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Hur motiveras Sveriges deltagande i internationella insatser? Överväger nytta eller moral?  
 
Med utgångspunkt i klassisk retorik undersöks genom kvalitativ textanalys och komparativ 
metod hur deltagande i internationella insatser motiveras.  Genom att studera övergripande 
och policygivande dokument undersöks hur den generella motivbilden är konstruerad, vilket 
därefter används till att utforma det analysverktyg som används för att undersöka och jämföra 
insatsspecifika motiv. Tre insatser undersöks: UNIFIL (2006-2007), EUFOR Tchad/RCA (2008) 
och OUP Libyen (2011). 
 
Resultatet antyder att deltagandet motiveras med både nytta och moral. I den generella 
motivbilden överväger nyttomotiven, varvid egennyttiga motiv ges en framträdande plats. 
Genomgående beskrivs även de altruistiska motiven som indirekt nyttiga för Sverige, d.v.s. även 
dessa motiv har ett egennyttigt innehåll. Däremot ger de insatsspecifika motiven en diametralt 
skild bild: egennyttiga motiv är sällsynta, medan altruistiska och moraliska motiv dominerar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Regeringen aviserade 2007 att Försvarsmaktens möjligheter att genomföra internationella 

insatser skulle förstärkas. Ambitionsökningen angavs därvid motsvara ”en dubblering av 

utlandsstyrkans förmåga.”1 Resonemanget är inte unikt för alliansregeringen; redan regeringen 

Persson ansåg 1999 att Sveriges förmåga att delta i internationella insatser behövde öka och 

2004 angavs målet till att samtidigt kunna delta i två större och tre mindre insatser.2 

Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten skall Försvarsmakten på 

några års sikt ha förmågan att: 

- Över tiden hålla cirka 2000 personer ur insatsorganisationen insatta, nationellt 
och internationellt samt 

- kontinuerligt delta i upp till fyra förbandsinsatser varav minst en ska 

kunna vara av bataljonsstridsgrupps storlek. 

Insatser och beredskap ska i huvudsak genomföras av ordinarie krigsförband eller 
delar av dessa förband…3 

Enligt FMUP 2011 planeras för möjligheten att nå detta mål år 2016, med 1700 personer 

utomlands (varav 100 tjänstgörande i staber, som observatörer, militärattachéer och vid skolor) 

samt 300 personer insatta nationellt. I ett exempel på hur personalen i internationella insatser 

skulle kunna vara fördelade redovisas bl.a. en insats med markförband i Afrika med 300 soldater 

från 2016, gradvis ökande till 1000 soldater 2019. I perioden 2013-2016 redovisas en ”ny insats, 

lågkonflikt” omfattande 400 soldater. Planen innebär att huvuddelen av insatsorganisationen 

nyttjas i internationella insatser under 2014-2020. Det torde vara rimligt att anta att det finns 

ett samband mellan regeringens direktiv och Försvarsmaktens ambitiösa räkneexempel.4   

1.2 Syfte och problem 
Av ovanstående tycks det således råda en god vilja till att delta i internationella insatser, men 

varför? Varför deltar Sverige i internationella insatser och varför vill man ha förmåga att delta?  

Det har vid flera tillfällen och från flera håll framförts kritik mot att målen för deltagande i en 

insats är otydliga, vilket kanske blir särskilt problematiskt när den aktuella insatsens mål inte 

definieras genom ett desired end-state utan endast ett end-date.  Betraktade isolerat kan 

målsättningarna upplevas som att konstruera en lösning innan problemet har uppstått. Vad 

avses åstadkommas kvalitativt genom att eftersträva och eventuellt uppnå ett kvantitativt mål? 

Prioriteringar och avvägningar vid utformning, planering och genomförande riskerar att bli 

mindre än optimala och i värsta fall kontraproduktiva utan insikt om de överordnade målen. 

Samtidigt omöjliggörs en rationell utvärdering; om det inte finns något påtagligt mål att mäta 

resultaten mot går det inte heller att värdera effektiviteten, vilket i sin tur påverkar 

förutsättningarna för att utveckla pågående och utforma kommande insatser. 

 

                                                             
1
 Prop.2007/08:1, Utgiftsområde 6, s.19 

2
 Prop.1999/2000:30, Prop.2004/05:5, s. 69 

3
 Regeringen (2011a), Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten, s.4.   

4
 Försvarsmakten (2010), Försvarsmaktens utvecklingsplan 2011 (FMUP 2011), bil.1, s.31-84  
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Om ovanstående resonemang är giltigt, borde det innebära att om Försvarsmaktens insatser ska 

bli effektiva (även ur ett skattebetalarperspektiv) krävs förståelse för varför de genomförs – ur 

ett svenskt perspektiv.  Uppsatsens syfte är därför att undersöka motiv för svenska 

internationella militära insatser. Avsikten är därvid att söka svar på följande frågeställning: 

- Hur motiveras svenska internationella insatser? 

Baserat på bakgrundsbeskrivningen är det rimligt att anta att det finns generella/allmängiltiga 

motiv för att delta i internationella insatser. Hur är denna generella motivbild konstruerad? På 

vilken verklighetsuppfattning baseras motiven? För att besvara frågan undersöks därför hur 

insatserna som företeelse motiveras, d.v.s. fenomenets existensberättigande om man så vill. Om 

de generella motiven är tillräckliga för att motivera en ambitionshöjning i kvantitativa termer, är 

de då även tillräckliga för att motivera enskilda insatser? Samtidigt hävdas det ofta att varje 

insats är unik. Innebär det att även motiven för att delta är unika? Ges de generella motiven 

något utrymme vid insatsspecifika beslut? Den konkreta frågan blir därför: 

- Skiljer sig de angivna motiven för insatser av olika karaktär? 

Som underlag för att besvara den andra frågeställningen bör ett antal insatser undersökas.  

Genom strategiskt urval utses för detta ändamål den FN-ledda insatsen UNIFIL (2006-2007), 

den EU-ledda insatsen EUFOR Tchad/RCA (2008) och den Natoledda insatsen OUP Libyen 

(2011). Insatserna är valda för att ge bredast möjliga underlag och i teorin göra det svårare att 

hitta gemensamma drag (grunderna för detta val utvecklas i avsnitt 3.4.2). Finns det likheter i 

hur så vitt skilda insatser motiveras kan det möjligen antyda ett mer generaliserbart svar på hur 

insatser motiveras. Uppsatsen intresserar sig således inte för specifika motiv i sig, utan som en 

del i en samlad motivbild.  

1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Internationella insatser 

Begreppet internationella insatser är varken exklusivt militärt eller tillräckligt för att entydigt 

beskriva en verksamhets omfattning, syfte eller sammanhang.  Militär personal används, enskilt 

och i förband, för att delta i internationell krishantering, freds- och säkerhetsfrämjande 

verksamhet med varierande mandat, ledning och uppgifter och i vitt skilda miljöer och 

konfliktnivåer. Samtidigt används flera olika begrepp för att beskriva samma/liknande 

verksamhet t.ex. ”internationella operationer” och ”fredsfrämjande operationer”5, 

”internationella militära insatser” och ”fredsfrämjande förbandsinsatser”6 inom ramen för 

”internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet”.7 Lagen som reglerar 

anställningsförhållanden m.m. vid internationella insatser använder följande definition:  

Med internationell militär insats [min kursivering] enligt denna lag avses verksamhet som 
Försvarsmakten bedriver i ett insatsområde utomlands i syfte att  
- avvärja risk för en väpnad konflikt,  
- hejda en pågående väpnad konflikt,  
- övervaka överenskommelser om fred och vapenstillestånd, eller  
- skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet genom humanitärt arbete i samband 

med en väpnad konflikt.8  

                                                             
5
 Försvarsmakten (2011a), Försvarsmaktens budgetunderlag för verksamhetsåret 2012, bil 1, s.15 

6
 Regeringen (2011a), Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten, s.10, s.20 (Anslag 1:2) 

7
 Försvarsmakten (2011a), bil 1, s.6 

8
 Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser, §1, st.2 
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Det vanligast förekommande uttrycket inom Försvarsmakten är dock ”internationella insatser”.9 

Inom ramen för denna uppsats används, där inget annat framgår, internationella insatser för att 

beteckna insatser med väpnad trupp utomlands. Territoriell verksamhet (insatser vars syfte är 

incidentberedskap eller försvar av Sverige) betraktas härvid som nationella insatser. Således 

omfattas inte deltagande i övningsverksamhet eller enskilda missioner (enstaka stabsofficerare, 

militärobservatörer) av sådan begränsad omfattning att riksdagens godkännande inte erfordras.  

1.3.2 Nytta, altruism och moral som analytiska kategorier 

Uppsatsen utgår, i enlighet med klassisk retorik, från två huvudtyper av motiv: nytta och moral. 

Nyttomotiven indelas därvid i egennyttiga och altruistiska motiv. Grunderna för denna indelning 

och kriterier för respektive kategori redovisas under 3.2.1 och 3.3.1, men det kan redan nu vara 

av värde att påpeka skillnaden mellan altruistiska och moraliska motiv.  

Altruism betyder osjälviskhet vilket i detta sammanhang ska tolkas som ”sådant som görs för 

någon annans skull”, d.v.s. där den direkta nyttan inte är exklusivt svensk (detta utesluter inte 

att det samtidigt kan innebära en indirekt egennytta). Moraliska motiv omfattar sådant som 

handlar om att ”ta ansvar”, moraliska skyldigheter, samt skyldigheter att leva upp till ingångna 

avtal och gjorda utfästelser. Ett annat sätt att beskriva skillnaden är att moraliska motiv syftar 

till att göra något för att det är ”rätt”, medan nyttomotiven handlar om att åstadkomma något 

nyttigt, oavsett för vem. 

1.4 Avgränsningar  
Av frågeställningens presensform följer att det är samtida motiv som eftersöks, varför de 

insatser som undersöks bör vara samtida med den gällande inriktningen. Arbetet med det nu 

gällande försvarsbeslutet kan sägas ha inletts i samband med försvarsberedningens rapport En 

strategi för Sveriges säkerhet10 vilket därmed får utgöra uppsatsens bakre tidshorisont. 

Undersökningen omfattar endast officiellt och öppet material, endast processen efter att en 

proposition lagts och endast sådana insatser som har genomförts. Att undersöka motiv i 

processen från initiativ till beslut om insats kan vara intressant, men för att undersöka den 

generella motivbilden krävs att både allmängiltiga och insatsspecifika motiv undersöks, 

analyseras och jämförs. Med det djup en sådan undersökning kräver, är det inte möjligt inom 

ramen för denna uppsats att undersöka mer än en insats och då faller möjligheten att 

generalisera. Försvaret är ett politikområde som i flera avseenden inte liknar något annat, t.ex. 

när det gäller omfattningen av planering, samt samarbete och informella kontakter mellan 

Försvarsmakten och Försvarsdepartementet. Detta gör att en djupare undersökning ställer helt 

andra krav än vad som är möjligt inom ramen för denna uppsats.11
 

Att även undersöka hur ett antal beslut att inte delta i en insats motiverades hade troligen gett 

ett bättre resultat, men det kräver en helt annan undersökning. En förfrågan från FN eller Nato 

om att delta i en insats föregås normalt av informella kontakter, vilket innebär att det kanske 

inte finns några skriftliga kvarlevor av ett icke-beslut.12 

 

                                                             
9
 Påståendet baserat på Försvarsmaktens årsredovisningar och budgetunderlag 2012-2013 

10
 Ds 2006:1, En strategi för Sveriges säkerhet 

11
 SOU 2005:92, Styrningen av insatsförsvaret, s.14-19, 54-59, 70 

12
 SOU 2000:74, Rekryteringsutredningen: Att verka för fred - ett gemensamt fredscentrum i Sverige, s.65 
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1.5 Disposition  
För att besvara den primära forskningsfrågan (Hur motiveras svenska internationella insatser?) 

används kvalitativ textanalys och komparativ metod. Uppsatsen inleds med en litteraturöversikt 

(kapitel 2), vars syfte är att ge en översikt över hur säkerhetspolitik kan studeras och diskutera 

samtida multilateralt säkerhetssamarbete ur ett småstatsperspektiv. Dessutom ges en bakgrund 

till internationella insatser.  

Kapitel 3 ägnas åt att beskriva metod och material. Frågeställningen analyseras och därefter 

beskrivs val och utformning av metod och analysverktyg. Här beskrivs även kortfattat grunderna 

i de delar av klassisk retorik som används som utgångspunkt för analysen. Slutligen redovisas 

skäl för val av insatser samt material. 

I kapitel 4 utvecklas att uppsatsen utgår från att svenskt deltagande i internationella insatser 

både motiveras i allmänhet (Sverige bör kunna, och bör, delta) och vid insatsspecifika beslut. 

Avsikten i detta kapitel är att skapa en tydligare bild av de generella motiven för svenskt 

deltagande i internationella insatser. Detta genomförs genom att inledningsvis diskutera den 

säkerhetspolitiska bakgrunden och därefter försöka utröna vilken verklighetsuppfattning som 

ligger till grund för den förordade politiken. Därefter undersöks vilka explicita, allmängiltiga 

motiv som förs fram, vilka slutligen används för att utveckla analysverktyget som används för 

att i kapitel 5 undersöka och jämföra de insatsspecifika motiven.  

Efter att ha beskrivit metoden för analys av insatsspecifika motiv undersöks tre insatser: UNIFIL 

(2006-2007), EUFOR Tchad/RCA (2008) och OUP Libyen (2011). Resultatet av den genomförda 

granskningen analyseras genom att bl.a. jämföra motiv för insatser av olika karaktär och i övrigt 

försöka identifiera eventuella mönster. Därefter sammanfattas resultatet. 

Uppsatsens avslutande kapitel 6 ägnas åt att diskutera resultatet och värdet av genomförd 

studie varvid även brister och förtjänster i undersökningen påpekas. Slutligen diskuteras tankar 

kring möjlig fortsatt forskning. 
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2 Teori  

2.1 Litteraturöversikt 
Ämnet är inte helt igenom jungfrulig mark; enligt Ångström är tidigare forskning avseende 

svenska internationella insatser ”förhållandevis omfattande”, varvid tolkningar ur ett 

instrumentellt perspektiv ”med fog [kan] kallas för den dominerande ansatsen”13 (denna 

uppfattning delas av Matlary14). Att döma av referenslistan i Ångströms bokavsnitt är dock 

denna forskning utförd före det senaste försvarsbeslutet (huvuddelen är publicerad 2006 eller 

tidigare) och/eller med annan fokus än föreliggande uppsats.  

Om säkerhetspolitik, fredsfrämjande insatser och fredsfrämjande insatser som del av 

säkerhetspolitik finns mycket skrivet. Ofta syftar forskningen till att, direkt eller indirekt, öka 

effektiviteten i världssamfundets insatser men sällan (aldrig?) berörs hur den enskilda 

nationens bidrag bör vara utformat eller vad som bör styra detta. Insikt om motiven för 

deltagande bör vara en del i att fylla detta tomrum.  

De tidsmässiga begränsningarna för genomförandet av denna uppsats (i praktiken 8 veckors 

arbetstid) medger inte en tillfredsställande inventering av forskningsläget. Samtidigt förtjänar 

det att påpekas att ämnet inte bara berör säkerhetspolitik; enligt regeringen är internationella 

insatser ”en integrerad del av svensk säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik” med nära 

knytningar till handels-, bistånds- och utvecklingspolitiken.15 Att området dessutom kan 

påverkas av inrikesfrågor, näringspolitik (inte minst avseende försvarsindustri) och partipolitik 

bidrar till komplexiteten.16 

Med reservation för att något väsentligt bidrag kan ha missats, bedöms undersökningen vara 

relevant, dels eftersom problemet inte tidigare angripits på det sätt som avses här, dels eftersom 

de svar som tidigare givits inte upplevs vara tillfyllest. Framförallt tycks det som att man sällan 

nöjer sig med att leta insikter, tendenser och mönster, utan i stället tycks argument för den ena 

eller andra förklaringsmodellen eller ”jakten på paradigmskiften” (statsvetenskapens Graal?) stå 

i centrum. Även om dessa påståenden skulle vara felaktiga, förtjänar frågan ett uppdaterat svar 

och kanske ett nytt perspektiv/nya ögon. Strävan är därvid att i möjligaste mån hörsamma 

Engelbrekts uppmaning om ”ett visst mått av korsbefruktning mellan pragmatisk-rationella och 

kritisk-konstruktivistiska ansatser”.17 

Som grund för det fortsatta arbetet kommer två relativt nyutgivna texter (2009-2010) att 

behandlas: Janne Haaland Matlarys bok European Union Security Dynamics och Jan Ångströms 

Försvarsmaktens internationella insatser. Ångström används eftersom han explicit behandlar 

svenska internationella insatser och gör så inom ramen för en antologi om svensk 

säkerhetspolitik. Matlary har inte Sverige eller småstatsperspektivet som fokus, men behandlar 

vad som driver multinationellt samarbete avseende insatser i allmänhet och inom EU/GSFP i 

synnerhet, vilket är den arena som enligt regering och riksdag har ”en särställning i den svenska 

                                                             
13

 Jan Ångström (2010), Försvarsmaktens internationella insatser, s.171 
14

 Janne Haaland Matlary (2009). European Union Security Dynamics - In the New National Interest, s.76 
15

 Samverkan och/eller ”närmare” knytningar mellan politikområdena berörs bl.a. i Skr.2007/08:51, s.3-5, 

Utrikesdeklaration 2008 (m.fl.) 
16

 Jan Joel Andersson (2009), ”Försvarsindustrins säkerhetspolitiska roll: från hårt stål till mjuk makt?” UI 

Occasional Papers No 24. Stockholm: Utrikespolitiska Institutet. 
17

 Kjell Engelbrekt (2010), Svensk säkerhetspolitik I Europa och världen, s.24 
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utrikes- och säkerhetspolitiken.”18. Genom att hon diskuterar ”de tre storas” (England, 

Frankrike, Tyskland) förhållande till övriga medlemsstater och drivkrafter avseende GSFP ges 

indirekt ett användbart perspektiv för denna uppsats. 

2.2 Säkerhetssamarbete ur ett småstatsperspektiv  
Matlary menar, inspirerad av Köpenhamnsskolan, att säkerhetspolitiken genomgår en avsäker-

hetisering och att när det militära maktmedlet används, handlar det nästan undantagslöst om 

“optional wars” (eller för att använda Williams beskrivning: ”wars of choice to help achieve 

liberal policy objectives rather than wars of survival”19). Ironiskt nog är det trots en ökad 

politisering ett politikområde man inte vinner val på (kanske snarare tvärtom). Det finns således 

ett behov av att dela skuld, risk och kostnader, vilket EU och Gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken (GSFP, t .o. m. 2009 benämnd ESFP) erbjuder en möjlighet för, för både stora 

och små stater.20 

Enligt Matlary är den förändrade hotbilden den väsentligaste drivkraften, men även ekonomi 

påverkar. Staterna är i dubbel bemärkelse inte förmögna (p.g.a. drastiskt minskade 

försvarsbudgetar och militär kapacitet) att hantera de nya hoten på egen hand och tvingas 

därför samarbeta avseende både förmågor och insatser. Dagens västerländska stater har få 

exklusiva säkerhetsintressen; eftersom de nya hoten (och fienderna) är gemensamma, blir 

konsekvensen att ”[m]ultilateral security action is in their true national interest.”21 

Matlary hävdar vidare att små stater behöver multilateralt samarbete i betydligt större 

utsträckning än stora, och genom medlemskap i EU erhålls insyn och inflytande genom att vara 

en del av den näst största västerländska makten efter USA. Sverige (och Finland) deltar enligt 

Matlary i EU-insatser i syfte att vinna inflytande i EU:s säkerhetspolitik. Att inte delta skulle vara 

att ge upp möjligheten till inflytande eftersom den som inte bidrar, räknas inte (gäller såväl EU 

som Nato). Att delta i internationella insatser har således blivit ett oeftergivligt krav, snarare än 

en valmöjlighet. Små stater är sammantaget beroende av att tillhöra en ”allians” för att klara av 

sin säkerhet.22 

Matlary påpekar att endast NATO klarar av högintensiv krigföring, medan endast EU kan ta 

ansvar för insatser som kräver alla maktmedel (eller, för att använda utrikesminister Bildts 

terminologi, fredsinstrument23); ekonomiska, politiska och militära.24 Samtidigt har det militära 

verktyget blivit ”normaliserat”, vilket innebär att det å ena sidan är lättare att använda, men å 

andra sidan svårare att motivera att det ska användas – eftersom insatserna inte är existentiella. 

Matlary redovisar en kortare översikt över analyser av GSFP ur realistiska respektive 

konstruktivistiska perspektiv. Hon konstaterar att ett realistiskt perspektiv tar intressen som 

utgångspunkt för säkerhetspolitisk analys, medan ett konstruktivistiskt studerar förändringar i 
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intresse. Den senare skolan menar att “political interaction in the EU leads to changes in security 

identities, and therefore in interests.”25 Ett liknande resonemang förs av Ångström nedan. 

Avslutningsvis återges Manners postulat om EU som normativ makt, vilket innebär att ”it 

promotes gender, equality, sustainable peace, social freedom, consensual democracy, human 

rights, social solidarity, rule of law, inclusive equality, good governance and solidarity”26 snarare 

än att spänna de militära musklerna. Formuleringen är intressant, eftersom den motsvaras av de 

värden som prioriteras i svensk säkerhetspolitik (se vidare avsnitt 4.1 och 4.3.2).  

2.3 Intresse eller identitet? 
I Försvarsmaktens internationella insatser analyserar Jan Ångström trender i svenska militära 

insatser. Analysen görs inledningsvis ur ett rationalistiskt perspektiv (traditionell strategisk 

tolkning som betonar intresse som drivkraft och betraktar det militära maktmedlet 

instrumentellt), för att därefter kontrasteras med ett konstruktivistiskt dito.27 

Som bakgrund används bl.a. ett historiskt exempel på svensk militär intervention utomlands: 

deltagandet i det trettioåriga kriget. Ångström hänvisar till Ringmars uppfattning att Sveriges 

motiv för detta inte primärt var att skydda nationen mot yttre hot, utan snarare för att leva upp 

till självbilden som ”protestantismens ledande makt”. Oavsett huruvida det är relevant att 

jämföra med en enväldig monarks bevekelsegrunder, blir följdfrågan om dagens svenska 

internationella insatser är ”till för att bekräfta vår identitet eller gynna våra intressen?”28  

Ångström beskriver ett antal trender avseende svenska militära internationella insatser. Han 

menar bl.a. att Sverige efter kalla krigets slut i högre utsträckning deltar i internationella 

insatser, och hänvisar även till Jakobsen29 som menar att de nordiska länderna efter kalla krigets 

slut har ”rört sig ifrån den klassiska FN-modellen dominerad av opartiskhet, samtycke och icke-

våld mot en mer tvingande ansats att använda militär makt”.30 Trenderna förklaras i detta 

avsnitt som sprungna ur nationella intressen.  

Med utgångspunkt från teoribildningen kring strategisk kultur diskuteras därefter hur de 

svenska insatserna skulle kunna förstås utifrån normer och identitet snarare än nationella 

intressen. Den strategiska kulturen anses bestå av, eller kanske snarare bära, ”en uppsättning 

föreställningar och normer om vem, hur, med vilken rätt och för vilka syften som användningen 

av militär makt anses legitim.”31 Kulturen – identiteten – påverkar beslutsfattande genom att 

begränsa vilka handlingsalternativ en aktör kan föreställa sig (och indikera vilka av dessa som är 

eftersträvansvärda) samt (indirekt) genom att ”bidra till hur en strategisk situation förstås” och 

”genom att forma de organisationer som är tänkta att hantera ett givet problem.”32 Enligt 

Ångström skapas identiteten i ett socialt sammanhang, formad av den egna självbilden och 

andras bild av en själv, vilket innebär att en aktör kan påverka sin identitet – men inte ensam 

avgöra den.33  
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Är det lämpligt, eller ens möjligt, att tillämpa ett dylikt resonemang– med begrepp från sociologi 

och psykologi – på en stat? Är stater i allmänhet, och Sverige i synnerhet, tillräckligt homogena 

för att kunna anses ha en tillräckligt koherent självbild för att medge den att fungera som 

analysenhet? Ångström menar att man kan ”betrakta den strategiska kulturen som ett resultat 

av förhandling och avvägning mellan olika eliter […] men också internationella aktörer och de 

normer som sprids internationellt.”34 Om detta stämmer, torde en stats kultur påverkas av vilka 

andra stater och organisationer man ”umgås med”, och i så fall är det kanske naturligt om den 

svenska synen på internationella insatser förändrats sedan inträdet i Partnerskap för fred (PFF) 

1994 och Europeiska Unionen (EU) 1995.  

2.4 Teoretisk utgångspunkt 
Som avslutning för Ångström ett resonemang kring huruvida det ena eller andra perspektivet är 

att föredra när man söker begripliggöra de angivna trenderna eller om de rentav går att 

kombinera. Ångström tar inte explicit ställning i detta avseende, men menar bl.a. att resultatet 

visar att det förefaller vara möjligt ”att enskilda data går att tolka på flera sätt.”35  En möjlighet 

som förbises är att den strategiska kulturanalysen kan vara bristfällig: att det helt enkelt inte är 

lämpligt att först extrahera en bild av den svenska strategiska kulturen ur ett beteende, i syfte 

att begripliggöra samma beteende, för att därefter hantera upplevda avvikelser från det 

förväntade med att hävda att samma kultur har förändrats och därigenom möjliggör det 

förändrade beteendet. Oaktat detta tillför det konstruktivistiska perspektivet flera väsentliga 

insikter, inte minst genom kritiken mot ett renodlat rationalistiskt eller instrumentellt synsätt.  

Att välja bort möjligheten att rådande normer skulle kunna påverka vad som uppfattas som 

problem och vad som är acceptabla handlingsalternativ är det samma som att välja bort 

möjligheten att förstå ett skeende. Av samma anledning kan man inte bortse från möjligheten att 

ordval (nyanser, eufemismer) och andra språkliga konstruktioner kan användas för att mer eller 

mindre subtilt anpassa beskrivning av sakförhållanden på ett mer eller mindre fördelaktigt sätt, 

och därigenom påverka hur omvärlden tolkas. 

Uppsatsens utgångspunkt är att det inte bara går att kombinera rationalism och konstruktivism, 

utan att det är nödvändigt att nyttja flera perspektiv för att få en bättre förståelse för ett ämne. 

Vi behöver förstå vad det är vi skapar oss en förståelse av, och för att möjliggöra det måste vi 

först beskriva och förklara det vi vill förstå. Med en konstruktivistisk ansats betonas normer och 

beslutsfattarens föreställningsvärld, vilket är faktorer som svårligen kan bortses från vid analys 

av motiv för ett beteende. Att perceptionen av verkligheten påverkas av vår förförståelse torde 

vara okontroversiellt, och med en uppfattning om vilken verklighetsuppfattning som ligger till 

grund för politiken borde analysen av motiven underlättas.36 Undersökningen kommer därför 

inledningsvis att försöka extrahera och synliggöra den verklighetsuppfattning som 

beslutsfattarna upplevs basera den förda politiken på. Härvid kommer ovan redovisad litteratur 

att användas som stöd för såväl analys som systematisering av utsagor om verkligheten, 

orsakssamband o.s.v.    
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3 Metod och material 
För att besvara den primära forskningsfrågan (Hur motiveras svenska internationella insatser?) 

används kvalitativ textanalys. Inledningsvis analyseras frågeställningen och därefter beskrivs 

val och utformning av metod och analysverktyg.  

3.1 Inledning – vad ska undersökas? 
Syftet är att undersöka hur Sveriges militära internationella insatser motiveras. Hur-frågan 

döljer ett flertal andra frågor som behöver utvecklas för att kunna angripa problemet; det har 

betydelse vad som motiveras, vem som gör det, när det görs, var det görs och varför det görs.37  

Att det är svenska militära internationella insatser som är svaret på vad-frågan kan tyckas 

oproblematiskt, inte minst eftersom det framgår av uppsatsens titel och syfte, och dessutom har 

definierats ovan (avsnitt 1.3, Centrala begrepp). Det finns dock en väsentlig nyansskillnad: det är 

inte primärt själva insatsen som motiveras, utan det svenska deltagandet i insatser överlag eller 

i en specifik insats (vilken normalt redan är beslutad och utformad av andra aktörer). Även om 

det är långt från oviktigt får således motiveringen av själva insatsen (i det här sammanhanget) 

ses som underordnad. 

Nästa delfråga är vem som motiverar, d.v.s. vems motiv är det som ska undersökas? Som 

problemet är formulerat, och med beaktande av rådande lagstiftning,38 är det uppenbart att det 

primärt är regeringens (i vid bemärkelse) motiv som avses. Med hänsyn till hur besluts-

processen är utformad berörs dock även riksdagen (främst försvars- och utrikesutskott), samt 

till del myndigheten Försvarsmakten. En ytterligare central aktör är Försvarsberedningen. Även 

om ledamöterna formellt utses av regeringen är försvarsberedningar/försvarsutredningar av 

tradition parlamentariskt sammansatta (under mandatperioden 2006-2010 ingick vardera en 

representant från samtliga riksdagspartier). Metoden uppges vara ett led i att skapa bredast 

möjliga överenskommelser om försvars- och säkerhetspolitiken, vilket dels syftar till att medge 

långsiktighet i försvarsplaneringen, dels till att internationellt öka trovärdigheten för den förda 

politiken.39  

Svaret på frågan varför är, helt enkelt, för att besvara frågan ”varför”, d.v.s. motivera eller 

försvara den förda eller föreslagna politiken – underförstått i förhållande till andra alternativ 

(t.ex. att göra inget) – samt föregripa eller bemöta kritik/motargument och därvid även skapa 

acceptans för de konsekvenser politiken kan medföra. Nyttan eller värdet ska således uppfattas 

överstiga risker och kostnader. 

När – i vilka sammanhang – förs motiven fram? Inom ramen för denna uppsats är de relevanta 

tillfällena när förslag och beslut presenteras eller försvaras, såväl avseende övergripande 

inriktning som avseende budgetfrågor och enskilda insatser, när debatt uppstår eller när det av 

annan anledning upplevs befogat att försvara eller framhäva förtjänsterna med den förda 

politiken. Eftersom resurserna för att kunna genomföra internationella insatser (d.v.s. 

Försvarsmakten) produceras och vidmakthålls även när de inte är insatta, kan det tänkas att 
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förmågan (och därtill förknippade kostnader) behöver motiveras även i andra sammanhang än i 

samband med beslut om deltagande.  Av ovanstående följer att svaret på var det eftersökta 

stoffet står att finna är i propositioner (försvarsbeslut, budgetpropositioner, insatsdeltagande), 

utskottsbetänkanden, försvarsberedningens rapporter, regeringsskrivelser, regerings-

/utrikesdeklarationer, debattartiklar och tal.  

Ett syfte med motiveringarna är således att övertyga, varvid det möjligen kan vara lämpligt att 

pröva den klassiska retorikens verktyg för att analysera de angivna motiven. Vem ska övertygas? 

Enligt grundlagen40 krävs riksdagens medgivande för att regeringen ska kunna sända väpnad 

trupp till en internationell insats (såvida det inte redan finns en av riksdagen beslutad lag eller 

godkänd överenskommelse som medger det), men med hänsyn till den ökade politiseringen av 

ämnet är även väljare och opinionsbildare troliga målgrupper att övertyga.41 

3.2 Hur undersöka? 

3.2.1 Redan de gamla grekerna…  

Enligt retorikprofessorn Kurt Johannesson var Gustav II Adolf utbildad i retorik och fattade 

beslut i viktigare frågor efter att ha använt retoriska metoder under riksrådets sammanträden. 

Argument för och emot skulle vägas mot varandra och det skulle beaktas om en sak var ”rättvis, 

hedersam, nyttig och möjlig”. Retoriken användes bl.a. inför beslutet om att delta i trettioåriga 

kriget eftersom denna metod ansågs vara ”det mest effektiva sättet att analysera en fråga […] 

och samtidigt utforska hur detta beslut sedan kunde försvaras inför allmänheten.”42 

Enligt Aristoteles är retorik ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att 

övertyga”43 och eftersom – vilket konstaterades ovan – ett av syftena med motiveringarna i 

propositioner och andra politiska texter är att övertyga, vore det lämpligt att analysera dem med 

hjälp av den klassiska retorikens verktyg.  

Den retoriskt eller filosofiskt skolade läsaren noterar att föregående stycke var en syllogism. För 

att underbygga slutsatsen (lämpligt att använda retorisk analys) presenterades två premisser: 

först en översats som kan tyckas allmängiltig (retorik är konsten att övertyga) och därefter en 

undersats som inte nödvändigtvis är lika universell (propositionens syfte är att övertyga). 

Tanken är att om man accepterar premisserna måste man också acceptera slutsatsen (deduktiv 

slutledning).44 Det är dock, enligt Aristoteles, inte nödvändigt att redogöra för självklarheter; en 

allmänt vedertagen premiss kan anses underförstådd i argumentationen och därför utelämnas. 

En sålunda ofullständig syllogism kallas entymem.45  

För att övertyga någon är argumentationen (logos) central, men även att uppfattas som 

trovärdig (ethos) eller genom att spela på känslor (pathos) kan bidra.46 Argument kan enligt 

Johannesson delas in i två huvudtyper: nyttans och moralens. Politiskt är det legio att vädja både 
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till plånboken (nytta) och hjärtat (moralen), faktorer som redan Gustav II Adolf beaktade inför 

dåtida ”internationella insatser.”47 Är det fortfarande så?  

Operationalisering av nyttomotiv och moraliska motiv utvecklas nedan. För att (måhända 

övertydligt) understryka kopplingen mellan detta avsnitt och teorikapitlet påpekas analogierna 

mellan dikotomierna nytta/moral, realpolitik/idealism och intresse/identitet.  

3.2.2 Metodologiska utgångspunkter 

Det är rimligt att anta att det är skillnad på hur insatserna motiveras och vad som är de egentliga 

motiven för att delta i en insats. Att analysera motiveringar (argument, skäl och stöd för 

förslaget) torde vara enklare än att komma åt samtliga aktörers bakomliggande motiv 

(drivkrafter, bevekelsegrunder).48  

Om politik är att vilja, för att citera Olof Palme, så är realpolitik att kompromissa. Sannolikt är 

både politiken och hur den motiveras oftast ett resultat av kompromisser, inom och mellan olika 

politiska grupperingar. Bakom de enskilda ståndpunkter som utgör kompromissens 

ingredienser kan det finnas varierande ontologiska perspektiv och prioriteringar. Staten är inte 

någon enhetlig (rationell) aktör, och det torde inte heller vara fruktbart att uteslutande använda 

en modell som utgår från det.  

Mot bakgrund av de i inledningen återgivna kvantitativa målen, samt Matlarys påstående om att 

det militära verktyget har normaliserats, konstateras att internationella insatser är en företeelse 

som inte bara diskuteras i samband med eventuellt deltagande i specifika insatser, utan även 

som allmän företeelse. Det borde således finnas generella motiv, varvid det återstår att 

undersöka vilka de är och vilka ontologiska premisser (utsagor om verkligheten) de baseras på, 

samt huruvida insatsspecifik motivering skiljer sig från den generella.  

3.3 Genomförande  
Undersökningen görs i flera steg. Först utforskas den generella motivbilden, d.v.s. hur insatserna 

motiveras som företeelse. Med detta resultat som grund utformas det analysverktyg som 

används för att undersöka insatsspecifika motiv. Slutligen analyseras resultatet genom 

komparativ metod. 

3.3.1 Undersökning av generella motiv 

Med utgångspunkt från retorikavsnittet ovan, undersöks den generella motivbilden på två sätt; 

dels vilken verklighetsuppfattning man ger uttryck för, dels vilka motiv som förs fram.  

Verklighetsuppfattningen, perspektivet, studeras genom att söka efter grundantaganden, utsagor 

om verkligheten och orsakssamband i centrala dokument. Kvalitativa data måste organiseras, 

vilket görs genom att inledningsvis tillämpa öppen kodning, varvid analysenheterna (utsagorna) 

iterativt kategoriseras baserat på sina egenskaper. Därefter bearbetas materialet i syfte att 

upptäcka ”återkommande teman eller kopplingar mellan de enheter och kategorier som träder 

fram.”49 Resultatet av detta presenteras under avsnitt 4.2 (Det svenska perspektivet).  
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Därefter undersöks vilka motiv som förs fram. Inspirerad av de gamla grekerna kategoriseras 

dessa som endera av de två huvudtyperna av motiv: nytta eller moral.  Inom respektive motivtyp 

tillämpas även här öppen kodning. Analysenheterna (motiven) kategoriseras därefter baserat på 

sina egenskaper. För nyttomotivens söks egenskaperna Nytta för vem och i vilket avseende, 

medan de moraliska motiven omfattar sådant som handlar om att ”ta ansvar”, moraliska 

skyldigheter, samt skyldigheter att leva upp till ingångna avtal och gjorda utfästelser. Till de två 

kategorierna skall även föras motiv som kan härledas från Gustav II Adolfs kriterier, samt 

ytterligare några exempel inspirerade av eller hämtade från retorikprofessor Johannesson:50 

Tabell 1: Kriterier för kategorisering av analysenheter 

Nytta Moral 
Nytta för vem, i vilket avseende Ta ansvar  

Moraliska skyldigheter  
Skyldighet att leva upp till ingångna avtal och gjorda utfästelser 

Nyttigt, möjligt Rättvist, hedersamt 
”Det är lätt” 
 
Är det: 
- Säkert? 
- Nödvändigt? (Behövs det?) 

”Det är rätt” 
 
Vad säger: 
- Heder och ära? 
- Lagar och förordningar? 
- Våra plikter mot andra, framtiden (o.s.v.)? 
- Vårt samvete, vår känsla för det rätta? 

  

Under insamlingen av data tillförs även en kategori ”Övrigt”, vars syfte är att samla upp sådant 

som upplevs vara signifikant för motivbilden, men inte entydigt eller omedelbart motsvaras av 

varken perspektivet, nytta eller moral, samt att notera eventuella förbehåll och villkorade motiv. 

3.3.2 Undersökning av insatsspecifika motiv 

Undersökning av de insatsspecifika motiven görs med utgångspunkt från resultatet av före-

gående steg: 

- Förekommer de tidigare utvecklade motivkategorierna i insatsspecifika sammanhang?  

- Tillkommer ”nya” motiv? 

- Görs det utsagor om verkligheten som avviker från eller förstärker den generella motiv-

bildens perspektiv?  

För att möjliggöra analys sorteras och kodas förekomsten enligt tabell 2. Närmare beskrivning 

av metod för undersökning och analys av insatsspecifika motiv återfinns under avsnitt 5.1. 

3.3.3 Komparativ analys 

För analysen tillämpas komparativ metod, baserat på en sammanställning av resultatmatriser 

enligt tabell 2. Med den generella motivbilden som ”måttstock” jämförs hur specifika insatser 

motiveras. Avsikten är härvid att resultatmatrisen ska fungera som en grafisk översikt och 

utgångspunkt, i syfte att söka mönster, gemensamma drag och skillnader avseende motiv och 

perspektiv. Analysen förväntas därvid ge fördjupad insikt om den samlade motivbilden.  
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Tabell 2: Analysverktyg – princip (matris för inventering av motivförekomst) 

 Förekomst 
 Text 1 (T1) T2 T3  …    Tn 
Nyttomotiv 

- Nytta för X 
avseende… 

- Nytta för Y 
avseende… 

- Nytta för Z 
avseende… 

 
(Kodning av förekomst av motiv: 
(tomt)= intet 
I =  Indirekt/vagt 
D = Direkt/tydligt 
 

Exempel: 
 

  
 
I 
 

D 

 

Moraliska motiv 
- Ansvar att… 
- Skyldighet… 
- Enligt avtal… 

 
(Kodning av förekomst enligt ovan) 
 

Exempel: 
D 
  
I 

 

Tillkommande motiv  
- Ansvar att… 
- Nytta för … 
 

 
(Eventuella motiv som inte omfattas av de 
generella motiven förtecknas och kodas) 

Exempel: 
D 
I 

 

 

Övrigt (Avvikelser från ”perspektivet”, samt  
annat anmärkningsvärt noteras) 

  

 

3.4 Material  

3.4.1 Material för undersökning av generella motiv 

För att identifiera generella motiv för svenskt deltagande i internationella insatser bör 

överordnade, strategiska och policyetablerande dokument av icke-kortsiktig art undersökas. 

Urvalet baseras på att försöka etablera den aktuella motivbilden. Analysen av generella motiv 

baseras därför huvudsakligen på det senaste och ännu gällande försvarsbeslutet,51 inklusive 

utskottsbetänkanden och försvarsberedningens rapporter inför detta,52 samt regeringens 

Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande 

verksamhet.53 

De förstnämnda dokumenten är valda eftersom de, i enlighet med officiell svensk tradition, är 

beslutade i relativ enighet över block- och partigränserna och därvid torde dess huvuddrag 

kunna förutsättas vara tämligen långsiktigt stabila även vid förskjutningar i regeringsunderlaget. 

Även om det finns skilda uppfattningar i vissa sakfrågor (avseende t.ex. närmande eller 

fjärmande från Nato) är man ”enig om huvuddragen i rapporten”54 och försvarspropositionen 

utgår i stora delar från Försvarsberedningens förslag, vilket inte får anses otypiskt.55 Det finns 

en sedan länge uttalad ambition att det ska uppfattas som att det råder enighet och kontinuitet i 

försvars- och säkerhetspolitiken, där 1965-68 års försvarsutredning utgör ett undantag.56  

Regeringens Nationell strategi… får anses vara central eftersom den ”har ett långsiktigt 

perspektiv” och ”ska ge en övergripande vägledning för svenskt agerande i internationell freds- 
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och säkerhetsfrämjande verksamhet.”57 Flera av de ställningstaganden som redovisas gavs det 

uttryck för redan i budgetpropositionen för 2008.58Dessutom är strategin näppeligen utarbetad i 

ett vakuum, utan snarare påverkad av både arvet (praktisk/muntlig doktrin, interna 

promemorior), försvarsberedningens pågående arbete, underlag från försvarsmakten och det 

kommande försvarsbeslutet. Det är således rimligt att anta att strategin var avsedd att kunna 

accepteras även av partier utanför regeringskretsen – och att den därmed får tjäna som 

vägledande även för denna analys, tillsammans med de angivna parlamentariskt bredare 

dokumenten.  När skrivelsen behandlades av ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott, 

framfördes dock kritik mot strategin. Utskottet ansåg att strategin borde vara tydligare för att 

kunna användas som substantiellt underlag för Försvarsmaktens och övriga berörda myndig-

heters planering, samt för riksdagens uppföljning och beredning av uppdragen. Oppositionens 

motioner i samband med behandlingen av skrivelsen rörde bl.a. huruvida ambitionsökningen 

var realistisk, och även utskottet som helhet kommenterar att ambitionen är hög.59 

För att komplettera och verifiera bilden används även samtida och senare års budget-

propositioner, utskottsbetänkanden, regleringsbrev, regerings-/utrikesdeklarationer, samt ett 

urval av tyngre debattartiklar och viktigare tal. 

3.4.2 Urval – insatser att undersöka 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sveriges deltagande i internationella insatser motiveras. 

Ämnet är företeelsen i allmänhet och frågan bör därför besvaras i generella termer och inte 

endast avseende en specifik insats. Det är dock inte tillräckligt att endast studera deklarationer 

om politikens inriktning; motiveringar inom ramen för det faktiska handlandet behöver 

undersökas för att belysa policyns räckvidd – samtidigt som det inte är tillfyllest att endast 

undersöka handlandet. Av frågeställningens presensform följer att det är samtida motiv som 

eftersöks, varför de insatser som undersöks bör vara samtida med den gällande inriktningen. 

Arbetet med det nu gällande försvarsbeslutet kan sägas ha inletts i samband med försvars-

beredningens rapport En strategi för Sveriges säkerhet60 vilket därmed får utgöra uppsatsens 

bakre tidshorisont. Ramarna för denna uppsats är begränsade i tid och rum (antal ord), vilket 

inte medger att samtliga insatser behandlas. Samtidigt är det av värde att inte endast undersöka 

material från en regering och inte endast en typ av insats. För att nå tillräckligt djup i analysen 

av de insatsspecifika motiven krävs således att ett urval sker. Urvalskriterier för att få tillräcklig 

bredd i materialet är således att välja: 

- Insatser från regeringen Persson 2002-2006, samt från regeringen Reinfeldt 2006-2010 

och 2010-2014. 

- Insatser med mark-, sjö- och luftstridskrafter. 

- Insatser under FN-, EU- och Natoledning. 

- Insatser före, i samband med och efter fastställande av försvarsbeslutet och 

motsvarande gällande publicering av regeringens Nationell strategi för… 

Dessutom bör de insatser som undersöks ha behandlats i riksdagen mer än en gång (d.v.s. för-

längts bortom riksdagens inledande medgivande) för att sålla bort eventuella engångsmotiv. 

Genom strategiskt urval utses den FN-ledda insatsen UNIFIL (2006-2007), den EU-ledda 
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insatsen EUFOR Tchad/RCA (2008) och den Natoledda insatsen OUP Libyen (2011), vilka 

sammantaget uppfyller samtliga kriterier enligt ovan. 

3.4.3 Material för undersökning av insatsspecifika motiv 

För att undersöka insatsspecifika motiv används huvudsakligen de propositioner som ligger till 

grund för en insats. Dessa kompletteras i förekommande fall med utskottsbetänkanden, 

eventuella omnämnanden i regerings-/utrikesdeklarationer, samt pressmeddelanden/nyhets-

brev och debattartiklar i samband med behandling av propositionen. Jämförelse sker dock 

endast mellan texter av samma typ. 

3.4.4 Om materialet 

Propositioner är inte enbart till för att övertyga, de fyller flera funktioner, varav följande bör 

nämnas här: 

- Syftesbeskrivande: fastslår mål och riktlinjer för vad som ska åstadkommas och därmed 

underlag för regeringens återredovisning till riksdagen. Härigenom blir den beslutade 

propositionen även grund för riksdagens uppföljning av regeringens åtaganden.  

- Beskrivande: beskriver grunder för förslaget (legala grunder, lägesbeskrivning o.s.v.)  

- Återredovisning (i tillämpliga fall och delar) av vad som tidigare gjorts. Redovisning av 
internationella insatser görs även i budgetpropositionerna. 

- Argumenterande text: övertyga om slutsatsers giltighet och förslagets lämplighet.  

 Material i form av propositioner och försvarsberedningens rapporter är ur denna uppsats 

perspektiv att betrakta som primärkällor. På det sätt de används i uppsatsen uppfyller de kraven 

på äkthet, tidssamband och oberoende.61 Däremot finns det viss anledning att vara kritisk 

avseende hur fakta och argument väljs ut och presenteras. Eftersom texterna till del är avsedda 

att övertyga, torde det som inkluderas i en proposition vara avsett att stödja förslaget. 

Därigenom blir argumenteringen mer eller mindre automatiskt tendentiös.62 Att detta är ett 

rimligt antagande stöds av det faktum att de studerade propositionerna i princip inte redovisar 

några nackdelar. De hot och risker som omnämns berör endast insatt trupp – inga strategiska 

eller politiska risker behandlas.  

  

 

  

                                                             
61

 Torsten Thurén (2007), Källkritik 
62

 Rolf Ejvegård (2005), Argumentationsanalys, s.59 



Sid 18(45) 
 

4 Generella motiv för deltagande i internationella insatser 
Uppsatsen utgår från det faktum att svenskt deltagande i internationella insatser både motiveras 

i allmänhet (Sverige bör kunna, och bör, delta) och vid insatsspecifika beslut. Avsikten i detta 

kapitel är att skapa en tydligare bild av de generella motiven för svenskt deltagande i 

internationella insatser. Detta genomförs genom att inledningsvis översiktligt diskutera den 

säkerhetspolitiska bakgrunden och därefter försöka utröna vilken verklighetsuppfattning som 

ligger till grund för den förordade politiken. Därefter undersöks vilka explicita, allmängiltiga 

motiv som förs fram, vilka slutligen används för att utveckla analysverktyget som används för 

att undersöka de insatsspecifika motiven.  

4.1 Säkerhetspolitisk bakgrund  
I försvarsberedningens rapport Försvar i användning63 uttrycks det att ”[f]örsvarspolitiken är en 

integrerad del av Sveriges politik för säkerhet och det militära försvaret utgör ett nödvändigt 

instrument för att uppnå målen för vår säkerhet.”64 Vilka är målen? I försvarsberedningens 

rapport En strategi för Sveriges säkerhet65  föreslogs att målen för svensk säkerhet skulle 

uttryckas på tre plan, vilket senare upprepades i rapporten Säkerhet i samverkan66  och slutligen 

fastställdes av regering och riksdag (mina kursiveringar): 

- att värna befolkningens liv och hälsa, 

- att värna samhällets funktionalitet och 

- att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 

rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

Säkerhet anses därmed vara ”ett vidare begrepp än skydd av det egna fysiska territoriet.”67 

Samtidigt anges att ”[h]ävdandet av vårt lands suveränitet är en förutsättning för att Sverige ska 

kunna uppnå målen för vår säkerhet”, varigenom det slås fast att ”Sveriges säkerhetspolitik 

syftar ytterst till att garantera landets politiska oberoende och självständighet.”68 Denna uppsats 

ägnas endast åt fenomenet internationella militära insatser, men ämnet bör betraktas mot 

bakgrund av de överordnade säkerhetspolitiska målen enligt ovan. 

Det är inte uppsatsens syfte att problematisera samtliga aspekter av instrumentets tillämpning, 

men det konstateras att försvarsmaktens uppgifter är fler än att genomföra internationella 

insatser, vilket torde påverka resursfördelning och förutsättningarna för deltagande. Det bör 

vidare påpekas att det inte var förrän 1996 som internationella insatser blev en huvuduppgift 

för försvarsmyndigheterna, vilket innebär att det hos många sannolikt finns ett konceptuellt 

säkerhetspolitiskt arv – vilket torde kunna påverka behovet av att motivera insatserna. 

Samtidigt har det hävdats att orsaken till ett ökat fokus på internationella insatser till del är 

sprunget ur ett behov att finna (konstruera) ett nytt existensberättigande för militären, i en tid 

då hotet om väpnat angrepp inte längre bedöms sannolikt.69 
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4.2 Det svenska perspektivet 
Syftet med detta avsnitt är att undersöka vilken verklighetsuppfattning, vilket perspektiv, som 

går att utläsa ur de aktuella dokumenten. Detta görs genom att söka efter grundantaganden, 

utsagor om verkligheten och orsakssamband. Nedan redovisas de ”återkommande teman eller 

kopplingar mellan de enheter och kategorier som träder fram”70 vid granskning av 

försvarsberedningens rapporter71, försvarspropositionen72 och regeringens strategi för 

internationella insatser.73 Dessa kan sammanfattas i en världsbild där globala utmaningar 

kräver samarbete och där det finns samband mellan säkerhet och utveckling. Man ger vidare 

uttryck för en instrumentell syn på försvarsmakten och gör vissa antaganden om framtiden.  

4.2.1 Globalisering – globala utmaningar och gränsöverskridande hot 

”Sverige är en integrerad del av Europa och ett av världens mest globaliserade länder.”74 Detta 

citat antyder insikten om att de globala och gränsöverskridande hoten påverkar även oss.  Vår 

säkerhet är dessutom ”nära kopplad till våra grannars och Europas säkerhet”75 och därför 

värnas Sveriges säkerhet ”inte bara vid vår egen gräns”76 utan våra intressen ”måste hävdas 

såväl i Sverige, som i närområdet och utanför närområdet.”77 

4.2.2 Gemensam säkerhet och multilateralt samarbete 

Hur ska då de globala utmaningarna bemötas? Eftersom säkerhetshoten är gemensamma, är 

svaret: tillsammans med andra. ”Multilateralt samarbete är avgörande för hanteringen av de 

stora globala utmaningarna”78 och genom ”samverkan med andra kan vi hantera utmaningar och 

hot innan de når vårt eget territorium.”79 Utskottsbetänkandet i samband med riksdagens 

behandling av regeringens Nationell strategi… understryker ”att hot mot freden och vår säkerhet 

bäst kan avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder.”80 Genom att delta i insatser 

och genom trovärdiga bidrag till europeisk och global säkerhet stärks även svensk säkerhet. 

Samtidigt erhålls erfarenheter som möjliggör utveckling av egen militär förmåga och 

interoperabilitet.81 

Tillsammans med vem? Först och främst med EU, som ”intar en särställning i svensk utrikes- och 

säkerhetspolitik”82 och ” utgör den främsta plattformen för svenskt agerande internationellt.”83 

Man uttrycker vidare att ”Sveriges säkerhet stärks genom europeisk integration.”84  

Nordiskt militärt samarbete framhävs särskilt och rekommenderas som ett sätt att stärka 

”möjligheterna att aktivt värna våra intressen och bidra till säkerhet och stabilitet globalt, i 
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Europa, i vårt närområde och på vårt eget territorium.”85 Även avseende att genomföra 

internationella insatser tillsammans finns det stora fördelar86, bl.a. eftersom man tillsammans 

kan ”avdela större styrkebidrag till insatser och därmed lämna större säkerhetspolitiskt avtryck, 

vilket även kan öka inflytandet inom EU och Nato.”87 Av detta kan man dra slutsatsen att 

deltagande ger inflytande – och ju större deltagande, desto större inflytande.  

FN har en central roll, både i den internationella världsordningen och i det svenska perspektivet, 

varvid organisationens effektivitet anses vara av avgörande betydelse för framgångsrikt 

fredsfrämjande arbete.88 Viss oro för FN:s förmåga till krishantering hyses, eftersom västländer 

”bidrar i allt mindre utsträckning till FN:s fredsbevarande insatser, vilket bl.a. resulterat i en 

brist på kvalificerade förmågor.”89  Svenska insatser ska ”utgå från målsättningen att värna FN-

stadgan och upprätthålla FN:s primära ansvar för fred och säkerhet.”90  

Slutligen betonas samarbete med Nato, varvid detta bl.a. ska ses som ett uttryck för ”viljan att 

vara en del av och stärka den transatlantiska säkerhetspolitiska gemenskapen.”91 

4.2.3 Samband mellan säkerhet, demokrati och utveckling 

Enligt EU:s säkerhetsstrategi är säkerhet är en förutsättning för utveckling.92 Regeringen fäster 

stort avseende vid sambanden mellan säkerhet, demokrati och utveckling. Man menar bl.a. att 

”demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling [är] en förutsättning för långsiktig fred och 

säkerhet”93 samtidigt som säkerhet är en ”förutsättning för att genomföra biståndsinsatser och 

för att arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.”94 Det är dock oftast så att även om det krävs 

militära resurser för att möjliggöra de civila insatserna, är det de civila insatserna som är 

avgörande för att uppnå långsiktig stabilitet.95 Möjligtvis som en följd av detta, anser man att 

”svenska insatser ska utformas […] med både civila och militära delar.”96 

4.2.4 Försvarsmakten som verktyg  

Redan titeln på försvarsberedningens rapport, Försvar i användning,97 och även försvars-

propositionen, Ett användbart försvar,98 antyder en instrumentell syn på Försvarsmakten. Även 

titeln på Försvarsmaktens delrapport från perspektivplaneringen (som utgjorde ett av under-

lagen för försvarspropositionen) antyder mindre subtilt en motsvarande syn: Försvarsmakten 

som säkerhetspolitiskt instrument.99  

Försvarsberedningen beskriver försvarsmakten som ”ett säkerhets- och försvarspolitiskt 

instrument som tillsammans med andra länder och aktörer, värnar våra grundläggande värden 

                                                             
85

 Ds 2008:48, s.55 
86

 Ds 2008:48, s.39 
87

 Ds 2008:48, s.58 
88

 Skr.2007/08 :51, s.4 
89

 Prop.2008/09:140, s.19 
90

 Skr.2007/08 :51, s.6 (se även FN-stadgan, art.1-2, 24, kap.VI-VII  
91

 Ds 2008:48, s.21, Prop.2008/09:140, s.16 
92

 EU (2003), Ett säkert Europa i en bättre värld. En europeisk säkerhetsstrategi, s.2, Ds 2008:48, s.55 
93

 Skr.2007/08 :51, s.15f 
94

 Prop.2008/09:140, s.31 
95

 Ds 2008:48, s.33 
96

 Skr.2007/08:51, s.6-8 
97

 Ds 2008:48 
98

 Prop.2008/09:140 
99

 Försvarsmakten (2007), Rapport från perspektivplaneringen 2007 (PERP årsrapport 2007) 



Sid 21(45) 
 

och intressen.”100 Det militära maktmedlet är ett medel, och det bör användas. Detta bekräftas 

explicit av påståendet att ett ”militärt försvar som används […] får operativa erfarenheter 

nödvändiga för att […] kunna hantera incidenter, kriser och konflikter”.101 Det militära försvaret 

ska ”i första hand kunna säkerställa Sveriges existens” men eftersom ”konflikter och krig utanför 

landets gränser [kan] få allvarliga återverkningar för Sverige” ska det även ”genom insatser på 

vårt eget territorium, i närområdet, regionalt och globalt försvara Sverige och främja vår 

säkerhet.”102  

Det är vidare så att ett större bidrag till internationell krishantering bedöms möjliggöra ökad 

påverkan i ett insatsområde och svenskt inflytande i insatsens ledning.103 

4.2.5 Framtida insatser 

Behovet av internationella insatser bedöms vara fortsatt stort, vilket måhända kan ses som ett 

motiv för ”den ökade ambitionen rörande internationella insatser”.104 Man menar vidare att 

insatser oftast kommer att genomföras tillsammans med andra länder105 och att ”behovet och 

därmed omfattningen av internationella samarbeten ökar.”106 Härvid anges de främsta 

drivkrafterna för gemensamma styrkebidrag vara en vilja att dela politiska och operativa risker 

(vilket även Matlary menar107), men även en önskan att stärka förmågan till krishantering.108 

Även trender avseende insatstyper berörs. Det hävdas att långsiktiga stabiliseringsoperationer 

som karaktäriseras av lågintensiv och irreguljär krigföring, med huvudsakligen ickestatliga 

aktörer, även fortsättningsvis kommer att vara det vanligaste.109 Vidare påstås att ”[h]uvuddelen 

av framtidens väpnade konflikter kommer att äga rum på land”110 och att informations-

operationer bedöms få ökad betydelse.111 

Det understryks att ett ”tydligt folkrättsligt mandat är en central förutsättning för svenskt 

deltagande i fredsfrämjande insatser.”112 Detta bör som regel baseras på ett mandat från FN:s 

säkerhetsråd, särskilt vid fredsframtvingande insatser (enligt FN-stadgans kapitel VII). 

4.2.6 Det svenska perspektivet som del av motivbilden 

De delar av ”det svenska perspektivet” som redovisas ovan kan antas motsvara det perspektiv 

som präglat arbetet med att utforma politiken. Tillsammans med de säkerhetspolitiska målen 

fungerar dessa som mer eller mindre implicita argument (premisser) för att delta med väpnad 

trupp i internationella insatser. Om man accepterar de utsagor som görs, blir dessa därmed en 

del av motivbilden; så här är världen beskaffad, varigenom de angivna motiven och den 

beskrivna politiken därmed upplevs vara en naturlig följd.  
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4.3 Allmängiltiga motiv för deltagande – nytta och moral 
De säkerhetspolitiska målen och ”det svenska perspektivet” kan var för sig och tillsammans ses 

som implicita motiv för deltagande med väpnad trupp i internationella insatser. Utöver detta 

framgår även ett antal explicita motiv i det studerade materialet. I syfte att underlätta analys och 

jämförelse behöver dessa organiseras, d.v.s. grupperas tematiskt. Nyttomotiven grupperas enligt 

egennyttiga och altruistiska motiv (d.v.s. enligt för vem det är nyttigt), samt därefter tematiskt 

enligt i vilket avseende det är nyttigt. Avslutningsvis redovisas resultatet i form av den matris 

som kommer att användas som analysverktyg vid den därpå följande undersökningen av insats-

specifika motiv. Avsnittet fyller således det dubbla syftet att dels redogöra för generella motiv 

för deltagande i internationella insatser, dels utgöra underlag för utformning av analysverktyget. 

4.3.1 Egennytta  

För den som hade bilden av att vårt deltagande i internationella insatser huvudsakligen är 

motiverat av altruism, alternativt för att bekräfta en identitet som ”moral superpower” eller ”do 

gooders”, kan omfattningen av egennyttiga motiv måhända upplevas förvånande. Egennyttan 

som motiv är både vanligt förekommande och mycket tydligt uttryckt, inom huvudsakligen tre 

områden; militär förmåga, möjligheter att påverka och (egen) säkerhet.  

Den instrumentella synen på försvarsmakten (som diskuterades ovan) innebär inte bara att 

verktyget är till för att användas – det måste även skapas, utvecklas, vidmakthållas och prövas. 

Synen används både för att motivera försvarspolitiska och budgetmässiga överväganden, samt 

för att motivera deltagande i insatser i allmänhet. Genom att använda förbanden fås ”operativa 

erfarenheter nödvändiga för att också i framtiden kunna hantera incidenter, kriser och 

konflikter i vårt närområde och kunna försvara det egna territoriet”113 och för att ”enskilt och 

tillsammans med andra kunna främja målen för vår säkerhet.”114 Deltagande ger ”erfarenheter 

till nytta för försvarets utveckling”115, vilket inte minst gäller att delta i Natoledda insatser, som 

anses ge ”viktiga erfarenheter till nytta för det militära försvaret”,116 både för utveckling av 

militär förmåga och interoperabilitet.117 

Avseende militär förmågeutveckling ger insatserna således nytta avseende allmän förmåga till 

väpnad strid, nationell försvarsförmåga och ökad förmåga till internationella insatser. Samtidigt 

erbjuder insatserna en möjlighet att få kvitto på förbandens förmåga och att visa förmåga, vilket 

kan bidra till att Sverige och svensk försvarsförmåga uppfattas som trovärdig.118  

Detta leder osökt in på nästa undergrupp av motiv, som handlar om Sverige som aktör och dess 

möjlighet att påverka – i syfte att värna svenska intressen och värderingar. För att öka dessa 

möjligheter eftersträvas, enligt såväl försvarsberedningen som regeringen, ökad respekt och 

trovärdighet, ökad insyn/inflytande och genom att ha nära relationer med viktiga aktörer, vilket 

ett internationellt engagemang uppges ge.119 Som stöd för detta hävdas bl.a. att Sverige ”genom 

sitt deltagande i samtliga EU-ledda insatser och genom sitt åtagande som ramnation för en av 
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EU:s stridsgrupper [har] en framträdande roll i ESFP.”120 Att ha gott renommé kan vara ett mål i 

sig, men presenteras i detta sammanhang som ett medel för att kunna påverka. Sambandet 

mellan deltagande och inflytande har behandlats ovan (det svenska perspektivet). Avseende 

relationer framhävs särskilt att ”den transatlantiska länken är av stor vikt för Europas säkerhet 

och bör stärkas”, vilket bl.a. avses åstadkommas genom gemensamma bidrag till krishanterings-

insatser.121  

Genomgående motiveras deltagandet i internationella insatser med säkerhet, antingen global, 

regional eller lokal, internationell eller nationell (svensk), men ofta såsom sammanhängandes 

och beroende av varandra. Påståendet att svensk säkerhet stärks ”genom aktiva och trovärdiga 

bidrag till europeisk och global säkerhet”122 är bara ett av många exempel på att internationell 

säkerhet (direkt nytta) anses ge en indirekt nytta för svensk säkerhet. Regeringen menar t.ex. att 

”Sveriges militära bidrag till krishanteringsinsatser under EU:s, FN:s och Natos ledning leder till 

ökad säkerhet”123 och genom ”att bidra till internationella insatser bidrar vi inte bara till andras 

säkerhet och utveckling, vi ökar även vår egen säkerhet”124. Slutligen menas att ”deltagande i 

internationella insatser kan motiveras både i situationer där insatsen direkt eller indirekt 

gagnar Sveriges säkerhet och i situationer där Sverige vill bidra till att upprätthålla freden, 

förhindra grava kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller lindra nöd.”125 Mot bakgrund av 

detta, faller det sig naturligt att nu övergå till de altruistiska motiven. 

4.3.2 Altruistiska motiv 

Altruism betyder osjälviskhet vilket i detta sammanhang ska tolkas som ”sådant som görs för 

någon annans skull”, d.v.s. där den direkta nyttan inte är exklusivt svensk. Som har framgått 

ovan, avseende resonemanget om säkerhet, utesluter inte detta att det samtidigt innebär en 

indirekt nytta för Sverige.  

Vilka anges som förmånstagare av den altruistiska nytta man motiverar deltagande i 

internationella insatser med? Ovan har nämnts det relativt vaga begreppet internationell 

säkerhet och att ”förhindra grava kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller lindra nöd.”126 

Det förstnämnda begreppet kan härledas från FN-stadgans ”internationell fred och säkerhet”127, 

medan det sistnämnda snarare kan ses som sprunget ur diskussionen om human security.  

Det bör noteras att internationell fred och säkerhet förekommer frekvent i de studerade 

dokumenten, medan det är relativt sällsynt med direkta referenser till något som kan anses 

motsvara human security. Det påpekas dock på framträdande plats att ”försvar av ett antal 

universella normer och värden, såsom demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mänsklig 

värdighet och utveckling”128 finns i grunden för det svenska internationella engagemanget. 

Eftersom det finns en tydlig skillnad i fokus på dessa två nyttoaspekter, ges de varsin rad i 

analysverktyget.  
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Svenskt deltagande i insatser motiveras även med att det bidrar ”till att värna och främja 

övergripande intressen såsom en världsordning, med sin grund i folkrätten”129. Ett starkt 

kollektivt säkerhetssystem är något som indirekt även gynnar Sverige. Av ovan angivna 

anledningar följer dock att detta hänförs till analysverktygets undergrupp altruistiska motiv. 

Ytterligare två mottagare av nytta anges explicit: FN och EU. Avseende FN anges det vara ”av 

avgörande vikt att upprätthålla organisationens förmåga och trovärdighet”130 och att därvid 

stärka FN ”som aktör i internationell kris- och konflikthantering.”131 Detta åstadkoms genom att 

”bidra militärt till FN-ledda insatser och insatser med FN-mandat.”132 FN stärks således inte bara 

genom att delta i FN-ledda insatser, utan det är även ”viktigt att bidra till de insatser som EU och 

Nato genomför på FN:s uppdrag.”133 

Det var ursprungligen Sverige som (tillsammans med Finland) föreslog att krishantering skulle 

bli en EU-uppgift.134 Intresset av att stärka EU:s krishanteringsförmåga har således gamla anor 

och EU och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) är fortsatt centrala.135 

Även här finns dubbla intressen och ett resonemang i flera led: svenska bidrag till EU:s militära 

insatser stärker EU som aktör,136 vilket ökar unionens möjligheter att ”stärka internationell fred 

och säkerhet”,137 vilket även innebär ”förbättrade möjligheter att värna svenska intressen.”138 

Noterbart är att det påpekas att deltagande stärker både FN:s och EU:s krishanteringsförmåga, 

vilket anses viktigt, medan Nato-samarbete och svenskt deltagande i NATO-verksamhet endast 

uttrycks vara till nytta för Sverige. 

4.3.3 Moraliska motiv 

Nyttan av att FN-stadgans principer efterlevs i det multilaterala systemet och det svenska 

intresset av att FN har en fungerande krishanteringsförmåga har berörts ovan.139 Detta görs 

dock inte enbart ur ett nyttoperspektiv; det betonas frekvent att Sverige ”ska vara en 

ansvarstagande medlem”140 och har ”ett ansvar för att främja internationell fred och säkerhet”141 

och därvid även att ”lämna militära bidrag till de insatser som FN genomför.”142 

Ansvaret omfattar således inte bara en skyldighet att skydda oss själva, utan även att ”bidra till 

global och regional säkerhet och utveckling i enlighet med principerna i FN-stadgan, EU-

fördraget och EU:s säkerhetsstrategi.”143 I samma anda hänvisas även till FN-resolutionen om 

skyldigheten att skydda (R2P, Responsibility to Protect144), varvid man menar att det 

                                                             
129

 Skr.2007/08:51, s.3 
130

 Prop.2008/09 :140, s.31 
131

 Ds 2008:48, s.54 
132

 Prop.2008/09 :140, s.31 
133

 Prop.2008/09 :140, s.31f 
134

 Regeringen (1999), Utrikesdeklarationen 1999 
135

 Skr.2007/08:51, s.4 
136

 Prop.2008/09 :140, s.31 
137

 Prop.2008/09 :140, s.17 
138

 Skr.2007/08:51, s.4 
139

 Prop.2008/09:140, s.15 
140

 Skr.2007/08 :51, s.4 
141

 Ds 2008:48, s.20, s.54 
142

 Prop.2008/09:140, s.15 
143

 Ds 2008:48, s.26, Prop.2008/09:140, s.15, 35 
144

 FN (2005), Generalförsamlingen, Resolution A/RES/60/1, s.30,  



Sid 25(45) 
 

internationella samfundet (och därmed även Sverige) har ”en kollektiv skyldighet att agera om 

en stat inte kan eller vill leva upp till sina åtaganden [att skydda sin befolkning].”145 

Ovanstående ansvar och skyldigheter tjänar således även som motiv till varför det finns ett 

”politiskt intresse att säkerställa att Sverige fortsatt har den handlingsfrihet som behövs för att 

kunna ta ansvar i nya och oförutsedda freds- och säkerhetsfrämjande insatser.”146  

4.3.4 Allmängiltiga motiv – sammanfattning och analysverktyg 

Ovan har de allmängiltiga motiven för svenskt deltagande i internationella insatser diskuterats. 

Identifierade motiv har kategoriserats och grupperats tematiskt, i syfte att möjliggöra jämförelse 

med och mellan insatsspecifika motiv. Resultatet framgår av tabell 3, vilken tillsammans med 

övriga delar av den i metodavsnittet beskrivna matrisen (tabell 2) används som analysverktyg. 

Närmare beskrivning av analysverktyget redovisas i samband med att det tillämpas – vid 

undersökningen av insatsspecifika motiv (kapitel 5). 

Tabell 3: Sammanfattning allmängiltiga motiv 

Nyttomotiv – egennytta             
Militär förmåga –väpnad strid (allmänt)            
– nationellt/försvarsförmåga            
– internationella insatser/interoperabilitet            
– kvitto/prövas             
– visa förmåga            
            
Sverige som aktör – förmåga/möjlighet att 
påverka, värna intressen och värderingar 

           

– ökad respekt/trovärdighet/renommé             
– ökad insyn/inflytande, framträdande roll            
– relation med viktiga aktörer            
            
Ökad säkerhet – svensk säkerhet            
            
Nyttomotiv – altruistiska            
Ökad säkerhet – internationell fred/säkerhet            
Human security – MR/lindra nöd/humanitärt             
Stärka FN-systemet –världsordning/folkrätt            
            
Stärka FN – som aktör/krishanteringsförmåga             
Stärka EU – som aktör/krishanteringsförmåga             
            
Moraliska motiv            
Ansvar enligt FN-stadgan, skyldighet att bidra             
Skyldighet att skydda            
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4.4 Motiv för utformning av bidraget 
Ytterligare en parameter är relevant vid beslut om insats: motiv för utformning av bidraget.  

För att övertyga räcker det inte att motivera varför man bör delta, utan även med vad. Således 

bör även förekomsten av motiv för utformning av truppbidragen eftersökas. Av förståeliga skäl 

innehåller de övergripande dokumenten inga konkreta motiv för utformning i specifika insatser, 

men det anges ett antal inriktningar och principer för hur deltagandet bör utformas.  

Utöver de i inledningen refererade kvantitativa målen, anges att det är en strävan att delta med 

större och mer sammanhållna förband. Syftet anges vara att dels ge ökad förmåga att leda större 

förband, dels möjliggöra att få bemanna fler kvalificerade befattningar, vilket skulle leda ökad 

kompetens och i förlängningen ökade förutsättningar för inflytande.  I sammanhanget anges för 

ovanlighets skull vad inflytandet ska användas till: att påverka enskilda insatser. Samtidigt syftar 

detta till att få större inflytande i allmänhet och därvid bidra till målet att Sverige ska kunna vara 

”en aktiv internationell aktör.”147 En vidare strävan anges vara att ha en helhetssyn på 

engagemanget och, om möjligt, delta med både militära och civila delar i ett samlat bidrag.148  

Ovanstående säger dock fortfarande inget om vad bidraget bör bestå av, bara att större är bättre, 

även om värdet inte alltid går att mäta i numerär.  Man menar även att bidrag ska kunna ge 

mervärde till insatsen som helhet, samtidigt som sammansättningen ska vara ”rationell utifrån 

svenska intressen samt tillgängliga resurser”.149 Vilka intressen är det som ska styra? I första 

hand anges att det är utrikes- och säkerhetspolitiska bedömningar, men att även 

försvarspolitiken ska beaktas.150  

Ovanstående innebär således att behov av kompetensutveckling och vilka förband som är 

tillgängliga påverkar både vilka insatser man vill och kan delta i. Det finns därmed anledning att 

regeringen inriktar Försvarsmakten så att ”rätt” resurser finns tillgängliga vid de tillfällen man 

vill delta av något skäl. Som redovisats ovan finns det ett politiskt intresse av handlingsfrihet för 

att "kunna ta ansvar i nya och oförutsedda” insatser.151  

Regeringen anger i Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 i princip endast att man ska 

kunna delta i insatser tillsammans med andra länder samt att detta när det lämpar sig även ska 

kunna ske utanför närområdet.152 Regleringsbreven anger generella krav för förmågeutveckling, 

men det anges inte vad som ska uppnås genom att delta i en specifik insats.153 Däremot uppdras 

åt Försvarsmakten att redovisa bedömningar avseende hur en insats bidragit till förmåge-

utveckling, såväl i stort som för berörda förband.154 

Vid granskning av insatsspecifika propositioner (kapitel 5) kommer förekomst av motiv för 

utformning av bidraget att redovisas i analysverktyget/resultatmatrisen under kategorin Övrigt.  
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5 Insatsspecifika motiv  
Undersökningens sista del avhandlar hur specifika insatser motiveras. Inledningsvis beskrivs 

genomförandet av denna del av analysen. Därefter redovisas resultat avseende signifikanta 

enskildheter för respektive studerad insats. Slutligen analyseras resultatet, vilket även redovisas 

i en översikt i form av den matris som använts vid undersökning av motiv för respektive insats.  

5.1 Genomförande av analys av insatsspecifika motiv 

5.1.1 Kodning av motiv  

Undersökningen genomförs kvalitativt. Detta innebär med naturlighet att det är tolkningar som 

kommer att avgöra resultatet. Nedan redovisas de principer som tillämpats vid kodning av de 

studerade texterna: 

- Undersökning av texten sker inledningsvis öppet. Härvid eftersöks direkta och indirekta 

motiv. Texten studeras både som helhet (dominerande narrativ) och som delar (enskilda 

uttryck). Urvalet av motiv begränsas inte endast till sådant som formuleras som motiv, 

utan även sådant som presenteras på ett sådant sätt att det kan anses rimligt att det 

utgör en del av motivbilden (premisser). Härvid förutsätts t.ex. att om det återges att det 

råder ”humanitär kris”, torde detta vara i syfte att utgöra del av motiveringen till varför 

insatsen är nödvändig, snarare än som ren kuriosa.  

- Identifierade motiv kodas i första hand baserat på den direkta motiveringen. Motiv av 

både direkt och indirekt karaktär kodas endast som direkt, såvida inte kontext/helhet 

eller tydliga referenser gör att det även bedöms motsvara någon annan motivtyp.  

Motiv som inte återfinns i den generella motivbilden är svårare att koda konsekvent, eftersom 

de inte har härletts och kategoriserats i den tidigare studien. Det finns således en risk för att 

kodning/kategorisering inte blir konsekvent. I ett försök att minska denna risk, väljs kategori-

sering baserat på mönstret för de allmängiltiga motiven och texterna analyseras därefter 

iterativt vid identifiering av tillkommande motivkategorier. Denna process tar tid att 

kvalitetssäkra och är svår att redovisa transparent, vilket dock främst har påverkat hur många 

insatser det varit möjligt att studera.  

Varken utrymme eller den genomsnittlige läsarens tålamod medger att samtliga resonemang 

bakom kodningen kommenteras. Löptexter med beskrivning av insatserna ägnas huvudsakligen 

åt att redovisa signifikanta aspekter av respektive insats, samt att efter hand uppmärksamma 

tillkommande motiv/motivkategorier. Vissa överväganden ska dock kommenteras redan här: 

- För att möjliggöra jämförelse är det primärt motivtyper som eftersöks. Detta innebär att 

t.ex. referenser till Mellanöstern, Nordafrika och Darfurregionen i matrisen motsvaras av 

”regionen”. 

- De allmängiltiga nyttomotiven (enligt kapitel 4) har det gemensamt att de är framåt-

riktade och i praktiken utgör mer eller mindre mätbara mål. Detta gäller av naturliga 

skäl inte de moraliska motiven; även om det är möjligt att bedöma om man har levt upp 

till sitt ansvar eller gjorda utfästelser, så är de per definition inte av nyttokaraktär. Till 

gruppen Tillkommande moraliska motiv förs därför sådant som kan stödja ett jakande 

svar på frågan ”är det ’rätt’?”, t.ex. argument av typen ”det råder bred enighet”, ”försök 

till fredlig lösning har prövats.” 
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- Förekomst av självberöm, att framhäva hur duktig man har varit, hänförs till kategorin 

Övrigt – Självberöm, såvida det inte är tydligt framåtsyftande (då det kodas som visa 

förmåga) eller tydligt refererar till ett syfte att långsiktigt öka Sveriges trovärdighet som 

aktör (trovärdighet/renommé).  

- När det betonas att Sverige även gör civila insatser i ett insatsområde (humanitärt 

och/eller utvecklingsbistånd) kodas detta som Svenskt bistånd i/till området, såvida inte 

formuleringar i linje vad som beskrivs i avsnitt 4.2.3 (samband mellan säkerhet och 

utveckling155) används. I så fall kodas detta som Övrigt: Synergier civilt-militärt.  

Motivkategorin Ökad säkerhet – internationell fred/säkerhet erbjöd vissa tolkningsproblem. 
Samtliga studerade insatspropositioner – utom en – innehåller nästintill identiskt formulerade 
hänvisningar till att aktuell säkerhetsrådsresolution fastställer att situationen i det berörda 
insatsområdet utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Propositionen om deltagande i 
EUFOR Tchad/RCA hänvisar i stället till att säkerhetsrådet uttrycker ”oro för att väpnade 
grupper […] utgör hot mot civilbefolkningens säkerhet, mot humanitära insatser samt mot 
stabiliteten i de båda länderna.”156 Resolutionen innehåller dock den sedvanliga frasen 
”constitutes a threat to international peace and security”157 vilket utgör avgörande rekvisit för 
att medge säkerhetsrådet att agera enligt FN-stadgans kapitel VII.158 Kodningen av dessa 
närmast automatiserade fraser blir därför I (indirekt/vagt). 

5.1.2 Förnuft och känsla 

För att övertyga kan, som nämnts ovan, en talares argumentation (logos) understödjas genom 

att försöka vinna åhörarnas förtroende/välvilja (ethos) eller väcka känslor (pathos).159 Finns det 

liknande drag i en proposition? Kan hänvisningar till ”bred internationell enighet” motsvara 

ethos och är formuleringar som ”regimens hänsynslösa angrepp på civila” mer ett sätt att vädja 

till åhörarens/läsarens känslor, än saklig återgivning av fakta? Det är rimligt att förutsätta att 

ambitionen att övertyga påverkar urvalet av både fakta och argument vid utarbetande av en 

proposition, men dylika texters formkrav, beredning och traditioner torde göra att åtminstone 

de mest flagranta excesserna exkluderas.160 Propositionernas innehåll tolkas därför, enligt 

välvillighetsprincipen, som huvudsakligen förnuftsbaserade argument.  

5.2 OUP – Libyen 
Insatsen i Libyen (Operation Unified Protector) var inte den första med svenska luftstridskrafter, 

inte ens den första sedan svenska stridsflygplan (och en flygtransportenhet) deltog i ONUC 

1961-63, men det väckte ändock viss uppståndelse.161 Det fanns inledningsvis ett brett politiskt 

stöd för insatsen (endast Sverigedemokraterna röstade nej), som dock blev gradvis smalare.162 

Propositionen om den första förlängningen föregicks av en kompromissuppgörelse där 

Socialdemokraterna drev att bidraget skulle bestå av annat än stridsflygplan. Sverige-

demokraterna röstade fortfarande nej och Vänsterpartiet avstod.163 Vid den andra förlängnings-

omröstningen röstade Miljöpartiet emot, medan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna 
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avstod.  Sverigedemokraterna hade även i en motion framfört tvivel om den folkrättsliga 

grunden för svenskt deltagande. De tre sistnämnda partierna reserverade sig och förordade att i 

stället prioritera humanitära insatser.164  

Beredningen av det svenska deltagandet i Libyeninsatsen var förhållandevis snabb. Redan fyra 

dagar innan Nato beslutade att ta över ledningen för den insats en koalition (USA, Frankrike och 

Storbritannien) inlett fyra dagar tidigare, i enlighet med säkerhetsrådsresolution 1973, 

anmodades Försvarsmakten att föreslå hur ett svenskt bidrag skulle kunna utformas. Svar 

inkom samma dag och två dagar senare levererades både Natos formella förfrågan och 

regeringens proposition om deltagande. Det förband som fick uppgiften var den flygkomponent 

som stod i beredskap för den nordiska stridsgruppen (NBG), vilket anses hanterbart eftersom 

det är ”i linje med ett flexibelt användande av EU:s stridsgrupper” och att övriga NBG-länder 

informerats .165  

Insatsen bestod inledningsvis av åtta stridsflygplan och ett transport-/lufttankningsflygplan, 

med uppgift att hävda flygförbudszon, vilket i nästa proposition blev flygspaning med tre 

stridsflygplan färre samtidigt som möjlighet att bidra med resurser för informationsoperationer 

och en marin bordningsstyrka tillkom. Här betonas att Sverige bör vara med och ta ansvar för att 

genomföra säkerhetsrådsbeslutet. Det militära bidraget ses som en viktig komponent, men i ett 

brett svenskt engagemang med humanitära insatser och politiska ansträngningar för att bidra 

till en fredlig utveckling.166 I den sista propositionen utgick bordningsstyrkan (som aldrig 

realiserades), medan Nato meddelat att behovet av flygspaning fortfarande är stort och att 

Sverige därför solidariskt vill fortsätta medverka.167 Det påpekas i de två senare propositionerna 

att stridsinsatser mot markmål inte kommer att genomföras. 

Insatsen motiveras mot bakgrund av de systematiska angrepp den libyska regimen utsatte 

befolkningen för och principen om skyldighet att skydda (R2P). Det hävdas explicit att ”[d]et 

internationella samfundets ansvar att skydda civila som utsätts för övergrepp av den egna 

regeringen bekräftades därmed.”168 Huvudsyftet med insatsen uppges således vara att skydda 

civila och det påpekas att det har gjorts ansträngningar för att finna en fredlig lösning. Bred 

internationell och regional uppslutning kring insatsen och särskilt att Arabförbundet och 

Gulfstaternas samarbetsråd har begärt ett FN-ingripande betonas, även om det framkommer i 

den andra propositionen att det förekommer olika tolkningar av vad resolutionerna innebär.169 

Det understryks att ett starkt FN är ”en hörnsten i svensk utrikespolitik” och att det (oavsett 

ledning) ytterst är säkerhetsrådet som ansvarar för insatsen.170 Samtliga propositioner anger att 

insatserna har gjort nytta, d.v.s. begränsat den libyska regimens möjligheter att begå övergrepp, 

och i den tredje hävdas det även att insatsen varit lyckosam. Här nämns även att de svenska 

stridsflygplanens ”kapacitet och förmåga till spaning har mötts av uppskattning.”171  
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5.3 EUFOR Tchad/RCA 
Det svenska deltagandet i EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska republiken utgjordes av ett 

skyttekompani och klassificeras därför som en markinsats. Stommen i förbandet utgjordes dock 

av Amfibieregementets registerförband AM07 som var färdigutbildade, om än med annan 

inriktning än vad som stod att vänta, och stod i beredskap. Om detta nämns ingenting i varken 

den första propositionen eller i den som låg till grund för förlängning av deltagandet. Insatsen 

var avsedd att endast vara i sex månader, p.g.a. omfattningen av övriga insatser, men blev 

förlängd (med reducerad styrka) eftersom insatsens inledning blev försenad. Det framförs inga 

motiv till bidragets utformning, mer än avseende motiv för reduceringen.172 Att en finsk 

kontingent ingår i förbandet nämns, men det kommenteras inte i termer av nordiskt samarbete. 

Insatsen genomfördes på begäran av FN, i syfte att bl.a. stödja och skydda en parallell FN-insats 

(MINURCAT, civil/polis), samt att möjliggöra en eventuell efterföljande militär FN-insats.  Det 

anges att det är ”angeläget att EU kan svara på FN:s begäran att bidra med militära förband.”173 

Vikten av att stödja FN:s krishanteringsförmåga uttrycks tydligt, och anges för svensk del vara 

en av de viktigaste uppgifterna för ESFP. Det påpekas även att Sverige deltog i de två tidigare EU-

insatserna till stöd för FN i Kongo. Med insatsen i Libyen (OUP ovan) i färskt minne, kan det som 

kuriosa nämnas att medling mellan Tchads regering och tchadiska rebellgrupper genomfördes 

under Libyens ledning, och att Khadaffi medlat mellan regering och väpnade grupper i Central-

afrikanska republiken, med ett något förbättrat politiskt klimat som resultat.174 

I båda propositionerna beskrivs krisen i regionen kring Darfur, samt den besvärliga humanitära 

och säkerhetssituationen i regionen. Den regionala kopplingen betonas tydligt i den första 

propositionen då det samtidigt var planerat ett svenskt bidrag till UNAMID,175 men tonas ned i 

förlängningspropositionen, möjligen beroende på att bidraget inte realiserades (Sudans regering 

samtyckte inte).176 Huvudsyftet med närvaron anges vara att skapa ett förbättrat säkerhetsläge 

och i förlängningspropositionen anges även att insatsen har ”ett tydligt humanitärt syfte.”177  

Det betonas särskilt att den militära insatsen är en del av en multidimensionell närvaro och ett 

bredare EU-engagemang. Genom ett svenskt deltagande ”förverkligas också regeringens 

ambition att stärka synergierna mellan säkerhets- och biståndsinsatser.”178         

Förlängningen motiveras bl.a. med att EU-insatsen som helhet har ”haft en stabiliserande 

verkan”, underlättat humanitära aktörers verksamhet och att EUFOR:s befälhavare brevledes 

har nämnt att ”en förlängd närvaro av det svenska förbandet [kommer] att vara till stor 

nytta”.179 Riksdagsbeslut om såväl inledning som förlängning av insatsen fattades med 

acklamation.180  
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Den debatt som fördes handlade främst om att betona förbandets opartiskhet (m.h.t. Frankrikes 

förhållande till Tchad/RCA) och Socialdemokraternas motion om att ge regeringen 

handlingsfrihet att förlänga insatsen mandattiden ut, d.v.s. ytterligare 4 månader.181  

5.4 UNIFIL/Libanon 
Sverige har vid flera tillfällen deltagit i UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon); bl.a. 

1986-1994 med en underhållsbataljon (deltagandet avbröts p.g.a. insatserna i Jugoslavien) och 

2000 med en ammunitionsröjningspluton.182 Om detta nämns ingenting i någon av de två 

propositioner som låg till grund för det svenska bidraget med en korvett (inklusive personal, 

underhålls- och ledningsresurser) i den marina delen av UNIFIL 2006-2007. Detta var första 

gången en svensk marin enhet deltog i en internationell insats, ett faktum som inte heller det 

uppmärksammas i propositionstexterna.183 

Insatsen baseras på en säkerhetsrådsresolution (UNSCR 1701) som anses ha bidragit till att 

stridigheterna mellan Israel och Hizbollah upphörde, och syftade främst till att stödja Libanon 

att kontrollera sitt territorium. Det betonas att resolutionen tillkom efter förfrågan från 

Libanons regering, att den antogs enhälligt och att ett brett deltagande är centralt för tro-

värdigheten i regionen. Man hävdar således att multinationalitet stärker legitimiteten. Att ett 

stort antal EU-stater har gjort utfästelser om att bidra militärt är en del i detta, och det påpekas 

även att Norge planerade att bidra till den marina komponenten. Det nämns dock inget om något 

möjligt nordiskt samarbete. UNIFIL:s behov av kvalificerade militära enheter betonas och det 

anges att Sverige fått en informell förfrågan från FN om att i första hand bidra med ett marint 

förband. En svensk korvett skulle därvid kunna ge ett värdefullt bidrag till UNIFIL och samtidigt 

ge ”en konkret signal om Sveriges starka stöd för FN och det multilaterala systemet.”184 

Det påpekas att det råder en allvarlig humanitär situation och att läget i Libanon har påverkan 
utanför landets gränser, varför det är angeläget att agera snabbt och kraftfullt; insatsen är även 
en möjlighet att visa att FN och världssamfundet kan verka för att skapa säkerhet mellan Israel 
och Libanon och därmed stärka FN som aktör. En fördröjning av bidragen till insatsen skulle 
däremot riskera fred och säkerhet i regionen.185  

Inför propositionen om förlängning av insatsen med ytterligare 4 månader skedde regerings-

skifte i Sverige, men huvuddragen från den första propositionen upprepas och det finns inga 

kvalitativa skillnader som skulle kunna förklaras av regeringsskiftet. De bedömningar som 

gjordes bekräftas överlag, även om en del uttalanden nyanseras något (t.ex. från ”verka för att 

skapa säkerhet” till ”bidra till att stabilisera relationerna”). Man menar dock att genomförandet 

av UNIFIL:s mandat varit framgångsrikt, att det svenska marina bidraget genom sin höga kvalitet 

har spelat en viktig roll i den marina insatsen och att insatsen har bidragit till att stärka FN som 

aktör i Mellanöstern. Situationen uppges dock vara fortsatt labil, samt att en förfrågan angående 

förlängning riktats till Sverige.186 
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I bägge propositionerna läggs stor vikt vid att beskriva Sveriges humanitära bistånd och övriga 

engagemang i Libanon, bl.a. avseende Statens Räddningsverks insatser för WFP, UNHCR och 

minhantering, samt att möjligheter att bidra med andra civila insatser undersöks. 

I den inledande propositionen uppges att Försvarsmakten gjort bedömningen att korvettens 

”[k]valificerade sensorer och möjlighet till vapenverkan gör […] att hot- och risknivån i 

insatsområdet är hanterbar”,187 vilket i nästa proposition ersatts av en formulering i sedermera 

vanligt förekommande stil: ”Hotbilden för den svenska UNIFIL-styrkans personal varierar över 

tiden.”188 Vid riksdagens behandling av propositionerna lades inga motioner i något avseende 

och beslut fattades med acklamation.189  

5.5 Analys: Insatsspecifika motiv 
Ovan har översiktligt redovisats hur de tre insatserna motiverades, var för sig. Parallellt med 

detta har identifierade motiv sorterats och kodats enligt tabell 4 (nedan). I detta avsnitt 

analyseras inledningsvis de insatsspecifika motiven i förhållande till de allmängiltiga, varvid 

även likheter och skillnader mellan de olika insatserna berörs. Därefter behandlas övriga 

aspekter med utgångspunkt från den generella motivbilden, följt av tillkommande motiv.  

5.5.1 Allmängiltiga motivs användning i insatsspecifika propositioner 

Inledningsvis konstateras att det endast är ett fåtal av de allmängiltiga motiven som används i 

insatspropositionerna. Det förekommer inte en enda referens till något av motiven ur gruppen 

Egennytta, t.ex. att insatsen direkt eller indirekt skulle gagna Sveriges säkerhet. Under avsnitt 

5.1 har redovisats att hänvisningar till internationell fred och säkerhet endast görs indirekt 

genom närmast automatiserade citat ur säkerhetsrådsresolutioner. 

Samtliga propositioner innehåller motiv ur kategorin Human security, även om de är mindre 

tydliga för Libanoninsatsen. Motiv i linje med att stärka FN-systemet görs tydligast i den andra 

Libyenpropositionen, där man (som beskrivits ovan) bl.a. menar att insatsen bekräftat R2P-

principen giltighet, men även för Libanoninsatsen görs referenser till det multilaterala systemet. 

Motiv avseende att stärka FN som aktör framförs tydligast i EU-insatsen, näst tydligast i FN-

insatsen (här berörs endast FN som aktör i Mellanöstern) och endast indirekt i den Natoledda 

insatsen. Av någon anledning framförs inga direkta motiv om att stärka EU som aktör, inte ens 

för deltagandet i den EU-ledda insatsen (vikten av att EU kan stödja FN och utveckling av 

samarbetet EU-FN betonas dock).190 

Motiv ut kategorierna Ansvar enligt FN-stadgan och Skyldighet att skydda är tydligast 

förekommande i Libyeninsatsen, särskilt i den andra propositionen. Här finns den enda 

referensen till att Sverige har ett ansvar att delta, vilket dels skulle kunna bero på den libyska 

regimens systematiska övergrepp och den mediala uppmärksamheten, dels på att det är den 

insats (av de tre studerade) som efter den inledande enigheten blivit mest ifrågasatt i riksdagen. 

Utan att påstå att det finns ett samband, konstateras att förekomsten av moraliska motiv är mest 

frekvent i just denna andra Libyenproposition. Det är dock inte otänkbart att det upplevts ett 

behov av att förstärka motiveringarna och redan i propositionen försöka bemöta de folkrättsliga 
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tvivel som framfördes på vissa håll och även t.ex. antydningar om att insatsen till del var 

maskerat försvarsmaterielexportstöd. 

5.5.2 Övriga aspekter i insatsspecifika propositioner 

Avseende ”det svenska perspektivet” konstateras att det inte görs några nya utsagor som 

avviker från eller utvecklar detta. En enda förekomst av denna karaktär har identifierats, 

nämligen i Libanoninsatsen där sambandet mellan multinationellt deltagande och legitimitet 

påpekas (anmärkning 4 i matrisen).191  

I alla tre insatser nämns andra nordiska bidrag, men de kommenteras inte vidare, d.v.s. inte 

heller i termer av värdet av eventuellt nordiskt samarbete (anm 2 i matrisen). Inte ens i 

Tchadfallet berörs den finska kontingenten (som ingick i det svenska kompaniet) 

substantiellt.192  

Motiv för utformning av bidragen berörs tydligast i Libanoninsatsen. För Tchadinsatsen 

förekommer inga motiv för utformningen av bidraget, mer än i förlängningspropositionen – och 

då är det motiv för att reducera förbandet. Libyeninsatsens utformning motiveras i de två 

förlängningspropositionerna, men bara avseende flygkomponenten. Resursen för informations-

operationer eller den eventuella bordningsstyrkan motiveras inte. Om insatsen eller dess 

förlängning föregåtts av en konkret förfrågan från FN/EU/Nato påpekas detta tydligt i samtliga 

propositioner. Det redovisas dock inga överväganden om huruvida en efterfrågad utformning är 

”rationell utifrån svenska intressen”193 och det är endast i Libyenfallet som det beskrivs att 

insatsen är möjlig eftersom det fanns ett flygförband i beredskap.     

Självberöm förekommer i samtliga förlängningspropositioner, dock med olika karaktär. I Tchad-

fallet påpekas att man var bland de första på plats i insatsområdet, den svenska korvettens höga 

kvalitet anses ha varit en viktig del i den marina komponenten och de svenska stridsflygplanens 

”kapacitet och förmåga till spaning har mötts av uppskattning.”194 Är detta egentligen motiv? 

Eftersom det genomgående förekommer i förlängningspropositioner, antas syftet vara att stödja 

argumentationen för fortsatt deltagande. Sett mot bakgrund av den generella motivbilden, där 

bl.a. att visa förmåga ingår, bedöms detta vara ett rimligt antagande. Alternativet skulle vara att 

syftet endast är att vädja till känslor (pathos) och det skulle i så fall vara ett ytterst sällsynt 

undantag i propositionstexterna.  

5.5.3 Tillkommande motiv i insatsspecifika propositioner 

I samtliga propositioner redovisas det svenska biståndet till insatsområdet, såväl sådant som 

genomförs av svenska organisationer som finansiering av eller genom andra aktörer. Som 

påpekats ovan, förekommer i enstaka fall även att möjligheterna att skapa synergier mellan 

säkerhet och utvecklingssamarbete omnämns. Denna motivtyp har sorterats in under Egennytta, 

inte för att biståndet (vare sig det är humanitärt eller utvecklingsbistånd) anses vara egennyttigt 

utan för att det bedöms att det omnämns i syfte att bidra till att motivera deltagandet i den 

miltära insatsen. Om ett svenskt truppbidrag bidrar till att möjliggöra den internationella 

insatsen, bidrar detta indirekt till att underlätta det svenska biståndsarbetet. Noterbart är att det 

i övrigt inte tillkommer några egennyttiga motiv i propositionerna.  
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Tillkommande motiv utgörs i allt väsentligt av altruistiska nyttomotiv och moraliska motiv. 

Samtliga propositioner innehåller referenser till säkerhet i insatsområdet. Regional säkerhet och 

stabilitet berörs i samtliga fall utom Libyen. Över lag motiveras insatserna med nytta för civila, 

flyktingar och humanitära aktörer. Nytta för lokala myndigheter påpekas i Libanonfallet och i 

den sista Libyenpropositionen (här avses det nationella övergångsrådet, NTC, inte den libyska 

regimen). Att insatsen har gjort nytta påpekas i samtliga förlängningspropositioner och även i 

den första Libyenpropositionen (här avses den insats som inledningsvis genomfördes av 

Frankrike, Storbritannien och USA).  

Ett annat genomgående drag är att insatsens folkrättsliga grund understryks. Trots att samtliga 

insatser baseras på FN-mandat enligt FN-stadgans kapitel VII betonas inbjudan/samtycke när 

det föreligger (Libyens regering samtyckte inte till Libyeninsatsen). Försök till fredlig lösning 

genom diplomati och/eller sanktioner påpekas genomgående och i samtliga propositioner utom 

för Tchadinsatsen betonas internationell enighet. Särskilt omsorgsfullt görs detta i Libyenfallet, 

särskilt den andra propositionen. Sammantaget utgör dessa motivkategorier grund för att hävda 

att ”det är rätt” att genomföra och delta i insatsen.  

5.5.4 Skiljer sig de angivna motiven för insatser av olika karaktär? 

Det finns flera skilda karaktärsdrag i de undersökta insatserna: vem som leder insatsen, 

deltagande förbandstyp, regering, samt när beslut fattades. Dessutom ingår den första marina 

internationella insatsen och den första insatsen med stridsflyg på nästan 50 år. Ovan har 

redovisats skillnader och likheter avseende vilka motiv som anges för respektive insats och det 

kan konstateras att likheterna överväger. Med några enstaka undantag används samma typer av 

motiv. 

Den marina insatsen är den enda som innehåller motiv för utformning av bidraget i den 

inledande propositionen och har det gemensamt med flyginsatsen att förlängnings-

propositionerna innehåller både självberöm och motiv för bidragets utformning . Huruvida detta 

beror på att det upplevs mer nödvändigt att motivera ett bidrag som avviker från det normala, 

att bidragets utformning är ifrågasatt eller en ren slump är svårt att säga. I fallet med den marina 

insatsen finns det även tidigare deltagande i UNIFIL, framförallt underhållsbataljonen 1986-

1994, vilket skulle kunna bidra till behovet av att motivera varför ett fartyg sätts in. Samtidigt 

handlar det om resurser som var särskilt efterfrågade, för insatsens skull, och det är kanske 

därför naturligt att använda detta som argument för att delta. Det bör dock påpekas att denna 

insats är den enda av de studerade där det inte lades några följdmotioner i riksdagen, vilket kan 

tolkas som att man i stort var eniga.195 

Att Libyenfallet har den tydligaste förekomsten av moraliska motiv har redovisats ovan. Möjliga 

orsaker till detta har antytts, t.ex. att insatsen var den mest ifrågasatta av de tre, den libyska 

regimens systematiska övergrepp och den mediala uppmärksamheten. En rimlig förklaring 

skulle kunna vara en kombination av detta, men även det faktum att mängden direkt 

våldsanvändning motiverar att insatsens moraliska och folkrättsliga grund utvecklas tydligt. 

Även att det skulle kunna förklaras av att det var en insats med stridsflyg är möjligt, inte minst 

eftersom det anges specifikt att strid mot markmål inte kommer att genomföras. Detta är den 

insats där förbehåll avseende våldsanvändning uttrycks tydligast, men om vi gör 

tankeexperimentet att översätta deltagandet med flyg till mark- eller sjöarenan i en 
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motsvarande roll – hade en liknande diskussion varit sannolik? Detta kan inte uteslutas helt, 

varför det anses förhastat att endast förklara skillnaderna med att bidraget bestod av stridsflyg. 

För att sammanfatta resonemanget konstateras att det finns skillnader i hur insatser av olika 

karaktär motiveras, men att dessa sannolikt endast i begränsad omfattning beror på karaktär 

avseende det svenska bidraget. De skillnader som finns skulle till största delen kunna bero på de 

unika dragen i respektive insatsscenario, vilket bedöms vara den mest sannolika förklaringen.  



Sid 36(45) 
 

Förekomst (D=Direkt/tydligt, I=Indirekt/vagt. Sidnummer inom parentes.)

TD-1 TD-2 FL-1 FL-2 FL-3 ML-1 ML-2

Nyttomotiv – egennytta 

Militär förmåga –väpnad strid (allmänt)

– nationellt/försvarsförmåga

– internationella insatser/interoperabilitet

– kvitto/prövas 

– visa förmåga

Sverige som aktör – förmåga/möjlighet att 

påverka, värna intressen och värderingar

– ökad respekt/trovärdighet/renommé 

– ökad insyn/inflytande, framträdande roll

– relation med viktiga aktörer

Ökad säkerhet – svensk säkerhet

Nyttomotiv – altruistiska

Ökad säkerhet – internationell fred/säkerhet I (9) I (4) I (4) I (4) I (9) I (6)

Human security – MR/lindra nöd/humanitärt D (6,7,12) D (6,9) D (6) D (6-7) I (7) I (5) I (8)

Stärka FN-systemet –världsordning/folkrätt I (12) I (5)

Stärka FN – som aktör/krishanteringsförmåga D (10-12) D (9-10) I (9) D (10-11) D (8)

Stärka EU – som aktör/krishanteringsförmåga (anm 1)

Moraliska motiv

Ansvar enligt FN-stadgan, skyldighet att bidra D (11) I (8)

Skyldighet att skydda D (12) D (4) D (4-5)

Tillkommande Nyttomotiv – egennytta 

Nordiskt samarbete? (anm 2) (anm 2) (anm 2)

Svenskt bistånd i/till området D (8) D (6) D (7) D (8,12) D (6) D (6) D (5)

Tillkommande Nyttomotiv – altruistiska

Stabilitet/säkerhet - regionen D (4) I (8-10) D (5) I (8)

Stabilitet/säkerhet - insatsområdet D (4) D (6-8) I (8-9) I (11) I (8-9) D (10) D (8)

Nytta för lokala myndigheter I (7) D (4) D (6-7)

Nytta för humanitära aktörer D (8-10) D (7-10) I (7) D (9) D (6-7)

Nytta för civila/flyktingar D (9) D (8) D (8) D (5,11) D (5-7) I (10) D (6-7)

Insatsen har gjort nytta D (10) D (5) D (5,8) D (7) D (5)

Tillkommande Moraliska motiv

"Det är rätt"; tydlig folkrättslig grund pga:

- FN-mandat D (10-12) D (7-9) D (8) D (9-10) D (7) D (4) D (6)

- inbjudan/samtycke D (11) D (9) D (5,8) D (4,9) D (4,7)

- internationell enighet D (9) D (5-8,12) D (5) D (7,11) D (5,8)

Försök till fredlig lösning har gjorts/görs D (5) I (5) D (4-5) D (4-7,11) D (6) D (5)

Övrigt

Görs utsagor (i förhållande till perspektivet)?  (anm 4) (anm 4)

Motiv för utformning av svenskt bidrag? (anm 3) D (12) D (8-9) D (4) D (4)

Konkret förfrågan D (4) D (5) D (5) D (8) D (4) D (4)

Bidraget är lämpligt/möjligt D (8-9) D (4)

Självberöm - (har varit duktiga/tidigt på plats/…) I (10) D (7)

Historia/tradition I (12)

Synergier civilt-militärt D (12) I (11)

Multidimensionell närvaro D (1-7) D (1-4) I (5-6)

Snabbt agerande viktigt I (9) D (4)

5.5.5 Sammanställning insatsspecifika motiv 

Nedan (tabell 4) redovisas resultat av den kodning som beskrivits ovan.  Propositionerna 

betecknas i tabellen med förkortning och löpnummer i kronologisk ordning (FL: Libyen, TD: 

Tchad/RCA, ML: UNIFIL). Sidnummer inom parentes hänvisar till respektive proposition. 

Tabell 4: Sammanställning förekomst av motiv i insatspropositioner  
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5.6 Den samlade motivbilden 
Hur motiveras Sveriges deltagande i internationella insatser? Överväger nytta eller moral? 

Intresse eller identitet? Resultatet antyder att svaret är: både och. I den generella motivbilden 

överväger nyttomotiven och särskilt egennyttiga motiv ges en framträdande plats. Genom-

gående beskrivs även de altruistiska motiven som indirekt nyttiga för Sverige, d.v.s. även dessa 

motiv har ett egennyttigt innehåll (t.ex. motiven till varför ett starkt FN är bra för Sverige). 

Däremot ger de insatsspecifika motiven en diametralt skild bild; egennyttiga motiv är sällsynta, 

medan altruistiska och moraliska motiv dominerar.  

Som redovisats ovan konstateras att det finns skillnader i hur insatser motiveras. Det kan dock 

inte anses belagt att skillnaderna, mer än möjligen i begränsad omfattning, beror på karaktär 

avseende det svenska bidraget. En mer sannolik förklaring är att skillnaderna motiveras av de 

unika dragen i respektive insatsscenario. En kuriositet i sammanhanget är att det varken i 

allmängiltiga eller insatsspecifika motiv förekommer motiv om att stärka Nato som aktör, medan 

motsvarande är frekvent förekommande avseende FN och EU (den sistnämnda främst i de 

allmängiltiga målen och endast indirekt i de insatsspecifika).  

Propositionerna innehåller sällan några motiv för varför bidraget ska utformas som det föreslås, 

och när det förekommer är det huvudsakligen i termer av att leva upp till en konkret förfrågan. 

Med en välvillig tolkning skulle detta i och för sig kunna ses i linje med den uttalade inriktningen 

att bidra med sådant som kan ge mervärde till insatsen som helhet.196 Ett sätt att motivera en 

insats hade kunnat vara att ange konkreta mål för vad som ska åstadkommas, men något sådant 

har inte kunnat identifieras i insatspropositionerna. Eftersom specifika syften med det svenska 

bidraget saknas finns inte heller någon möjlighet att entydigt utvärdera eller mäta insatsens 

effekt/effektivitet. Ska detta tolkas som att den enskilda insatsen endast är en del av den över-

gripande politiken och därmed inte relevant att utvärdera som fristående företeelse? Troligen 

inte, men detta – tillsammans med avsaknaden av motiv för utformning – skulle möjligen kunna 

tolkas som att det centrala är att delta, inte att åstadkomma något. Här kan även nämnas 

kompromissuppgörelsen inför förlängning av Libyeninsatsen; orsaken var inte att det rådde 

oenighet om att delta, utan med vad man skulle delta. 

Ett annat sätt att betrakta resultatet av undersökningen möjliggörs av retorikanalysens 

verktygslåda. Härvid konstateras att avsaknaden av argument ur den generella motivbilden i de 

insatsspecifika propositionerna kan tolkas som att de sistnämnda är entymem, snarare än att 

den generella motivbilden inte är giltig i samband med insatsspecifika beslut. Den generella 

motivbilden fungerar som en underförstådd premiss och utgör, om den accepteras, således en 

grund för insatsbesluten. Enligt denna uppsats kan premissen dekonstrueras som bestående av 

allmängiltiga utsagor om verkligheten (det svenska perspektivet) och allmängiltiga motiv. 

Premisserna utgör tillsammans med de säkerhetspolitiska målen den konceptuella kontext vari 

de insatsspecifika besluten motiveras. Det noteras även att propositionstexterna ytterst sällan 

innehåller något som skulle kunna anses vara retoriska finesser, avsedda att behaga eller beröra. 

Det bör dock påpekas att nästan inga nackdelar förs fram i propositionstexterna. Det enda 

genomgående undantaget från detta är avseende hotbild och risker. Dessa berör dock endast 

den insatta truppen, inga strategiska eller politiska risker berörs.  
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6 Diskussion 

6.1 Nytta eller moral? 
Analysen av de generella motiven för att delta i internationella insatser och hur de enskilda 

insatserna motiveras ger två disparata bilder; i den förstnämnda dominerar egennyttan och 

konkreta mål, i den sistnämnda överväger altruistiska och moraliska motiv, samtidigt som det 

saknas specifika mål för det svenska deltagandet. Om vi jämför detta med Ångströms 

resonemang om intresse kontar identitet tycks det snarare som att bägge bilderna är giltiga, än 

att det skulle vara endera som dominerar. Det bör dock påpekas att en vilja att göra gott inte 

med automatik kan tolkas som en vilja att stärka den egna självbilden; strategisk kultur behöver 

inte vara förklaringen till allt som inte är entydigt rationellt. Man också fundera över om den 

självbild som Ångström beskriver inom ramen för svensk strategisk kultur är förenlig med det 

antal cyniska (eller realpolitiska) motiv som förs fram i de allmängiltiga motiven. Å andra sidan 

kan kanske ett instrumentellt perspektiv kombineras med att vilja gott, eller för att citera 

försvarsministern: ”Försvaret har den dubbla uppgiften att värna Sveriges territoriella integritet 

och sprida fred och säkerhet i världen.”197  

Om vi utgår från den avsäkerhetisering Matlary beskriver, innebär det att motivering av förslag 

kan ske precis som i vilket annat politikområde som helst.198 Internationella insatser är en 

politisk lösning och det spelar mindre roll om den som ska övertygas faller för motiv ur 

kategorin egennytta, altruism eller moral.  

Man kan invända att övergripande policy och enskilda insatsbeslut inte är jämförbara storheter.  

Det ena kan sägas handla om att vilja och kunna, medan det andra om att vilja och våga. 

Beslutsprocesserna är väsensskilda: flerårigt utredande för att (vidare-)utveckla policy, där det 

dessutom finns möjlighet att ångra sig och göra om delar av processen, jämfört med beslut 

under press som ska realiserbarhetsprövas, fattas och genomföras på betydligt kortare tid, 

samtidigt som riskerna att något misslyckas är påtagliga. Å andra sidan kan skillnaderna i 

allmängiltiga och insatsspecifika motiv kanske förstås mot bakgrund av just detta. Att skapa 

förmågan till internationella insatser tar tid och kostar pengar, samtidigt som nyttan/värdet är 

abstrakt, inte minst i förhållande till andra politikområden. Vid beslut om insats finns däremot 

(normalt) t.ex. ett konkret lidande att hänvisa till.  

Kan det vara så att för att motivera kostnader för att skapa förmågan att kunna delta är det 

tillräckligt och kanske nödvändigt med ett stort inslag av egennyttiga motiv, medan ett beslut 

som utsätter soldater för risker kräver altruistiska och moraliska motiv? Genom att betona att 

”det är rätt” så får man dessutom ett argument som kan hålla även om det går illa; den goda 

saken fungerar även som skydd mot framtida kritik. Att göra ”rätt” minskar samtidigt kraven på 

att åstadkomma något specifikt. Att ”ställa upp” eller ”ta ansvar”, men även att ”göra något”, 

märks tämligen omedelbart, medan det kan ta lång tid innan effekterna av nyttomotiverade 

beslut kan mätas. På detta sätt kombineras de generella och insatsspecifika motiven, genom att 

varje insats kan anses visa att målet att ”kunna” är uppnått. Dissonansen skulle därmed även 

kunna förstås som ett entymem. Vid motivering av enskilda insatser utgör den generella 

motivbilden en underförstådd premiss enligt tidigare resonemang.  
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Är detta en rimlig slutsats? Motsatsen skulle vara att den generella motivbilden, och därmed 

perspektivet, inte har någon relevans vid utformning av de insatsspecifika motiven – och i valet 

mellan dessa två alternativ förordar jag det första som mer sannolikt.  

Ger resultatet en rättvis bild av hur insatserna motiveras? Som redovisats ovan dominerar de 

altruistiska och moraliska motiven i insatspropositionerna, men vänder man sig till annat 

material blir ibland bilden annorlunda. Som exempel kan nämnas Libyeninsatsen som både har 

rapporterats och motiverats med hur framgångsrik den svenska insatsen var – inte främst 

avseende vad man åstadkom, utan snarare genomförandet i sig. I ett pressmeddelande i 

samband med beslut om förlängning hävdar försvarsministern att insatsen med Gripen var 

”högt uppskattad av Natos ledning och övriga deltagande nationer”199 och i budgetpropositionen 

för 2012 redovisas insatsens resultat endast med att Försvarsmakten visade ”förmåga att snabbt 

kunna ställa kvalificerade flygstridskrafter till förfogande i internationella insatser.”200  

Sättet som genomförandet av Libyeninsatsen beskrivs på leder osökt tankarna till de moderna 

olympiska spelens organisatör, de Coubertin, som menade att internationella idrottstävlingar 

kunde bidra till att minska risken för konflikter mellan nationerna och skapa fred. Gäller devisen 

”l’essentiel n’est pas de gagner mais de participer” även för det svenska deltagandet i 

internationella insatser? 

6.2 Undersökningens brister och förtjänster 
Undersökningen har genomförts som kvalitativ textanalys. Detta innebär med naturlighet att det 

är tolkningar som avgör resultatet. Tolkningarna, och därmed möjligheterna för olika tolkning, 

sker i flera steg; först när data samlas in, sedan när den kodas och organiseras, samt slutligen vid 

analys av resultatet. Strävan har varit att arbeta öppet och iterativt, för att därefter notera och 

redovisa de överväganden som gjorts.201 Genom att använda vedertagna och välkända begrepp 

från klassisk retorik som grund för kategorisering av motiv, bedöms replikerbarheten öka 

jämfört med en nyutvecklad modell.   I avsnitt 3.3. och 5.1.1 redogörs för hur kodning och analys 

har genomförts. 

Undersökningens största brist är samtidigt en av dess förtjänster. Genom att välja att endast 

jämföra likvärdiga texter (insatspropositioner) blir å ena sidan jämförelsen mer rättvis, och 

förhoppningsvis även mer rättvisande. Nackdelen med detta är att motiv från icke-formella 

källor inte beaktas i resultatet och att det därvid sannolikt finns andra motiv som har varit del i 

bevekelsegrunden. Svårigheten hade dock varit att värdera dessa på ett systematiskt sätt. Vilket 

motiv väger tyngst: det som framförs i propositionen eller det som sägs på presskonferensen? 

Antagligen är budskapen åtminstone i någon mån anpassade till situationen och målgruppen, 

varvid en jämförelse försvåras ytterligare.  

Såväl utveckling som tillämpning av analysverktyget har skett iterativt, vilket dock inte utesluter 

att något motiv eller någon typ av motiv har missats. Var verktyget lämpligt för uppgiften? Om 

rastret är för grovt, riskerar flera detaljer hamna i samma kategori, vilket kan göra att färre 

skillnader och fler ”skenbara” likheter upptäcks. Å andra sidan innebär ett finmaskigare nät att 

allt utom identiska formuleringar upplevs som skillnader och ger samtidigt ett svårhanterligt 

verktyg, inte minst vid analys och jämförelse.  Dessa risker har i arbetet hanterats genom en 
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iterativ process, samt analysmatrisens utformning som visade sig underlätta åtkomst till 

källorna för verifiering och jämförelse i detalj. Genom förnyad kontroll vid upptäckt av 

avvikelser bedöms att huvuddelen och åtminstone de mest centrala och/eller frekvent 

förekommande aspekterna har beaktats. Den upplösning som blir följden av den använda 

grupperingen av motiv bedöms tillräcklig för uppsatsens syfte och rekommenderas för 

återanvändning. Oaktat avgränsningen avseende vilka insatser som Sverige väljer att inte delta i, 

konstateras att denna parameter sannolikt hade ökat precisionen i svaret. Urval av material har 

redovisats under 3.4.2. och kommenteras inte vidare här.  

6.3 Avslutning 
Uppsatsen har redovisat försöken att besvara frågan om hur svenskt deltagande i internationella 

insatser motiveras, varvid en komplex motivbild som baseras på både nytta och moral 

avtecknas.  

Det görs inga anspråk på att svaret motsvarar samtliga bakomliggande motiv, framförallt inte 

eventuella mer ljusskygga sådana, men beskriver en metod för hur de angivna bevekelse-

grunderna kan struktureras. Genom att använda en analysmetod inspirerad av klassisk retorik 

strävar undersökningen efter att fånga både den generella motivbilden och insatsspecifika 

motiv. Det eftersöks inte någon ensam avgörande faktor för vare sig den övergripande policyn 

eller enskilda insatser, främst därför att undersökningens resultat antyder att det inte finns 

något enkelt svar. Den förda politiken är ett resultat av många inblandade politikområden, 

aktörer och kompromisser, samtidigt som det råder relativ enighet om huvuddragen.  

Vad ska resultatet användas till? Nyttan, förutom att det gett författaren möjlighet att fördjupa 

sig i ett intressant ämne, består knappast i de svar som ges – snarare i de frågor de väcker.  

Är mönstret generellt? Skulle en undersökning av andra insatser, med samma metod, ge samma 

resultat? 

Om det stämmer att det svenska perspektivet utgör en premiss i motivbilden för deltagande i 

internationella insatser, så innebär det att den förda politiken påverkas av faktorer som inte 

redovisas i samband med besluten. Det borde därmed finnas anledning att närmare studera de 

grundantaganden och utgångspunkter som ingår i perspektivet: är de giltiga?  

Sambandet mellan utveckling och säkerhet är en av grundstenarna i perspektivet, något som 

även återfinns i den europeiska säkerhetsstrategin och t.ex. Natos COIN-doktrin.202 Räcker det 

att det är en spridd och etablerad ”sanning” eller bör sambandet undersökas närmare? 

Innebörden av begrepp som säkerhet, demokrati och utveckling är sannolikt inte universell. Vad 

innebär det för våra strategier?  

Stämmer det att deltagande i internationella insatser ger inflytande, och att ju större deltagande, 

desto större inflytande? Vad ska inflytandet användas till, vem äger och använder detta 

inflytande? Om utgångspunkterna dras till sin spets (globalisering, gränsöverskridande hot, 

samband mellan säkerhet och utveckling, deltagande ger inflytande o.s.v.) innebär det i 

förlängningen att de ”valbara krigen” egentligen inte längre är valbara? Har även de icke-

existentiella insatserna gått från att vara en möjlighet, till att närmast vara en nödvändighet?  

Ovanstående frågeställningar överlämnas härmed som förslag till någon annan att undersöka. 
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