 

3.3.5 Slutsatser 
Sammantaget är denna proposition mycket intressant då regeringen de facto 
föreslår ett antal paradigmskiften. FN spelar precis som tidigare en direkt avgö-
rande roll då ett mandat är en direkt förutsättning för ett svenskt deltagande, 
men att NATO ges en framträdande roll förefaller något förvånande. Andra 
mer naturliga organisationer där Sverige är medlem och har inflytelserika posi-
tioner ges begränsat utrymme. Det internationella humanitära ansvarstagandet i 
samspel med paraferingen av ett fredsavtal utgör den grund som den föreslagna 
insatsen vilar på. Den svenska regeringen understryker grundligt att denna in-
sats i sin huvuddel är att betrakta som en traditionell fredsbevarande insats men 
att insatsens mandat har sin grund i kapitel VII i FN-stadgan. Vilket innebär att 
våldsanvändning utöver strikt självförsvar kan förekomma. Regeringen är nog-
grann med att påtala att denna föreslagna insats under inga omständigheter kan 

                                                 
105 ROE – Rules of engagement 
106 Jakobsen Peter Viggo, s 186. 
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liknas vid den militära operationen som riktades mot Irak 1991. Att ett svenskt 
förband kommer att ingå i en amerikansk division under NATOledning förefal-
ler regering inte betrakta som det minsta kontroversiellt. Det är på sin plats att 
påpeka att det råder harmoni mellan regeringens två propositioner107. Reger-
ingen väljer också tidigt i propositionen 1998/99:112 att påtala den förväntade 
betydelsen av OSSE och EU som aktörer i området. 

3.4 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo108 
När de serbiska myndigheterna 1989 återkallade det självstyre provinsen Ko-
sovo haft sedan 1974 tändes den glöd som successivt växte i styrka fram till 
1998 då direkta strider blossade upp mellan parterna. Efter en NATO-
intervention, utan mandat från FN, framlägger regeringen denna proposition 
som en förberedelse inför den tidpunkt då Kosovo-frågan återförs till FN.  

3.4.1 Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legi-
tima politiska intresseområdena, den nationella, den internationella 
och den humanitära dimensionen? 

Regeringen väljer i denna proposition att tidigt beskriva Sveriges nationella 
engagemang i konfliktområdet. Betydande ekonomiska bidrag i humanitärt 
avseende vid sidan av de rena militära bidragen understryks. Den nationella 
svenska tidigare så strikta hållningen att fredsfrämjande insatser vari våldsan-
vändning kan ingå endast får ske på uppdrag av FN får sig här en törn då OSSE 
av regeringen anges ha rätt att besluta om en internationell fredsstyrka.  Bero-
ende på vilket dokument som refereras skiljer sig regeringens budskap från 
varandra. I utrikesdeklarationen från 1999 framhåller regeringen strikt 
 

… att FN ytterst står som garant för folkrättens primat och att det är säkerhetsrå-
det som har att besluta om militär våldsanvändning, förutom i fall av självförsvar 
eller i extrema nödsituationer.109  
 

I proposition 1998/99:74 skriver regeringen däremot följande att läsa om bl.a. 
OSSE. 

 
… att enligt lagen om väpnad styrka … efter begäran av FN eller beslut som fat-
tats av OSSE ställa väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet 
utomlands.110 

 
 Än mer anmärkningsvärd blir den svenska hållningen då utrikesminister Anna 
Lindh i massmedia uttalar att den NATO-ledda operationen saknar otvetydigt 
stöd i internationell rätt men att operationen ändå är nödvändig och ofrånkom-
                                                 
107 Här avses både proposition 1995/96:12 och proposition 1995/96:113 
108 Där inget annat särskilt anges är uppgifterna hämtade ur Regeringen, proposition 
1998/99:112 – svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo. 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/10/64/3be010a3.pdf, 2005-02-11. 
109 Regeringen genom Utrikesminister Anna Lindh, Utrikesdeklarationen 1999, 1999-02-10, 
http://www.regeringen.se/sb/d/4045/a/25886, 2005-02-01 
110 Regeringen, proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld – omdanat försvar, s 79. 
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lig.111 Ett uttalande som förstärks av det tal Lindh höll vid Utrikespolitiska In-
stitutet 1998 där hennes argumentation om att bruk av militärt våld kan använ-
das legitimt i situationer av tvång i en exceptionell situation antyder att Sverige 
kan komma att stödja en EU fredsframtvingande operation utan att ett FN-
mandat finns att tillgå.112 Regeringen har i ett tidigt skede till NATO framfört 
sitt intresse av att delta i en kommande internationell fredsstyrka i Kosovo utan 
att för den skull utan att för den skull förbinda sig medverka i denna styrka.  
 
Regeringen framhåller att det internationella samfundet samt övriga fredsfräm-
jande organisationer och aktörer engagerade i konflikten utför ett betydelsefullt 
arbete. Bland dessa framhålls FN och dess underavdelningar särskilt. OSSE 
och dess verifikationsmission KVM113 avhandlas med respekt som en sam-
manhållen och politisk europeisk fredsfrämjande aktör. NATO omtalas dels för 
nödvändigheten av den inledda flygoffensiven114, dels för dess beredskap inför 
en snabb och omfattande militär insats. Slutligen tillskrivs EU med dess 
ECMM och MAPE115 högt principiellt värde.  Regeringen påtalar vidare det 
internationella ansvarstagandet i formen internationellt säkerhetssamarbete 
behöver utvecklas och fördjupas. Genom att delta i internationell fredsfrämjan-
de verksamhet kan Sverige idag direkt påverka säkerhetsläget.116 
 
Den humanitära dimensionen är precis som i föregående kapitel (3.2, 3.3) den 
utlösande faktorn till den i detta avsnitt behandlade propositionen. Det mänsk-
liga lidandet sätts i centralt fokus i så stor utsträckning att den svenska reger-
ingen uppenbarligen är beredd att se mellan fingrarna avseende bl.a. den 
NATO-ledda  operationen som startades 24 mars, 1999. Regeringen målar upp 
ett omfattande mänskligt lidande där de humanitärt hjälpbehövande räknas i 
hundratusental. Säkra och stabila förhållanden samt ett omfattande program av 
återuppbyggnadsinsatser ses som direkta förutsättningar för att flyktingar skall 
återvända. 

3.4.2 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposi-
tion? 

Beroende vilket dokument eller uttalande som väljs ut för analys tillskrivs FN 
och EU olika vikt. Värt att notera är att NATO generellt erhåller omfattande 
utrymme samt att organisationen tillskrivs stort värde även om den inlett och 
genomfört omfattande våldsanvändning utan att ett FN-mandat funnits som 

                                                 
111 Hall Thomas (1999) ”Lindh mycket oroad över utvecklingen, ” Dagens Nyheter, 26 mars 
sektion A, s 5; TT (1999) ”Bombningarna är en europeisk tragedi,” Dagens Nyheter 25 mars 
sektion A, s 5 i Jakobsen Peter Viggo s 189. 
112 Anna Lindh , tal/framförande vid Utrikespolitiska Institutet 1998, i Jakobsen Peter Viggo, s 
189. 
113 KVM – OSSE verifikationsmission i Kosovo 
114 Regeringen, proposition 1998/99:112, i denna proposition framförs ingen kritik mot att 
NATO agerat utan ett FN-mandat. Författarens kommentar. 
115 MAPE - rådgivande polismission i Kosovo, initierad av EU, utförd av VEU. 
116 Regeringen, proposition 1998/99:74, s 45 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS   
Chefsprogrammet 03-05 2005-05-12   
Major Robert Gustafsson 

  29(60)  
 
 

utgångspunkt. Regeringen framför genom utrikesminister Anna Lindhs inle-
dande anförande i den utrikespolitiska debatten 26 maj, 1999 att frågan om 
Kosovo ovillkorligen skall återföras till FN och att en kraftfull resolution emot-
ses.117  
 
Vikten av FN som allena legitima beslutande organ för våldsanvändning i 
fredsfrämjande syfte förlorar dock i betydelse då massmedia och Lindhs anfö-
rande vid Utrikespolitiska Institutet tillförs undersökningen. Även regeringens 
egen proposition 1998/99:74118 grumlar den tidigare så strikta svenska håll-
ningen till ett FN-mandat som en premiss för våldsanvändning i ett fredsfräm-
jande syfte. Ett FN-mandat från säkerhetsrådet eller ett beslut av OSSE ses 
dock som en premiss för ett svenskt deltagande. 
 
Regeringen gör i propositionen119 en bedömning som pekar på att EU sannolikt 
kommer att få en betydande roll i perspektivet stärkandet av demokratin och de 
mänskliga rättigheterna, liksom byggnationen av polisväsendet samt genomfö-
randet av val. Detta är i stort sett vad som skrivs om EU, vilket i sig framstår 
som underligt då regeringen i propositionen 1998/99:74 skriver att EU är av 
grundläggande betydelse för att varaktigt trygga stabilitet och säkerhet i Euro-
pa. EU-medlemskapet ses som ett nav för det svenska deltagandet i det europe-
iska arbetet för fred och stabilitet.120  

3.4.3 Vilka syften och motiv anger regeringen som skäl till svenskt delta-
gande i angiven internationell fredsfrämjande insats? 

Som främsta skäl till att delta med väpnad trupp i den föreslagna insatsen anför 
regeringen följande. 
 

En internationell fredsstyrka är av avgörande betydelse för att flyktingar skall 
kunna återvända samt att fred och förutsättningar för en demokratiskutveckling 
skall kunna skapas. Sverige kan göra en mycket viktig insats genom att bidra till 
en sådan styrka.121 
 

I detta skede kopplar regeringen på ett smakfullt sätt den europeiska dimensio-
nen med EU och dess utveckling och fördjupning av arbetet med krishantering 
och fredsfrämjande verksamhet till den föreslagna insatsen. Detta framgår av 
följande formulering 
 

Svenskt deltagande i en fredsstyrka i Kosovo skulle ligga i linje med Sveriges 
redan mycket starka engagemang på Balkan. Insatsen skulle vara av stor betydel-
se för säkerhet och stabilitet i regionen i dess helhet, liksom för det europeiska 
säkerhetspolitiska samarbetet.122 

                                                 
117 Regeringen genom Anna Lindh, Utrikesdeklarationen 1999. 
118 Regeringen, proposition 1998/99:74, s 14, 44. 
119 Regeringen proposition 1998/99:112 
120 Regeringen, proposition 1998/99:74, s 14, 44 
121 Regeringen, proposition 1998/99:112, s 9. 
122 Ibid, s 9. 
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3.4.4 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av reger-
ingen i respektive proposition, samt hur hanteras dessa? 

Beskrivningen av, och den planerade hanteringen, av möjliga konsekvenser 
kopplade till det svenska föreslagna deltagandet är i denna proposition i det 
närmaste obefintlig. Styrkans storlek beskrivs endast i svepande termer. Vid 
NATOs konferens om styrkeuppbyggnad 26 februari, 1999 förklarar regering-
en sin beredskap att med lämpliga delar ur SWERAP123 delta i en fredsstyrka. 
Detta pekar ut var och hur den svenska styrkan skall rekryteras. Dess storlek, 
utbildning och utrustning diskuteras emellertid inte. Likväl diskuteras inte om 
eventuella nationella restriktioner avseende vilka uppgifter som styrkan kan 
tillåtas deltaga i skall regleras i kommande avtal. Ekonomiska konsekvenser 
nämns överhuvudtaget inte alls. Likaså behandlas inte eventuella konsekvenser 
av regeringens olika uttalanden och ställningstaganden dels avseende frågan 
om ett FN-mandat som en ovillkorlig premiss för våldsanvändning annat än i 
självförsvar, dels den dubbelbottnade inställningen till NATO och dess ageran-
de i Kosovofrågan. Konsekvenser såsom risker och hot för den svenska styrkan 
diskuteras inte heller.  

3.4.5 Slutsatser 
Placerad i kontexten av dels det globala och regionala perspektivet, dels reger-
ingens samtida andra propositioner, uttalanden och ställningstaganden gör att 
denna proposition blir intressant. Vad som tilldrar sig mest intresse är regering-
ens vacklande position avseende frågan om ett FN-mandat som en direkt och 
ovillkorlig premiss för våldsanvändning annat än i direkt självförsvar. Reger-
ingen beskriver här att det svenska bidraget till den internationella styrkan kan 
ske efter ett beslut av Förenta nationerna säkerhetsråd eller av Organisationen 
för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Extra dynamik får denna fråga då 
NATO utan FN-mandat inleder en offensiv mot Förbundsrepubliken Jugoslavi-
en vilket regeringen dels är djupt oroad över och djupt beklagar, dels anser vara 
nödvändigt och oundvikligt. När sedan regeringen uttrycker sin vilja att ställa 
svensk väpnad trupp under NATO-befäl för en internationell fredsfrämjande 
insats i Kosovo är dynamiken fullkomlig, låt vara att regeringen bedömer det 
som av stor politisk betydelse att icke-NATO-medlemmar deltar i den interna-
tionella insatsen. Ett visst förklaringsvärde består i att denna proposition har ett 
annorlunda fokus än dem som undersökts i föregående kapitel. Här vilar fokus 
i större omfattning på de humanitära aspekterna, det är det mänskliga lidandet 
som är det centrala. Med denna tydligare fokusering på den degenererande hu-
manitära situationen framstår regeringens agerande som rent logiskt, och inter-
nationellt ansvarstagande. 

                                                 
123 SWERAP – Swedish Rapid Reaction Unit 
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3.5 Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i 
Afghanistan124 

Efter mer än tjugo års väpnade konflikter med omfattande humanitärt lidande 
och sönderfall uppträder nu världssamfundet samlat i ansträngningarna att 
åstadkomma fred i Afghanistan. FN:s säkerhetsråd förväntas inom kort besluta 
om en resolution där inrättandet av en internationell säkerhetsstyrka inrättas. 
Storbritannien har erbjudit sig att leda denna styrka, och Sverige har fått en 
direkt inbjudan om deltagande. 

3.5.1 Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legi-
tima politiska intresseområdena, den nationella, den internationella 
och den humanitära dimensionen? 

Den nationella dimensionen avseende ett presumtivt svenskt deltagande i 
ISAF125 består i att regeringen på ett pragmatiskt sätt bevakar de svenska in-
tressena inte enbart ur ett humanitärt perspektiv. Den föreslagna insatsen inne-
bär att Sverige, när nu situationen kräver ett ökat säkerhetsbistånd, följer upp 
det mångåriga och huvudsakliga ekonomiska humanitära biståndet med ett 
svenskt truppbidrag till den multinationella säkerhetsstyrkan ISAF. Regeringen 
säkerställer också ett svenskt utrymme i Europa, då huvuddelen av de truppbi-
dragande länderna kommer från Europa och där flertalet är tongivande inom 
EU. Vad som än mer accentuerar detta är att Storbritannien direkt bjuder in 
Sverige att delta i ISAf som initialt kommer att stå under brittisk ledning.  
 
Den internationella dimensionen avseende ansvar är central och framträdande i 
regeringens proposition. Regeringen påtalar att för första gången på mer än 
tjugo år uppträder nu världssamfundet samlat i ansträngningarna att åstad-
komma fred i Afghanistan. Det understrykas att styrkans syfte är att bistå den 
afghanska interimsadministrationen, och den oberoende kommission som skall 
sammankalla ett traditionellt rådslag vars huvuduppgift är att utse en över-
gångsregering som skall verka under två år varpå val skall hållas. Med andra 
ord, Afghanistan har för att kunna genomföra en avtalad politisk utveckling 
internationellt stöd avseende säkerhetsarrangemang att påräkna. 
 
Den humanitära dimensionen omhändertar regeringen genom att dels påtala det 
mer än tjugoåriga behovet av humanitärt bistånd, dels genom ställningstagan-
det att effektivt bistånd förutsätter ett förbättrat säkerhetsläge. Regeringen väl-
jer att klä biståndsbehovet i siffror genom att påstå att mer sex miljoner av en 
total befolkning på 20 miljoner befinner sig i en direkt nödsituation med syn-
nerligen lite eller ingen mat för dagen.  

                                                 
124 Där inget annat särskilt anges är uppgifterna hämtade ur Regeringen, proposition 
2001/02:60 – svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan, 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/10/53/2c525df2.pdf, 2005-02-11. 
125 ISAF – International Security Assistance Force 
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Att mer än en miljon människor är internflyktingar och att närmare fyra miljo-
ner afghaner befinner sig i de omkringvarande länderna som flyktingar. Med 
detta påvisar regeringen en stor och högst påtaglig oro för den humanitära situ-
ationen i Afghanistan. 

3.5.2 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposi-
tion? 

Betydelsen av EU står i denna proposition att finna endast mellan raderna. EU 
som organisation har ingen inblandning i den planerade multinationella insat-
sen. Däremot är flera av de presumtiva deltagarna aktiva och ledande nationer 
inom EU. Ytterligare betydelse får den europeiska dimensionen i och med att 
Storbritannien tagit på sig ledningsansvaret för styrkan. 
 

Den 21 december 2001 förväntas Förenta nationernas säkerhetsråd besluta om en 
resolution där säkerhetsrådet auktoriserar inrättandet av en multinationell säker-
hetsstyrka med uppgift att bistå den afghanska administrationen att upprätthålla 
säkerheten i missionsområdet, i första hand i Kabul och dess omgivningar.126 

 
Citatet ovan visar att FN intar en viktig position för regeringen och att en reso-
lution från FN:s säkerhetsråd anges som en premiss för ett svenskt deltagande 
följer den svenska traditionen. FN pekas även ut som en viktig kanal av reger-
ingen för det svenska biståndet som sedan 1982 uppgår till mer än en miljard 
svenska kronor. Att den USA-ledda koalitionen ur ett FN-perspektiv inte kriti-
seras för sin operation mot Afghanistan har sin grund och förklaring i att FN 
gjorde bedömningen att den i FN-stadgan grundade rätten till självförsvar var 
tillämpbar.127 

3.5.3 Vilka syften och motiv anger regeringen som skäl till svenskt delta-
gande i angiven internationell fredsfrämjande insats? 

De motiv som regeringen anför för ett svenskt deltagande i en multinationell-
säkerhetsstyrka - ISAF i Afghanistan är främst kopplade till det svåra säker-
hetsläget som råder i landet. Formuleringen nedan påvisar den vikt som reger-
ingen lägger vid just säkerhetsaspekten samt vad en förbättrad sådan bedöms 
för med sig i positiv bemärkelse. 
 

Säkerhet är grundläggande för att den afghanska politiska processen skall kunna 
fortsätta utvecklas på ett positivt sätt. Säkerhetsläget måste tillåta att den nya in-
terimsadministrationen kan inrätta sig… Ett förbättrat säkerhetsläge är också en 
förutsättning för ett effektivt bistånd.128 

 

                                                 
126 Regeringen, proposition 2001/02:60, s 4. 
127 Regeringen, Försvarsberedningen rapport, Ds 2003:8 Säkrare grannskap – osäker värld, 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1322, s 22 
128 Regeringen, proposition 2001/02:60, s 6-7. 
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Ett motiv som ur säkerhetspolitiskt perspektiv framstår som viktigt är att Stor-
britannien som tagit på sig ansvaret leda den planerade multinationella styrkan 
direkt bjudit in Sverige att delta. Då övriga bidragsgivare i stor utsträckning 
härstammar ur EU framstår vikten av att delta med önskvärd tydlighet. 
 

Den multinationella säkerhetsstyrkan kommer att ledas av Storbritannien. Det 
innebär att Storbritannien, utifrån det givna FN-mandatet, planerar styrkans 
sammansättning och dess uppgifter… Den multinationella insatsen på marken 
kommer att ledas av en brittisk stab i Afghanistan. Det svenska truppbidraget 
kommer att stå under brittisk ledning.129 

 
 Som avlutande motiv till ett svenskt deltagande anför regeringen att det före-
slagna deltagandet är ett koncept liknande det som fungerat väl i Kosovo sedan 
1999. 
 

Regeringen konstaterar att de uppgifter förbandet kan lösa väl faller inom ramen 
för de uppgifter den multinationella säkerhetsstyrkan skall lösa. En liknande en-
het är sedan sommaren 1999 insatt i den fredsbevarande styrkan i Kosovo 
(KFOR130). De arbetar bland annat med den brittiska brigaden i KFOR och be-
döms av Försvarsmakten vara ett effektivt svenskt bidrag med gott resultat.131 

3.5.4 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av reger-
ingen i respektive proposition, samt hur hanteras dessa? 

Några bedömda, direkta och kortsiktiga konsekvenser av smärre betydelse re-
dovisas av regeringen. De konsekvenser som redovisas är bl.a. följande; eko-
nomiska kostnader, att Sverige redan deltagit vid förberedande truppbidrags-
möten, samt att regeringen samma dag som denna proposition överlämnas till 
riksdagen även medger Försvarsmakten att sända en förberedande styrka om 
fem man till Afghanistan. Arten av konsekvenser vittnar om att regeringen inte 
ser några direkta konsekvenser av ett svenskt deltagande. På längre sikt är det 
dock möjligt att identifiera några konsekvenser av varierande omfattning och 
betydelse. Sverige visar sig beredd att frångå tidigare principer om att inte 
p.g.a. säkerhetsskäl delta i multinationella insatser på lägre än bataljonsni-
vån.132 Vi ser härmed ett mer pragmatiskt förhållande till de truppbidrag en 
svensk regering kan tänka sig att bidra med än vad som tidigare varit fallet. Vi 
ser också att regeringen är beredd att vidga området för fredsfrämjande opera-
tioner från Europa och dess direkta närhet till mer avlägsna platser på vår jord. 
 

                                                 
129 Ibid, s 7. 
130 KFOR – Kosovo Force 
131 Regeringen, proposition 2001/02:60, s 7-8. 
132 Jakobsen Peter Viggo, s 198. 
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Underrättelsetjänst är ett annat omdiskuterat och konsekvensfyllt133 område 
som verkligen aktualiseras i denna proposition. Regeringen väljer i och med 
denna, att i motsats till tidigare insatser vari underrättelsetjänst endast utgjort 
en mindre funktion bland andra mer framträdande, förespråka ett truppbidrag 
vars huvuduppgift är just underrättelsetjänst. Denna utveckling påtalar Jakob-
sen dels genom att låta underrättelsetjänst vara ett av de elva element han sätter 
upp som byggstenar i den nya Nordiska modellen134, dels genom att i det 
svenska perspektivet direkt hänvisa till två officiella dokument upprättade av 
regeringen135 och Försvarsmakten136. Jag kan som författare till denna uppsats 
inte annat än biträda Jakobsens ställningstagande.  

3.5.5 Slutsatser 
Att klassificera den proposition som ligger till grund för detta kapitel som ban-
brytande är kanske att överdramatisera det hela, men det ligger dock något i 
detta ordval. Den är banbrytande så till vida att dels ligger missionsområdet 
bortom Europa och dess direkta närhet, dels är den föreslagna styrkans preli-
minära huvuduppgift att bedriva underrättelsetjänst. Den är också banbrytande 
i det perspektiv att det föreslagna deltagandet är inriktat på att främst under-
stödja den afghanska politiska processen för att på så sätt i det längre perspek-
tivet garantera en förbättrad humanitär situation. Storleken på styrkan är i sig 
också något banbrytande. Sverige som tidigare varit inriktat på deltagande på 
bataljonsnivå eller liknande föreslås nu av regeringen delta med en spanings-
pluton, dvs. en nivå vida understigande bataljonsnivån. 
 
Regeringens perspektiv är traditionellt avseende FN:s roll i och betydelse för 
missionen. FN förväntas genom säkerhetsrådet i en resolution auktorisera 
ISAF, vilket betraktas av regeringen som en premiss för ett svenskt deltagande. 
Regeringens hållning är också traditionell vad gäller betydelsen av övriga del-
tagande länder. I och med det faktum att flertalet av de planerade deltagarna-
tionerna finns inom Europa och dessutom som framträdande medlemmar inom 
EU samt att Storbritannien som påtagit sig ledningsansvaret för ISAF gör at det 
för regeringen är i det närmaste omöjligt att ställa sig negativ till ett deltagande.  
 
Likaså är regeringens hållning traditionell då den avser följa upp ett ekono-
miskt engagemang med ett truppbidrag. 

                                                 
133 Underrättelsetjänst är omgärdad med en rigorös lagstiftning vari ansvarsförhållande, an-
svarsområden mm är noga angivet. Likaså är förhållandet mot annan stat i detta avseende 
komplicerat då kompetens, förmåga och kapacitet vid sidan av ren informations mängd är 
mycket känsligt. Författarens kommentar.  
134 Ibid, s 73, 201-202. 
135 Ibid, s 202.  Det dokument Jakobsen här avser är följande: Regeringen, Försvarsberedning-
en, , Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet –nätverksförsvar och krishantering, (Stock-
holm, Försvarsdepartementet, Försvarsberedningen, Ds 2001:44, 31 augusti 2001), s 231-233, 
http://regeringen.se/sb/d/108/a/1342, 2005-03-05. 
136Ibid s 202. Det dokument Jakobsen här avser är följande: Joint Military Doctrine, Peace 
Support Operations ( Stockholm, The Swedish Armed Forces, 1997), s 5-8 och 5-9. 
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3.6 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien137 
Stats- och regeringscheferna har vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn 12-
13/12 2002 bekräftat att EU är beredd att ta över den nu NATO-ledda militära 
insatsen i Kosovo. Den makedonska regeringen har välkomnat EU-
övertagandet genom att officiellt i en skrivelse 17/1 2003 riktad till unionen 
begära om ett övertagande enligt ovan. Den svenska regeringen förordar i pro-
positionen ett svenskt, i förhållande till övriga deltagare proportionerligt 
svenskt truppbidrag. 

3.6.1 Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legi-
tima politiska intresseområdena, den nationella, den internationella 
och den humanitära dimensionen? 

Den nationella dimensionen i denna proposition i första hand kopplat till det 
engagemang som inleddes i och med Makedoniens självständighet. Det eko-
nomiska bilaterala utvecklingsstödet har främst varit riktat till att understödja 
ett närmande till europeiska samarbetsstrukturer. Det tidigare kortsiktiga hu-
manitära biståndet har förändrats till en mer långsiktig kapacitetsutveckling av 
landets egna strukturer. Avseende truppbidrag har det svenska bidraget stund-
om uppgått till nära 200 man. Regeringen påtalar också att Sverige som med-
lem i EU har rätt att fullt ut delta i EUs krishanteringsinsatser utan att för den 
skull vara tvingad härtill. 
 
Regeringen betonar det internationella engagemanget främst då att EU nu står i 
begrepp att ta över ansvaret efter NATO. Det betonas att den Makedonska re-
geringen själva välkomnar en EU-insats vilket också är i enlighet med FN-
resolution 1371138. Regeringen understryker vikten av att EU genomför denna 
insats med orden 
 

                                                 
137 Där inget annat särskilt anges är uppgifterna hämtade ur Regeringen, proposition 
2002/03:43, svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Makedonien. 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/10/33/05b6a797.pdf  
138 United Nations, resolution nr 1371 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/552/01/PDF/N0155201.pdf?OpenElement,  
2005-03-08. Resolutionen meddelar inte vilket kapitel enligt FN-stadgan som insatsen har att 
agera utifrån. Det är dock möjligt att härleda denna resolution till två olika kapitel i FN-stadgan 
nämligen kapitel VI och VIII. Det finns dock en ofullständighet i härledningen då regeringen i 
propositionen anger att en militär förmåga går längre än personligt självförsvar. Med andra ord 
kan den diskuterade kapitel VI½ vara den lösning som finns inom räckhåll. [Författarens 
kommentar] 
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EU har ett övergripande ansvar för att samordna de internationella civila aktörer-
nas insatser i landet och har utsett en särskild representant för denna uppgift. En 
fortsatt militär närvaro i Makedonien har bedömts nödvändig för att Ohridöver-
enskommelsen139 skall kunna genomföras och säkerhetsläget i landet ytterligare 
skall kunna stabiliseras.140 

 
För regeringen förefaller den humanitära dimensionen i denna föreslagna insats 
vara av underordnad betydelse. Genom ett fortsatt engagemang främst riktat 
mot utvecklingen av den politiska demokratiska processen samt mot processen 
av statsbyggnad säkerställ en god och skälig humanitär situation.  

3.6.2 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposi-
tion? 

I den proposition som ligger till grund för detta kapitel lägger regeringen ett 
dominerande fokus på EU, dels dess roll som aktör i Makedonien, dels på ut-
vecklingen av dess krishanteringsförmåga. (Se citat ovan) 
 
FN ges av regeringen här en mera underordnad betydelse, förvisso skriver re-
geringen att den föreslagna insatsen skall ske i enlighet med FN:s resolution 
1371. Denna resolution anger ingen nivå av våldsanvändning utan välkomnar 
egentligen parternas initiativ till att lösa denna situation genom fredliga medel. 
Jag kan precis som Jakobsen141 inte annat än att tolka detta som att en FN-
resolution som medger våldsanvändning mer än i självförsvar inte föreligger 
för denna föreslagna insats. 

3.6.3 Vilka syften och motiv anger regeringen som skäl till svenskt delta-
gande i angiven internationell fredsfrämjande insats? 

I sin beslutsmotivering inleder regeringen med att framföra vikten av att EU 
har det övergripande ansvaret för de internationella insatserna i Makedonien. 
Långt senare i texten framförs följande argument 
 

Det är regeringens bedömning att ett svenskt styrkebidrag till denna EU:s första 
militära krishanteringsinsats är av stor vikt. Det svenska bidraget bör, enligt re-
geringens bedömning, avspegla såväl vårt starka engagemang för freden på väst-
ra Balkan, som vår vilja att bidra aktivt till utvecklingen av EU:s krishanterings-
förmåga. Sveriges bidrag bör dessutom vara väl anpassat i förhållande till övriga 
medlemsländers.142 

 

                                                 
139 Ohridöverenskommelsen – fredsöverenskommelse mellan parterna i konflikten i Makedoni-
en, uppkallad efter den plats i Makedonien där förhandlingarna genomfördes. Mer om detta går 
att läsa i bl.a. Utrikesutskottets betänkande 2002/03:UU14 Svenskt deltagande i en EU-ledd 
styrka i Makedonien, 
http://www.riksdagen.se/debatt/200203/utskott/UU/UU14/UU140004.ASP, 050604. [Författa-
rens kommentar] 
140 Regeringen, proposition 2002/03:43, s 9 
141 Jakobsen Peter Viggo, appendix 9, rad 3. 
142 Regeringen, proposition 2002/03:43, s 10 
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Här väljer regeringen att sätta in Sverige i kontexten av EU och dess övriga 
medlemmar. Regeringen understryker också att det är av stor vikt att Sverige 
bidrar dels för att avspegla det svenska engagemanget på Balkan men också för 
att stärka utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga. 

3.6.4 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av reger-
ingen i respektive proposition, samt hur hanteras dessa? 

De nationella och internationella konsekvenserna som kan följa denna före-
slagna insats är tätt förknippade med varandra. Den gemensamma nämnaren i 
detta avseende är EU. Just EU är det centrala i regeringens beslutsmotivering 
till varför Sverige bör delta i EU:s första krishanteringsinsats. En robust FN-
resolution som medger våldsanvändning annat än i självförsvar föreligger ej, 
ändå skriver regeringen i avsnittet om rättsliga frågor följande  
 

Till de omständigheter som kan anses som relevanta för bedömningen av om ett 
svenskt bidrag till en militär insats är att anse som en väpnad styrka i regerings-
formens mening torde höra att det är frågan om en organiserad enhet med en mi-
litär förmåga som går längre än personligt självförsvar.143 

 
Den betydande konsekvensen som är möjlig att identifiera i regeringens doku-
ment är att om inte Sverige deltar så riskerar vi dels att förlora i anseende och 
därmed försämra våra påverkansmöjligheter i EU, dels kan Sverige komma att 
äventyra EU:s första krishanteringsinsats. Denna fullt möjliga konsekvens han-
terar regeringen genom att föreslå att Sverige deltar med ett i förhållande till 
övriga deltagare noga övervägt och till storleken anpassat truppbidrag. 

3.6.5 Slutsatser 
Den svenska regeringen fäster betydande vikt vid EU och dess utveckling i och 
med framläggandet av denna proposition. Det påtalas nogsamt att denna den 
första krishanteringsinsatsen för EU har stor betydelse för organisationens 
framtid. Regeringen låter FN på ett naturligt sätt få en mindre framträdande roll 
även om en direkt resolution inte finns på plats. Regeringen stödjer sig i föror-
dandet av insatsen på det faktum att dels har den Makedonska regeringen offi-
ciellt en begäran till EU om dess övertagande av ansvaret, dels att detta sker i 
enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1371. 
 
Denna proposition utgör ett trendbrott ur två aspekter dels med det faktum att 
EU:s krishanterande behandlas med emfas, dels att FN:s roll och nödvändighe-
ten av en FN-resolution har tonats ned. 

                                                 
143 Ibid, s 8.  
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3.7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i 
Demokratiska republiken Kongo144 

Demokratiska Republiken (DR) Kongos historia har sedan lång tid karaktärise-
rats av stridigheter i mer eller mindre stor omfattning. Sedan november 1999 är 
en FN-mission etablerad i landet, denna går bland annat ut på att avväpna, de-
mobilisera och repatriera väpnade grupper framförallt i DR Kongos östra delar, 
en process som ställer höga krav på militär logistisk kapacitet. I föreliggande 
proposition föreslår regeringen ett svenskt deltagande i denna process. 

3.7.1 Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legi-
tima politiska intresseområdena, den nationella, den internationella 
och den humanitära dimensionen? 

Den nationella dimensionen ger sig till känna då regeringen påtalar det svenska 
starka stödet för FN:s fredsbevarande verksamhet. Regeringen vill också med 
ett svensk bidragande framställa sig som ansvarstagande inte bara inom den 
europeiska hemisfären, utan även i ett mera globalt perspektiv.   
 
Den internationella dimensionen är framträdande i propositionen. Regeringen 
understryker vikten av att MONUC145 lyckas med vad som föresatts avseende 
stabilisering, övervakning, skydd av civila samt stöd till avväpnings- och repa-
trieringsprocessen – DD&R146. Operationen bedöms även i förlängningen ver-
ka stabiliserande i regionen som helhet. Regeringen framhåller Sveriges roll 
som första västland att engagera sig med trupp på marken i en FN-operation i 
en region karaktäriserad som utvecklingsregion. 
 
Det är de stora flyktingströmmarna till följd av väpnade strider och oroligheter 
i regionen som är den utlösande faktorn till att MONUC etableras. Det svenska 
truppbidraget har som uppgift att stödja DD&R processen genom att utgöra  en 
viktig komponent i den logistiska delen av operationen. 

3.7.2 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposi-
tion? 

FN intar den centrala och framträdande rollen i regeringens proposition. 
MONUC som helhet och i synnerhet den del av operationen som det svenska 
bidraget är tänkt att verka inom vilar på tre tydliga och robusta FN-

                                                 
144 Där inget annat särskilt anges är uppgifterna hämtade ur Regeringen, proposition 
2002/03:58 - Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska repu-
bliken Kongo,  http://www.regeringen.se/content/1/c4/10/32/871c544b.pdf, 2005-02-11. 
145 MONUC – Förenta Nationernas fredsoperation i Demokratiska Republiken Kongo. 
146 DD&R – Dearm Demobilize and Repatriate 
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resolutioner. Resolutionerna 1279147, 1376148 och 1445149 ger tydlighet åt det 
ökade eftertryck och den vikt FN fäster vid operationen.  
 
Regeringen ger EU en mindre framträdande roll. Sammanhanget och formule-
ringen är dock av betydelse dels då FN riktar kritik mot EU, dels genom att FN 
hoppas på att fler europeiska länder skall följa det svenska exemplet (se nedan-
stående citat). 

3.7.3 Vilka syften och motiv anger regeringen som skäl till svenskt delta-
gande i angiven internationell fredsfrämjande insats? 

Regeringen bygger huvuddelen av sina argument kring Sveriges ansvarstagan-
de som ett av de första västerländska länderna att engagera sig med trupp under 
FN-ledning i en utvecklingsregion. 
 

Kritik har riktats mot att EU och andra västländer inte tar sitt ansvar och deltar 
på marken i FN-insatser utan att utvecklingsländer i största utsträckningen får stå 
för dessa truppbidrag. Det svenska bidraget till MONUC blir det första med mili-
tär trupp i operationen från något annat EU-land eller västland. Erbjudandet har 
mottagits mycket positivt av FN som också hoppas att det kan bidra till att få fler 
västländer att ställa upp med trupp i FN-insatser utanför den europeiska konti-
nenten. Regeringen bedömer att insatsen är ett viktigt bidrag för att stärka tro-
värdigheten för MONUC i detta kritiska läge i fredsprocessen… Regeringen be-
dömer därför att Sverige, genom att återigen bidra med trupp i en FN-ledd freds-
operation, sänder en tydlig signal om det starka svenska stödet för FN:s fredsbe-
varande verksamhet.150 

 
Sammantaget utgör dessa starka både nationella och internationella motiv till 
att delta med trupp i MONUC. Det svenska deltagandet har i efterhand visat sig 
betydelsefullt för Sverige, då svenska FN-delegater inom arbetet i FN efter 
insatsen upplevt en tydlig attitydförändring till svenska deltagare och svenska 
ställningstaganden.151 

3.7.4 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av reger-
ingen i respektive proposition, samt hur hanteras dessa? 

Regeringen anger endast i förbigående och mellan raderna möjliga konsekven-
ser. En viss oro kan skönjas i att det faktum att Sverige inte deltagit i någon 

                                                 
147 United Nations, resolution nr 1279, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/368/17/PDF/N9936817.pdf?OpenElement, 
2005-03-21 
148 United Nations, resolution nr 1376, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/631/31/PDF/N0163131.pdf?OpenElement,  
2005-03-21 
149United Nations, resolution nr 1445, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/723/18/IMG/N0272318.pdf?OpenElemen, 
2005-03-21. 
150 Regeringen, proposition 2002/03:58, s 11. 
151 Öv Sverker Ulving, den svenska ständiga representationen till FN, samtal under ChP 0305 
utlandsresa hösten 2004, 04-10-28. 
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FN-ledd operation på senare tid och att det svenska anseendet och därmed vårt 
inflytande i FN riskerar att försämras. Det faktum att EU erhåller kritik från FN 
förefaller oroa regeringen.  
 
Regeringen framför som en konsekvens att även om det svenska förbandet inte 
kommer att ha väpnade uppgifter annat än självförsvar inom operationen, kan 
det inte uteslutas att, med tanke på resolution 1291152 och MONUC åberopande 
av kapitel VII, det svenska förbandet kan påverkas av eller blandas in i åtgärder 
för att skydda civila under överhängande hot om fysiskt våld. Regeringen väl-
jer därför att i enlighet med regeringsformen153 framlägga denna proposition 
för riksdagen för beslut. 
 
Avslutningsvis kan jag inte annat än att reflektera över att inget nämns om den 
mycket svåra och fysiskt riskfyllda miljö där det svenska förbandet är tänkt att 
verka inom. Riskfylld så till vida att sjukdomshotet är betydande (malaria, 
HIV, blödarfeber mm) liksom det fysiska hotet (stridigheter, rån, ormbett 
mm).154 

3.7.5 Slutsatser 
Det svenska föreslagna deltagandet i FN-operationen MONUC förefaller lo-
giskt ur den svenska regeringens perspektiv. Regeringen bevakar, och vilket 
det skulle visa sig senare förstärker det svenska inflytandet inom FN, likväl 
som agerandet är ansvarstagande och lojalt både ur ett FN men också ur ett EU 
perspektiv. Insatsen vilar på robusta FN-resolutioner, och förbandet har som 
huvuduppgift fredsfrämjande uppgifter med självförsvar som högsta rimliga 
våldsanvändning, om än att våldsanvändning enligt kapitel VII inte kan uteslu-
tas. Regeringen anger att det föreslagna deltagandet ligger väl i linje dels med 
tidigare svenskt engagemang i DR Kongo, dels med den svenska Afrikapoliti-
ken. Regeringen bevakar i och med insatsen på ett logiskt och klokt sätt den 
svenska ställningen både inom FN och EU. 

3.8 Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i 
Demokratiska republiken Kongo155 

Denna proposition har sin grund i de uppblossade striderna i nordöstra DR 
Kongo, resulterande i svåra humanitära konsekvenser. DR Kongo har uppma-
nat FN att sända en insatsstyrka till området. EU har i samma tidsperiod till FN 
                                                 
152 United Nations, resolution nr 1291, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/313/35/PDF/N0031335.pdf?OpenElement, 
2005-03-21. 
153 Regeringsformen kap 10, § 9. 
154 Författarens reflektion. Reflektionen är grundad på att jag genom min placering vid 
OPIL/FTK deltog i framarbetandet av den hotbildsbeskrivning som kom att gälla inför det 
svenska deltagandet i MONUC 
155 Där inget annat särskilt anges är uppgifterna hämtade ur Regeringen, proposition 
2002/03:143 - Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska repu-
bliken Kongo,  http://www.regeringen.se/content/1/c4/07/60/fc372c40.pdf, 2005-02-11. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN ENSKILD UPPSATS   
Chefsprogrammet 03-05 2005-05-12   
Major Robert Gustafsson 

  41(60)  
 
 

uttryckt en beredvillighet att leda en sådan styrka. Regeringen föreslår ett 
svenskt deltagande i denna styrka då styrkan dels är mandaterad av FN, dels är 
välkomnad av regeringen i DR Kongo, parterna i Ituri-provinsen och regering-
arna i Rwanda och Uganda. 

3.8.1 Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legi-
tima politiska intresseområdena, den nationella, den internationella 
och den humanitära dimensionen? 

Regeringen väljer i denna proposition att tona ned den nationella dimensionen 
till förmån för den internationella. Dock väljer regeringen att beskriva det 
svenska deltagandet som ”av stor vikt” samt att det föreslagna bidraget skulle 
avspegla den svenska viljan till att ytterligare utveckla EU:s krishanteringsför-
måga. Regeringen fäster också stor vikt vid den svenska truppens säkerhet. En 
ytterligare nationell dimension avspeglas i rekommendationerna från EU om 
att deltagande länder bör ägna den inhemska opinionen särskild vikt genom att 
informera om insatsen och dess risker. Den nationella dimensionen omfattar 
även de rättsliga fundament som regeringen ser som ovillkorliga för ett svenskt 
deltagande i en kapitel VII insats.  
 
Den internationella dimensionen framgår med eftertryck. Regeringen lägger 
stor vikt vid det internationella ansvarstagandet.  
 

En EU-ledd insats som genomförs i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1484 
inom de tidsramar som angivits skulle vara ett effektivt sätt att stödja FN:s freds-
ansträngningar i DR Kongo. Insatsen kräver nära samråd mellan EU och FN och 
kan komma att få stor betydelse för utvecklingen av ett eftersträvat, breddat och 
fördjupat samarbete mellan EU och FN på krishanteringens område. Insatsen 
skulle stärka EU:s trovärdighet vad gäller beredskap och förmåga att genomföra 
fredsfrämjande insatser till stöd för FN.156 

 
Citatet ovan beskriver med all önskvärd tydlighet den vikt regeringen lägger 
vid den internationella dimensionen 
 
Den humanitära dimensionen är precis som i tidigare undersökta propositioner 
den utlösande faktorn till att en väpnad insats föreslås. I detta fall beskrivs den 
humanitära situationen som svår men dock begränsad till det aktuella opera-
tionsområdet i och kring Bunia. Det är den humanitära situationen som föran-
leder FN:s generalsekreterare att uppmana säkerhetsrådet att sända en snabbin-
satsstyrka till området. En uppmaning som efterföljs och resulterar i resolution 
1484157. 

                                                 
156 Ibid, s 14. 
157 United Nations, resolution nr 1484, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/377/68/PDF/N0337768.pdf?OpenElement, 
2005-03-21 
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3.8.2 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposi-
tion? 

I ovanstående citat framgår det att regeringen i denna proposition ur ett svenskt 
perspektiv på krishanteringsinsatser lyckas kombinera EU som representerar 
den ”nya” svenska arena för säkerhetspolitik med den äldre och mer traditio-
nella arenan som FN utgör. Regeringen tillskriver i denna proposition både EU 
och FN lika stor principiell vikt om än att EU ges större utrymme rent textmäs-
sigt. Den nära interaktionen mellan EU och FN tilldrar sig regeringens intresse. 
Denna interaktion välkomnas med förhoppningen om att detta kan få stor bety-
delse för den fortsatta utvecklingen av förbättrat och fördjupat samarbete mel-
lan EU och FN. 

3.8.3 Vilka syften och motiv anger regeringen som skäl till svenskt delta-
gande i angiven internationell fredsfrämjande insats? 

Ett starkt vägande motiv till ett svenskt deltagande har sin utgångspunkt i 
ovanstående citat vilket följs upp av följande formuleringar. 
 

Insatsen sänder en tydlig politisk signal till det kongolesiska folket, grannländer-
na och FN, liksom till Afrika som helhet, om EU:s engagemang för afrikansk 
konfliktlösning. Att EU är berett att agera snabbt och även med egna truppinsat-
ser understryker i konkret handling den vikt som också EU fäster vid att före-
bygga afrikanska konflikter och främja afrikansk-ledda fredsprocesser… Det är 
regeringens bedömning att ett svenskt styrkebidrag till den EU-ledda militära 
krishanteringsinsatsen i Bunia är av stor vik… Bidraget skulle avspegla vår vilja 
att ytterligare utveckla EU:s krishanteringsförmåga.158 

 
Regeringen väver här samman nationella och internationella aspekter i en be-
slutsmotivering som förefaller logisk och naturlig ur svensk synvinkel. Det är 
här intressant att konstatera att regeringen lyckas sammanföra lokala, regionala 
europeiska och globala internationella aspekter på ett smakfullt sätt. 

3.8.4 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av reger-
ingen i respektive proposition, samt hur hanteras dessa? 

Formuleringen ”den svenska truppens säkerhet kommer i första hand” vittnar 
om att regeringen är medveten om riskerna för och hoten mot det svenska för-
bandet. Regeringen anger vidare att en kontinuerlig utvärdering av förändringar 
i hotbild skall genomföras samt att ett tillbakadragande av den svenska enheten 
inte är uteslutet. Hoten och riskerna hänförs både till den situation av olika 
väpnade grupperingar som råder samt den medicinskt riskfyllda miljö som rå-
der.  
 
Regeringen väljer också att uppmärksamma den rekommendation EU ger att 
truppbidragande länder bör ägna opinionen på hemmaplan särskild uppmärk-
samhet genom att informera om operationen och vad denna kan komma att 
konfronteras med. 
                                                 
158 Regeringen, proposition 2002/03:143, s 14. 
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3.8.5 Slutsatser 
Den här propositionen är intressant ur två aspekter dels då regeringen förordar 
en väpnad insats enligt kapitel VII i FN-stadgan, dels att insatsen vittnar om ett 
EU i samarbete med FN för ett ansvarstagande på den afrikanska kontinenten. 
Då regeringen förordar ett svenskt deltagande med ett specialförband i en 
fredsfrämjande internationell insats i enlighet med FN-stadgans kapitel VII tas 
det steg som regeringen inte var bered att ta 1990/91 vid konflikten i Kuwait. 
Det svenska förbandets huvuduppgift kan inte annat vara väpnad strid även om 
detta explicit inte anges i propositionen. Här föreligger sålunda ett skifte i den 
svenska inställningen till vilken typ av fredsfrämjande insats Sverige är berett 
att deltaga i.  
 
Den andra aspekten som tilldrar sig mitt intresse är det faktum att här interage-
rar FN och EU i en krishanteringsinsats utanför den europeiska regionen och 
dess direkta närhet. Denna interaktion för med sig en förhoppning om ett för-
bättrat och fördjupat samarbete dessa två aktörer emellan. Interaktion bör av 
den svenska regeringen ses som det bästa tänkbara ur ett svenskt nationellt sä-
kerhetspolitiskt perspektiv.  

3.9 Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Libe-
ria159 

Ett fredsavtal undertecknat 18/8 2003 blev slutpunkten för den långvariga kon-
flikten i Liberia. En FN-mission med uppgiften att stödja genomförandet av 
vapenvilan och fredsavtalet etablerades i och med säkerhetsrådets resolution 
19/9 2003. Genom informella förfrågningar från FN har ett svenskt bidrag ef-
terfrågats. Det är med denna bakgrund som regeringen till riksdagen framläg-
ger denna proposition. 

3.9.1 Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legi-
tima politiska intresseområdena, den nationella, den internationella 
och den humanitära dimensionen? 

I denna proposition framgår den nationella dimensionen genom att regeringen 
dels påtalar vikten av att använda ett förband anmält till FN styrkeregister 
(UNSAS160), dels i det svenska historiska engagemanget i Västafrika. Ett enga-
gemang som understryks av kabinettssekreterare Hans Dahlgrens roll som EU-
ordförandeskapets representant för regionen. En roll som också innebär att 
Dahlgren tillsammans med ordföranden för ECOWAS161 är ordförande i den 
internationella kontaktgruppen för Liberia (ICGL162).  
 
                                                 
159 Där inget annat särskilt anges är uppgifterna hämtade ur Regeringen, proposition 
2003/04:61 - Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia,  
http://www.regeringen.se/content/1/c4/07/27/5cc733b2.pdf, 2005-02-11. 
160 UNSAS- United Nations Stand by System 
161 ECOWAS – Economic Community of Western African States 
162 ICGL – International Contact Group for Liberia 
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Den internationella dimensionen är påtaglig i och med att det internationella 
samfundet uppmanar medlemsländerna att bidra med trupp i syfte att möjliggö-
ra UNMIL:s163 uppgifter. Regeringen väljer att här påminna om den kritik som 
riktats mot EU och andra västländer för att inte delta i FN:s verksamhet på 
marken.  
 
Likt tidigare analyserade propositioner fungerar den humanitära dimensionen 
som utgångspunkt för det internationella samfundets engagemang i området. 
FN:s generalsekreterare har inför denna mission två gånger vänt sig till säker-
hetsrådet dels för att auktorisera ECOWAS principbeslut om att skicka en för-
trupp till Liberia i syfte att stabilisera rådande situation, dels för att upprätta 
FN:s mission i Liberia – UNMIL. 

3.9.2 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposi-
tion? 

I denna proposition intar FN den dominerande rollen även om regeringen för-
söker knyta EU till den förestående operationen. Regeringen förefaller vilja 
lyfta fram det FN som genom upprättandet av UNMIL och dess breda och fler-
dimensionella mandat visar på en förmåga att dels tillgodogöra sig erfarenheter 
från tidigare insatser dels omsätta dessa till ett konkret handlande. Vidare påta-
lar regeringen vikten av att stödja FN i denna mission då denna inte bara möj-
liggör slutet på konflikten i Liberia utan även verkar stabiliserande i regionen 
son helhet.  
 
Regeringens försök att placera in EU i denna kontext upplevs som aningen 
malplacerat. Förvisso riktas kritik mot EU och andra västländer för att dess inte 
engagerar sig i FN:s verksamhet på marken. Men att på detta vis söka påvisa 
kopplingar till EU genom att understryka den svenske kabinettssekreteraren 
Hans Dahlgrens roll som EU-ordförandeskapets representant i regionen förefal-
ler något udda. 

3.9.3 Vilka syften och motiv anger regeringen som skäl till svenskt delta-
gande i angiven internationell fredsfrämjande insats? 

Regeringen anger det som viktigt att delta i denna nya typ av fredsfrämjande 
insats ledd av FN främst vilket följande formulering vittnar om.  
 

FN-missionen i Liberia är nydanande. Genom ett brett, flerdimensionellt mandat 
har UNMIL getts möjlighet att ta ett helhetsgrepp över säkerhet och utveckling i 
Liberia i enlighet med erfarenheter från tidigare FN-insatser och rekommenda-
tionerna i den s.k. Brahimirapporten.164 

 
Här påvisar regeringen vikten av att lojalt stödja FN då denna organisation 
uppvisar framåtskridande och vilja till utveckling i syfte att förbättra möjlighe-
terna för en mission att få ett varaktigt och långsiktigt positivt resultat. Reger-
                                                 
163 UNMIL – Uninted Nations Mission in Liberia 
164 Regeringen, proposition 2003/04:61, s 11 
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ingen väljer också att påtala den svenska framträdande rollen i frågan om freds-
främjande insatser utanför Europa genom att anföra följande. 
…EU och andra västländer har kritiserats för att inte delta i FN:s verksamhet på mar-
ken. Förra året bröt Sverige trenden genom att vara det första EU- eller västland att delta 
med militär trupp i FN-missionen i Demokratiska republiken Kongo. Insatsen väckte 
stor uppmärksamhet och kan ha bidragit till ett ökat intresse bland andra EU-länder för 
fredsbevarande insatser i Afrika. Genom en insats i Liberia visar Sverige sitt fortsatt 
starka engagemang för konfliktförebyggande och hantering av afrikanska konflikter, i 
enlighet med svensk Afrikapolitik. Insatsen är dessutom ett sätt att i konkret handling 
demonstrera det starka svenska stödet för FN:s fredsbevarande verksamhet.165 
 
Som ett avslutande argument framför regeringen ett renodlat nationellt motiv 
som skäl till det svenska deltagandet. 
 

Slutligen är det av svenskt intresse att delta med det föreslagna förbandet, som är 
anmält till FN:s styrkeregister UNSAS, för att visa på Sveriges vilja att delta 
med till registret anmälda förband, samt för att dra lärdomar av de erfarenheter 
som Försvarsmakten erhåller i samband insatser med dessa förband i internatio-
nella fredsfrämjande operationer.166 

3.9.4 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av reger-
ingen i respektive proposition, samt hur hanteras dessa? 

En positiv konsekvens är att Sverige ytterligare bedöms stiga i aktning i inter-
nationella kretsar, därmed ökar vårt inflytande på den säkerhetspolitiska arenan 
inom de organisationer vari vi verkar. 
 
Risken för att den svenska truppen blir direkt engagerad i stridigheter bedöms 
variera beroende på var i Liberia förbandet verkar. Förbandet verkar dock med 
en folkrättslig utgångspunkt i en tydlig och robust FN-resolution under kapitel 
VII i FN-stadgan samt ett direkt och officiellt välkomnade från de tidigare stri-
dande parterna. 
 
Regeringen anför en rad olika hot och risker som den svenska styrkan kan 
komma att utsättas för, med en variation från direkta stridshandlingar via tra-
fikolyckor, hälsofaror och klimatförhållanden till ren kriminalitet. Många av 
dessa hot och risker kan förebyggas genom personlig utbildning och ett korrekt 
personligt uppträdande.  

3.9.5 Slutsatser 
I ett av ovan använda citat framställs aktuell FN-mission som nydanande avse-
ende dess breda och flerdimensionella mandat att verka utifrån. Missionen an-
ges också av regeringen ha en unik möjlighet att verkligen skapa stabilitet i en 
region som under lång tid karaktäriserats av stridigheter, brott mot mänskliga 
rättigheter och en degenererande humanitär situation. Regeringen väljer här att 
precis som föregående analyserade proposition frångå den tidigare traditionella 
                                                 
165 Ibid, s 11-12. 
166 Ibid, s 12 
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svenska inställningen att endast delta i fredsfrämjande operationer vari vålds-
användningen var tillåten i självförsvar. Mandatet som denna mission vilar på 
är en robust och bred FN-resolution vilande på FN-stadgans kapitel VII - freds-
framtvingande. Regeringen är sålunda inte främmande för att använda ett tungt 
beväpnat och mekaniserat kompani med väpnad strid som huvuduppgift.  
 
Regeringen söker följa upp den EU-ledda insatsen i staden Bunia i DR Kongo 
med att även här söka väva samman FN och EU. Här är dock samarbetet mer 
på det principiella planet till skillnad från det mycket konkreta interagerandet 
som var fallet i Bunia. Regeringen lyckas dock inte på ett övertygande sätt att 
genomföra denna koppling. 
 
Den föreslagna insatsen är ändå banbrytande ur ett nationellt perspektiv då 
regeringen väljer att engagera Sverige med ett mekaniserat kompani, innehål-
landes stridsfordon av senaste modell, i en mission som vilar på en FN-
resolution som medger våldsanvändning enligt FN-stadgans kapitel VII.  

4 Slutsatser 

4.1 Den första frågeställningen167  
Den humanitära dimensionen är oftast den utlösande faktorn eller katalysatorn 
till att en internationell fredsfrämjande operation initieras. Dock så får denna 
dimension kanske inte det framträdande utrymme den borde ha då detta är till 
synes den egentliga orsaken till att en operation överhuvudtaget diskuteras.  
 
Den nationella dimensionen präglas av att regeringen bevakar de svenska in-
tressena i förhållande till respektive föreslaget deltagande i aktuell insats. Detta 
består i att dels preciseras de premisser som måste vara uppfyllda innan ett 
deltagande kan bli aktuellt, dels beskrivs de redan pågående insatserna, i aktu-
ellt område, som har anknytning till Sverige oavsett om det rör sig om ekono-
miskt bistånd eller om svenskar har ledande befattningar likt insatsen på Bal-
kan och insatsen i Liberia.168 
 
Vad avser den internationella dimensionen så påvisar regeringen Sveriges roll 
som lojal medlem i FN. I frågan om EU påtalar regeringen i flertalet proposi-
tioner vikten av EU och en europeisk krishanteringsförmåga, likväl som det 
svenska deltagandet i insatser bl.a. på Balkan och i Afrika utgör ett exempel för 
andra EU medlemmar att följa.169 
 
Den nationella och den internationella dimensionen är ofta tätt sammanflätade, 
och ges mer framträdande och mer omsorgsfulla beskrivningar än den humani-
                                                 
167 Hur hanterar aktuell regering retoriskt de i respektive proposition legitima politiska intres-
seområdena, den nationella, den internationella och den humanitära dimensionen? 
168 Se avsnitt 3.3 och 3.9.  
169 Se avsnitt 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9.  
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tära dimensionen. Fredsfrämjande internationella operationer ger Sverige enligt 
regeringen både nationella och internationella möjligheter till påverkan av de 
internationella relationerna. Den nationella dimensionen är som i fallet med 
insatsen av fältsjukhuset i Kuwait170 och insatsen på Balkan 1996171 fylld med 
risker. Hade inte Sverige medverkat i koalitionen i Kuwait och hade situationen 
för den svenska kontingenten på Balkan lösts pragmatiskt hade det svenska 
anseendet i internationella kretsar  kunnat försämras. Å andra sidan visar reger-
ingen på god insikt i att utnyttja situationer såsom insatserna i Afrika, där den 
nationella och internationella dimensionen sammanflätas till en god helhet.  
 
Den internationella dimensionen präglas av två vad vi kan kalla olika nivåer, 
den globala vari FN är den främsta företrädaren, och den regionala där EU blir 
mer och mer framträdande. Genom en god förståelse för förhållandet mellan 
den nationella och den internationella dimensionen förmår regeringen sätta in 
Sverige och vår beredvillighet till att ansvarsfullt medverka till internationell 
fred och säkerhet.  

4.2 Den andra frågeställningen172 
FN intar för Sveriges regering en naturlig särställning i och med sin principiella 
position som nationellt överordnad och enskilt ytterst ansvarig för internatio-
nell fred och säkerhet. De FN-mandat som via resolutioner från FN:s säkerhets-
råd utgör i flertalet av de analyserade propositionerna en premiss för ett svenskt 
deltagande. Regeringen väljer att i stort sett samtliga propositioner ge FN en 
dominerande roll, och endast i ett fåtal fall får FN en mera undanskymd plats. I 
propositionen från 1998/99173 är FN:s position, för regeringen, problematisk ur 
två olika aspekter. FN har genom säkerhetsrådet inte kunnat nå fram till hur 
frågan om Kosovo skall hanteras, varvid NATO agerar utan ett FN-mandat. 
Detta påvisar explicit den svaghet ur ett humanitärt perspektiv som finns som 
finns inom FN-systemet. Den andra aspekten finner vi i att regeringen anger att 
en insats kan ske efter ett beslut av OSSE174. Sammantaget skapar detta en 
vacklande position för FN i just denna proposition. I propositionen från 
2002/03 finner vi att EU bjuds in av den makedonska regeringen att ta över 
ansvaret för operationen efter NATO.175 Till följd av att EU står inför sitt första 
ledningsansvar för en internationell insats får FN logiskt sett en mera tillbaka-
dragen position av regeringen. Formuleringarna i propositionen visar dock på 
att insatsen skall ske i enlighet med en FN-resolution, även om denna inte ex-
plicit anger vilket mandat som gäller för insatsen.  
 

                                                 
170 Se avsnitt 3.1.  
171 Se avsnitt 3.3.  
172 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposition? 
173 Se avsnitt 3.4  
174 Se avsnitt 3.3. 
175 Se avsnitt 3.6  
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Sammantaget utgör FN det fundament på vilket regeringen vilar de föreslagna 
svenska deltagandena i internationella fredsfrämjande insatser. Förhållandet till 
FN är dock inte helt implikationsfritt då FN stundom handlingsförlamas av att 
någon av de fem permanenta medlemmarna använder vetorätten i säkerhetsrå-
det. Denna handlingsförlamning ser regeringen en möjlighet att undvika genom 
att hänvisa till OSSE och EU som nationellt överordnade aktörer inom det 
freds- och säkerhetsskapande fältet, då dessa helt saknar vetoförfarandet. För 
regeringen skapas nödvändig folkrättslig trygghet, då EU och OSSE förbundit 
sig att verka i enlighet med FN-stadgan. 
 
För regeringen ökar betydelsen av EU, inom ramen för internationella freds-
främjande insatser, successivt från den tidpunkt då Sverige inleder medlem-
skapsförhandlingar fram till dagens datum. I de analyserade propositionerna får 
EU mer och mer utrymme, och där EU inte är direkt inblandat som i fallen med 
Afghanistan, den första insatsen i Kongo samt Liberia söker regeringen göra 
kopplingar till EU även om dessa i vissa fall känns tämligen malplacerade.176 
Den ökande betydelsen av EU i de analyserade propositionerna följer de 
svenska initiativen inom det interna EU-arbetet. Ett tydligt exempel på detta är 
det finsk-svenska initiativet till att EU skulle fokusera på konfliktförebyggande 
och krishantering genom att bygga vidare på fredstanken och skaffa sig en 
förmåga att genomföra Petersbergsuppgifter. Ett initiativ som senare skrevs in i 
Amsterdamfördraget.177 Fram till dess att EU självständigt leder en insats är 
kopplingarna mer av det principiella slaget.  I och med den EU-ledda insatsen i 
Kosovo178 blir EU:s krishanteringsroll mer konkret och det är förståeligt att 
regeringen lägger stor vikt vid deltagandet i just denna operation. Med insatsen 
i Bunia i DR Kongo179 faller nästa byggsten på plats för regeringen avseende 
betydelsen av det krishanteringsansvar EU som aktör axlar.  
 
Det faktum att EU förbundit att ur ett folkrättsligt perspektiv agera i enlighet 
med FN-stadgan i kombination med att EU inte lider av något vetoförfarande 
skapar för regeringen stora möjligheter inom krishanteringsområdet. Bidragan-
de är också att EU har en stor palett med olika medel, vari det militära medlet 
endast är ett, att kombinera i syfte att influera, påverka eller rent av att tvinga 
parterna i en konflikt till en fredlig lösning. Att EU utan ett mandat från FN 
skulle initiera en operation likt den som NATO genomförde på Balkan 1999 
förefaller osannolikt, snarare kommer insatser enligt FN-stadgans kapitel V, VI 
och VIII att vara aktuella.  
 
Den svenska regeringen söker vid två tillfällen koppla ett rent nationellt delta-
gande i fredsfrämjande insatser till EU, vari regeringen ikläder sig den europe-
iska identiteten och det europeiska ansvarstagandet. Insatserna här är de FN-

                                                 
176 Se avsnitt 3.5, 3.7 och 3.9.  
177 Se avsnitt 2.2,  
178 Se avsnitt 3.6.  
179 Se avsnitt 3.8.  
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ledda operationerna i DR Kongo (den svenska flygfältsenheten i Kindu) och 
Liberia.180 FN framför kritik mot västvärlden och därmed även EU att engage-
manget med marktrupp är lågt, en kritik som den svenska regeringens oroas av. 
Regeringen vänder dock kritiken till det positiva då det svenska deltagandet 
sänder signaler om att EU de facto genom Sverige engagerar sig. Regeringen 
framställer goda förhoppningar om att det svenska exemplet skall sprida sig, 
och att det kan ha bidragit till ett ökat intresse bland andra EU-länder för freds-
bevarande insatser i Afrika.  
 
Sammantaget framstår EU för regeringen som en betydande aktör på inte en-
bart den regionala arenan utan också på den globala avseende kris- och kon-
flikthantering. I och med det faktum att EU förbundit sig att agera i enlighet 
med FN-stadgan samt att organisationen som sådan inte riskerar att handlings-
förlamas av ett vetoförfarande likt det som finns inbyggt i FN. EU:s breda ar-
senal av medel och verktyg, varav det militära maktmedlet endast är ett bland 
många, för att hantera konflikter och kriser är ytterligare ett argument som talar 
för betydelsen av organisationen som sådan för regeringen. 

4.3 Den tredje frågeställningen181 
Det främsta och ur ett utrymmesperspektiv mest omfattande motivet torde rent 
logiskt härstamma ur humanitära och folkrättsliga aspekter. Förvisso är dessa 
argument grundläggande för ett svenskt deltagande i föreslagna insatser, men 
det dominerade utrymmet vilar istället på nationella och internationella per-
spektiv.  
 
Vid en närmare granskning är det möjligt att konstatera att de nationella och 
internationella bevekelsegrunderna för deltagande i internationella operationer 
är tätt sammanvävda. De internationellt präglade motiven hanteras i två olika 
aspekter dels den globala, dels den regionala. Den globala nivån karaktäriseras 
av den svenska viljan att vara en lojal och ansvarstagande FN-medlem, vilket 
resulterar i att regeringen i en rad propositioner föreslår ett svenskt deltagande. 
Ett uteblivet deltagande kan ses som att Sveriges position och anseende i de 
internationella relationerna kan försämras eller rent av allvarligt skadas. Ett 
deltagande kan å andra sida förstärka den svenska positionen likt det som 
skedde efter insatserna i DR Kongo.  
 
Den regionala aspekten karaktäriseras av det svenska engagemanget för att EU 
skall fokusera på konfliktförebyggande och krishantering genom att bygga vi-
dare på fredstanken och skaffa sig en förmåga att genomföra Petersbergsupp-
gifter. I och med att detta senare förs i Amsterdamfördraget så utgör koppling-
en till det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet ytterligare ett motiv som 
vunnit i styrka under den senare delen av den analyserade tidsperioden. Den 
                                                 
180 Se avsnitt 3.7 och 3.9.  
181 Vilka syften och motiv anger aktuell regering som skäl till svenskt deltagande i angiven 
internationell fredsfrämjande insats? 
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regionala dimensionen av fredsfrämjande insatser aktualiseras i konkreta ter-
mer då EU accepterar och genomför insatsen i Makedonien. Att den svenska 
regeringen bedömer det som viktigt at stödja denna för EU första militära kris-
hanteringsinsats är rent logiskt då Sverige sedan en tid tillbaka verkat för just 
denna typ av agerande.  
 
Det nationella perspektivet knyts även samman med det internationella då re-
geringen ofta framhåller att redan genomförda svenska insatser, exempelvis 
ekonomiskt och humanitärt bistånd, kan följas upp med ett konkret militärt 
fredsfrämjande bidrag. Detta budskap är ständigt återkommande. 
 
Sammantaget utgör de av regeringen avgivna motiven och grunderna till ett 
svenskt deltagande i angivna fredsfrämjande insatser en brokig samlig indicier. 
Indicier som vid olika tolkningar kan ge vitt skilda resultat. En offensiv och 
hårddragen tolkning kan peka på ett politiskt opportunistiskt förhållningssätt 
till faktiska kriser och konflikter, emedan en mera moderat tolkning kan kom-
ma att ange ett politiskt pragmatiskt förhållningssätt till samma faktiska kriser 
och konflikter. Detta kan vara en förklaring till att vi i situationer där motiv av 
humanitär eller folkrättslig karaktär borde ha givits prioritet före andra, finner 
vi istället motiv som har sin grund i nationella och internationella, både regio-
nala och globala, säkerhetspolitiska hänsynstaganden. 

4.4 Den fjärde frågeställningen182 
Det är högst varierande vad och vilket som respektive regering anser vara kon-
sekvenser värda att redogöra för i föreliggande propositioner, eller som i reger-
ingsbeslutet från 1991 där inga konsekvenser redovisas överhuvudtaget. Direk-
ta och uppenbara eller bedömda konsekvenser som regeringen anger i sina pro-
positioner härstammar ur en rad olika områden, omfattandes det mesta från hur 
respektive insats skall finansieras via de risker och hot aktuellt förband kan 
möta till mer mera långsiktiga och nationellt påverkande konsekvenser som 
kan följa av det svenska agerandet. Exempel på hur regeringen omhändertar 
ekonomiska konsekvenser finner vi bl.a. i regeringsbeslutet från 1991183, och i 
propositionen från 1995/96184. Propositionen från 1992/93185 och den från 
2003/04186 beskriver hur regeringen hanterar de risker och hot personalen i 
aktuellt förband förväntas möta på plats i insatsområdet. Slutligen återger pro-
positionerna från 1995/96187 och 2002/03188 de mer långsiktiga konsekvenserna 
ur ett svenskt nationellt perspektiv. 
 
                                                 
182 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av regeringen i respektive proposi-
tion, samt hur hanteras dessa? 
183 Se avsnitt 3.1 
184 Se avsnitt 3.3 
185 Se avsnitt 3.2 
186 Se avsnitt 3.9 
187 Se avsnitt 3.3 
188 Se avsnitt 3.6 och 3.8 
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Regeringen förefaller vara betydligt mera villig att beskriva positiva konse-
kvenser än tänkbara negativa dylika. Detta resonemang grundar sig på att då 
FN genom en resolution i säkerhetsrådet medger våldsanvändning i fredsfram-
tvingande syfte, med andra ord kapitel VII och den svenska regeringen inte ur 
ett nationellt perspektiv kan acceptera eller identifiera sig med detta mandat 
kan ett konsekvensrelaterat problem uppstå. Det goda svenska anseendet och 
den position som den svenska regeringen i ett fall som detta riskerar genom att 
inte följa vad världssamfundet beslutat kan i sin allvarligaste form skapa ödes-
digra konsekvenser för Sverige. Det förefaller märkligt att regeringen inte skri-
ver det minsta om detta i de två fal detta inträffar nämligen insatsen med fält-
sjukhuset i Kuwait 1991 och insatsen på Balkan 1996. Då regeringen eller som 
i det senare fallet då en enskild minister allvarligt begränsar användbarheten av 
de svenska kontingenterna skapas inte bara ett frågetecken om den svenska 
seriositeten, det skapar också problem för den organisation vari de svenska 
förbanden ingår då dessa inte får nyttjas fullt ut. De långsiktiga konsekvenserna 
som detta agerande kunde ha medfört är det endast möjligt att spekulera kring.  

5 Avslutande värdering 
Genom den analyserade empirin har det visat sig att regeringen varit noggrann 
med att formulera sin inställning till nationellt överordnade säkerhetspolitiskt 
agerande aktörer och/eller organisationer. Oavsett om aktören som FN verkar i 
det globala perspektivet eller som EU och OSSE som huvudsakligen verkar på 
det regionala planet så tillskriver de svenska regeringarna de tre organisatio-
nerna betydande vikt.  
 
Avseende förhållandet mellan det föreslagna svenska deltagandet i fredsfräm-
jande insatser och det agerande som FN mandaterar så råder det med två un-
dantag god harmoni. Undantagen utgörs av den motvilja till fredsframtvingan-
de offensiva operationer som den svenska regeringen visar upp i fallen med 
konflikten i Kuwait 1991, och konflikten på Balkan år 1996. Denna restriktiva 
hållning mjukas successivt upp under de efterföljande operationerna för att 
avslutas med ett tämligen offensivt svenskt uppträdande under insatserna i den 
senare insatsen i Kongo samt insatsen i Liberia. Den svenska förändrade in-
ställningen till fredsframtvingande insatser följer den huvudsakliga utveckling-
en som FN genomgår under tidsperioden. Den i föreliggande essä avslutande 
insatsen i Liberia visar på ett brett och flerdimensionellt FN-mandat vilket ock-
så regeringen framhåller som viktigt att uppmärksamma och stödja.  
 
När vi närmar oss det svenska förhållandet till EU är det av betydelse att kom-
ma ihåg att Sverige under den analyserade tidsperioden inleder medlemskaps-
förhandlingar 1993 för att sedermera nå medlemskap 1995. Det finsk-svenska 
initiativet strax efter vårt medlemskap visar på den svenska seriositeten att på-
verka och använda EU:s säkerhetspolitiska dimension till att fokusera på kris- 
och konflikthantering samt att skaffa en förmåga härtill. Samtidigt är regering-
en noggrann med att antingen ingå i EU-ledda operationer eller söka knyta EU 
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till andra operationer, det senare kan dock stundom upplevas malplacerat. För-
hållandet till, och betydelsen av EU som säkerhetspolitisk aktör avseende 
fredsfrämjande internationella insatser växer successivt i styrka för att nå sin 
kulmen i och med insatserna i Kosovo och DR Kongo. Det faktum att EU 
självpåtaget förbinder sig att agera i enlighet med FN-stadgan utan att för den 
skull lida av en inbyggd vetomekanism gör att EU för regeringen utgör en möj-
lighet till internationellt ansvarsfullt agerande i en folkrättslig eller humanitär 
katastrofsituation, även då FN är handlingsförlamat pga. ett veto från någon av 
de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Det förefaller dock högst osan-
nolikt att EU utan att ha fått ett medgivande genom ett FN-mandet skulle initie-
ra och genomdriva en operation likt denna NATO genomförde våren 1999 på 
Balkan. 
 
Den treenighet som karaktäriserar förhållandena mellan den regeringen, EU 
och slutligen FN i frågan om nödvändigheten av ett FN-mandat som en premiss 
för genomförande av en fredsfrämjande internationell insats skapar en dynamik 
väl värd att påtala. Först och främst slår regeringen gång på gång i olika doku-
ment och genom uttalanden fast att Sverige är en lojal FN-medlem och att FN:s 
roll som nationellt överordnad ansvarig för internationell fred och säkerhet på 
alla vis skall främjas. Samtidigt är det möjligt att hos regeringen urskilja en 
reell och påtaglig oro för att FN pga. vetoförfarandet allvarligt handlingsförla-
mas på bekostnad av folkrätt och mänskligt lidande. I stycket ovan beskrivs 
den självpåtagna förbindelse som EU underkastar sig själv i kombination med 
avsaknaden av inbyggd vetomekanism, och det är just denna kombination som 
regeringen ser som en partiell lösning på rådande problematik. Då försvarsmi-
nisterns uttalande från november 2004 sätts in i denna kontext får uttalandet en 
något annorlunda klang. FN:s roll som nationellt överordnad och ytterst ansva-
rig avseende internationell fred och säkerhet åsidosätts inte, utan den snarare 
kompletteras av den roll som EU som regional aktör kan ikläda sig då säker-
hetsrådet är blockerat av ett vetoinlägg, något som förfaller passa vår regering 
utmärkt. 
 
Sammantaget utgör de analyserade propositionerna reella och konkreta bevis 
för att den svenska regeringen på ett avvägt och lämpligt sätt utnyttjar det mili-
tära maktmedlet inom ramen för internationella fredsfrämjande insatser. Reger-
ingen värnar inte bara svenska nationella intressen även internationella, både 
regionala och globala intressen omhändertas även de i lämplig och välavvägd 
omfattning, detsamma gäller den folkrättsliga och humanitära dimensionen. 
Satt i den kontext som FN och EU utgör i perspektivet av ett och ett halvt de-
cenniums utveckling under påverkan av folkrättsliga och humanitära katastro-
fer så förefaller inte heller försvarsministerns uttalande om att ett FN-mandat 
inte nödvändigtvis är en premiss för ett svenskt eventuellt deltagande i en 
fredsfrämjande insats det minsta avvikande. Analysen visar att Försvarsminis-
ter Leni Björklunds uttalande utgör en logisk följd av en flerårig svensk poli-
tisk utveckling, där regeringen för en pragmatisk politik där inga dörrar vare 
sig skall stängas för alltid eller för evigt öppnas på vid gavel. 
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6 Utblick – framtida forskning 
Föreliggande uppsats har den militära sektorn eller om man så föredrar det mi-
litära maktmedlet som genomgående fokus och analysobjekt.  För att ta vid där 
denna uppsats avslutas finner den intresserade ett möjligt forskningsobjekt med 
syftet att utifrån begreppet strategisk analys undersöka ett eller flera skeenden 
där den svenska statsledningen utnyttjar det militära maktmedlet. En uppsats 
inom detta specifika forskningsområde skulle kunna utgöras av en analys med 
syftet att studera hur regeringen hanterar den samverkan mellan de sektorer 
och/eller objekt som antingen Buzan et Al eller Michael Mann argumenterar 
för. En annan fullt möjlig aspekt av samma tema är att undersöka hur regering-
en använder den militära sektorn för att understödja övriga sektorer, eller också 
vänds resonemanget och undersökningen fokuseras på hur övriga sektorer nytt-
jas för att understödja den militära. Väljer forskaren att istället intressera sig för 
själva aktören är det fullt möjligt att med utgångspunkt Beaufres modell för 
aktörsanalys gripa sig an olika svenska regeringars agerande. Genom att skifta 
fokus från Sverige mot EU återfinner den intresserade och initierade forskaren 
mycken obruten mark inom området fredsfrämjande insatser inom ramen för 
kris- och konflikthantering att kasta sig över. 

7 Sammanfattning 
Syftet med föreliggande uppsats är att bringa klarhet och förståelse i den kon-
tradiktion som uppstår mellan den traditionella svenska inställningen till att ett 
FN-mandat är en förutsättning för ett svenskt deltagande i en internationell 
fredsfrämjande insats och det uttalande försvarsministern gör i Dagens Nyheter 
i november 2004. Leni Björklund uttalar i intervjun att ett FN-mandat inte 
nödvändigtvis är förutsättning för ett svenskt deltagande i en internationell 
fredsfrämjande insats. Med utgångspunkt i detta har en problemformulering 
utarbetats, och med denna som grund angrips det utvalda empiriska materialet. 
Problemformuleringen - Är det så att försvarsministerns uttalande snarare är 
en logisk följd av en flerårig svensk politisk utveckling, än ett snabbt och im-
pulsivt anträtt paradigmskifte? – är inte tillräcklig som analysinstrument, var-
för fyra frågeställningar används i analysarbetet. Frågeställningarna har utarbe-
tats utifrån teorin ”den Engelska skolan” och den analysmodell som Allison 
och Zelikow kallar ”Rational Actor Model”.  
 
Det empiriska underlaget utgörs huvudsakligen av ett regeringsbeslut och åtta 
propositioner, utvalda beroende på att regeringen i dessa beskriver och förordar 
ett svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser vilka karaktäriseras av är de 
nya i förhållande till geografisk plats, övriga deltagare, konfliktbakgrund och 
konfliktart, ledning genom nationellt överordnad säkerhetspolitisk aktör. Ge-
nom detta har regeringen tvingats att analysera och värdera de specifika förut-
sättningar som varit rådande vid respektive föreslagen insats, det är detta som 
gör de utvalda propositionerna så intressanta. Ett kontextavsnitt vari utveck-
lingen av FN och EU, från kalla krigets slut fram till våra dagar, kortfattat be-
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skrivs skapar en internationell inramning i vilken den svenska regeringen fram-
lägger sina propositioner. Betydelsen av den utveckling som dessa två organi-
sationer genomgår får påverkan på den politik regeringens för inom området.  
 
Hur hanterar regeringen retoriskt de i respektive proposition legitima politiska 
intresseområdena, den nationella, den internationella och den humanitära di-
mensionen? Denna den första frågeställningen påvisar att den humanitära di-
mensionen som oftast är den egentliga faktorn eller katalysatorn till att en in-
ternationell fredsfrämjande insats initieras får förhållande vis litet utrymme, 
medan de nationella och internationella dimensionerna är mer framträdande. 
De två senare dimensionerna visar sig vara tätt sammanvävda, och kombina-
tionen ger Sverige möjligheter till påverkan av de internationella relationerna. 
Kombinationen medför också en del risker och möjliga konsekvenser då den 
nationella hållningen inte alltid överensstämmer med den internationella. 
 
Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposition? FN intar 
för Sveriges regering en naturlig särställning i och med sin principiella ställ-
ning som nationellt överordnad och enskilt ytterst ansvarig för internationell 
fred och säkerhet. De mandat som via resolutioner från FN:s säkerhetsråd utgör 
i flertalet av de analyserade propositionerna en premiss för ett svenskt delta-
gande. För regeringen ökar betydelsen av EU, inom ramen för internationella 
fredsfrämjande insatser, successivt från den tidpunkt då Sverige inleder med-
lemskapsförhandlingar fram till dagens datum. I de analyserade propositioner-
na får EU mer och mer utrymme, och där EU inte är direkt inblandat som i 
fallen med Afghanistan, den första insatsen i Kongo samt Liberia söker reger-
ingen göra kopplingar till EU även om dessa i vissa fal känns tämligen malpla-
cerade 
 
Vilka syften och motiv anför regeringen i respektive proposition som skäl till 
svenskt deltagande i angiven internationell fredsfrämjande insats? Det främsta 
och ur ett utrymmesperspektiv mest omfattande motivet torde rent logiskt här-
stamma ur humanitära och folkrättsliga aspekter. Förvisso är dessa argument 
grundläggande för ett svenskt deltagande i föreslagna insatser, men det domi-
nerade utrymmet vilar istället på nationella och internationella perspektiv. De 
internationellt präglade motiven hanteras i två olika aspekter dels den globala, 
dels den regionala. Den globala nivån karaktäriseras av den svenska viljan att 
vara en lojal och ansvarstagande FN-medlem, vilket resulterar i att regeringen i 
en rad propositioner föreslår ett svenskt deltagande. Den regionala aspekten 
karaktäriseras av det svenska engagemanget för att EU skall fokusera på kon-
fliktförebyggande och krishantering genom att bygga vidare på fredstanken och 
skaffa sig en förmåga att genomföra Petersbergsuppgifter. Det nationella per-
spektivet knyts även samman med det internationella då regeringen ofta fram-
håller att redan genomförda svenska insatser, exempelvis ekonomiskt och hu-
manitärt bistånd, kan följas upp med ett konkret militärt fredsfrämjande bidrag. 
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Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av regeringen i respek-
tive proposition, samt hur hanteras dessa? Det är högst varierande vad och 
vilket som respektive regering anser vara konsekvenser värda att redogöra för i 
föreliggande propositioner, eller som i regeringsbeslutet från 1991 där inga 
konsekvenser redovisas överhuvudtaget. Direkta och uppenbara eller bedömda 
konsekvenser som regeringen anger i sina propositioner härstammar ur en rad 
olika områden, omfattandes det mesta från hur respektive insats skall finansie-
ras via de risker och hot aktuellt förband kan möta till mer mera långsiktiga och 
nationellt påverkande konsekvenser som kan följa av det svenska agerandet. 
 
Analysen visar på att den svenska regeringen successivt utvecklar sitt förhåll-
ningssätt dels avseende på vilket sätt det militära maktmedlet kan utnyttjas i 
internationella fredsfrämjande insatser, dels avseende hur och med vilka man-
dat nationellt överordnade organisationer kan agera i frågan om rubricerade 
insatser och slutligen vilka nationellt överordnade aktörer regeringen är beredd 
att förknippas med. Analysen visar att Försvarsminister Leni Björklunds utta-
lande snarare är en logisk följd av en flerårig svensk politisk utveckling, än ett 
snabbt och impulsivt anträtt paradigmskifte. 
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Rational Actor Model1.  
 
I den första förklaringsmodellen i Allison och Zelikows bok Essence of 
Decision förs ett resonemang om en aktörs rationella agerande i en 
internationell kontext. Utgångspunkten för modellen återfinns i Schellings 
explicita ställningstagande att strategisk teori förutsätter en modell. Grunden 
enligt Schelling finns i  
 

”the assumption of rational behaviour – not just of intelligent behavior, but of behavior 
motivated by a conscious calculation of advantages, a calculation that in turn is based 
on an explicit and internally consistent value system”.2  

 
Detta skapar en analytisk likriktning inom studiet av de internationella 
relationerna vilken ger sig till känna i formen av att; det som skall förklaras är 
ett beteende som har sitt ursprung i ett syfte eller intention, att aktören nationell 
regering, att beteendet är valt som en kalkylerad lösning till ett strategiskt 
problem. Detta därför att varje förklaring söker påvisa vilket mål regeringen 
strävade efter då den agerade och hur beteendet var ett förnuftigt val. 
 
Kärnkoncepten med denna modell har kondenserats till fyra olika enheter, 
dessa är; 1) Mål och syfte – denna enhet beskriver vad den rationella aktören 
ser som utdelning eller nytta med sitt agerande. Innan ett visst beteende 
igångsätts förmodas aktören ha värderat tänkbara konsekvenser i förhållande 
till vad dennes mål och syfte. Aktören förväntas kunna rangordna tänkbara 
konsekvenser som är följden av ett visst agerande eller beteende. 2) Alternativ 
– Denna enhet beskriver den situation som den rationella aktören ställs inför då 
denne tvingas att välja mellan en rad olika beteende- eller handlingsalternativ. 
3) Konsekvenser representerar de konsekvenser, resultat eller sidoeffekter som 
uppstår till följd av ett visst valt beteende- eller handlingsalternativ. 4) Valet – 
Rationellt val består enkelt formulerat av funktionen och förmågan att välja ut 
det alternativ vars konsekvenser, resultat och sidoeffekter rankas högst i 
beslutsfattarens föreställning om bästa utdelning eller resultat. 
 

“From the point of view of a social scientist trying to explain and predict human 
behaviour, the concept of rationality is important mainly because, if a person acts 
rationally, his behaviour can be fully explained in terms of the goals he is trying to 
achieve. When we say that Napoleon`s strategy in a particular battle was rational, this 
means that his strategy choice can be explained essentially by pointing out that was the 
best strategy for him to choose in terms of his military objectives at the time.”3 

 
Citatet ovan påvisar explicit den imponerande förklaringskraft som denna 
modell bibringar. Det är dock av stor vikt att ha förståelse för de dolda 
fallgropar som finns och som ovillkorligen måste undvikas. Bara för att 
modellen som sådan låter forskaren ta steget in i aktörens kalkyler är det inte 

                                                 
1 Då inget annat anges hänvisas detta avsnitt uteslutande till Allison Graham, Zelikow Philip, Essence of 
Decision, upplaga två, kapitel ett Rational Actor Model.  
2 Schelling Thomas, The Strategy of Conflict,  (Cambridge, Harvard University Press, 1960), s 232 i Allison 
Graham, Zelikow Philip, s 15. 
3 Harsanyi John, ”Some social science implications of a new approach to game theory,” in Strategic Interaction 
and Conflict, Archibald, ed, pp.1, 139 citerad i Allison Graham, Zelikow Philip, s 18. 
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självklart att forskaren förstår och kan förklara vad som hände. Det är inte det 
generella antagandet om rationalitet som formar djupet i analysen, snarare är 
det ytterligare och mer precisa antaganden eller bevis kopplade till aktörens 
mål, dennes föreställning och förståelse av aktuell situation, och slutligen 
aktörens bedömning av fördelar och nackdelar. Ett sätt att undvika detta är att 
använda den av Herbert Simon utvecklade metoden att skilja mellan 
”comprehensive rationality - fullständig rationalitet” och ”bounded rationality - 
begränsad rationalitet”.4 Avseende den fullständiga rationaliteten förutsätts 
aktören ha en funktionell process som ständigt värderar de alternativ denne 
ställs inför, och därmed skapas en förutsättning att välja det alternativ som ger 
bästa måluppfyllnad eller resultat. I fallet med fullständig rationalitet görs inga 
antaganden om innehållet i aktörens mål och syfte, endast att denne har 
penetrerat samtliga alternativ och korrekt bedömt samtliga konsekvenser i syfte 
att göra bästa möjliga val. I fallet med begränsad rationalitet medges 
ofrånkomliga begränsningar vad gäller kunskap och kalkyleringsförmåga hos 
aktören. I det här fallet krävs det att mål, syfte, alternativ, konsekvenser och 
urvalskriterier ytterligare specificeras genom ytterligare antaganden eller 
empiriska bevis kopplade till aktören. Istället för att etikettera en aktör som 
irrationell bara för att denna misstolkar en situation som, accepterar modellen 
värden, åsikter och stereotyper hos aktören oavsett precisionen i dennes 
föreställningar. För att påtala skillnaden mellan den fullständiga rationaliteten 
och den begränsade rationaliteten uttrycker Simon Herbert följande: 
 

”To deduce the comprehensively rational choice in a given situation, ‘we need to know 
only the choosing organism’s goals and the objective characteristics of the situation. We 
need to absolutely nothing else about the organism’. In contrast, to deduce the 
boundedly rational choice in the same situation, ‘we must know the choosing 
organism’s goals, the information and the conceptualization it has of the situation, and 
its abilities to draw inferences from the information it possesses’.”5 

 
Den återstående frågan behandlar aktören. Vem är aktören och vad 
karaktäriserar denne? I Allison och Zelikows Rational Actor Modell delas 
begreppet aktör in i fyra olika element beroende på informationstillgänglighet 
och detaljupplösningsgrad: Den första nivån, med ett absolut minimum av 
information kring och om, aktören, anges till ”notional”6- den symboliska 
staten i det internationella systemet. Då tillgängligheten avseende information 
ökar och det är möjligt att mer detaljerat beskriva aktören uppnås den andra 
nivån ”the generic state”7– den generiska staten. Den generiska staten 
klassificeras efter styrelseskick (demokrati, diktatur etc.) Någon stat är ännu ej 
utpekad med namn. När detta sker träder den tredje nivån in ”the identified 
state”8 – den identifierade staten. Den tillgängliga och omfattande information 
har hög detaljupplösningsgrad vilket möjliggör att staten kan identifieras till 
namn och geografisk plats. Här kan även nationella föreställningar, 
                                                 
4 Herbert Simon finns citerad av Allison Graham, Zelikow Philip, utan att någon källhänvisning finns att tillgå.  
5 Ibid. 
6 Allison Graham, Zelikow Philip, använder begreppet notional state vilket jag översätter med symbolisk stat. 
Jag har valt att särredovisa dessa begrepp då det är viktigt att särskilja dess vid fortsättningen av uppsatsen. Lika 
gäller för fotnot 18-20.Författarens kommentar. 
7 Allison Graham, Zelikow Philip, använder begreppet generic state vilket jag översätter med generisk stat.  
8 Allison Graham, Zelikow Philip, använder begreppet identified state vilket jag översätter med identifierad stat. 
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ställningstaganden, mål och syften och värdegrunder identifieras. Den sista 
nivån ”the personified state”9– den personifierade staten karaktäriseras av att 
ledares personliga ställningstaganden och värderingar blir offentliga och 
centrala. 
 
Allison och Zelikow väljer här att i grafisk form illustrera hur det är möjligt att 
kombinera fullständig rationalitet och begränsad rationalitet med de olika 
aktörsnivåerna. Denna illustration gör det möjligt att snabbt och enkelt 
visualisera den grad av information och detaljupplösning som karakteriserar 
just den situation forskaren förutsatt sig att analysera. Detta medför att 
osäkerhetsfaktorerna och fallgroparna är möjliga att identifiera och därmed 
neutralisera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Essence of Decision10, komplettering av författaren11. 
 
Illustrationen ger följande: Sverige är den identifierade staten, och enskilda 
ministrar ingående regeringen kan vid direkta uttalanden och ställningstagande 
personifiera staten12 och därmed den svenska förda säkerhetspolitiken. 
Regeringens säkerhetspolitiska ställningstaganden vilar på en stark tradition 
beskriven i en noggrann arkiverad dokumentation. Den svenska författningen 
med samspelet mellan regering och riksdagen borgar ytterligare för att den 
svenska ledningen har en väl underbyggd och väl fungerande urvals och 
bedömningsprocess.13 Detta medför att antaganden om innehållet i den förda 

                                                 
9 Allison Graham, Zelikow Philip, använder begreppet the personified state vilket jag översätter med den 
personifierade staten. 
10 Allison Graham, Zelikow Philip, s 22.  
11 Den skuggade ellipsen visar på det område, i modellen om den rationella aktören, som föreliggande uppsats 
verkar. 
12 Allison Graham, Zelikow Philip, s 21. 
13 Allison Graham, Zelikow Philip, s 20. 
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politiken är överflödiga varför nivån fullständig rationalitet – comrehensive 
rationality är den nivå som bäst motsvarar den situation som råder. 
Kombinationen mellan den identifierade/personifierade staten och den på goda 
grunder angivna fullständig rationaliteten ger att osäkerheter och fallgropar i 
förestående analys är långt minimerade och neutraliserade.  
 
Referensförteckning: 
 
Allison Graham, Zelikow Philip, Essence of Decision, second edition, (Longman, USA, 
1999). Kapitel ett. 
 
Nedanstående författare/forskare är citerade i essence of decision: 
 
Harsanyi John, ”Some social science implications of a new approach to game theory,” in 
Strategic Interaction and Conflict, Archibald, ed, pp.1, 139 i Allison Graham, Zelikow Philip, 
Essence of Decision. 
 
Herbert Simon citerad i Allison Graham, Zelikow Philip, Essence of Decision någon 
ytterligare källhänvisning finns ej att tillgå. 
 
Schelling Thomas, The Strategy of Conflict, (Cambridge, Harvard University Press, 1960), i 
Allison Graham, Zelikow Philip, Essence of Decision. 
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Empiri sammanställning

Grundfråga: Delfråga: Regeringsbeslut 

Hur hanterar aktuell regering 
retoriskt de i respektive proposition 
legitima politiska 
intresseområdena, den nationella, 
den internatio-nella och den 
humanitära dimensionen?

Nationellt Samanflätat med den internationella 
aspekten. Spekulation: att en stor 
risk för dåligt anseende ligger vid ett 
nekande.

Internationellt Se ovan. Robust FN mandat 
säkerhetsrådet enigt

Humanitärt Inget är skrivet om vem som skall 
omhändertas, brittiska framställan 
mycket tydlig - irakier

Hur förhåller sig regeringen till EU 
och FN i respektive proposition?

EU Sverige är inte medlem, omnämns 
inte

FN Den enda aktören. Kraftfulla 
resolutioner medger 
våldsanvändning enligt kap 
VII.Uppmanar alla medlemmar att 
hjälpa till.

Vilka syften och motiv anför 
regeringen i respektive proposition 
som skäl till svenskt deltagande i 
angiven internationell 
fredsfrämjande insats?

Följa FN uppmaning att stödja de 
länder som samarbetr med Kuwait. 
Dolt motiv - rädda ansiktet på 
regering och Sverige.

Vilka bedömda konsekvenser och 
sidoeffekter redovisas av 
regeringen i respektive proposition, 
samt hur hanteras dessa?

Mellan raderna anseenderäddande. 
Bruk av vapen för självförsvar, 
förmåner samt att förskrivning om 
finansiering senareläggs. 
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 Prop: 1992/93:254 Prop 1995/96:113 Prop 1998/99:112

1, Fredsframtvingande moment, 2 
Avsevärda åtaganden redan utförda, 
3 Självsyn - lojal FN-medlem, 4 I 
förlängningen nationellt 
säkerhetshot.

Redan genomförda insatser. 
Koppling mot 1995/96:12. Skillnad 
mot IRAQ 91. Förbandsrestriktioner.

Pågående engagemang. Regeringen 
tvetydig när det gäller vikten av ett 
FN-mandat. Många olika tolkningar 
möjliga - uppluckring av strikt 
hållning. OSSE möjlig legal 
mandatgivare ?!

Världssamfundet accepterar inte den 
hittillsvarande utvecklingen. Bidrag 
specificeras trupp och pengar

Fokus på internationella 
organisationer. Nato framträdande 
roll. EU ICFY likaså

FN central betydelse , OSSE - 
politik, Nato flygoffensiv samt 
beredskap, EU för ECMM och 
MAPE.

Är centralt genom hela skrivningen, 
allt kopplas mot den humanitära 
aspekten

Imperativ för insats. Nu finns 
möjlighet för en långsiktig lösning på 
konflikten.

Utlösande faktor - imperativ för 
prop. Hjälpbehov omfattande och 
tidskritiskt.

EG som det då hette spelar en viktig 
roll som en av två medlare i 
konflikten. För lite utrymme hos 
regeringen?

Även om inte ledande roll betydande 
utrymme. C. B roll framhävs. 
Harmoni mot annan prop råder. 

I prop 98/99:112 bedöms EU få en 
viktig politisk roll demokrati-
rättsväsende. Inget om 
säkerhetspolitik och stabilitet

FN framträdande och viktig roll. FN-
mandat en premiss för sv deltagande. 

FN-mandat =premiss för svenskt 
deltagande. Tillskrivs stort värde. 
Stämmer med prop 95/96:12.

Varierande betydelse beroende på 
dokument. Inställningen till FN och 
NATO kan vid aggressiv tolkning 
skapa konflikt.

Eskalerande humanitär missär. FN-
lojalitet. Stort europeiskt ansvar, 
Fredsbevarande. Säkerhetspolitik i 
europa

Reel möjlighet för fred och stabilitet. 
Svensk beredskap och tidigare 
engagemang används som motiv. 
Europas långsiktiga utveckling - 
säkerhetsfrämjande.

Internationell fredsstyrka 
förutsättning för fred, demokrati och 
repatriering. I linje med Sv politiki 
regionen samt utvecklingen av 
europeiskt säkpolarbete.

Styrkans personal FN-erfarenhet, 
utbildning, utrustning. 
Förberdelsetid kort bemyndigande 
till ÖB. Förbered på 
fredsframtvingande op. Fiansiell 
plan. Förluster ej behandlade.

Att likna vid traditionell 
fredsbevarande insats. Restriktion 
avseende offensiva operationer. SV 
skall beredas god insyn i pol och mil 
planering. Dyrare än tidigare 
missioner.

Nästan obenfintlig, inget om styrkan 
storlek, uppdrag och ev restriktioner, 
inget om risker och hot, inget om 
den svenska tveeggade hållningen 
till FN och NATO.
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Prop 2001/02:60 Prop 2002/03:43 Prop 2002/03:58

Svenskt utrymme i Europa - EU. 
Storbritannien viktig 
samarbetspartner.Humanitärt 
perspektiv följer upp tidigare 
engagemang.

Det långvariga engagemanget. 
Medlemskapet i EU ger att Sv har 
rätt att delta utan att tvingas härtill.

Regeringen påtalat det svenska 
starka stödet för FN. Påtalar 
ansvarstagande genom ett 
engagemang utanför Europa.

Central i denna prop. Bistå 
intreimsregering. Internationellt 
sttruppstöd för politisk process

Kopplingen till EU, mycket viktig. 
Internationellt ansvarstagande viktig 
dimension. 

Denna dimension är framträdande. 
Ett internationellt ansvarstagande är 
vad som krävs för ett lyckat 
MONUC. Sverige första västland.

Tidigare engagemang, fullföljs 
genom en förbättrad 
säkerhetssituation - effektivt bistånd

Underordnad betydelse Mindre framträdande, dock är detta 
den utlösande faktorn till 
etablerandet av MONUC

Indirekt viktigt då de framträdande 
bidragande ststerna återfinns i 
Europa och till stor del inom EU.

EU utgör dominerade fokus. Minimal roll, dock tar regeringen 
upp FN:s kritik, regeringen uttrycker 
förhoppning om att fler ur EU skall 
följa vårt ex.

Viktig roll, Auktorisation av ISAF 
viktig, FN bedömning av USA 
självförsvar viktigt steg. 
Förutsättning för maktbalansskifte.

Jämfört med EU perifer i fokus, 
viktig är dock resolution 1371. 
Insatsen skall ske i enlighet med 
denna. 

Intar den centrala rollen, tydliga 
resolutioner, FN riktar kritik mot EU 
och västländer för dåligt 
engagemang. Tydliga och robusta 
resolutioner visar betydelse.

Svårt säkerhetsläge för 
interimsadministrationen. Bättre 
säkerhetsläge en premiss för effektivt 
bistånd. Europa ansvarar, 
Storbritannien viktig partner som 
bjudit in Sverige. Pekar på samarbete 
inom ett liknande koncept i Kosovo.

EU är det betydande syftet till att 
bidra, jämvikt mellan bidragsländer, 
utveckling av krishanteringsförmåga 
mm

Sverige första västland att delta med 
trupp. Positiv respons från FN, 
Viktigt att stärka trovärighet - 
MONUC. Sv signaleffekt om stöd 
för FN fredsbevarande vht.

Inge direkta konsekvenser redovisas. 
Längre sikt - konsekvenser: ej 
batnivå, utanför europa. Renodlad 
undtj. Finns i officiella dokument - 
spårbarhet.

Nat och int konsekvenser tätt knutna. 
EU gemensam nämnare, Sv 
deltagande stärker EU, En stark 
svensk roll mycket inflytande i EU. 
Anseende viktigt, Noga avvägt och 
proportionerligt bidrag. 

Konsekvenser endast mellan raderna. 
Oro för att sv anseende kan skadas i 
FN. Kritik mot EU oroar. Väpnad 
strid kan ej uteslutas - kapitel VII. 
Inget om de överhängande hot och 
risker som truppen utsätts för -
sjukdomar, mm.
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Prop 2002/03:143 Prop 2003/04:61

Tonas ned till förmån för den 
internationella. svenskt deltagande 
av stor vikt. Oundvikligen förefaller 
regeringen vara nöjd att Sv varit 
först på plats i Kongo, och att EU nu 
engagerar sig i samarb med FN

Nationellt viktigt att nyttja ett 
styrkeregeisteranmält förband - 
erfarenheter. Regeringen framhåller 
H Dahlgrens roll i EU-kopplingen 
till området. Påminner om kritiken 
från FN mot västländer för dåligt 
engagemang

Mycket viktigt samarbete mellan FN 
och E, förbättringen och fördjupning 
av stor betydelse. Stärker EU - 
trovärdighet vad gäller beredskap 
och vilja till krishantering även 
utanför europa

Påtaglig, då FN manar medlemar till 
att bidra. Påminner även här om 
kritiken mot västvärlden.

Utlösande faktor, dock begränsad 
vad gäller omfattning och 
utbredning. Värre situationer har 
funnits.

Utlösande faktor inte bara i landet 
utan i regionen som helhet. 

Av stor vikt att EU engagerar sig. 
Interaktion EU-FN tilldrar sig 
regeringens intresse. Principiell stor 
betydelse

EU underordnad roll. Regeringens 
försök att koppla EU till denna 
mision känns malplacerad, då den 
verkliga kopplingen är av principiell 
karaktär.

Viktigt att FN får stöd av EU. 
Fördjupningen av samarbete 
välkomnas av regeringen. Principiell 
stor betydelse

FN intar dominerande roll. 
Regeringen understryker den nya 
typen av brett och flerdimensionellt 
mandat. Unik möjlighet för regionen.

Signaleffekten om EU:s engagemang 
viktig. svenskt bidrag till denna 
insats är av stor vikt. Nationella och 
internationella aspekter vävs 
samman samkfullt.

FN misionen nydanade - viktigt att 
delta - stödja FN. Svenskt deltagande 
viktigt återigen ur perspektivet 
västland engegerat i Afrika. Visa 
beredvillighet att använda 
styrkeregisterförband - trovärdighet. 

Att regeringen väljer formuleringe 
"den svenska trupens säkerhet 
kommer i första hand" viktigt tecken. 
Kontinuerlig värdering av situation. 
Regeringen uppmärksammar EU 
rekomendationen om nödvändiheten 
av förebyggande information till 
hemma opinion.

Konsekvens - stiger i internationell 
aktning. Risken för engagemang i 
stridigheter stor då förbandets 
huvuduppgift är strid. Hot och risker 
för truppen redovisas i betydande 
omfattning.  
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På denna plats skall examinator professor Jan Hallenbergs utlåtande infogas. Detta är vid 
inlämningstidpunkten ännu ej överlämnat. 
 
 
 
Robert Gustafsson 
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Abstract 
 
When, Defence minister Leni Björklund in an interview in Dagens Nyheter on 
26th of November 2004 stated that a UN-mandate is not a prerequisite for 
Swedish participation in an international peace supporting operation, she 
brought matters to a head. Compared to the traditional Swedish position 
regarding the necessity of a UN-mandate for Swedish participation in an 
international peace support operation, it was a contradiction in terms. The 
logical question that comes to one’s mind is as follows: Is it so that the 
statement made by the Defence Minister rather is a logical succession of 
several years’ political development than a quick and impulsive realized 
paradigm shift? This comprehensive question is not enough for the overall 
purpose of the present essay. The main question has to be supplemented by a 
few more precise and detailed questions. Four supplementary questions have 
been created, two that originate from the well known theory of “The English 
School” and the other two originate from an analytical model presented as 
“The Rational Actor Model” written by Graham Allison and Philip Zelikow. 
The four questions are presented below.  
 
A short description of the development of the UN and the EU from the end of 
the Cold War to present days serves as a context in which this thesis has its 
place. Later on, it is obvious that the evolution of the UN and the EU has quite 
a lot of influence on the Swedish Government concerning the sphere of this 
thesis.  
 
The empirical material that has been selected consists of one government 
decision and eight government bills concerning Swedish participation in 
international peace supporting operations. All of them originate from the 
period mentioned above. This government decision and government bills have 
been selected with the motive that they are “new” in perspective of 
geographical place, coalition partners, type of conflict, command structure or 
who has the authority, UN-mandate or not. The Swedish government has 
according to this in some way been forced to evaluate and assess each situation 
from scratch which makes each decision or bill interesting.  
 
How does the government rhetorically handle those legitimate political spheres 
of interest, in a specified operation; the national, the international and the 
humanitarian dimension?1 The present study shows that the humanitarian 
dimension which ought to be the most logical and natural cause for initiating 
an international peace supporting operation, is not the most salient feature. 
Instead, the national and the international dimensions are given much more 
space and thorough descriptions than the humanitarian dimension. The study 
also shows that the national and the international dimensions are often 
interlaced. This intertwining is also associated with risks when, for example the 
                                                 
1 Hur hanterar aktuell regering retoriskt de i särskilt angiven insats legitima politiska 
intresseområdena, den nationella, den internationella och den humanitära dimensionen? 
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Swedish national and international attitudes are not in harmony with each 
other. Through a good understanding for the relationship between the national 
and the international dimensions the government will be able to place Sweden 
and our willingness to responsibly contribute to peace and security. 
 
What attitude does the government have to EU and UN in respective 
government bills?2 The UN has a natural and exceptional position towards the 
Swedish government, because of its principle position as nationally superior 
and utmost responsibility for international peace and security. In a couple of 
cases the UN position is quite complicated. In 1999 when the Security Council 
couldn’t reach an agreement on how to handle the situation in Kosovo, and the 
NATO acts without a UN-mandate. This situation explicitly shows the 
weakness that is within the UN-system from a humanitarian perspective. 
Another problem evolves when the Swedish government in its bill expresses 
that OSCE also has the right to decide and initiate a peace operation as in this 
particular case – Kosovo.  
 
The EU gradually increases its significance to the government within the scope 
of international peace supporting operations from the point when Sweden 
applies for membership and to this present day. The fact is that the EU from an 
international law point of view has bound itself to act accordingly to the UN-
charter, combined with the fact that the EU does not suffer from a veto 
procedure. Altogether this makes the EU a perfect regional actor in the fields of 
peace and security for the Swedish government.  
 
What purposes and motives does the government state as reasons for Swedish 
participation in a specified international peace support operation?3 The first 
and most prominent motive ought to come from humanitarian and international 
law perspectives. Even if given motives originate from this sector, the national 
and the international sector are given much more scope. The study shows that 
these two sectors or perspectives are closely intertwined. We see two ways of 
intertwining; on the one hand, national and regional twining, and on the other, 
national and global twining. The former one is characterized by the Swedish 
commitment in EU focusing on conflict prevention and crisis management, 
through acquiring capabilities for realizing Petersberg tasks. The second one is 
characterized by Sweden’s will to act as a loyal and responsible UN-member.  
 
Altogether the given motives and reasons for Swedish participation in 
international peace supporting operations is a variegated collection of 
indications of a political and opportunist attitude to actual conflicts and crisis.  

                                                 
2 Hur förhåller sig regeringen till EU och FN i respektive proposition? 
3 Vilka syften och motiv anger aktuell regering som skäl till svenskt deltagande i angiven 
internationell fredsfrämjande insats? 
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What assessed consequences and side effects does the government describe in 
each government bill, and how are they dealt with?4 It, varies as to what and 
which the government thinks is worth mentioning in present government bills. 
Direct and obvious consequences originate from multiple sectors, such as 
financing; what threats and risks that each unit will face as well as national 
risks as a result of Swedish actions. This leads to clear and present positive 
effects such as increased Swedish reputation and increased influence within 
international relations.  
 
The government seems to be more willing to describe positive side effects than 
conceivable negative ones. This reasoning is based upon the fact when the UN, 
through a resolution from the Security Council, have admitted the use of force 
according to chapter VII in the UN-charter; for an example in Kuwait 1991 and 
in the Balkans in 1996, while the Swedish government from a national point of 
view could not accept or identify itself with the UN-decision. When this 
happened nothing was written about what national risks or consequences could 
follow the Swedish performance.  
 
Finally what answer does this study bring to the main question which is as 
follows: Is it true that the statement made by the Defence Minister is rather a 
logical succession of several years’ political development than a quick and 
impulsive realized paradigm shift? Present study shows that the statement by 
the Defence Minister is a logical and natural political statement that can 
characterize the Swedish position as a stage in pragmatically accomplished 
politics in order to keep every door slightly open. 
 
 
 
 

                                                 
4 Vilka bedömda konsekvenser och sidoeffekter redovisas av regeringen i respektive proposition, samt hur 
hanteras dessa? 


