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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
 
I dagens värld är gränserna mellan fred, kris och krig oerhört mycket mer 
otydligare än vad de tidigare har varit. Man skulle kunna beteckna tillståndet 
som en ständig kris, där endast intensiteten varierar. Hoten mot samhället är 
mångfacetterade och svårdefinierade. Det finns till exempel militära och icke-
militära hot. Dessa hot kan vara av asymmetrisk respektive symmetrisk 
karaktär eller kan de vara en blandning av båda.1 Detta kräver naturligtvis att 
statsmakterna måste vara ständigt beredda att försvara sitt samhälle med olika 
medel mot en stor mängd av tänkbara hot. Statsmakternas plan eller idé om hur 
samhället skall skyddas kallas strategi. Strategi har en mängd olika definitioner 
inom litteraturen. En av de mer övergripande är: 
 

”…konsten att samordna maktmedlen för att uppnå de av 
politiken uppställda målen.”2 

 
De olika militära hoten, samt att vi lever i en värld där säkerhetsbegreppet har 
vidgats väsentligt till att inbegripa även sektorer som miljö, samhälle och 
ekonomi ger Försvarsmakten en mängd nya uppgifter både i Sverige och 
internationellt. 
 
Inom Försvarsmakten finns en vedertagen nomenklatur och ordermodell 
mellan olika nivåer. Detta skapar en god struktur och en samsyn inom hela 
Försvarsmakten, då det gäller vad orderställaren vill ha ut av den underställda 
enheten. Tanken med strukturen är att det endast finns ett begränsat utrymme 
för tolkningar om vad slutmålet med ordern är. Det är dock inte angivet hur 
ordern skall utföras. Det är helt upp till ordermottagaren att lösa uppgiften 
inom anvisade ramar. Detta kallas uppdragstaktik. 
 
När den politiska makten skall styra den militära (Försvarsmakten) möts två 
världar, två olika institutionella kulturer. Dessa två kulturer skall arbeta 
tillsamman för att säkerställa Sveriges säkerhet, allt som oftast den fysiska 
säkerheten, till exempel inom huvuduppgifterna3 territoriell integritet och 
                                                 
1 Jeppson, T, Tjöstheim, I, (2002) Tankar kring militärstrategisk analys Särtryck ur Kungl 
Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 5/2002, Kungl 
Krigsvetenskapsakademien, Stockholm, sid 102 
2 Beaufre, A, (1963) Modern strategi för krig och fred, ePan, Stockholm, sid 21 
3 Riksdagen, Förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten, Stockholm, 2000 
Försvarsmaktens huvuduppgifter är att: 
- försvara Sverige mot väpnat angrepp, 
- hävda vår territoriella integritet, 
- bidra till fred och säkerhet i omvärlden och 
- bidra till att stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred. 
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försvar mot väpnat angrepp. Talar företrädarna för dessa två kulturer samma 
språk eller uppstår det möjligen några missförstånd? 
 
Med detta som utgångspunkt vill jag undersöka hur statsmakterna styr 
Försvarsmakten. Finns det ett handfast sätt att styra de militära maktmedlen? 
Använder sig den politiska makten av vedertagna och av mottagaren rätt 
uppfattade uttryck? 
 

1.2 Syfte och problemformulering 
 
Intentionen med denna uppsats är att undersöka om det mellan statsmakterna 
och Försvarsmakten existerar en vedertagen och använd nomenklatur, vilket 
skulle kunna kallas imperativ. Benämningen är lämplig då det passar gentemot 
den lägre nivån, det vill säga den nivå som ligger mellan Försvarsmaktens 
militärstrategiska och operativa nivå. På denna nivå används begreppet 
operativa imperativ. Jag tycker även att termen är lämplig rent språkligt, enär 
det betyder befallning.4 Kärnan är trots allt att statsmakterna genom riksdags- 
och regeringsbeslut beslutar om vad Försvarsmakten skall respektive inte skall 
göra. Försvarsmakten är endast ett instrument för statsmakten. Försvarsmakten 
kan inte själv bestämma sina uppgifter, lika lite som någon annan statlig 
myndighet. Försvarsmaktens uppgifter bestäms naturligtvis inte utan dialog 
mellan statsmakterna och Försvarsmakten, där myndigheten kommer med 
underlag som skall ligga till grund för beslut. 
 
De imperativ som kommer från riksdag och regering via Regeringskansliet 
(Försvarsdepartementet) till Försvarsmakten skall i slutändan leda till någon 
form av verksamhet från Försvarsmaktens sida. Det kan röra sig om 
verksamhet inom alla fyra huvuduppgifterna. Om Försvarsdepartementet och 
Försvarsmakten inte har samma tolkning av imperativen kommer inte 
Försvarsmakten att utföra de uppgifter som statsmakten förväntar sig. Detta 
kan naturligtvis få olämpliga konsekvenser. Då Försvarsmakten är ett av flera 
svenska säkerhetspolitiska instrument, kan eventuella olika tolkningar om vad 
Försvarsmakten skall göra skapa komplikationer som är allt annat än 
önskvärda. 
 
Studien inriktas mot samspelet mellan riksdag och regering å ena sidan och hur 
samspelet mellan Regeringskansliet och Försvarsmakten å andra sidan styr 
Försvarsmakten i dess uppgift att bidraga till fred och säkerhet i omvärlden. 
Det är också av intresse att undersöka om det existerar imperativ mellan 
statsmakterna och Försvarsmakten och hur de i så fall är formulerade. 

                                                 
4 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210663&i_word=imperativ 2004-03-26 
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Detta ger följande forskningsfrågor: 
 

• Beskriv hur statsmakterna styr Försvarsmakten vid internationella 
insatser. 

• Undersök om det existerar några strategiska imperativ. 
• Identifiera eventuella strategiska imperativ. 

 

1.3 Metod 
 
Under denna punkt beskrivs metodiken för att besvara forskningsfrågorna. Då 
studien avses genomföras genom olika typer av undersökningar, är det 
nödvändigt att använda olika metoder. 
 
De övergripande metoden är att genomföra fallstudier. Tre fall skall studeras 
där svensk riksdag och regering har beslutat att Försvarsmakten skall bidraga i 
internationella insatser inom ramen för fredsfrämjande operationer (PSO)5. 
Detta skall ske, dels genom en kvalitativ textanalys, dels genomföra en 
frågeundersökning med de personer som var handläggare för respektive fall på 
de olika nivåerna. 
 
Fallen kommer att studeras genom att teckna en historisk kontext över hur de 
olika konflikterna har utvecklats fram till dess att Sverige påbörjat en 
beredning av ett eventuellt deltagande i konflikten. Dessa kontexter hämtas ur 
respektive proposition, enär detta är de skildringar som beslutsfattarna har som 
uppfattning om de faktiska situationerna. 
 
Därefter beskrivs de olika aktörernas vilja och intentioner med ett eventuellt 
deltagande i de aktuella insatserna. De aktörer som avses, sedda ur ett 
hierarkiskt perspektiv, är internationella säkerhetsorganisationer6, den svenska 
statsmakten samt Försvarsmakten. 
 
Aktörernas vilja och intentioner kommer att följas av en kronologisk 
beskrivning av hur ärendet har beretts inom den svenska statsförvaltningen och 
i förekommande fall deras externa kontakter med till exempel FN. Beredningen 
följs av en analys av de beslut och order som författats med anledning av 
ärendet. 
 
Avslutningsvis kopplas de ursprungliga intentionerna ihop med det faktiska 
resultatet.  
 
Slutsatserna kommer att redovisas efter varje enskilt ärende för att sedan vävas 
samman i kapitel fem.  
 

                                                 
5 Peace Support Operations  
6 De internationella säkerhetsorganisationer som är aktuella i detta arbete är FN och EU. 
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I fallstudien ingår en stor mängd officiella skrivelser och beslut som skall 
analyseras. I valet av textanalys är det naturligt att välja en kvalitativ 
analysform då studien i grunden är ute efter att förstå texternas innebörd. En 
kvalitativ textanalys beskrivs i grova ordalag i Metodpraktikan som: 
 

”[kvalitativ textanalys]…går ut på att ta fram det väsentliga 
innehållet genom noggrann läsning av texternas delar, helhet och 
den kontext vari den ingår.” 7 

 
Detta är en metod som hjälper forskaren att finna det innehåll i texten som 
ligger dolt under ytan.8 Syftet med textanalyserna är att identifiera de 
nyckelord som används för att styra den underliggande nivån. Det studien 
kommer att söka efter är befallande direktiv eller som jag valt att kalla det; 
imperativ. Denna typ av frågor faller under epitetet ”att kritiskt granska”.9 
 
Studien använder sig av en deduktiv metod för att finna imperativen. Den 
deduktiva metoden utgår ifrån en helhet. Denna helhet skall sedan analyseras i 
syfte att generera svaren på de frågor som ställts. 
 
För att komplettera textanalysen, i syfte att utreda hur handläggarna av ärendet 
har uppfattat och tolkat olika situationer och skrivelser, avser studien att 
genomföra en frågeundersökning. De personer som skall besvara frågorna är 
placerade i positioner som påverkas av och bereder ärendena.  
 
Det går att dela in frågeundersökningar i två grupper; informant- respektive 
respondentundersökning. Skillnaden mellan dessa är att vid en informant-
undersökning används svarspersonerna som vittnen, vilka skall bidraga till att 
klarlägga hur verkligheten har uppfattats i specifika situationer.10 Vid en 
respondentundersökning är det svarspersonerna själva som är studieobjekten. 
Forskaren tar här reda på vad personen verkligen har för uppfattning om det 
undersökningen gäller.11 Intentionen är att blanda de två typerna för att nå 
svaren på forskningsfrågorna, då detta är ett vanligt förekommande 
tillvägagångssätt i forskningssammanhang.12 
 

                                                 
7 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, (2003) Metodpraktikan, Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, Andra upplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm, sid 
233 
8 Esaiasson, P, et al ,(2003), sid 223 
9 Esaiasson, P, et al ,(2003), sid 234 
10 Esaiasson, P, et al, (2003), sid 253 
11 Esaiasson, P, et al, (2003), sid 254 
12 Esaiasson, P, et al, (2003), sid 281 
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Metodiken blir att kombinera ett inledande frågeformulär, där de tillfrågade får 
avge öppna svar skriftligt, följt av samtalsintervjuer när så bedöms behövligt. 
Att samtalsintervjuer blir nödvändiga grundar sig på att forskningsfrågorna 
faller inom ramen för två av de fem tänkbara användningsområden som 
Metodpraktikan anger som lämpliga. De användningsområden frågorna 
sorterar under är:13 
 

• Hur människor själva uppfattar sin omgivning. 
• När syftet är att utveckla ett visst begrepp. 

 
När det gäller informantens omgivningsuppfattning beskriver den norske 
psykologiprofessorn Steinar Kvale samtalsintervjun på följande sätt: 
 

”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i syfte att beskriva fenomenens mening.” 14 
 

Studien söker efter hur informanten har uppfattat olika specifika situationer och 
textstycken ur dennes eget perspektiv, det Kvale kallar livsvärld. 
 
Resultatet av frågeundersökningen avses vävas in i fallstudien under det avsnitt 
som informantens svar sorterar under. Syftet är att hela det empiriska 
materialet skall följa en logisk händelsekedja.  
 

1.4 Teorianknytning 
 
1.4.1 Strategins tangentbord 
 
Den franske generalen André Beaufre presenterar i sin bok Modern strategi för 
fred och krig från 1963 sin uppfattning kring ämnet strategi. Beaufre diskuterar 
i sin bok strategins utveckling från Clausewitz tid till nutid. Då var strategi i 
huvudsak en militär angelägenhet; nu är flera områden inbegripna, samtidigt 
som gränserna mellan krig och fred är synnerligen otydliga. 
 
Beufres abstrakta och övergripande definition av strategi lyder: 
 

”…konsten att uppfatta och behärska en växelverkan mellan 
viljor, som använder sig av maktmedel för att avgöra sin inbördes 
konflikt.”15 

 
Strategins mål är att kunna genomföra sin egen politiska vilja oavsett om den 
är offensiv, defensiv eller söker ett status quo-läge. Strategins mål är att vara 
den starkare i ovannämnda växelverkan. För att vara den starkare i dialektiken 
måste man kunna skapa och utnyttja en situation som medför att motståndaren 
tvingas att acceptera de villkor man själv ställer. Motståndaren skall vara i 
                                                 
13 Esaiasson, P, et al, (2003), sid 281-283 
14 Kvale, S (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, sid 13 
15 Beaufre, A, (1963), sid 21-22 
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sådan moralisk upplösning att viljan till motstånd saknas.16 De medel som 
strategin förfogar över är ett brett spektrum av maktmedel. För att nå ett 
avgörande, menar Beaufre, är det tänkbart att hota med eller använda allt från 
kärnvapen till propaganda eller handelsavtal som maktmedel. För att välja rätt 
medel skall man genomföra en jämförelseanalys med motståndarens 
sårbarheter på ena sidan och egna förmågor och vilja på den andra sidan. För 
att kunna göra detta måste man analysera vad som är den avgörande moraliska 
effekten.17 Detta kan jämföras med den operativa planeringsmetodik som 
Sverige nu använder, nämligen GOP18. I denna planeringsmetodik är ett 
centralt moment att besluta vad som är motståndarens strategiska tyngdpunkt. 
Det är mot den som all kraft direkt eller indirekt skall riktas.19 
 
Med ovanstående definition av strategi som utgångspunkt utökar Beaufre 
strategin till att inte bara behandla rent militära frågor. Maktmedel kan förutom 
militära vara av ekonomisk, politisk eller diplomatisk karaktär. Beaufre menar 
att på strategins högsta plan, det vill säga politiken, råder den totala strategin. 
Den totala strategins roll är att samordna, i syfte att få ut maximal effekt, 
politik, diplomati, ekonomi och militärmakt. Denna strategi ligger på 
regeringsnivå.20 Definitionen stämmer väl överens med den som presenteras i 
Militärstrategisk doktrin, där är benämningen politisk-strategisk nivå. Den 
politiska strategin omfattar samordningen av en nation eller koalitions 
tillgängliga säkerhetspolitiska medel, som bland andra är ekonomiska, militära 
och diplomatiska.21 
 
Under den totala strategin finns det en allmän strategi inom varje sektor. 
Allmän strategi inom den militära sektorn i Sverige är det vi kallar 
militärstrategi. Denna samordnar Försvarsmaktens samtliga resurser i syfte att 
optimera användningen av militärmakten.  
 
Beaufre argumenterar sedan för något som han kallar strategins tangentbord. 
Det finns ett antal tillvägagångssätt för att lösa ett strategiskt problem. Han 
menar att varje lösning innehåller tre grundvärden, nämligen tiden och rummet 
samt de materiella och moraliska faktorerna. Dessa grundvärden konstituerar 
tillsammans ett läge vid en bestämd tidpunkt. Utöver dessa faktorer existerar 
ytterligare en faktor, manövreringsfaktorn. Denna är resultatet av växelverkan 
mellan parterna i konflikten. Det finns nitton tangenter på strategins 
tangentbord, indelade i tre huvudgrupper, där de offensiva och defensiva är 
uttryck hämtade från fäktkonsten. De offensiva är attack, hot, överraskning, 
fintning, vilseledning, genombrytning, utmattning samt förföljning. De 
defensiva är gardering, parering, ripost, frigöring, reträtt samt avbrytande. De 
återstående fem är olika former av beslut som kan fattas när det gäller militära 
styrkor. De är koncentration, utspridning, hushållning, minskning och ökning. I 
                                                 
16 Beaufre, A, (1963), sid 22-23 
17 Beaufre, A, (1963), sid 23 
18 Guidelines for Operational Planning vilken är den planeringsmetodik som används i NATO. 
19 Försvarshögskolan, (2003), HANDBOK ”OPERATIV PLANERING” utgåva 2003, 
Försvarshögskolan, Stockholm, sid 8, 27-28 
20 Beaufre, A, (1963), sid 29-30 
21 Försvarsmakten, (2002), Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, Stockholm, sid 61 
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Modern strategi för fred och krig visar Beaufre med exempel från andra 
världskriget men också med förklaringar, vad de olika tangenterna har för 
funktion. Beaufre ger också exempel på syftet med att använda en viss typ av 
ovan nämnda faktorer.22 
 
Studien avser operationalisera Beaufres teori genom att undersöka om det finns 
några imperativ från statsmakterna till Försvarsmakten eller om de möjligen 
finns mellan den militärstrategiska och operativa nivån. Om det finns några 
imperativ, skall jag identifiera dem och kategorisera dem enligt Beaufres 
modell.  
 
1.4.2 Det rationalistiska organisationsperspektivet 
 
Studien har ett rationalistiskt perspektiv på hur Försvarsmakten styrs av 
statsmakten. 
 
Offentliga verksamheter och organisationer, exempelvis Försvarsmakten, lever 
endast under den tidsperiod som det finns en politisk majoritet för deras 
existens. Målet för samtliga offentliga verksamheter är att lösa för 
samhällsmedborgarna väsentliga och angelägna uppgifter.23 Det innebär i 
generella termer att om medborgarna via sina politiska ombud inte anser att 
Försvarsmaktens uppgifter är tillräckligt angelägna, kommer den politiska 
makten att dra ner på Försvarsmaktens anslag. Om däremot medborgarna 
upplever ett stort hot som kan avvärjas av Försvarsmakten, kommer 
uppgifterna och anslagen att öka.  
 
Ur ett rationalistiskt perspektiv är organisationen huvudmannens redskap att nå 
uppställda mål. Försvarsmakten är det instrument som statsmakterna använder 
för att bruka militärmakt, medan till exempel SIDA24 är instrumentet för att 
kanalisera det humanitära biståndet. Organisationerna har olika roller inom 
statsförvaltningen och det är den politiska ledningens uppgift att försöka styra 
dessa så klokt och effektivt som möjligt. Med ett rationalistiskt synsätt är det 
huvudmannen som bestämmer målet inte exekutiven. Detta gäller inte bara de 
ursprungliga målen utan även de mål som ändras över tiden. Däremot kan 
förslagen till mål komma inifrån organisationen, men det är alltid 
huvudmannen som beslutar om vilka mål som skall gälla.25 
 
Det finns en mängd faktorer som kan påverka utformningen av de mål som en 
organisation skall ha. För Försvarsmaktens del är det politiska och ekonomiska 
faktorer som har störst inverkan. Detta förhållande stämmer väl in i 
rationalistisk organisationsteori. Den teorin beskriver att det finns olika 
omgivningsfaktorer som är tydligt identifierbara betingelser. Dessa faktorer 
styr sedan huvudmannens rörelsefrihet både i positiv och i negativ riktning.26 
                                                 
22 Beaufre, A, (1963), sid 35-40 
23 Abrahamsson, B. Andersen, J.M. (2000) Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, upplaga 3. Malmö. Liber Ekonomi. sid 17 
24 Swedish International Development Agency 
25 Abrahamsson, B. Andersen, J.M. (2000), sid 17-18, 203 
26 Abrahamsson, B. Andersen, J.M. (2000), sid 181 
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1.5 Centrala begrepp, avgränsningar och val av fall 
 
1.5.1 Centrala begrepp 
 
Strategiska imperativ: Imperativ betyder i strikt språklig mening, enligt 
Nationalencyklopedin, som nämnts: 
 

”(lat. (mo´dus) imperati´vus 'befallande (modusform)', av i´mpero 
'befalla', 'föreskriva'), i filosofin ofta en imperativ sats, dvs. en 
sats som uttrycker en uppmaning, befallning, norm eller dylikt.”27 

 
Med uttrycket strategiska imperativ avser jag de orderuttryck som används av 
statsmakterna för att styra Försvarsmakten. Studiens mening med att kalla 
imperativen strategiska härrör ur att de har sitt ursprung i den högsta 
strategiska nivån, det vill säga den politiska beslutsfattande sfären. Beaufres 
sätt att definiera strategi, som konsten att samordna maktmedlen för att uppnå 
de politiskt uppställda målen, kan tjäna som förklaring.28 Med Beaufre i åtanke 
kan således strategiska imperativ ges till andra myndigheter än 
Försvarsmakten. Imperativens uppgift är, i de fall som studien undersöker, att 
styra Försvarsmakten och dess militärstrategiska nivå i den riktning som 
statsmakterna önskar. Det är ett sätt för statsmakterna att ge Försvarsmakten 
uppgifter som verkar i den riktning som riksdag och regering vill driva sin 
utrikes- och säkerhetspolitik. 
 
1.5.2 Avgränsningar 
 
I syfte att skapa hanterbar empiri tvingas studien att göra ett antal 
avgränsningar.  
 
Tidsmässigt väljs fallen efter år 2000 eftersom det var det år Försvarsmakten 
organiserade sig enligt dagens struktur. År 2000 bildades Operativa 
insatsledningen (OPIL), som befinner sig organisatoriskt en nivå under den 
militärstrategiska nivån i Försvarsmaktens strategiledning (STRA).  
Det är av vikt att alla fall som väljs inträffar under en tidsperiod då samma 
organisations- och beslutsstruktur råder. Valet av tiden efter år 2000 beror 
också på att handläggarna skall ha de aktuella fallen så uppdaterade som 
möjligt. Detta eftersom deras livsvärld eftersökes. 
 
Av Försvarsmaktens fyra huvuduppgifter är det endast uppgiften att bidra till 
fred och säkerhet i omvärlden som regelbundet efterfrågas av statsmakterna. 
De övriga tre utförs också men deras beredning är mer av ad hoc-karaktär, 
vilket gör att undersökningar inom dessa områden inte skulle leda till att 
forskningsfrågorna blev besvarade. Därför kommer fallen endast att behandla 
det som brukar benämnas internationella insatser eller operationer. 
                                                 
27 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210663&i_word=imperativ 2004-03-26 
28 Beaufre (1963), sid 21 
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Studien kommer endast att behandla den nationella beslutsprocessen. Detta på 
grund av svårigheten till att få tag på empiri samt att omfånget av studien 
skulle bli allt för omfattande. Följaktligen kommer inte den multinationella 
beslutsprocessen behandlas. 
 
1.5.3 Val av fall 
 
Med ovanstående avgränsningar som grund tillsammans med att studien önskar 
en empiri med åtminstone två olika internationella säkerhetsorganisationer, har 
valet fallit på de två svenska missionerna i Demokratiska republiken Kongo år 
2003 samt missionen i Liberia år 2004. Dessa missioner uppfyller de krav som 
ställts upp samt att det finns god tillgång till empiri.  
 
Insatsen i Afghanistan valdes bort på grund av svårigheter att få tillgång till 
empiri. Den svenska insatsen i Kosovo har valts bort med tanke på att 
missionen startade år 1999 och därefter har varit utsatt för förändringar endast i 
form av storleken på det svenska bidraget. 
 

1.6 Material 
 
Reliabiliteten i källorna som behandlar metod och teorianknytning är hög. 
Källorna används bland annat som kurslitteratur vid Försvarshögskolan i 
Stockholm såväl i chefsprogrammets baskurser som i detsammas 
profileringskurs i säkerhetspolitik och strategi. 
 
Den skriftliga empirin i form av dokument får anses ha mycket hög reliabilitet. 
Dokumenten har i de flesta fall erhållits hos den myndighet som författat 
dokumentet. I de fall det inte har gått att få dokumentet hos utgivaren har 
materialet istället erhållits av mottagaren. Dessa dokument är att betrakta som 
primärkällor med hög grad av samtidighet och med låg grad av tendens.  
 
Respondenterna i frågeundersökningen har samtliga haft positioner inom 
organisationen som medgivit att de haft total insyn under hela ärendets gång. 
Detta ger respondenterna en hög grad av närhet och samtidighet och de är att 
betrakta som primärkällor. Avseende respondenternas oberoende är 
bedömningen att de är i stort oberoende, varför det inte finns anledning befara 
att de har lämnat någon form av tillrättalagd information. Däremot är de inte 
helt oberoende.29 Respondenternas tendens finns heller inte någon anledning att 
ifrågasätta. I de fall de skulle uppträda tendensiöst kommer det att motverkas 
av andra respondenter i samma fråga.  
 

                                                 
29 Esaiasson, P, et al, (2003), sid 308-309 



Försvarshögskolan 2004-06-03 FHS Bet: 19 100:2042 
Chefsprogrammet 02-04  Sida 10(49) 
Örlogskapten Fredrik Pauli   
 

2. Hur styrs Sveriges militärmakt 
 
Sveriges militärmakt, Försvarsmakten, styrs ytterst av riksdagen. De beslut 
som riksdagen fattar skall sedan regeringen verkställa. Riksdagen är 
organiserad i utskott som bereder ärenden. Det utskott som företrädesvis 
bereder frågor som har inverkan på Försvarsmakten är försvarsutskottet. Vissa 
ärenden bereds av utrikesutskottet. Utskottens uppgift är att bereda de 
propositioner som inkommer och motioner som väcks i riksdagen. Utskottets 
förslag till beslut kallas betänkanden. Innan regeringen lämnar en propotion till 
riksdagen bereds ärendet inom Regeringskansliet. Ärendets beredning kan 
beskrivas som det stadium då: 
 

”…det material som erfordras som beslutsunderlag samlas in, 
värderas och sammanställs. Det gäller information om mål, medel 
och alla typer av resurser. Slutprodukten i beredningen är ett 
förslag till beslut.”30 

 
Militära frågor sorterar under Försvarsdepartementet. Inom departementet finns 
ett antal enheter som har olika ansvarsområden. De enheter som företrädesvis 
bereder Försvarsmaktens eventuella fredsfrämjande operationer är Enheten för 
säkerhetspolitiska och internationella frågor (SI) och Enheten för 
totalförsvarets militära del (MIL). SI:s uppgifter är: 
 

”Enheten analyserar kontinuerligt den internationella säkerhets- 
och försvarspolitiska utvecklingen samt konsekvenserna därav för 
Sveriges säkerhet. En central uppgift för enheten består i att 
förbereda och planera genomförandet av svensk medverkan i 
internationellt fredsfrämjande samarbete.”31 

 
MIL bereder ärenden och frågor om planering, styrning och uppföljning av det 
militära försvarets uppgifter, förmåga och verksamhet. Detta innebär att 
enheten har ansvar för de myndigheter, anslag och andra funktioner som hör 
till totalförsvarets militära del. Inom sakområdet hanteras och bereds till 
exempel frågor rörande stridskrafternas utveckling, insatsorganisationens 
utformning, materielinvesteringar och internationella fredsfrämjande insatser.32 
 
Dessa två enheter står i nära kontakt med Försvarsmaktens högkvarter. Inom 
Försvarsmakten är det STRA som bereder ärendet. Försvarsdepartementet styr 
STRA genom att skicka anvisningar respektive anmodan. En anmodan är en 
begäran om beslutsunderlag som för Försvarsmaktens del ger upphov till 
stabsarbete. I Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarsmakten 
regleras vad en anvisning får användas till: 
 

                                                 
30 Lundquist, L. (1992) Förvaltning, stat och samhälle, Lund, Studentlitteratur, sid 12 
31 http://forsvar.regeringen.se/dettaar/organisation.htm, 2004-04-26 
32 http://forsvar.regeringen.se/dettaar/organisation.htm. 2004-04-26 
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”Anslagsposten får användas för att, efter närmare anvisningar 
från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), planera och vidta 
förberedelser för internationella insatser.”33 

 
Det vill säga när Försvarsmakten skall börja förbruka medel måste 
Försvarsdepartementet ge en anvisning. 
 
Sådana anvisningar respektive anmodan avslutas i stort sett undantagslöst med 
att underlaget skall tas fram i nära samarbete med Regeringskansliet. Detta 
innebär att i frågor som Försvarsdepartementet vill ha svar på, är departementet 
involverat i framtagandet av underlag. Försvarsmakten påverkar i sin tur hur 
anvisningen respektive anmodan formuleras. 
 
Efter riksdags- och regeringsbeslut ger STRA ut en Försvarsmaktsorder och 
denna order bryter sedan OPIL ner till en operationsorder. Operationsordern 
reglerar sedan vad förbanden skall göra. 
 

3. Svensk syn på fredsfrämjande insatser 
 
Sveriges officiella säkerhetspolitik syftar till: 
 

”… att bevara fred och självständighet för vårt land, bidra till 
stabilitet och säkerhet i vårt närområde, samt stärka internationell 
fred och säkerhet. Sverige är militärt alliansfritt. Denna 
säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till neutralitet vid 
konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl.”34 

 
Försvarsberedningen konstaterar i sin rapport Säkrare grannskap – osäker 
värld att Sverige på det globala planet bäst avvärjer hot mot freden och vår 
säkerhet genom vårt stöd till FN. Grunden för att kunna verka på den 
internationella arenan med militära maktmedel är att behärska väpnad strid. 
Förmågan till väpnad strid med svenska förband skall utvecklas för de miljöer 
och omständigheter som de är avsedda att nyttjas för nationellt. Denna förmåga 
stämmer väl med de krav som ställs internationellt.35 
 
I Sverige råder traditionellt en mycket stor uppslutning kring ett globalt 
engagemang för fred och säkerhet. Stödet finns såväl bland de politiska 
partierna som hos folket. Sverige har en uttalad vilja att medverka i hela skalan 
av fredsfrämjande insatser, främst i Europa men även globalt, under 
förutsättning att FN:s säkerhetsråd har sanktionerat insatsen. Av denna 

                                                 
33 Regeringen, Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarsmakten, 
Fö/2003/1946/MIL (slutlig), Stockholm, 2003-12-11, sid 42 
34 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Försvarsberedningen, Säkrare grannskap – 
osäker värld, Ds 2003:8, Stockholm, sid 26 (hädanefter Regeringskansliet, Ds 2003:8) 
35 Regeringskansliet, Ds 2003:8, sid 29 
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anledning anses den internationella fredsfrämjande verksamheten vara en 
utomordentligt viktig del av svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.36 
 
Ur nationellt perspektiv finns enligt både Regeringskansliet och 
Försvarsberedningen tre skäl för att deltaga i fredsfrämjande insatser, nämligen 
säkerhetspolitiska, humanitära och ett behov av att inhämta kunskaper och 
erfarenheter i ett speciellt avseende, till exempel för det nationella försvarets 
behov.37 Till de säkerhetspolitiska skälen räknas bland annat svensk vilja att få 
genomslagskraft i olika internationella säkerhetsorganisationer. Inom FN är det 
av mycket stor vikt att agera genom handling, det vill säga bidraga med 
förband, och inte bara verka genom att förhandla och diskutera.38 
 

4. Fallstudie 
 
I detta kapitel studeras tre olika operationer från förfrågan om deltagande till 
operationsorders utgivande. Studien skall undersöka om det finns ett 
gemensamt mönster och om det existerar några strategiska imperativ. 
 

4.1 MONUC39 
 
4.1.1 Bakgrund till konflikten40 
 
Genom en statskupp 1965 lyckades generalmajor Mobutu ta makten i Fristaten 
Kongo. År 1971 bytte staten namn till Zaire. Mobutus 32 år vid makten 
präglades av korruption och maktmissbruk. År 1996 påbörjades ett uppror mot 
den sittande regimen. Upproret hade sitt ursprung i de flyktingströmmar som 
kommit från Rwanda in i östra delarna av landet. Dessa flyktingar bestod till 
stor del av resterna av den besegrade rwandiska armén. De hade flytt från 
Rwanda 1994 när de blivit besegrade av tutsier. Från flyktinglägren i Zaire 
genomförde de räder in i Rwanda. Mobutu gjorde mycket lite åt situationen. 
Det som började som en motåtgärd mot den rwandiska milisen utvecklades till 
en rebellrörelse med syfte att störta Mobutu. Våren 1997 intog rebellerna 
huvudstaden och Mobutu gick i landsflykt. Rebelledaren Laurent Kabila tog 
makten och utropade den Demokratiska republiken Kongo (DRK). Kabilas 
styrning var odemokratisk och auktoritär, varför relationerna med de viktigaste 

                                                 
36 Regeringskansliet, Ds 2003:8, sid 273-274 
Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Promemoria: Svensk syn på 
den fredsfrämjande verksamheten – några huvudlinjer Stockholm, 2002, sid 4, 11 (hädanefter 
Regeringskansliet, 2002) 
37 Regeringskansliet, Ds 2003:8, sid 270 
Regeringskansliet, 2002, sid 13 
38 Föredrag av Överste Sverker Ulving vid Sveriges ständiga representation vid Förenta 
nationerna i New York, 2004-02-02 
39 United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo 
40 Regeringen, Regeringens proposition 2002/03:58 Svenskt deltagande i Förenta nationernas 
fredsoperation i Demokratiska republiken Kongo, Stockholm, 2003-03-13 (hädanefter Prop 
2002/03:58) 
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grannarna, Uganda och Rwanda, snabbt blev sämre. Detta slutade med att 
Rwanda och Uganda i augusti gick in med militär trupp i DRK. Denna aktion 
eskalerade snabbt till att som mest omfatta åtta afrikanska stater. 
 
I Zambias huvudstad Lusaka undertecknades den 10 juli 1999 ett avtal om 
eldupphör. Avtalet bestod av tre centrala element, nämligen: 
 

• Fullständigt tillbakadragande av alla utländska trupper från 
kongolesiskt territorium. 

• Avväpning och demobilisering av väpnade grupper. 
• Genomförande av en inter-kongolesisk dialog mellan alla kongolesiska 

parter i konflikten, den politiska oppositionen och det civila samhället. 
 
Avtalets syfte var att demokratisera DRK. Parterna begärde också en 
fredsbevarande FN-styrka. Det skedde dock inga framsteg i fredsprocessen de 
första arton månaderna, istället fortsatte stridigheterna.  
 
I november 1999 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1279 som upprättade 
MONUC. Dess huvuduppgift var att övervaka avtalet om eldupphör. Till en 
början bestod operationen av 90 militära sambandsofficerare. Den negativa 
utvecklingen i DRK gjorde dock att säkerhetsrådet utökade mandatet till att 
styrkan skulle utgöras av 5 537 personer, varav 500 militärobservatörer. 
MONUC hade dock endast utplacerat cirka 200 observatörer vid årsskiftet 
2000/2001. 
 
President Kabila mördades i januari 2001 och efterträddes av sin son, Joseph 
Kabila. Det var först under sonens regim som utplacering av trupp påbörjades. 
En ny resolution41 initierade en ny fas i MONUC:s arbete. Förutom de tidigare 
uppgifterna tillkom uppgiften att bistå med hjälp att avväpna och repatriera de 
väpnade grupperna. 
 
Under Joseph Kabilas ledning gjordes stora framsteg under 2002. Två avtal 
tecknades under juli och september med Rwanda respektive Uganda. Dessa 
avtal handlade i första hand om tillbakadragande av rwandiska och ugandiska 
trupper från kongolesiskt territorium. Under hösten drog Rwanda, Uganda, 
Zimbabwe och Angola tillbaka sina trupper från DRK. 
 
Säkerhetsrådets resolution 1445 (2002) från den 3 december beslutade, som 
stöd för den positiva utvecklingen i DRK, att utöka styrkan till 8 700 personer. 
Den militära komponenten skulle ökas med två robusta insatsstyrkor 
omfattande 1 700 personer vardera. 
 
Den 17 december 2002 slöts ett avtal som reglerade den politiska dimensionen 
av konflikten. Kabila skulle sitta kvar som president under en övergångsperiod 
om två år. Perioden skulle följas av fria val. 
 

                                                 
41 Förenta nationerna, Säkerhetsrådet, Resolution 1376 (2001), New York, 2001-11-09 
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4.1.2 Aktörernas vilja och önskemål med svenskt deltagande i 

operationen 
 
FN önskade i ett tidigt skede att medlemsländerna skulle bidraga med 
flygfältsenheter, transport- samt attackhelikoptrar. Dessa förbands uppgift var 
att säkerställa grupperingen av huvudstyrkan.42 Av ett flertal anledningar var 
det lämpligt för Sverige att deltaga med en flygfältsenhet. 
Framför allt är det en kvalificerad resurs som inte många av medlemsländerna 
kan bidraga med. Det skulle också kunna fungera som en draghjälp för att få 
fler västländer engagerade i operationen genom att Sverige, som EU-medlem 
och västland, bidrog med kvalificerade resurser.43 
 
Inom Regeringskansliet fanns delade meningar om Sverige skulle deltaga i 
MONUC eller inte. På Utrikesdepartementet var man för en insats, medan 
Försvarsdepartementet var emot. Försvarsdepartementets främsta anledning till 
att inte vilja deltaga var att man ville ha en större ekonomisk handlingsfrihet 
för 2003, främst avseende ett eventuellt deltagande i en större FN-ledd Irak-
insats. Utrikesdepartementet å sin sida såg främst till fördelarna. De pekade 
på:44 
 

• Sveriges totala truppbidrag skulle öka väsentligt från en till åttio 
personer. 

• Kort insats, vilket skulle medföra att Sverige inte band upp ekonomiska 
medel för en längre tid. 

• MONUC ligger i linje med svensk politik att ge stöd till Afrika. 
• Försvarsmakten skulle få viktig erfarenhet för flygvapnet genom 

deltagande i denna operation. 
• Regeringskansliet skulle därmed visa Försvarsmakten en vilja att öka 

deltagandet i fredsfrämjande insatser. 
 
Av denna anledning behövdes ett politiskt avgörande. 
 
Den svenska politiska viljan att bidraga till MONUC var trots ovanstående 
meningsskiljaktigheter tydlig i ett tidigt skede. I ett regeringsbeslut redan den 
12 december 2002 uppdrog regeringen åt Försvarsmakten att sända en 
rekognoseringsgrupp till DRK. Resans syfte var att skapa förutsättningar för 
Försvarsmakten att kunna ge ett bättre beslutsunderlag. Rekognoseringen 
skulle fokuseras på en svensk insats med en flygfältsenhet.45 Statsmakterna var 

                                                 
42 Försvarsmakten, Högkvarteret, Direktiv för utarbetande av underlag inför eventuell 
anmodan avseende truppbidrag MONUC, 01 800:7095, Stockholm, 2002-10-07 (hädanefter 
Förvarsmakten, 2002-10-07) 
43 Föredrag av Överste Sverker Ulving vid Sveriges ständiga representation vid Förenta 
nationerna i New York, 2004-02-02 
44 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Promemoria Flygfältsenheter till FN i den 
Demokratiska republiken Kongo (DRK), Fö/2372/SI, Stockholm, 2002-10-29 (hädanefter 
Regeringskansliet, 2002-10-29) 
45 Regeringen, Försvarsdepartementet, Flygfältsenheter till FN insatsen i Demokratiska 
republiken Kongo, Fö2002/2372/SI, Stockholm, 2002-12-12  
(hädanefter Regeringen, 2002-12-12) 
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inne på samma linje som FN. Den politiska viljan fanns att vara ett 
föregångsland när det gällde att sända ut kvalificerade förband utanför 
Europa.46  
 
Försvarsmakten uttryckte tidigt ett intresse att deltaga med någon enhet ur 
flygvapnet. Flygvapnet hade tidigare varit intresserat av ett eventuellt bidrag av 
flygledare till KFOR47 bland annat med syfte att utveckla sin internationella 
förmåga.48 
 
Försvarsmakten konstaterade att det inte fanns något befintligt förband som 
överensstämde med vad FN önskade men fann trots detta att det fanns 
möjligheter att skapa ett förband ur grundorganisationen.49 
 
4.1.3 Ärendets beredning 
 
I samband med att operationen i DRK under sista kvartalet av år 2002 var på 
väg att övergå i en ny fas, där avsevärt mycket mer trupp skulle ingå i 
MONUC, konstaterade, bland annat av Sveriges ständiga representation vid 
Förenta nationerna (hädanefter Representationen), att det krävde en omfattande 
utbyggnad av infrastruktur. DPKO50 kallade till ett truppbidragarmöte den 1 
oktober 2002 där ett av syftena var att diskutera möjligheter att bidraga med 
resurser som skulle säkerställa huvudstyrkans gruppering. Det som 
efterfrågades var ingenjörstrupper och enheter för att iordningsställa 
infrastrukturen i det tilltänkta operationsområdet.51 Detta var initieringen av 
ärendet.  
 
Försvarsmakten utgav ett direktiv inom organisationen i syfte att snabbt kunna 
besvara en eventuell anmodan då det fanns indikationer på att ett svenskt 
bidrag skulle kunna behöva vara operativt redan under första kvartalet 2003.52 
 
Den 24 oktober anmodade Försvarsmakten att senast den 1 november redovisa 
alternativa möjligheter till att bidraga med en flygfältsenhet i MONUC.53 
 
Försvarsmakten tog fram två alternativ varav man förordade det alternativ där 
man skulle hämta huvuddelarna till en eventuell flygfältsenhet ur de olika 
styrkor som står i beredskap inom flygvapnet. Detta måste till viss del 
kompletteras ur grundorganisationen. Det Försvarsmakten ansåg vara den 
                                                 
46 Prop 2002/03:58 
47 Kosovo Peacekeeping Force 
48 Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna, Nya bidrag till MONUC?, Telefax 
till Utrikesdepartementet, dnr 1666, Stockholm, 2002-09-30 (hädanefter Representationen, 
2002-09-30) 
49 Försvarsmakten, Högkvarteret, Svar på anmodan avseende flygfältsenheter till FN:s mission 
MONUC i Demokratiska republiken Kongo (DRK), 01 800:72055, Stockholm, 2002-11-01 
(hädanefter Försvarsmakten, 2002-11-01) 
50 Department for Peacekeeping Operations 
51 Representationen, 2002-09-30 
52 Förvarsmakten, 2002-10-07 
53 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Flygfältsenheter till Demokratiska republiken 
Kongo (MONUC) Fö2002/2372/SI, Stockholm, 2002-10-24 
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största osäkerheten var rekryteringsbarheten på grund av att det tilltänkta 
förbandet skulle bestå av många olika kategorier av specialister, vilka tidigare 
inte hade varit aktuella för utlandstjänstgöring.54 
 
Redan den 12 december beslutade regeringen att Försvarsmakten skulle sända 
en rekognosceringsstyrka till det aktuella området. Detta för att 
Försvarsmakten skulle kunna göra en fördjupad analys av både ekonomiska 
och verksamhetsmässiga konsekvenser. Denna analys skulle rapporteras den 10 
januari 2003.55 
 
I ett fax samma dag, den 12 december, informerade Representationen att 
behovet av de efterfrågade flygfältsenheterna var uppfyllt av Uruguay och 
Bangladesh. Vidare meddelades att det uppkommit ett nytt behov av 
flygfältsenheter, där det betjänade flygfältets uppgift skulle vara mer fokuserat 
på att skapa rörlighet för MONUC snarare än att betjäna civil flygtrafik. DPKO 
såg gärna Sverige som bidragsgivare till denna typ av enhet och 
Representationen lät förstå att Sverige hade stor handlingsfrihet i utformandet 
av denna typ av förband.56 
 
I sitt svar på anmodan från Försvarsdepartementet gav Försvarsmakten två 
alternativ. Skillnaden mellan alternativen var att det ena betjänade två flygfält 
medan det andra bara ett. Försvarsmakten konstaterade att det inte var specifika 
militära förmågor som efterfrågades utan snarare civila. Sjukvårdstjänsten togs 
ut som ett särskilt stort problemområde (tillförlitlig sjuktransport och 
primärkirurgi). Försvarsmakten anser att problemet måste lösas om inte annat 
på grund av rekryteringsskäl. Det alternativ som förordades var det mindre, 
företrädesvis av ekonomiska skäl.57 
 
Representationen överlämnade i en Note Verbale58 ,den 27 januari 2003, 
Sveriges officiella erbjudande om en flygfältsenhet bestående av ungefär 90 
personer.59 
 
Den 31 januari anvisades Försvarsmakten att påbörja planering inför en insats i 
DRK. Det alternativ som skulle förberedas var det av Försvarsmakten 
föreslagna alternativet. I en återredovisning senast den 1 april skulle särskilt 
sjukvårdssituationen belysas. I övrigt kunde rekrytering, anskaffning samt 

                                                 
54 Försvarsmakten, 2002-11-01 
55 Regeringen, 2002-12-12 
56 Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna, Truppbidragarmöte om MONUC, 
fas III, Telefax till Utrikesdepartementet, dnr 2469, Stockholm, 2002-12-12 
57 Försvarsmakten, Högkvarteret, Redovisning av flygfältsenhet i Demokratiska Republiken 
Kongo, 01 800:60435, Stockholm, 2003-01-10 
58 Ur Utrikesdepartementets skrivhandbok: ”En not (fr. note) är en officiell skrivelse från en 
utländsk beskickning till landets utrikesministerium eller omvänt. Det kan också vara en 
officiell skrivelse till en annan utländsk representation i verksamhetslandet. Vanligast är 
tredpersonsnoten som inte undertecknas. En sådan not kallas ofta verbalnot (fr. note verbale).” 
59 Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna, Note Verbale om MONUC, Telefax 
till Utrikesdepartementet, dnr 138, Stockholm, 2003-01-28 
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rekognoscering påbörjas.60 Samma dag utgavs en försvarsmaktsorder med i 
stort ovanstående ingångsvärden. Ordern behandlas under punkt 4.1.4. 
 
Representationen informerade Regeringskansliet i ett fax den 7 februari hur 
positivt det svenska erbjudandet hade blivit mottaget av DPKO. De hade stora 
förhoppningar om att Sveriges bidrag skulle få till följd att andra, framförallt 
EU-länder, skulle bidraga med trupp. Representationen indikerade också att 
Sverige hade stor frihet att välja gruppering för den svenska enheten. 
Representationen tillsamman med den rekognosceringsgrupp som var i DRK 
vid tillfället rekommenderade basering i Kindu. Denna plats förutsågs att bli 
kraftcentrum för den nya fasen i MONUC:s operation. Detta skulle få till följd 
att enheten skulle få omfattande arbetsuppgifter samt stor uppmärksamhet. I 
Kindu skulle även ett fältsjukhus grupperas.61 
 
En formell förfrågan om insats i MONUC skickades från FN den 18 februari 
2003. I denna efterfrågades den tidigare anmälda flygfältsenheten för 
stationering i Kindu.62 
 
Den 13 mars överlämnades regeringens proposition till riksdagen för 
behandling. Regeringens förslag var: 
 

”Att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka 
bestående av högst 90 personer till förfogande för deltagande i 
Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska republiken 
Kongo i 12 månader under åren 2003–2004.”63 

 
Regeringen såg en rad fördelar med att sända en militär styrka till DRK. Det 
främsta argumentet var den politiska signal som det innebar att ett EU-land 
skickade trupp till MONUC. Regeringen konstaterade att Sverige var första 
västland att bidraga med trupp till operationen. Regeringen pekade också på att 
Sverige inte deltagit i någon FN-operation sedan Makedonien lämnades 1999. 
Därför var det en stark signal för det svenska stödet till FN att bidraga till 
operationen. Regeringen bedömde att den föreslagna flygfältsenheten var högt 
efterfrågad och ett väsentligt bidrag till att operationen skulle lyckas.64 I 
propositionen hänvisade man till uppgifterna som MONUC hade i den fas som 
skulle påbörjas. 
 

”The task forces will, inter alia, provide “point security” at 
disarmament and demobilization sites for the conduct of the 
disarmament, demobilization and reintegration process, support 

                                                 
60 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Anvisning att planera och vidta förberedelser 
inför en internationell insats i Demokratiska Republiken Kongo, Fö2003/290/MIL, Stockholm,  
2003-01-31, (hädanefter Regeringskansliet 2003-01-31) 
61 Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna, FN välkomnar det svenska 
erbjudandet till MONUC, Telefax till Utrikesdepartementet, dnr 221, Stockholm, 2003-02-07 
(hädanefter Representationen, 2003-02-07) 
62 Förenta nationerna, DPKO/MIL/IGS/200345, New York, 2003-02-18 
63 Prop 2002/03:58 
64 Prop 2002/03:58 
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the engineering preparation of disarmament and demobilization 
sites, destroy weapons and munitions, and provide limited 
demining capability.” 
 
“It is proposed that airfield services be provided by the military 
component, aimed at enabling MONUC to quickly expand its 
disarmament, demobilization and reintegration operations. “65 

 
Uppgifterna från rapporten legitimerades sedan i säkerhetsrådets resolution 
1445 (2002).66 
 
I propositionen redogjordes för vilka uppgifter som flygfältsenheten förutsätts 
svara för, nämligen: 
 

”… flygledning, meteorologi, passagerarservice, säkerhets-
kontroll, trafikledning, lasthantering och brandbekämpning inom 
flygfältet.”67 

 
Regeringen argumenterade även för ett deltagande genom att peka på det 
historiska arv Sverige har i Kongo. Sverige deltog mycket aktivt redan på 
1960-talet med trupper i FN:s regi. Regeringen ansåg också att ett beslut att 
skicka trupp till MONUC hade en naturlig koppling till Sveriges förda 
Afrikapolitik. Det visade att vi handlar i den linje vi förespråkar.68 
 
Den 8 april 2003 kom utrikesutskottets betänkande. I betänkandet var man 
odelat positiv till regeringens proposition. Utskottet pekade på vikten av ett 
fortsatt starkt internationellt engagemang för att driva på den politiska 
processen och att det av den anledningen var betydelsefullt att MONUC 
underställde erforderliga resurser. Utskottet konstaterade vidare att den 
föreslagna flygfältsenheten avspeglade vår starka vilja att bidraga till och 
stödja fredsprocessen i DRK.69 
 
Inom ramen för utrikesutskottets betänkande hade försvarsutskottet inkommit 
med ett yttrande. I detta yttrande framfördes i stort sett samma argument som i 
betänkandet förutom att man betonade vilken liten risk som förelåg för det 
svenska bidraget. 
 

”[Försvarsmakten har] ...redovisat att risken bedöms vara mycket 
liten för att den svenska styrkan skall utsättas för ett väpnat 
angrepp i Kinduområdet. Det är snarare de medicinska och 

                                                 
65 Förenta nationerna, Säkerhetsrådet, Special report of the Secretary-General on the United 
Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo, S/2002/1005,  
2002-09-10, artikel 50 och 52 
66 Förenta nationerna, Säkerhetsrådet, Resolution 1445 (2002), New York, 2002-12-04 
67 Prop 2002/03:58 
68 Prop 2002/03:58, sid 11 
69 Riksdagen, Utrikesutskottet, Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i 
Demokratiska republiken Kongo, 2002/03:UU15, Stockholm, 2003-04-08, sid 9-11 (hädanefter 
Riksdagen, 2003-04-08) 
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sanitära förhållandena – och i begränsad omfattning även viss 
kriminalitet – som kan utgöra någon fara för den personal som 
deltar i missionen.”70 

 
Riksdagen beslutade den 16 april 2003 att bifalla propositionen utan debatt i 
kammaren.71 
 
Regeringen beslutade den 30 april 2004 att Försvarsmakten skulle deltaga i 
MONUC med en väpnad styrka bestående av en flygfältsenhet.72 
 
4.1.4 Ärendets beslut och order 
 
Enligt den anvisning som Försvarsdepartementet gav Försvarsmakten den 31 
januari 2003 skulle Försvarsmakten påbörja förberedelser och planering för en 
kommande mission bestående av en flygfältsenhet. I förberedelserna ingick 
såväl rekrytering som upphandling av materiel. Denna anvisning utgick drygt 
två månader innan det formella beslutet fattades.73 
 
I riksdagens beslut den 16 april hänvisades till utskottets betänkande och 
regeringens proposition. Det var ingen debatt angående detta beslut utan endast 
fyra anföranden som samtliga yrkade för bifall.74  
 
I både propositionen och betänkandet pendlar uppdragsnivån mellan de 
uppgifter som MONUC fått via resolutioner från FN:s säkerhetsråd till 
uppgifter på stridsteknisk nivå.75 MONUC:s uppgifter anges som bakgrund och 
som förklaring till vad operationens syfte är.  
 

                                                 
70 Riksdagen, 2003-04-08, sid 15 
71 Riksdagen, Protokoll 2002/03:92 Onsdagen den 14 april 2003, Stockholm, 2003-04-16 
(hädanefter Riksdagen 2003-04-16) 
72 Regeringen, Försvarsdepartementet, Svenskt deltagande i Förenta nationernas 
fredsoperation i Demokratiska republiken Kongo, Fö2003/290/MIL, Fö2003/1143/MIL, 
Stockholm, 2003-04-30 (hädanefter Regeringen, 2003-04-30) 
73 Regeringskansliet 2003-01-31 
74 Riksdagen 2003-04-16 
75 Med stridsteknisk nivå avses den nivå i den militära strukturen som ligger under den 
taktiska, det vill säga hur förbandet skall lösa sin uppgift. 
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Försvarsmaktsordern som utgavs den 30 april 2003 innehåller följande beslut i 
stort (BIS): 
 

”Inledningsvis skall fortsatt planering, rekrytering och utbildning 
genomföras. 
Därefter skall förbandet SWAFAFS nationellt ledas, 
vidmakthållas/utvecklas och transporteras till DRK för att ingå i 
missionen MONUC i 12 månader. 
Avslutningsvis skall styrkebidraget SWAFAFS återtransporteras 
till Sverige för att avvecklas. 
Över tiden skall särskild vikt läggas på säkerhet för förbandet 
och dess ingående personal.” 76 

 
I övrigt innehåller ordern endast administrativa imperativ som planera, 
rekrytera, avrusta et cetera. Det enda imperativ som i någon form berör det 
faktiska agerandet för förbandet är till C OPIL att han skall utöva nationell 
ledning över förbandet. 
 
I operationsordern har man angett den nationella tyngdpunkten till: 
 

”Nationell förmåga att vidmakthålla insatta enheters stridsvärde 
och operativa förmåga.” 77 

 
I övrigt har man givit underställda förband uppgifter som är av operativ art, 
vilket är procedurmässigt riktigt. C OPIL ger de taktiska kommandona 
uppgifter av karaktären ”att utöva taktisk ledning”.  
 
Anmärkningsvärt är operationens ”Operativa slutläge” och ”Kriterier för 
framgång”78 som anges under C OPIL:s avsikt i operationsplanen. När 
styrkebidraget är avrustat efter genomfört uppdrag, har det operativa slutläget 
uppfyllts. De två kriterier som anges är: 
 

”Insatsen genomförd med minimerade medicinska förluster eller 
skador. 
Insatsen genomförd inom ekonomisk ram.” 79 

 
Det anges i riktlinjerna för hur planering skall ske, att slutläget är en 
konkretisering av vilka militära förutsättningar som skall råda för att 
operationen skall anses som framgångsrik. Det anges även att det kan vara 
svårt att beskriva dessa förutsättningar, särskilt med fredsfrämjande 

                                                 
76 Försvarsmakten, Högkvarteret, FMO/UPPDRAG gällande insats med flygplatsenhet, 
Swedish Airforce- Airfield Service Unit (SWAFAFS) till Demokratiska Republiken 
Kongo(DRK) i FN:s mission MONUC 01 800:67329, Stockholm, 2003-04-30, (hädanefter 
Försvarsmakten, FMO, 2004-04-30) 
77 Försvarsmakten, Högkvarteret, C OPIL OPERATIONSPLAN MONUC, 01800:67011, 
Stockholm, 2003-04-30 (hädanefter Försvarsmakten, OPP, 2004-04-30) 
78 Detta är två utav de punkter som skall fyllas i när man genomför ett operativt bedömande 
enligt NATO-modell, de så kallade GOP-metodiken.  
79 Försvarsmakten, OPP, 2004-04-30 
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operationer. För att underlätta avgörandet om önskat slutläge är uppnått eller ej 
skall man fastställa ett antal mätbara kriterier för detta.80 
 
4.1.5 Återkoppling mellan faktiskt resultat och ursprungs-

intentionerna 
 
Sverige skickade en flygfältsenhet med basering i Kindu. 
 
Från FN:s sida fanns det starka önskemål om att västvärlden skulle engagera 
sig i DRK. Det faktum att Sverige skulle bidraga med en flygfältsenhet sågs 
som oerhört positivt. Sverige behandlades mycket varsamt av FN i de 
förhandlingar som fördes mellan DPKO och Sverige. Vidare insåg FN det 
starka symbolvärde det skulle innebära att Sverige som EU-land skulle bidraga 
till MONUC.81 
 
Inom Regeringskansliet existerade initialt olika uppfattningar i 
Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet, där det senare var för ett 
deltagande.82 Efter ett politiskt avgörande i ett tidigt skede förelåg en samlad 
politisk vilja att bidraga med kvalificerad trupp. Motivet var, inte minst med 
tanke på signaleffekten av, att som EU-land ta ett handgripligt ansvar för den 
allvarliga situationen på den afrikanska kontinenten.83 
 
Försvarsmakten hade tidigare visat intresse för att utveckla flygstridskrafternas 
internationella erfarenhet.84 MONUC sågs som ett tillfälle att få deltaga med en 
del av de styrkor inom flygvapnet som stod i beredskap att deltaga i 
internationella operationer.85 
 
4.1.6 Slutsatser för MONUC  
 
Det kan konstateras att det svenska bidraget till MONUC var ett mycket 
eftertraktat och uppskattat bidrag.86 
 
I detta fall visade det sig att Utrikesdepartementets vilja att deltaga var starkare 
än Försvarsdepartementets. I den oenighet som rådde inom Regeringskansliet 
gick Utrikesdepartementet ut som segrare. I denna process fick 
Utrikesdepartementet stöd av Försvarsmakten som såg en möjlighet att bredda 
sina erfarenheter genom att få sända ett bidrag ur flygvapnet. 
Försvarsdepartementets argument mot deltagande var företrädesvis 
ekonomiska. Det behövdes en buffert för bland annat ett eventuellt deltagande i 
Irak.87 

                                                 
80 Försvarshögskolan, (2003) HANDBOK ”OPERATIV PLANERING” UTGÅVA 2003, 
Försvarshögskolan, Stockholm, sid 9, 30-31 
81 Representationen, 2003-02-07 
82 Regeringskansliet, 2002-10-29 
83 Prop 2002/03:58, sid 11 
84 Representationen, 2002-09-30 
85 Förvarsmakten, 2002-11-01 
86 Representationen, 2003-02-07 
87 Regeringskansliet, 2002-10-29 
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I avseende på riksdagens och regeringens styrning av Försvarsmakten till att 
deltaga i MONUC finns inga andra imperativ än att man ställer en väpnad 
styrka till förfogande. I den väpnade styrkan får högst 90 personer ingå. I 
betänkandet och propositionen däremot diskuteras MONUC:s uppgifter från 
resolution 1445 (2002) ner till den stridstekniska nivå som anger de specifika 
delarna av flygfältsenheten skall utföra. Det saknas helt en styrning på den nivå 
som Beaufre kallar totalstrategisk och som i Militärstrategisk doktrin benämns 
den politisk-strategiska nivån. En nivå ner, det vill säga den militärstrategiska 
nivån, är inte heller representerad avseende imperativ i vare sig proposition 
eller betänkande. I doktrinen nämns militärmaktens fyra syften som ett 
säkerhetspolitiskt medel, nämligen att:88 
 

• Avhålla med den meningen att kunna genomföra väpnad strid och med 
omvärldens kunskap här om att verka konfliktförebyggande, 
konfliktdämpande och ytterst krigsavhållande. 

• Förhindra med betydelsen att med våld eller hot om våld kunna aktivt 
neka en motståndare att nyttja resurser eller genomföra verksamhet. 

• Desorganisera genom att med militära maktmedel reducera 
motståndarens vilja eller förmåga att genomföra verksamhet. 

• Förstöra genom att systematiskt tillfoga motståndaren personella och 
materiella förluster. 

 
Dessa syften skulle kunna tjäna som militärstrategiska imperativ men de finns 
inte heller med på någon undersökt nivå, det vill säga ner till den operativa 
nivån. Från STRA till OPIL finns endast imperativ av administrativ karaktär.89 
 
Vidare kan man konstatera att det från politisk nivå finns ett intresse för vilken 
typ av stridstekniska uppgifter som det tilltänkta förbandet skall utföra. På den 
allra högsta strategiska nivån intresserar man sig för vilken uppgift ett förband 
av två plutoners storlek skall utföra! Detta tolkar jag som ett resultat av de 
ringa förbandsstorlekar som Sverige bidrar med. Vi bidrar inte med brigader 
eller flottiljer, vilka skulle kunna erhålla uppgifter som mer överensstämmer 
med doktrinen och med Beaufres tankar om total strategi. Den enhet som 
Sverige underställde MONUC var dessutom en specialenhet, vilken inte kan 
utföra särskilt många olika typer av uppgifter.  
 
De imperativ som används på såväl strategisk som operativ nivå är endast av 
administrativ karaktär, till exempel planera, förbered, rekrytera, avrusta et 
cetera.90 
 
Vid ett eventuellt svenskt deltagande i denna operation kunde Sverige vinna 
betydande politisk prestige i framförallt FN. Inom FN är nationer som aktivt 
deltar i missionerna mer värda än de som endast talar om missionerna. En 
nations deltagande kan dessutom påverka andra nationer att också deltaga. 

                                                 
88 Försvarsmakten, (2002), sid 35-37 
89 Försvarsmakten, FMO, 2004-04-30 
90 Försvarsmakten, FMO, 2004-04-30, Försvarsmakten, OPP, 2004-04-30 
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Därför hade det svenska bidraget trots sin relativa litenhet ett starkt 
symbolvärde. Det är inte omöjligt att Sveriges medverkan i MONUC 
påverkade det irländska och holländska deltagandet i kommande afrikanska 
missioner. 
 

4.2 Artémis 
 
4.2.1 Bakgrund till konflikten91 
 
Bakgrunden till konflikten beskrivs under punkt 4.1.1. 
Den positiva politiska utvecklingen till trots hade våldet under våren 2003 
ökats i östra DRK. Området gränsar till Rwanda och Uganda. Detta tolkades av 
det internationella samfundet som en kamp om naturresurser. Rwanda och 
Uganda bevakade sina intressen genom att påverka lokala miliser och rebeller i 
området. Det konstaterades även att det inte kunde uteslutas att det kunde 
utvecklas till en militär konflikt mellan dessa två stater. Detta skulle 
naturligtvis allvarligt skada den pågående fredsprocessen i området.  
 
Uganda drog under hösten 2002 tillbaka huvuddelen av sina styrkor. Den 6 
mars 2003 intog ugandiska trupper staden Bunia i Ituri-provinsen. Detta 
gjordes för att möta ett påstått hot från Rwanda–stödda styrkor. Det fanns även 
ekonomiska intressen att bevaka i området. Internationella påtryckningar 
tvingade fram en tidtabell för det ugandiska tillbakadragandet. MONUC drev 
den 18 mars fram ett avtal om eldupphör mellan DRK, Uganda och inte mindre 
än sex milisgrupper. Detta blev början för den politiska processen att skapa 
varaktig fred. MONUC planerade en utökad militär närvaro som stöd för denna 
process. I slutet av april skulle ugandiska trupper lämna Bunia. MONUC 
skickade en uruguayansk reservstyrka för att fylla det maktvakuum som 
förväntades efter att de ugandiska trupperna lämnat området. Den 7 maj utbröt 
allvarliga strider mellan två olika miliser med en inbördes historiskt 
underliggande etnisk konflikt, som underblåstes av Rwanda och Uganda under 
hela Kongo-konflikten. De flesta av stadens invånare flydde och mellan  
10 000-20 000 personer sökte skydd hos MONUC vid flygplatsen. I området 
fanns cirka 60 000 flyktingar med stora humanitära behov. De mest akuta 
humanitära behoven tog FN tillsammans med andra organisationer hand om 
även om bristen på säkerhet varit ett mycket stort problem. 
 

                                                 
91 Regeringen, Regeringens proposition 2002/03:143 Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i 
Demokratiska republiken Kongo, Stockholm, 2003-06-13 (hädanefter Prop 2002/03:143) 
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President Kabila lyckades medla så att ett avtal om eldupphör tecknades mellan 
de olika milisgrupperna den 16 maj 2003. I överenskommelsen inbjöds en 
snabbinsatsstyrka. Det föreskrevs även en total demilitarisering av Bunia för att 
skapa förutsättningar för den inbjudna styrkan. 
 
4.2.2 Aktörernas vilja och önskemål med svenskt deltagande i 

operationen 
 
FN:s säkerhetsråd antog enhälligt den 30 maj resolution 1484 (2003) som 
auktoriserar en tidsbegränsad (till och med den 1 september 2003) 
multinationell snabbinsatsstyrka med uppgift att tillsamman med MONUC, 
återställa ordningen i och kring Bunia. Snabbinsatsstyrkan skulle lösa 
uppgiften tills MONUC kunde förstärka sin närvaro i området.92 
 
FN:s önskan var att sända en välutbildad och välutrustad multinationell 
snabbinsatsstyrka under en begränsad period. Redan den 18 maj inleddes 
överläggningar mellan EU och FN angående en EU-ledd insats.93 
 
Den 30 maj meddelade Frankrike sin vilja att bidraga med både ledning och 
förband för en insats i Bunia. Fransmännen uttryckte en önskan om att insatsen 
skulle vara en EU-ledd, multinationell insats med deltagare från EU samt andra 
länder. På ett truppbidragarmöte i FN:s regi samma dag förklarade Frankrike 
att de kunde ställa upp 1 500 personer för både trupp och ledning. Även 
Belgien gjorde utfästelser att bidraga med resurser i form av bland annat 
strategiska och taktiska flygresurser. Flera andra EU- länder aviserade att de 
övervägde att ställa resurser till förfogande. Det fanns också länder utanför 
Europa som kunde tänka sig att deltaga i operationen.94 
 
Inom EU behandlades frågan i KUSP95. KUSP rekommenderade ett så kallat 
krishanteringskoncept som ministerrådet antog den 5 juni i en gemensam 
åtgärd om en EU-ledd insats i DRK. I denna handling återfanns bland annat: 
 

• Bestämmelser för inrättandet av insatsen. 
• Bestämmelser om planeringen inför insatsen. 
• Vilka frågor som delegerats från ministerrådet till KUSP.96 

 

                                                 
92 Förenta nationerna, Säkerhetsrådet, Resolution 1484 (2003), New York, 2003-05-30 
(hädanefter Förenta nationerna, 2003-05-30) 
93 Prop 2002/03:143, sid 9 
94 Prop 2002/03:143, sid 8 
95 Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik 
96 Europeiska unionens råd, Council joint action 2003/423/CFSP of 5 June on the European 
Union military operation in Democratic Republic of Congo, Luxembourg, 2003-06-05 
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På politisk nivå rådde enighet om att Sverige skulle bidraga med resurser till en 
EU-ledd styrka. Det fanns en stark politisk vilja att deltaga och anledningarna 
till detta var flera. Först och främst var behovet mycket stort, då krisen i Bunia 
eventuellt kunde sprida sig till andra provinser. Denna kris hotade dessutom att 
omintetgöra den övergripande fredsprocessen i området.97 
 
Från regeringens sida såg man enbart positivt på att deltaga i en EU-ledd 
styrka. Regeringen pekade på vikten av att EU visar att det finns handlingskraft 
bakom den gemensamma ståndpunkt om konfliktförebyggande åtgärder i 
Afrika som EU beslutade om år 2001, då Sverige var ordförandeland. 
Regeringen var också positiv till att EU ställer upp med en snabbinsatsstyrka. I 
propositionen argumenterade regeringen för ett svenskt deltagande i styrkan, då 
vi kunde tillföra ett väsentligt bidrag.98 
 
Regeringen avslutade sina överväganden i propositionen: 
 

”Sammantaget anser regeringen att det övergripande målet för 
EU-insatsen; att stoppa övergrepp på civilbefolkningen, att 
förbättra den humanitära situationen samt att ge stöd till FN:s 
ansträngningar och till fredsprocessen i DR Kongo, väl motiverar 
de politiska och militära risker som insatsen medför.” 99 

 
Regeringen förordade inte i sin proposition att MONUC dessutom skulle 
förstärkas med svensk trupp, vilket två av ledamöterna i det sammansatta 
utskottet däremot föreslog i en reservation. De två ledamöterna ville att 
Sverige, förutom tidigare bidrag i MONUC och den föreslagna 
snabbinsatsstyrkan, även skulle förhandla fram ett mer långsiktigt bidrag till 
MONUC.100 
 
Försvarsmakten redovisade i ett svar på en anmodan och en anvisning att man 
förordade ett svenskt bidrag till snabbinsatsstyrkan. Försvarsmakten redovisade 
dessutom sin principiella inställning avseende storlek på förband och typ av 
uppgifter: 
 

”…är att vid lösande av stridsuppgifter inom ramen för Peace 
Enforcement krävs en samövad nationell bataljon. Vid uppgifter 
inom ramen för Peace Keeping kan eventuell multinationell 
bataljonsstridsgrupp övervägas.”101 

 

                                                 
97 Prop 2002/03:143, sid 13-14 
98 Prop 2002/03:143, sid 14 
99 Prop 2002/03:143, sid 14 
100 Riksdagen, Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, Svenskt deltagande i en EU-ledd 
styrka i Demokratiska republiken Kongo, 2002/03:UFöU2, Stockholm, 2003-06-11 (hädanefter 
Riksdagen, 2006-06-11) 
101 Försvarsmakten, Högkvarteret, Svar på anmodan och anvisning rörande eventuell insats i 
Demokratiska Republiken Kongo, 01 800:6444, Stockholm, 2003-06-04, sid 1 i bilaga 3 
(hädanefter Försvarsmakten, 2003-06-04) 
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Med ovanstående som bakgrund och tillsamman med de föreslagna enheterna 
av kompanistorlek, rekommenderade inte Försvarsmakten ett 
förstärkningsalternativ till MONUC. 
 
4.2.3 Ärendets beredning 
 
FN:s generalsekreterare uppmanade 15 maj 2003 säkerhetsrådet att överväga 
om de skulle sända en multinationell snabbinsatsstyrka till Bunia-området. Den 
18 maj begärde EU:s råd att generalsekreteraren skulle utreda möjligheterna till 
att sända en EU-ledd militär styrka till DRK.102 Den 19 maj träffades EU:s 
utrikesministrar och EU:s höge representant för den gemensamma säkerhets- 
och utrikespolitiken (GUSP), Javier Solana och denne fick i uppdrag att 
analysera vilka möjligheter EU hade att genomföra en snabbinsats i DRK.  
 
Försvarsmakten anmodades den 21 maj att bedöma vilken typ av enheter 
Sverige skulle kunna deltaga med. Bedömningen gällde både 
snabbinsatsstyrkan och på längre sikt i MONUC. Det som skulle poängteras i 
svaret var tidsförhållanden (insats och uthållighet), säkerhetsläge och vilka 
typer av enheter som var lämpliga. Enheterna skulle redovisas ner till enskilda 
stabsofficerare. Svar på dessa frågor skulle vara Regeringskansliet tillhanda 
senast den 5 juni.103 
 
Redan den 28 maj, samma dag som Försvarsmakten muntligen besvarat 
nämnda anmodan, skickade Försvarsdepartementet ut en anvisning om att 
Försvarsmakten skulle påbörja planering och vidtaga förberedelser för en insats 
i DRK. Försvarsmakten fick tillstånd att placera ut samverkansofficerare i 
relevanta staber och att sondera med andra militära myndigheter som berördes 
av insatsen. Anvisningen beordrade dessutom Försvarsmakten att redovisa ett 
detaljerat förslag till utformning av styrkan.104 
 
FN:s säkerhetsråd beslutade den 30 maj om resolution 1484, vilken 
bemyndigade en snabbinsatsstyrka i Bunia-området med följande uppgifter: 
 

“…to contribute to the stabilization of the security conditions and 
the improvement of the humanitarian situation in Bunia, to ensure 
the protection of the airport, the internally displaced persons in 
the camps in Bunia and, if the situation requires it, to contribute 
to the safety of the civilian population, United Nations personnel 
and the humanitarian presence in the town.”105 

 

                                                 
102 Prop 2002/03:143, sid 4 
103 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Anmodan avseende svenskt truppbidrag till 
Demokratiska Republiken Kongo, Fö2003/44/SI, 2003-05-21 
104 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Anvisning att planera och vidta förberedelser 
inför en snabbinsats i Demokratiska Republiken Kongo, Fö2003/44/SI, 2003-05-28 
105 Förenta nationerna, 2003-05-30 
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I Försvarsmaktens skriftliga svar den 4 juni 2004 konstaterades att ett 
eventuellt deltagande i en snabbinsatsstyrka innebar stora risker för egna 
förluster och att förbandet kunde komma att förorsaka förluster bland civila 
och de stridande parterna. Med detta som grund ansåg Försvarsmakten att det 
behövdes en robust styrka med hög militär förmåga, uthållighet och en hög 
sjukvårdsberedskap. I svaret till Försvarsdepartementet redovisades även tre 
alternativ till förstärkning av MONUC; antingen ett mekaniserat skyttekompani 
eller ett ingenjörskompani eller bådadera. Båda kompanierna stod i beredskap, 
men inget av alternativen förordades av Försvarsmakten.106 
 
4.2.4 Ärendets beslut och order 
 
Redan den 12 juni 2003 beslutade riksdagen att bifalla regeringens proposition 
2003/03:143. I beslutet stod att läsa: 
 

”Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka 
om högst 100 personer till förfogande under högst fyra månader 
för att ingå i en EU-ledd militär multinationell snabbinsatsstyrka i 
DR Kongo i enlighet med FN:s resolution 1484 (2003).”107 

 
De uppgifter som nämndes i propositionen och i utskottets betänkande var 
desamma som angavs för snabbinsatsstyrkan i säkerhetsrådets resolution 1484 
(2003). Dessutom presenterades det både i betänkandet och propositionen vilka 
uppgifter som styrkan inte hade resurser att utföra.108 I övrigt fanns inga 
speciella uppgifter för det svenska styrkebidraget.  
 
Försvarsmaktsordern är hemlig men är strukturerad på samma sätt som den 
order som är utgiven för MONUC och de imperativ som finns är liksom 
MONUC-ordern endast administrativa.109 
 
4.2.5 Återkoppling mellan faktiskt resultat och ursprungs-

intentionerna 
 
Sverige bidrog med specialförband samt stabsofficerare i en EU-ledd styrka där 
Frankrike var ledarnation. Däremot bidrog Sverige inte med ytterligare trupp 
till MONUC. 
 
FN och EU önskade i ett tidigt skede att EU skulle sätta upp den efterfrågade 
snabbinsatsstyrkan, vilket också blev fallet. FN önskade vidare att styrkan 
skulle vara multinationell. I styrkan deltog sexton olika nationer varav tolv av 
EU:s medlemmar.110 
 
                                                 
106 Försvarsmakten, 2003-06-04 
107 Prop 2003/04:143, sid 13 
108 Prop 2002/03:143, sid 10 
109 Försvarsmakten, Högkvarteret, FMO/Uppdrag EU-ledd snabbinsats i Kongo  
H01 800:80972, Stockholm, 2003-06-19 
110 Europeiska unionen , FACT SHEET EURO-led Military Operation in the Democratic 
Republic of Congo Operation, Bryssel, juni 2003 
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Från Regeringskansliet önskade man tidigt att Sverige skulle deltaga i 
operationen. Man önskade också att få belyst ett eventuellt utökat deltagande i 
MONUC. Den svenska politiska viljan var inte att sända ytterliggare svensk 
trupp till MONUC. Detta skulle i så fall vara föremål för ytterligare ett 
riksdagsbeslut. 
Försvarsmakten förordade ett deltagande i snabbinsatsstyrkan, medan man 
avrådde från att sända förstärkningar till MONUC.111 
 
4.2.6 Slutsatser för Artémis 
 
Handläggningen av detta ärende visar att Sverige kan deltaga i en 
snabbinsatsstyrka med mycket kort varsel. Grunden till framgång berodde på 
ett antal faktorer, nämligen en tydlig politisk vilja, en ekonomisk 
handlingsfrihet och tillgång till efterfrågad trupp med tillräckligt hög 
beredskap.112 De svenska statsmakterna visade här tillsammans med 
Försvarsmakten en tydlig vilja att bidraga till operationen. Bidraget var 
dessutom relativt litet och gällde en begränsad period, vilket medförde att 
kostnaden var relativt låg. Sverige hade vid tillfället rätt sorts förband i 
tillräckligt hög beredskap för att kunna deltaga. Ärendets beredning gav viktiga 
erfarenheter angående svensk förmåga att fatta snabba beslut om insatser i 
internationella operationer. 
 
I propositionen och i betänkandet återges endast de uppgifter som gavs den 
samlade snabbinsatsstyrkan enligt resolution 1484 (2003). Dessa uppgifter 
ligger på militärstrategisk nivå. Statsmakterna gick i denna handläggning inte 
in i detaljer för vad de enskilda enheterna inom styrkan skulle göra utan 
koncentrerade sig på snabbinsatsstyrkans uppgifter. I propositionen och 
betänkandet konstaterades att det även var specificerat vilka militära 
begränsningar som gällde för styrkan vid genomförandet av tilldelade 
uppgifter.113 
 
De imperativ som finns återgivna i proposition och betänkande kan inte anses 
som representativa för hur statsmakterna styr sin militärmakt, eftersom de är 
skrivna av FN för en EU-ledd multinationell styrka. Däremot kan imperativen 
vara användbara även för svenskt vidkommande. De imperativ jag avser är: 114 
 

• Stabilisera säkerhetsläget; detta imperativ skulle kunna innehålla 
militärstrategiska syften som till exempel att förhindra och att 
avhålla.115 

• Förbättra den humanitära situationen; inryms under syftet förhindra. 
• Skydda infrastruktur och befolkning; även detta imperativ kan bestå 

i att avhålla och förhindra. 
                                                 
111 Försvarsmakten, 2003-06-04 
112 Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna, Utvärdering av den EU-ledda 
insatsen Artémis i Bunia, DR KONGO, Telefax till Utrikesdepartementet, Stockholm,  
2003-10-08 
113 Prop. 2002/03:143, sid 10, Riksdagen, 2003-06-11, sid 10 
114 Prop 2002/03:143, sid 8 
115 Försvarsmakten,  (2002), sid 35-37 
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4.3 UNMIL116 
 
4.3.1 Bakgrund till konflikten117 
 
Under åren 1989-1997 pågick i Liberia ett blodigt inbördeskrig där ungefär 
150 000 personer, företrädesvis civila, miste livet. En FN-ledd 
observatörsmission avslutades 1997 med att fria val hölls och den forne 
rebelledaren Charles Taylor installerades som president. FN upprättade ett 
stödkontor i syfte att konsolidera freden i Liberia efter de fria valen. 
Regeringen och oppositionens oförmåga till att samarbeta om landets styrning 
underminerade FN:s arbete. Under ledning av Charles Taylor fortsatte 
vanstyret med bland annat systematiska kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna, förföljelse av politiska motståndare et cetera. År 1999 bildades en 
rebellgrupp med mål att störta den sittande presidenten. Detta ledde till att nya 
stridigheter uppstod. År 2003 bildades ytterligare en grupp i en annan del av 
landet med samma syfte. Under våren och sommaren trappades stridigheterna 
upp och cirka 60 procent av landet kontrollerades av de två rebellgrupperna. 
Huvudstaden Monrovia hotades. Efter ett misslyckat fredsavtal mellan 
rebellgrupperna och regeringen avgick president Taylor, under starkt 
internationellt tryck den 11 augusti 2003. Parterna ingick ett avtal den 18 
augusti samma år om krigets avslutande och installation av en 
övergångsregering. Denna regering skall regera fram till allmänna val inom två 
år. I avtalet kom parterna även överens om att vädja till FN att skicka en styrka 
under kapitel VII för att stödja processen mot allmänna val. 
 
4.3.2 Aktörernas vilja och önskemål med svenskt deltagande i 

operationen 
 
FN initierade ärendet inom den svenska statsförvaltningen genom ett antal 
informella förfrågningar hur Sverige skulle ställa sig till ett svenskt deltagande 
i en kommande mission i Liberia. Man hade inom FN:s organisation 
konstaterat den svenska professionalismen i de tidigare insatserna i Kongo. Av 
den anledningen var man intresserad av specialförband. Det kunde heller inte 
uteslutas att det inom det kommande mandatet skulle finnas utrymme för 
marina styrkor, till exempel amfibiestyrkor med mindre båtar med uppgift att 
patrullera i hamn- och kustnära områden.118 Vidare begärdes mer konkret att 
Sverige skulle bidraga med stabsofficerare tillhörande SHIRBRIG119 för att 
stödja FN i Monrovia.120 Efter en tid sonderade FN om inte Sverige även kunde 

                                                 
116 United Nations Mission in Liberia 
117 Regeringen, Regeringens proposition 2003/04:61 Svenskt deltagande i Förenta nationernas 
mission i Liberia, Stockholm 2004-01-22 (hädanefter Prop 2003/04:61) 
118 Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna, Amfibieförband till Liberia?, 
Telefax till Utrikesdepartementet, dnr 1219, Stockholm, 2003-08-29 
119 Standby High Readiness Brigade 
120 Regeringskansliet, Utrikesdepartementet, Förfrågningar om svenskt deltagande i planerad 
FN-styrka i Liberia, Telefax till Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna,  
dnr 112, Stockholm, 2003-09-09 (hädanefter Regeringskansliet, 2003-09-09) samt 
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bidraga med sjukvårdsenheter samt underrättelseenheter. Irland efterhörde 
Sveriges intresse av att deltaga i den irländska insatsen med en reducerad 
bataljon (stab-, skytte- och spaningskompani).121 
 
Regeringskansliets initiala instruktioner till Representationen var att besked 
angående önskemål om militära förband inte kunde ges, då 
budgetpropositionen för år 2004 ej var klar. Detta medförde i sin tur att det inte 
gick att se vilka resurser som kunde frigöras för en eventuell insats. 
Regeringskansliet instruerade vidare Representationen att meddela FN-
sekretariatet att förfrågningar avseende truppbidrag var under beredning.122 I 
den initiala beredningen av ärendet cirkulerade ett antal politiska argument för 
ett militärt deltagande i UNMIL. Ett av de främsta var att UNMIL skulle bli en 
operation där FN skulle försöka implementera Brahimirapportens erfarenheter. 
Brahimirapporten förordar att man vid denna typ av missioner använder sig av 
mer än bara militärmakt; det vill säga även stöttar med polis, rättsväsen, 
DDRR123 et cetera. En självklar aspekt var att genom handling stödja den 
fredliga utvecklingen i hela Västafrika med ett militärt bidrag. Det faktum att 
Sverige var ett föregångsland bland västländer i MONUC skulle med ett 
deltagande i UNMIL ytterligare visa, att vårt Afrika-engagemang är 
prioriterat.124 Initialt var den politiska viljan att deltagande skulle ske med en 
marin komponent. Efterhand skiftade denna vilja till att ingå med ett 
mekaniserat skyttekompani i den irländska bataljonen.125 
 
Försvarsmakten såg positivt på att bidraga med stabsofficerare till SHIRBRIG 
och svarade på en anmodan från Försvarsdepartementet att man även ansåg det 
lämpligt att deltaga med marina enheter.126 Underrättelseenheter var inte av 
intresse att skicka till UNMIL ur Försvarsmaktens perspektiv. Man prioriterade 
dessutom insatser i Liberia framför förnyade insatser i DRK.127 Handläggarna 
inom Försvarsmakten uppfattade att det tidigt fanns en styrning från politisk 
nivå att deltagande med ett mekaniserat skyttekompani var det förordade 

                                                                                                                                 
Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Anmodan avseende förstärkning av SHIRBRIG för 
insats i Liberia, Fö2003/175/SI, Stockholm, 2003-09-10 (hädanefter Regeringskansliet, 2003-
09-10) 
121 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Anmodan avseende svenskt truppbidrag till 
Demokratiska Republiken Kongo och Liberia, Fö2003/44/SI, Stockholm, 2003-10-30 
(hädanefter Regeringskansliet, 2003-10-30) 
122 Regeringskansliet, 2003-09-09 
123 Disarmament, Demobilization, Reintegration and Repatriation eller på svenska: avväpning, 
demobilisering, reintegrering och återanpassning 
124 Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna, Svenskt deltagande i FN:s 
fredsfrämjande insatser – fem goda skäl att delta i UNMIL, Liberia, Telefax till 
Utrikesdepartementet, dnr 1334, Stockholm, 2003-09-23 
125 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Anvisning att planera och vidta förberedelser 
inför en insats i Liberia, Fö2003/2731/MIL, Stockholm, 2003-11-24 (hädanefter 
Regeringskansliet, 2003-11-24) 
126 Försvarsmakten, Högkvarteret Svar på anmodan angående SHIRBRIG:s stöd till insats i 
Liberia, 01 800:7313, Stockholm, 2003-09-12 (hädanefter Försvarsmakten, 2003-09-12) 
127 Försvarsmakten, Högkvarteret, Svar på anmodan avseende svenskt truppbidrag till 
Demokratiska Republiken Kongo och Liberia, H 01 800:81585, Stockholm, 2003-11-06 
(hädanefter Försvarsmakten, 2003-11-06) 
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alternativet. De uppfattade en politisk vilja att ett registerförband ur armén 
skulle användas.128  
 
4.3.3 Ärendets beredning 
 
Under slutet av augusti och början av september 2003 erhöll Sverige via 
Representationen ett antal informella förfrågningar kring hur Sverige skulle 
ställa sig till att deltaga i en kommande mission. Det var ett brett spektrum av 
förband som efterfrågades. Representationen visade inom Regeringskansliet 
särskilt intresse för marina förband, då Sverige under en längre tid försökt 
bredda sina insatser till att inte bara deltaga med arméförband.129 
 
En första begäran om bidrag kom från FN via SHIRBRIG den 9 september 
2003 till Regeringskansliet. Begäran gällde att deltaga med stabsofficerare som 
redan ingick i SHIRBRIG samt att förstärka befintlig stab med att stödja FN i 
Monrovia. SHIRBRIG önskade även att Sverige skulle deltaga med soldater, 
som skulle bedriva personskydd.130 Försvarsmakten förordade att 
stabsofficerarna skulle skickas med SHIRBRIG till Monrovia. Däremot skulle 
soldater med personskyddsuppgifter inte skickas med anledning av rådande 
hotbild och osäkerhet angående mandat och gällande Rules of Engagement 
(ROE).131 I handläggningen av detta ärende fokuserades på säkerhet och 
ekonomi. I den officiella skriftväxlingen fanns inga tecken på vad det svenska 
bidraget skulle uträtta, förutom för soldaterna med säkerhetsuppgifter. När det 
gällde soldaternas uppgifter var fokus på om de enligt svensk lag har några 
rättigheter att tillgripa våld.132 Handläggningstiden mellan Regeringskansliet 
och Försvarsmakten var endast två dagar. Sverige beslutade att följa 
Försvarsmaktens rekommendationer att bidraga med stabsofficerare men inte 
med soldater. 
 
Den 30 oktober 2003 anmodades Försvarsmakten att se över svenskt 
deltagande både i DRK (MONUC) och Liberia (UNMIL).133 I denna anmodan 
ville Regeringskansliet ha svar på vilka förband som kunde tänkas vara 
lämpliga att sända till Liberia. Regeringskansliet kocentrerade sin förfrågan på 
de underhandsfrågor som kommit via Representationen, bland annat 
specialförband, marina förband, sjukvårdsförband och underrättelseenheter. 
Regeringskansliet pekade också på att Irland troligtvis skulle komma att bidra 
med trupp och önskade svensk medverkan. Ekonomi och säkerhet var också 
viktiga parametrar. Regeringskansliet ville ha svar före 6 november, det vill 
säga inom en vecka, vilket Regeringskansliet självt konstaterade var en mycket 
snäv tidsram. Därför poängterades att Försvarsmakten skulle ange på vilka 
punkter tidsbristen skapat osäkerhet i svaret.134 

                                                 
128 Detta har framkommit i utdelade enkäter och intervjuer med berörda tjänstemän. 
129 Föredrag av Överste Sverker Ulving vid Sveriges ständiga representation vid Förenta 
nationerna i New York, 2004-02-02 
130 Regeringskansliet, 2003-09-10 
131 Försvarsmakten, 2003-09-12 
132 Försvarsmakten, 2003-09-12 
133 Regeringskansliet, 2003-10-30 
134 Regeringskansliet, 2003-10-30 
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Försvarsmaktens svar på anmodan angående MONUC och UNMIL bestod av 
sex redovisade alternativ till MONUC varav tre ansågs som mindre lämpliga. 
Ett av de övriga alternativen var ett mekaniserat skyttekompani. Till UNMIL 
genererades tre alternativ, av vilka två ansågs mindre lämpliga. Vad man 
förordade var ett marint bidrag. Försvarsmakten ansåg även, att om det var 
nödvändigt att prioritera mellan de olika missionerna, skulle UNMIL 
prioriteras. Skälen till att det marina förbandet förordades var, att man 
uppfattade det som mest efterfrågat ur FN:s perspektiv. Alternativet hade 
dessutom fördelen att det skulle tillföra kompetens till Försvarsmakten inom ett 
område som tidigare var outforskat; maritima operationer i FN:s regi. 
Försvarsmaktens såg även i detta alternativ en möjlighet till samarbete med 
irländarna, vilket Regeringskansliet i anmodan hade poängterat. Inget av 
Försvarsmaktens alternativ för UNMIL avsåg ett mekaniserat 
skyttekompani.135 
 
24 november anvisades Försvarsmakten att planera och förbereda en insats i 
Liberia. Regeringskansliet förutsåg att Sverige skulle bidraga med ett 
mekaniserat kompani som skulle ingå i den irländska bataljonen.136 
Regeringskansliet hade flyttat ett av de alternativ som utvecklats för MONUC 
att istället användas i Liberia.137 I anvisningen uppmanades Försvarsmakten att 
utveckla flera alternativ i olika kostnadslägen och med olika uppgifter. 
Försvarsmakten skulle även inkomma med en samlad hotbild.138 Detta förslag 
skulle vara Regeringskansliet tillhanda senast den 22 december. Anvisningen 
resulterade i att Försvarsmakten utgav en order samt en kompletterande order, 
där planering och förberedelser struktureras. 
 
Ordernas huvudtema var förvaltning. De behandlade överhuvudtaget inte 
vilken typ av verksamhet det inkallade förbandet skulle genomföra.139 
Innehållet kommer att redovisas mera utförligt under punkten 4.3.4. 
 
Försvarsmaktens svar på anvisningen innehöll olika alternativ, i vilka framför 
allt de olika styrkebidragens ekonomi varierade. Däremot var det ingen 
skillnad på föreslagna uppgifter i de olika alternativen. Försvarsmakten 
behövde inte utveckla andra alternativ. De olika alternativens största skillnad 
var förbandets storlek. Vilka uppgifter de eventuellt skulle tilldelas var 
desamma för de olika alternativen. Försvarsmakten förordade det dyraste 
alternativet med en högre skyddsnivå.140 
 
                                                 
135 Försvarsmakten, 2003-11-06 
136 Regeringskansliet, 2003-11-24 
137 Försvarsmakten, 2003-11-06 
138 Regeringskansliet, 2003-11-24 
139 Försvarsmakten, Högkvarteret, FMO/UPPDRAG Gällande planering och förberedelser 
inför en eventuell insats i FN:s mission i Liberia (UNMIL), 01 800:75127, Stockholm, 2003-
11-26 (hädanefter Försvarsmakten, 2003-11-26) 
Försvarsmakten, Högkvarteret, Komplettering till FMO/Uppdrag HKV beteckning 01 
800:75127, utgörandes punkt 21 Juridik, 01 800:75130, Stockholm, 2003-12-02 
140 Försvarsmakten, Högkvarteret, Svar på anvisning avseende utveckling av alternativ för en 
eventuell insats i Liberia (UNMIL), H01 800:81870, Stockholm, 2003-12-22 
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Senare samma dag, den 22 december 2003, som Försvarsmakten svarade på 
anvisningen, kom en ny anvisning om att förbereda och planera insats i Liberia 
enligt det av Försvarsmakten förordade förslaget. I dessa förberedelser ingick 
bland annat rekrytering/inkallelser samt upphandling av materiel.141 
 
Den 9 januari 2004 erhöll Sverige en formell förfrågan om svenskt deltagande i 
UNMIL med ett mekaniserat skyttekompani som skulle ingå i den operativa 
reserven, som till huvuddel bestod av en irländsk bataljon.142 
 
Den 22 januari 2004 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen där 
man föreslog riksdagen att medge regeringen att ställa en väpnad styrka om 
högst 240 personer till förfogande för deltagande inom ramen för UNMIL 
under tolv månader.143 Regeringen anförde som argument för svenskt 
deltagande att resolutionen om UNMIL var bred och flerdimensionell och 
sträckte sig från rena säkerhetsuppgifter till långsiktigt stöd för återuppbyggnad 
av landet: 
 

”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 
rekommendationerna i den s.k. Brahimirapporten. Men för att 
UNMIL skall kunna genomföra sitt mandat krävs att 
medlemsstaterna ställer upp med resurser i form av kvalificerade 
och robusta truppbidrag.”144 

 
Regeringen pekade också på resolutionens huvuduppgifter, nämligen: 
 

”Resolutionen antogs under kapitel VII i FN-stadgan och anger 
som UNMIL:s fyra huvudsakliga uppgifter att 1) stödja 
genomförandet av avtalet om eldupphör, 2) underlätta humanitär 
verksamhet och främjande av mänskliga rättigheter, 3) stödja 
reformering av säkerhetssektorn, samt 4) stödja genomförandet 
av fredsavtalet.”145 

 

                                                 
141 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Anvisning att planera och vidta förberedelser 
inför en insats i Liberia, Fö2003/2731/MIL, Stockholm, 2003-12-22 
142 Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna, Formell förfrågan om UNMIL, 
Telefax till Utrikesdepartementet, dnr 2/25, Stockholm, 2004-01-09 
143 Prop 2003/04:61 
144 Prop 2003/04:61, sid 11 
145 Prop 2003/04:61, sid 8 
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Regeringens proposition förordade Försvarsmaktens rekommendationer att 
bidra med ett mekaniserat skyttekompani. I propositionen specificerades även 
uppgifter som förbandet skulle lösa: 146 
 

• Utgöra förtrupp under UNMIL:s styrkeuppbyggnad. 
• Genomföra bevakningsuppgifter. 
• Svara för säkerhet i samband med DDRR-processen. 
• Skydda underhållsvägar. 
• Skydda civila inom ramen för den egna förmågan. 

 
Regeringen argumenterade även för förslaget utifrån den förda svenska 
Afrikapolitiken. Sverige skulle genom en insats i Liberia visa sitt engagemang 
på den afrikanska kontinenten. Vidare pekade man på att det föreslagna 
förbandet var anmält till FN:s styrkeregister (UNSAS)147 och att användande 
ett sådant förband visade att Sverige har förtroende för registret.148 
 
Den 27 januari anvisades ånyo Försvarsmakten att planera och vidtaga 
förberedelse inför den planerade insatsen i Liberia. Denna gång med tillägget 
att förberedelserna kunde innehålla byggande av förläggning och avlastning av 
materiel i missionsområdet.149 Denna anvisning var utgiven innan ett formellt 
beslut om insats hade fattas av vare sig riksdag eller regering. 
 
Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande kom den 12 
februari 2004. Där hade man efter olika överväganden beslutat föreslå 
riksdagen bifalla proposition 2003/04:61. Det mesta om övervägandena står att 
läsa i propositionen. Två argument sticker ut ur övervägandena, vilka  inte 
betonas lika mycket i propositionen. Det ena är gender- och 
barnsoldatperspektivet, där utskottet konstaterade att resolutionen som UNMIL 
baserades på ett mandat där även kvinnor och barns specifika behov skall tas 
tillvara. Det andra argumentet poängterar vikten av att västvärlden bör ta en 
mer aktiv del i den här typen av FN-ledda operationer. Sverige bröt till viss del 
isen när man beslutade sig för att deltaga i DRK med en flygplatsenhet. Detta 
är ett faktum som utskottet ser positivt på. Sverige kan ses som ett 
föregångsland för övriga västländer; att deltaga i Liberia är en handling i 
samma riktning.150 
 
I betänkandet finns ett särskilt yttrande från två av ledamöterna som 
ifrågasätter valet av ett mekaniserat skyttekompani avseende 
kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet. De efterlyser en strategi för 
deltagande i internationella insatser. De anser att Sverige agerar ad hoc när det 
skall beslutas om hur och med vad man skall deltaga i för typ av internationella 
                                                 
146 Prop 2003/04:61, sid 9 
147 United Nations Standby Arrangements System 
148 Prop 2003/04:61, sid 11-12 
149 Regeringskansliet, Försvarsdepartementet, Anvisning att planera och vidta förberedelser 
inför en insats i Liberia, Fö2003/2731/MIL, Stockholm, 2003-12-27 
150 Riksdagen, Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, Svenskt deltagande i Förenta 
nationernas mission i Liberia, 2003/04:UFöU1, Stockholm, 2004-02-12 (hädanefter 
Riksdagen, 2003/04:UFöU1) 
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insatser. Vidare menar de även att avsaknaden av denna strategi gör det svårt 
att bedöma vad de val som görs får för konsekvenser, med andra ord vad väljer 
man bort? Yttrandet avslutar de på följande vis: 
 

”En tydlig strategi ökar vår beredskap och ger oss bättre 
möjligheter att angripa de svåra avvägningar som måste till. Om 
de bakomliggande målen för insatsverksamheten lyfts fram och 
rangordnas enligt fastlagda kriterier minskar risken för slöseri 
med våra knappa resurser.” 151 

 
Riksdagen beslutade den 18 februari 2004 att bifalla propositionen. Detta 
skedde efter en kortare debatt, där de som kommit med ett särskilt yttrande i 
utskottets betänkande ställde en del frågor till Försvarsministern. Frågorna 
handlade i första hand om valet av förband och viljan att utforma en strategi för 
våra internationella insatser.152 
 
Regeringen beslutade den 19 februari i enlighet med riksdagsbeslutet dagen 
innan att Försvarsmakten skulle deltaga med ett mekaniserat kompani under 12 
månader år 2004-2005.153 
 
4.3.4 Ärendets beslut och order 
 
Riksdagsbeslutet hänvisar till det sammansatta utskottets betänkande och 
förslag som riksdagen antog.154 Det sammansatta utskottet i sin tur föreslår att 
riksdagen skall bifalla propositionen. På den politiska nivån figurerar uppgifter 
till det tilltänkta förbandet från absolut högsta nivå såsom några av UNMIL:s 
huvuduppgifter:155 
 

1. Att stödja genomförandet av avtalet om eldupphör. 
2. Att underlätta humanitär verksamhet och främjande av de mänskliga 

rättigheterna. 
3. Att stödja reformering av säkerhetssektorn. 
4. Att stödja genomförandet av fredsavtalet. 

 
Det finns även angivet uppgifter som förutom tid och rum är taktiska. I 
propositionen anges exempelvis uppgiften ”skydda underhållsvägar”156, vilket 
är en uppgift på taktisk nivå, det vill säga tre157 organisationssteg ner i 
beslutskedjan. De uppgifter som nämns för den tilltänkte närmast högre chefen, 
                                                 
151 Riksdagen, 2003/04:UFöU1 sid 12 
152 Riksdagen, Protokoll 2003/04:71 Onsdagen den 18 februari, Stockholm, 2004-02-18 
(hädanefter Riksdagen 2004-02-18) 
153 Regeringen, Försvarsdepartementet, Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i 
Liberia, Fö2003/2731/MIL (slutlig), 2004-02-19 (hädanefter Regeringen, 2004-02-19) 
154 Riksdagen 2004-02-18 
155 Förenta nationerna, Säkerhetsrådet, Resolution 1509 (2003),. New York, 2003-09-19 och 
Prop 2003/04:61, sid 8 
156Prop 2003/04:61, sid 9 
157 Regeringen utformar en allmän strategi till Försvarsmakten enligt Beaufres nomenklatur. 
Inom Försvarsmakten ansvarar STRA för den militärstrategiska nivån, OPIL för den operativa 
nivån medan den taktiska nivån behandlas av de taktiska kommandona.  
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i detta fall den irländska bataljonschefen, är att utgöra UNMIL:s reserv- och 
snabbinsatsstyrka. Detta är en uppgift på operativ nivå. Uppgiften medger att 
den militäre chefen kan utnyttja bataljonen över hela det tilltänkta 
operationsområdet både som reserv och som en snabbinsatsstyrka.158 
Följaktligen finns åtminstone tre olika nivåer av uppgifter representerade. 
 
De försvarsmaktsorder som utgivits innehåller inga uppgifter annat än rent 
administrativa, till exempel planera, rekrytera, anskaffa et cetera. Det som 
möjligen kan tolkas som uppgifter anknutna till användning av militärmakt är 
att C OPIL får uppgiften att leda kontingenten vid gruppering och tjänstgöring i 
Liberia.159 Den första försvarsmaktsordern utges nästan två månader innan 
riksdag och regering beslutar om att Sverige skall bidraga med ett mekaniserat 
skyttekompani. Den ordern är ändå helt inriktad på att skicka ett mekaniserat 
skyttekompani .160 Ordern är utgiven två dagar efter att Försvarsmakten erhållit 
en mycket detaljerad anvisning att utveckla ett alternativ som inte har sitt 
ursprung i Försvarsmakten.161 Försvarsmakten blir hårt styrd av 
Regeringskansliet beträffande vilken typ av förband som skall skickas och 
vilka det skall samverka med. Den slutliga ordern från militärstrategisk nivå 
innehåller följande BIS: 
 

”Inledningsvis skall fortsatt planering, rekrytering och utbildning 
genomföras. 
Därefter skall styrkebidraget LA 01/02 nationellt ledas, 
vidmakthållas/utvecklas och transporteras till Liberia för att ingå i 
missionen UNMIL i 12 månader. 
Avslutningsvis skall styrkebidraget LA 02 återtransporteras till 
Sverige för att avvecklas. 
Över tiden skall särskild vikt läggas på säkerhet för förbandet 
och dess ingående personal.” 162 

 
I ovanstående BIS återfinns inte heller några uppgifter som kan hänföras till 
användandet av militärmakt. 
 

                                                 
158 Jämför med hur Sverige tidigare alltid hade en av Flygvapnets attackdivisioner i hög 
beredskap för att kunna verka över hela territoriet med mycket kort varsel. Detta förband var 
direkt underställt ÖB och kallades ”ÖB:s klubba”. 
159 Försvarsmakten, Högkvarteret, FMO/UPPDRAG insats i FN:s mission UNMIL, 
01 800:63036, Stockholm, 2004-02-20 (hädanefter Försvarsmakten, 2004-02-20) 
160 Försvarsmakten, 2003-11-26 
161 Regeringskansliet, 2003-11-24 
162 Försvarsmakten, 2004-02-20 
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Operationsplanen som utges den 30 januari 2004 är något mer detaljerad än 
ovanstående försvarsmaktsorder när det gäller uppgifter. Framförallt kan man i 
C OPIL:s avsikt få en uppfattning om vad förbandet förväntas göra: 
 

”Förbandet skall ingå som en taktisk del av den Irländska (sic!) 
bataljonen, men skall även ha en förmåga att lösa självständiga 
kompaniuppgifter om så erfordras. Förbandet skall dimensioneras 
mot att kunna lösa fredsframtvingande uppgifter (Peace 
Enforcement) inom UNMIL missionsområde.” 163 

 
I övrigt återfinns endast samma typ av administrativa uppgifter som beskrivits i 
försvarsmaktsorderna. Noterbart är att även i denna operationsplan, i likhet 
med den som gällde MONUC, anges det operativa slutläget vara att 
operationen är avslutad när styrkebidraget är avrustat efter genomfört uppdrag. 
De tre kriterier för framgång som anges är: 
 

”Insatsen har bidragit positivt till fredsprocessen i Liberia. 
Insatsen genomförd utan förluster eller skador. 
Insatsen har genomförts inom ekonomisk ram.”164 

 
4.3.5 Återkoppling mellan faktiskt resultat och ursprungs-

intentionerna 
 
Resultatet av beslutsprocessen är att Sverige bidrar med ett mekaniserat 
skyttekompani samt ett mindre antal stabsofficerare, ingående i UNMIL:s stab, 
i Förenta nationernas mission i Liberia. 
I FN:s initiala vilja fanns inte denna typ av förband med, bortsett från 
stabsofficerarna, som var ett tidigt önskemål. Däremot tycks ett önskemål ha 
växt fram om ett robust bidrag från Sverige. Ett bidrag som kunde vara en del 
av den irländska bataljonen, avsedd som operativ reserv och snabbinsatsstyrka.  
 
Regeringskansliet har under ärendet vid ett flertal tillfällen pekat på ekonomi 
och skyddsnivå för de eventuellt deltagande förbanden som viktiga kriterier.165 
De återkommer sedan som ”kriterier för framgång” i operationsplanen.166 
 
Försvarsmakten önskade av flera anledningar bidraga med ett marint förband. 
Förutom att Försvarsmakten uppfattade detta som det av FN primärt önskade 
bidraget, var ett annat tungt skäl att det skulle tillföra värdefull erfarenhet för 
våra marina insatsförband.167  
 

                                                 
163 Försvarsmakten, Operativa insatsledningen, C OPIL OPERATIONSPLAN HARMATTA, 01 
800:60468, Stockholm, 2004-01-30, (hädanefter Försvarsmakten, 2004-01-30) 
164 Försvarsmakten, 2004-01-30, sid 6 
165 Regeringskansliet, 2003-09-09, Prop 2003/04:61, Riksdagen, 2003/04:UFöU1 samt 
Regeringen, 2004-02-19 
166 Försvarsmakten, 2004-01-30 
167 Försvarsmakten, 2003-11-06 
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4.3.6 Slutsatser för UNMIL 
 
Ärendets handläggning är intressant ur den aspekten att det inom 
Regeringskansliet rådde delade meningar om Sverige överhuvudtaget skulle 
deltaga i operationen. Förutom denna komplikation existerade dessutom flera 
uppfattningar om vad Sverige skulle deltaga med. Initialt var Representationen 
och Utrikesdepartementet tillsammans med Försvarsmakten för ett deltagande 
med någon form av marin komponent. Försvarsdepartementet var mer 
tveksamt till ett deltagande överhuvudtaget, företrädesvis av ekonomiska skäl. 
Varken Utrikesdepartementet eller Försvarsmakten behöver i sina 
ställningstaganden ta fullt ekonomiskt ansvar för de uppfattningar de framför. 
När Irland i bilaterala samtal förhörde sig om det fanns en svensk vilja att 
deltaga i deras bataljon med ett mekaniserat skyttekompani svängde man inom 
Försvarsdepartementet om till att vilja deltaga. Efter denna vändning inom 
Regeringskansliet var den samlade viljan att Sverige skulle deltaga med ett 
mekaniserat skyttekompani, ingående i den irländska bataljonen. Detta sätt att 
handlägga ärendet upplevdes från Försvarsmakten som en toppstyrning från 
politisk nivå.168  
Den oenighet som rådde initialt medförde att Försvarsmakten till en början 
utvecklade vad som skulle visa sig vara felaktiga alternativ. Slutligen 
återanvände Försvarsmakten ett av de alternativ som utvecklats för MONUC. 
Försvarsmakten arbetade naturligtvis för att skapa de bästa förutsättningarna 
för ett beslut om deltagande med mekaniserat skyttekompani i MONUC. 
 
Det bidrag som Sverige gav i form av att bistå med stabsofficerare till 
SHIRBRIG är ett förhållandevis ekonomiskt sätt och dessutom innebär det låg 
riskfaktor. Det är också ett sätt att vinna politisk prestige inom det 
internationella samfundet.  
 
Vid val av alternativ prioriterades förbandets skyddsnivå framför ekonomiska 
ställningstaganden. Försvarsmakten förordade ett alternativ där skyddsnivån 
och kostnaderna var högre och följaktligen alternativskiljande. De båda 
alternativen kunde genomföra samma typ av uppgifter. Den enda skillnaden 
var risktagningen. Det alternativ som valdes var det med högst skyddsfaktor. 
 
Även i detta ärende förekommer imperativ i olika nivåer i både proposition och 
betänkande. Där redovisas de huvuduppgifter som FN ger UNMIL. Dessa 
uppgifter är exempel på strategiska imperativ från den högsta politiska 
instansen till en militärstrategisk nivå. I propositionen är även den irländska 
bataljonens uppgifter redovisade, vilket kan utgöra exempel på operativa 
orderuttryck. Slutligen nämns även de taktiska uppgifter det svenska kompaniet 
kan tänkas få.169 Det faktum att man beskriver kompaniuppgifter i en 
proposition tyder på en långt gången detaljstyrning. Denna typ av styrning hade 
inte varit möjlig om riksdag och regering hade haft att besluta om insättande av 

                                                 
168 Faktaunderlaget är taget ur de enkätsvar och samtalsintervjuer som genomförts med 
handläggare på de olika institutionerna. 
169 Prop 2003/04:61, sid 8-9 
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större förband, till exempel av stridsgrupps170 storlek. Med de små 
förbandsvolymer som Sverige skickar är det möjligt för den politiska nivån att 
engagera sig i detaljer som hör hemma på en lägre beslutsnivå. 
 
I Försvarsmaktsordrar och i operationsplanen är uppgifterna, likt de tidigare 
ärendena, av administrativ karaktär. Det kan också konstateras att bortsett från 
förbandet har både MONUC och UNMIL i försvarsmaktsorderna identiska 
målbilder i BIS.171 
 

                                                 
170 Den internationella benämningen är battlegroup och består av cirka 1 500 personer. 
171 Försvarsmakten, FMO, 2004-04-30 och Försvarsmakten, 2004-02-20 
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5. Slutsatser 
 
Detta kapitels syfte är att väva samman de slutsatser som dragits ur de tre 
fallstudierna samt att återkoppla till de tre forskningsfrågorna. Det kommer 
också att presenteras slutsatser, som inte ligger inom ramen för 
forskningsfrågorna.  
 

5.1 Försvarsmaktens styrning och agerande 
 
Försvarsmakten styrs av riksdag och regering. Regeringskansliet är kontaktytan 
mellan den politiska makten och Försvarsmakten. Samspelet mellan 
Regeringskansliet och Försvarsmakten är en växelverkan mellan dessas olika 
viljor och syften. Inom Regeringskansliet, som består av flera olika 
departement, är det interna samarbetet utsatt för kompromisser. Det är inte 
alltid så att Utrikesdepartementets vilja kontra till exempel 
Försvarsdepartementets är den vilja som bäst gagnar Sverige som nation. De 
olika departementena har olika utgångspunkter och perspektiv på samma 
händelse, vilket gör att de kan föreslå olika lösningar. Försvarsmaktens styrs 
främst från Försvarsdepartementet vilket har det politiskt-ekonomiska ansvaret 
för Försvarsmakten. Därför är Försvarsdepartementet oftare benäget att vara 
restriktivt avseende bidrag med trupp till olika internationella 
säkerhetsorganisationer.172  
 
Försvarsmaktens roll i denna process är att skapa ett beslutsunderlag för 
Regeringskansliet. Detta beslutsunderlag och vilka faktorer som skall ingå i 
underlaget tas fram i nära samarbete mellan Försvarsmakten och 
Försvarsdepartementet. Ett tydligt bevis på att detta är en gemensam process är 
den korta tid som ofta Försvarsdepartementet ger för svar på en anmodan. 
Detta hade varit omöjligt om inte Försvarsmakten hade varit inblandad i att 
skapa ifrågavarande anmodan. Ett annat tecken på det nära samarbetet är 
tidsrymden mellan exempelvis ett regeringsbeslut om att bidraga med trupp till 
dess att operationsordern är utgiven. I fallet MONUC är regeringsbeslut, 
försvarsmaktsorder och operationsplan utgivna samma dag vilket förutsätter ett 
intimt samarbete. 173  Det råder trots detta inga tvivel om att det är riksdag och 
regering som beslutar om vilka insatser Försvarsmakten skall göra. Denna 
arbetsform stämmer väl in i det rationalistiska organisationsperspektivet. En av 
de centrala delarna inom den rationalistiska organisationsteorin är vem som 
bestämmer målen; det skall huvudmannen göra.174 Med denna beslutsprocess 
minimeras risken att Försvarsmakten skall utföra oönskade uppgifter som 
kunde verka kontraproduktivt gentemot nationens mål. 
 
                                                 
172 Den ekonomiska aspekten har framkommit i enkät- och intervjusvar med respondenter från 
framför allt Försvarsdepartementet. 
173 Regeringen, 2003-04-30, Försvarsmakten, FMO, 2004-04-30 och Försvarsmakten, OPP, 
2004-04-30 
174 Abrahamsson, B. Andersen, J.M. (2000), sid 17-18, 203 
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Det som uttrycks i beslut från riksdag och regering är tydligt och klart, 
exempelvis: 
 

”Regeringen beslutar att Försvarsmakten skall deltaga med en 
väpnad styrka i Liberia som del av Förenta nationernas mission i 
Liberia (UNMIL) under 12 månader under åren 2004 och 2005. 
Truppbidraget skall omfatta ett förstärkt mekaniserat kompani 
samt stabsofficerare om högst 240 personer.”175 

 
Ovanstående är ett typiskt regeringsbeslut för insättande av den svenska 
Försvarsmakten i en internationell operation. Det som anges är att 
Försvarsmakten skall deltaga och med vad man skall deltaga men syftet saknas 
helt. För att finna syftet måste man söka i propositionen eller betänkandet. 
Försvarsmakten bryter sedan ned detta beslut för att utge försvarsmaktsorder et 
cetera. 
 
Det finns möjligheter för Sverige att deltaga i internationella operationer med 
mycket kort förvarning, vilket operationen Artémis är ett exempel på. Det bör 
poängteras att det finns ett antal faktorer som är viktiga för att ett ärende skall 
kunna snabbehandlas på det sätt som skedde med Artémis. Inom den politiska 
makten fanns en stark politisk vilja till deltagande i en EU-ledd operation då 
det kunde ses som ett genombrott för det gemensamma europeiska 
säkerhetssamarbetet. Försvarsmakten önskade också deltaga, då detta var ett 
sätt att vinna nya erfarenheter. Dessutom fanns vid detta tillfälle en lämplig 
förbandsenhet i hög beredskap. Det var heller inga problem att finansiera 
bidraget.176 Det mest centrala för att kunna snabbehandla ett ärende av den här 
karaktären är dock det förstnämnda; en stark politisk vilja att bidraga. 
 

5.2 Strategiska imperativ – finns de? 
 
De tre fallstudierna visar att de svenska statsmakterna inte spelar på det 
beaufreska strategiska tangentbordet. Däremot använder man imperativ men i 
en annan utformning. Befallningsformen tillämpas i samtliga beslut av både 
riksdag och regering, det vill säga man använder imperativ. Det går dock inte 
att säga att de är strategiska till sin karaktär, om man med strategiska åsyftar att 
de skall styra verksamheten i en speciell riktning. Beaufre beskriver även 
strategins roll som att samordna de politiska, ekonomiska, diplomatiska och 
militära resurserna, vilket över huvud taget inte sker i något av de tre fallen.177 
Det uttryck som används är uteslutande ”deltaga”.178 Hade besluten däremot 
varit kompletterade med syften eller med motiv till deltagandet, skulle detta 
kunnat betecknas som strategiska imperativ. En tänkbar anledning till att det 
inte går att finna några strategiska imperativ är att de svenska bidragen utgör 
små enheter som ingår i stora styrkor. Detta medför att de varken får eller kan 

                                                 
175 Regeringen, 2004-03-19 
176 Detta kan utläsas av de svar som erhållits från respondenter. 
177 Beaufre, A, (1963), sid 30 
178 Regeringen, 2004-03-19 som ett exempel bland andra. 
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ha några självständiga uppgifter. Följaktligen kan bidragen inte sättas in i en 
strategisk kontext. 
 
Bland de tre fallen kan man konstatera att propositionen och betänkandet om 
Artémis inte innehåller några andra uppgifter än de som tilldelats hela 
snabbinsatsstyrkan. Här konstateras att styrkan har ett antal uppgifter och att 
riksdag och regering tilldelar den svenska resurser. Detta innebär en 
tillstymmelse till ett strategiskt tänkande och agerande med hjälp av strategins 
tangentbord. I de andra fallen varierar nivån på imperativen från de som ges via 
FN:s säkerhetsråds resolutioner till hela insatsen och sedan i fallande skala ner 
till stridstaktisk nivå. Det vill säga till vad de svenska enheterna av kompanis 
storlek skall utföra. I dessa fall är detaljeringsgraden allt för hög för att kunna 
göra anspråk på att kallas strategiska imperativ. 
 
Det enda imperativ som använts i beslutstexter från statsmakterna har varit 
”skall deltaga”. Detta utgör inte något strategiskt imperativ i den meningen att 
det är en vägledning för nivån under, det vill säga Försvarsmakten, vad syftet 
är. I vissa av dokumenten har det funnits antydningar till imperativ på 
strategisk nivå, då främst när resolutioner från FN:s säkerhetsråd citeras med 
uppgifterna till hela insatsen. 
 

6. Tankar kring ämnet 
 
Generellt har jag uppfattat att de två viktigaste kriterierna för att deltaga i 
internationella insatser är det egna förbandets säkerhet och ekonomi. Detta 
innebär inte att Sverige inte bidragit med viktiga komponenter i ovan nämnda 
insatser, däremot innebär det att Sverige som nation inte tar på sig att bidraga 
med de mest utsatta och krävande förbandstyperna. Av ekonomi och säkerhet 
har säkerhet en överordnad roll. 
 
I operation Artémis bidrog Sverige med ett mycket robust förband avsett för 
uppgifter med hög risknivå beträffande både egna förluster och tillfällen att 
tillfoga motståndaren förluster. Detta bidrag med offensiva kvaliteter skiljde 
sig tydligt från de förband Sverige annars bidragit med efter landets insats i 
Kongo på 1960-talet. Detta kan ses som ett trendbrott men kan också vara en 
engångsföreteelse. Kanske kan förklaringen finnas i att detta var en EU-ledd 
operation och inte en FN-operation. 
 
Alla tre fallen är från den afrikanska kontinenten. Samtliga bidrag har rönt stor 
uppskattning från det internationella samfundet. I samtliga tre propositioner, 
beskrivs om än på olika sätt, under punkten ”regeringens överväganden” hur 
väl bidraget rimmar med den av Sverige förda Afrikapolitiken.179 Särskilt 
tydligt är det i Artémis-fallet där man bland annat skriver: 
 

                                                 
179 Prop 2002/03:58, sid 11, Prop 2002/03:143 sid 13 och Prop 2003/04:61, sid 11-12 
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”Den styrka som föreslås skulle också ligga väl i linje med EU:s 
gemensamma ståndpunkt om konfliktförebyggande i Afrika som 
år 2001 antogs under det svenska ordförandeskapet.”180 
 

Denna linje, att sända bidrag till afrikanska konflikter, skulle kunna vara ett 
embryo till en strategi för hur Försvarsmakten skall utnyttjas i internationella 
insatser. Det kan vara den strategi som efterfrågas i det särskilda yttrande som 
önskades av två ledamöter i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet som 
beredde UNMIL insatsen. De skriver: 
 

”Långt innan det konkreta erbjudandet om deltagande framförs 
måste Sverige ha kriterier för olika tänkta handlingsalternativ. 
Vilka förband skall skickas vart, och i vilken omfattning? Om 
flera insatser blir aktuella under en begränsad tidsperiod tvingas 
vi kanske prioritera. Vilka kriterier bör i sådant fall användas vid 
en sådan prioritering? Det är nu dags att utarbeta principer och 
kriterier för prioritering av svenska internationella insatser.”181 

 

7. Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att försöka förstå och förklara hur den politiska makten 
använder och styr Försvarsmakten som ett säkerhetspolitiskt instrument i 
internationella insatser. Studien har undersökt om det finns en fastställd och 
använd nomenklatur mellan statsmakterna och Försvarsmakten, på samma sätt 
som finns internt inom Försvarsmakten, genom vedertagna orderuttryck. Denna 
typ av uttryck benämnts strategiska imperativ. Samspelet dels mellan riksdag 
och regering och dels mellan Regeringskansliet och Försvarsmakten har 
studerats. Avgränsningen till internationella insatser beror på att det är den av 
Försvarsmaktens huvuduppgifter som är frekvent återkommande och inte 
endast av ad hoc-karaktär.  
 
De forskningsfrågor som undersökts är: 
 

• Beskriv hur statsmakterna styr Försvarsmakten vid internationella 
insatser. 

• Undersök om det existerar några strategiska imperativ. 
• Identifiera eventuella strategiska imperativ. 

 
Metodiken som har använts är fallstudier genom kvalitativ textanalys och 
frågeundersökningar. Tre fall har studerats där Sverige bidragit med militära 
styrkor till internationella säkerhetsorganisationer. För att kunna få fram 
tillräckligt med empiriskt underlag främst från respondenterna, har närtida fall 
valts.  
 

                                                 
180 Prop 2002/03:143 sid 14 
181 Riksdagen, 2003/04:UFöU1, sid 12 
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André Beaufres bok Modern strategi för fred och krig har legat som grund för 
teoribildningen. Beaufres strategiska tangentbord, där han bland annat 
använder fäktningstermer som metaforer, är ett sätt att strukturera vilka typer 
av uppgifter som kan beordras. Intentionen har varit att försöka knyta ihop 
detta tangentbord med de mål och syften med svensk militärmakt som beskrivs 
i Militärstrategisk doktrin. Ur organisatoriskt perspektiv har ett rationalistiskt 
synsätt beaktats, det vill säga att det är huvudmannen (regeringen) som beslutar 
vad organisationen (Försvarsmakten) skall göra. Denna syn präglar därför 
rollspelet mellan de nämnda aktörerna. 
 
Studien visar att det finns en utvecklad process mellan Regeringskansliet som 
regeringen beredningsorgan å ena sida och Försvarsmakten å andra sidan. 
Beslutsprocessen som rörde insättande om svensk trupp i den EU-ledda 
operationen Artémis under 2003 visade att om de rätta förutsättningarna råder 
kan Sveriges regering med kort varsel deltaga i internationella operationer. Det 
finns en metodik för hur processen skall ske. 
 
Fallstudierna visar att de svenska statsmakterna inte spelar på det beaufreska 
tangentbordet. Statsmakterna använder inte sig av strategiska imperativ för att 
styra Försvarsmakten i någon särskild riktning, det vill säga vad man vill att 
Försvarsmakten skall göra i en vidare mening. Regeringen använder inte 
strategiska imperativ till Försvarsmakten för att samordna verksamheten med 
övriga strategiska instrument såsom ekonomi, diplomati eller allmän politik. 
De imperativ som funnits i beslutstexterna från riksdag och regering har endast 
varit ”deltaga”. 
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SIDA  Swedish International Development Agency 
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SWAFAFS  Swedish Airforce Airfield Service Unit 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this essay is to show how the Swedish parliament and 
government rules it’s Armed Forces. The essay investigates if any approved 
nomenclature or strategic imperatives are used and if so, which these 
imperatives are. The Swedish military strategic doctrine is compared to the 
principles of the French General André Beaufre´s strategic keyboard.  
 
The essay consists mainly of three case studies in which the Swedish 
parliament and government have decided to contribute with Swedish military 
units in international operations for increased security in the region in question. 
 
The study shows that the Armed Forces are not governed by any strategic 
imperative from the political level. Imperatives given are only administrative 
by nature. However,  it has been found that within favourable conditions the 
process from a political decision could be carried out within a relatively short 
period of time. 
 


