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Svenska militära insatser sett utifrån RtoP 
 

”En analys kring huruvida de svenska militära insatserna i Afghanistan och Libyen motiverats 
utifrån FN’s initiativ Responsibility to Protect” 

 
Sammanfattning: År 2005 enades FN’s medlemsländer om ett initiativ vid namn 
Responsibility to protect. Initiativet baserades på tanken att en stats suveränitet inte är ett 
privilegium utan ett ansvar och syftade till att förhindra brott mot civilbefolkningar. Brott i 
form av folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och etnisk rensning.  
 
Den 17 mars 2011 röstade FN’s säkerhetsråd igenom resolution 1973. Det innebar att en 
internationell koalition ledda av NATO upprättade en no fly zone över Libyen i syfte att 
skydda civilbefolkningen från Ghadaffiregimens övergrepp. Detta var första gången som FN 
och det internationella samfundet motiverat en militär intervention utifrån just Responsibility 
to protect. Det svenska bidraget till den internationella styrkan bestod av upp till åtta stycken 
JAS 39 Gripen med personal som endast fick bekämpa luft hot, alltså inte mål på marken. År 
2002 när den svenska riksdagen för första gången beslutade att skicka en svensk militär styrka 
till Afghanistan förelåg inga liknande restriktioner gällande nyttjandet av vapen från de 
svenska soldaterna.  
 
Uppsatsen skall söka svar på huruvida den svenska insatsen i Afghanistan motiverades med 
samma värderingar som den i Libyen. Detta i syfte att kartlägga och problematisera 
Responsibility to protects betydelse för det svenska deltagandet i militära insatser. Det 
kommer genomföras via en kvalitativ, idékritiskt klassificerande textanalys av de 
riksdagsdebatter som förelåg insatserna med fokus på om värderingar från Responsibility to 
protect kan spåras i argumentationen.  
 
Resultatet är inte helt entydigt men argument med tydlig anknytning till Responsibility to 
protect påträffas i samtliga debatter som undersökts. Det går även att utröna en förändring i 
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hur riksdagsledamöterna argumenterar för ett svenskt deltagande i en militär insats utomlands 
före, respektive efter, införandet av Responsibility to Protect. 
 
Nyckelord: Svenska militära insatser, Responsibility to Protect, kvalitativ textanalys, 
humanitära insatser, Förenta Nationerna 
 

Swedish military interventions seen through The 
Responsibility to protect 

 
An analysis about whether or not the Swedish military operations in Afghanistan and Libya 

was motivated through the UN initiative The Responsibility to Protect 
 

Abstract: In the year of 2005 the United Nations decided on an initiative called the 
Responsibility to Protect. The initiative was based on the thought that the sovereignty of a 
state isn’t a right, but a privilege. Its purpose was to help prevent crimes against the civilian 
population. Crimes like genocide, war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing.  
 
On march 17 2011 the UN security council authorized resolution 1973 which meant that an 
international NATO lead coalition could establish a no fly zone over Libya. This was done in 
order to protect the civilian population of Libya from the atrocities and assaults from the 
Gadhafi regime. This was the first time that the UN and the international community 
performed a military intervention motivated by the Responsibility to Protect. The Swedish 
contribution consisted of a force of up to eight JAS 39 Gripen, with personnel that were only 
authorized to engage targets in the sky, not on the ground. In 2002 the Swedish parliament 
decided to contribute with Swedish soldiers to Afghanistan. That time with the authorization 
to use deadly force if they needed to.  
 
This essay shall try and answer whether or not the Swedish military operation in Afghanistan 
was motivated by the same values as the one in Libya. This will be done in order to structure 
and problematize the concept of the Responsibility to Protect and how it may affect the 
Swedish contributions to international military interventions. This will be performed through a 
qualitative analysis of the protocols from the Swedish parliament that authorized and 
motivated the Swedish operations. The essay will focus on finding traces of values from the 
Responsibility to Protect from the arguments in the protocols. 
 
The results are not crystal clear, but arguments with a distinct connection to the Responsibility 
to Protect are found in all the protocols that are analyzed. The results of the analysis show a 
change of patterns in the way the Swedish parliamentarian’s debate for a Swedish contribution 
in international military operations since the Responsibility to Protect was initiated.   
 
Keywords: Swedish military operations, The Responsibility to Protect, qualitative analysis, 
humanitarian interventions, United Nations 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
 
På FN´s World Summit möte 2005 enades medlemsländerna om ett initiativ som syftade till 
att förhindra brott mot mänskligheten. Initiativet hette Responsibility to protect (benämns 
hädanefter inom uppsatsen för RtoP) och baseras i stora drag på tanken att en stats suveränitet 
inte är ett privilegium utan ett ansvar. Det är en norm och alltså ingen lag, fokus ligger på att 
förhindra och stoppa fyra brott. 

• Folkmord 
• Krigsbrott 
• Brott mot mänskligheten 
• Etnisk rensning 

Detta åtagande, föreskriver att: 

1. The State carries the primary responsibility for the protection of populations from 
genocide, war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing.  

2. The international community has a responsibility to assist States in fulfilling this 
responsibility.  

 
3. The international community should use appropriate diplomatic, humanitarian and 
other peaceful means to protect populations from these crimes. If a State fails to protect 
its populations or is in fact the perpetrator of crimes, the international community must 
be prepared to take stronger measures, including the collective use of force through the 
UN Security Council.1 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Den 17 Mars 2011 röstade FN’s säkerhetsråd igenom resolution 1973 vilket innebar 
upprättandet av en ”no fly zone” över Libyen i syfte att skydda civilbefolkningen från de 
folkrättsliga övergrepp som regimen bedrev med sina väpnade styrkor.2 Ledningen för 
uppfyllandet av resolutionen överlämnades den 27 mars 2011 till NATO (North Atlantic 
Treaty Organisation) som med sina medlemsländer här fick rätt att med beväpnade 
flygstridskrafter skydda civilbefolkningen mot Libyska väpnade styrkor i luften och på 
land.3 Sverige, som har en lång tradition av deltagande i Internationella fredsfrämjande 
operationer via FN, beslutade i Riksdagen på fredagen den 1 april 2011 att Sverige 
skulle deltaga med upp till åtta stycken stridsflyplan av modellen JAS 39 Gripen i syfte 
att tillsammans med det internationella samfundet skydda civilbefolkningen från vidare 
övergrepp. Riksdagens beslut togs utifrån Regeringens proposition 2010/11:1114 och 
                                                            
1 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop (2012-03-20 15:25) 
2 http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/17/un-security-council-resolution (2012-04-03 12:52) 
3 Regeringens proposition 2010/11:111, Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen s.5 
4 Ibid.  

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/17/un-security-council-resolution


FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 Självständigt arbete 
Kd Gabriel Lundberg Sida 4 av 31 OP 09-12 

gick igenom. Propositionen innehöll dock restriktionen att de svenska planen inte skulle 
få använda vapen under insatsen i annat än självförsvar mot luft hot, alltså inte mot 
markmål.5 I realiteten innebar detta att de svenska planen istället uteslutande skulle 
nyttjas för spaningsuppgifter, och på så vis bistå de övriga styrkorna med uppgifter om 
var vapeninsats behövdes. Detta skulle enligt författaren i sin tur ha kunnat leda till att 
hjälpen i form av vapeninsats mot den libyska regimens styrkor kommit för sent då de 
svenska planen som upptäckt dem inte kunnat verka.  

År 2002 röstade den svenska riskdagen igenom proposition 2001/02:60 vilken medgav 
svenskt deltagande i den internationella insatsen i Afghanistan. Denna gång med 
tillstånd att nyttja vapen om så skulle krävas. 

Det faktum att de svenska styrkorna fick nyttjanderätt till sina vapen under insatsen i 
Afghanistan bör enligt författaren ha gjort att de på ett mer påtagligt vis kunnat skydda 
civilbefolkningen och därmed upprätthålla säkerheten runt dem. Detsamma gäller enligt 
författaren inte under insatsen i Libyen då de svenska styrkorna hade restriktioner 
gällande nyttjanderätten på vapen, vilket skulle ha kunnat leda till en fördröjning från 
upptäckt av övergrepp mot civilbefolkning fram till åtgärd mot övergreppet. RtoP 
initiativet kom till 2005, alltså under tiden mellan besluten om de båda insatserna. 
Insatsen i Libyen motiverades dessutom av FN utifrån just RtoP6 och var den första 
internationella insatsen som hittills motiverats utifrån den.  

1.3 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga och problematisera RtoP's betydelse för det svenska 
deltagandet i militära insatser. Detta görs genom en kartläggning av skillnader och likheter i 
argumentationen för det svenska militära deltagandet i Afghanistan och Libyen, med fokus på 
om värderingar utifrån RtoP kan spåras i argumentationen. Denna kartläggning möjliggör en 
diskussion om huruvida det var på grund av RtoP som den svenska styrkan i Libyen inte fick 
använda sig av vapen. 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 

Således skall uppsatsen söka svar på huruvida insatsen i Afghanistan motiverades med samma 
värderingar som den i Libyen. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
 
Uppsatsen kommer endast att behandla de svenska insatserna i Afghanistan och Libyen vilket 
lämpar väl sig då den förstnämnda inleddes före RtoP infördes medels den sistnämnde efter. 
Undersökningen kommer att ta avstamp ifrån riksdagsprotokollen från de riksdagsdebatter 
som föranledde insatserna och det är då tre debatter som kommer belysas, protokoll från 

                                                            
5 http://www.regeringen.se/sb/d/7179/a/164989/pressitem/164989#anc164989 2012-05-21 11:16 
6http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/OSAPG,%20Special%20Advisers%20Statement%20on%2
0Libya,%2022%20February%202011.pdf 2012-05-21 11:26 

http://www.regeringen.se/sb/d/7179/a/164989/pressitem/164989#anc164989
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/OSAPG,%20Special%20Advisers%20Statement%20on%20Libya,%2022%20February%202011.pdf
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/OSAPG,%20Special%20Advisers%20Statement%20on%20Libya,%2022%20February%202011.pdf
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riksdagsdebatt 2001/02:60, Beslutet som togs i riksdagen och innebar ett svenskt bidrag till 
den internationella styrkan i Afghanistan om högst 45 personer7, 
2010/11:35, Beslutet som medger en förlängning på insatsen i Afghanistan med en svensk 
väpnad styrka om högst 855 personer8, 
2010/11:81, Beslutet om att ställa en svensk väpnad styrka på högst 250 personer till 
förfogande under högst 3 månader i Libyen.9  
Detta innebär alltså att den ena debatten avser ett beslut om Afghanistan så sent som den 15 
december 2010.10 Detta blir av intresse då det kan påvisa om det blivit någon skillnad i 
argumentationen kring Afghanistan sedan RtoP initiativet infördes. Beslutet om en 
förlängning av Afghanistan och beslutet om Libyen ligger dessutom väldigt nära inpå 
varandra i tiden.  
Då Sverigedemokraterna inte satt i riksdagen under debatten 2001/2002 kommer deras 
argumentation inte att behandlas i analysen. Det skall dessutom sägas att 
Sverigedemokraterna motsatte sig den militära insatsen i Libyen i och med Jimmie Åkessons 
motion till riksdagen 2010/11:U7, där han yrkar på avslag för Regeringens proposition 
2010/11:11111, och därav inte skulle ha bidragit med några argument av relevans för den här 
uppsatsens frågeställning. 

1.6 METOD 

1.6.1 VAL AV METOD 

Uppsatsens analys är baserad på argumentationen ur de riksdagsdebatter som föranledde de 
militära insatserna i Libyen och Afghanistan. I syfte att hitta rätt argument, det relevanta 
innehållet som svarar mot uppsatsens frågeställning, krävs det enligt Esaiasson en noggrann 
läsning av textens delar, dess helhet samt den kontext däri de ingår. Detta benämns kvalitativ 
textanalys.12 För uppsatsen innebär det att riksdagsdebatterna inledningsvis läses i sin helhet 
gentemot den kontext som de ingår. I uppsatsens fall är kontexten begreppet RtoP då syftet är 
att undersöka om insatserna motiverades utifrån samma värderingar. Därefter identifieras 
delar av uppsatsen som svarar mer mot frågeställningen än andra genom att frågor hela tiden 
ställs mot texten. Detta då det författaren söker i texten inte är summan av någonting utan 
snarare något som ligger dolt under ytan och endast kan identifieras genom en mycket 
noggrann och intensiv läsning av texten.13 Det finns enligt Esaiasson två huvudtyper av 
textanalytiska frågeställningar att använda sig av när man behandlar innehållet i en text. 
Systematisera innehållet, beskrivande analyser,14 alternativt att kritiskt granska innehållet, ta 

                                                            
7 Regeringens proposition 2001/02:60, svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan, 
2002 
8 Regeringens proposition 2010/11:35, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i 
Afghanistan (ISAF) 
9 Regeringens proposition 2010/11:111, Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen 
10 Riksdagens protokoll 2010/11:35 
11 Motion till Riksdagen 2010/11:U7, Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen 
12 Esaiasson, Peter, 2007 s.237 
13 Ibid. 
14 Ibid. s.238 
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ställning till texter utifrån tidigare identifierade normer och värderingar.15 Om man 
systematiserar innehållet i en text finns det tre olika sätt att genomföra det på, klargöra 
tankestrukturen, ordna logiskt eller klassificera. Den kritiskt granskande metoden delas också 
den upp i tre underkategorier, Idékritik, Ideologikritik och diskursanalys. I den idékritiska 
analysen tar man ställning till i vilken utsträckning en argumentation lever upp till tidigare 
bestämda normer.16 
I uppsatsen kommer argumenten klassificeras utifrån hur väl de samspelar med begreppet 
RtoP utifrån en idékritisk granskning av argumenten. Uppsatsens metod kan alltså benämnas 
som en kvalitativ, idékritiskt klassificerande textanalys.  

Det finns vissa faktorer som utelämnats i och med metodvalet. Metoden som valts har inte 
grävt bakom de offentliga dokumenten som utgör uppsatsens empiri, vilket kan ha föranlett 
att vissa bakomliggande faktorer åsidosatts. Detta gör dock ingenting då författaren valt att 
fokusera på argumentationen bakom besluten och inte att gräva mer i de bakomliggande 
faktorerna som t.ex. politiska agendor och egen vinning. De är inte av relevans för uppsatsens 
frågeställning och slutsatser.  

För att uppsatsens validitet skall anses som hög krävs det en överenstämmelse mellan den 
teoretiska definitionen, i det här fallet begreppet RtoP, och de operationella indikatorerna. 
Denna överenstämmelse benämns begreppsvaliditet. Det krävs dessutom en frånvaro av 
slumpmässiga eller osystematiska fel vilket benämns som reliabilitet..  
För validitetens skull är det också viktigt att författaren faktiskt mäter det han påstår att han 
mäter vilket benämns resultatvaliditet. För att uppnå en god resultatvaliditet krävs det enligt 
Esaiasson en god begreppsvaliditet samt en hög reliabilitet.17 
Denna process där författaren tilldelar den teroetiska definitonen, RtoP, en eller flera 
operationella indikatorer benämns operationalisering18 och kommer att genomföras genom en 
analys av de två punkterna ur RtoP, 138 och 139, som medlemsländerna enades om under 
World summit 200519 varefter de begrepp, operationella indikatorer, som är relevanta för 
analysen av uppsatsens empiriska material identifieras. 

1.6.2 OPERATIONALISERING 
 

Under World summit 2005 enades generalförsamlingen om följande två punkter: 
”138. Each individual State has the responsibility to protect it's populations from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the 
prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary 
means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international 
community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility 
and support the United Nations in establishing an early warning capability.”20 
 
                                                            
15 Ibid. s.239 
16 Ibid. s.238-239 
17 Esaiasson, Peter, 2007 s.63 
18 Ibid. s.59 
19 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php?option=com_content&view=article&id=398 2012-05-21 
11:35 
20 2005 World Summit Outcome document, par.138 

http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php?option=com_content&view=article&id=398
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”139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to 
use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with 
Chapters VI and VIII of the Charter, to help protect populations from genocide, war crimes, 
ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take 
collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in 
accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in 
cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be 
inadequate and national authorities manifestly fail to protect their populations from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General 
Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in 
mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, 
as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations 
from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting 
those which are under stress before crises and conflicts break out.”21 
 
Det som är relevant för uppsatsen från de här punkterna är enligt författaren följande; 
Författaren har inte översatt rakt av utan komprimerat texten för att få ut det mest essentiella 
för uppsatsen, dock utan att ändra budskapet eller innebörden från punkterna. 
 
138.  

• Varje enskild stat har ett ansvar gentemot sin befolkning, att skydda dem ifrån 
folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.  

139. 
• Det internationella samfundet har, via FN, ett ansvar att tillämpa lämpliga 

diplomatiska, humanitära och andra fredliga lösningar, i enlighet med kapitel 6 och 7 i 
FN stadgan, i syfte att skydda civilbefolkningar från folkmord, krigsförbrytelser, 
etnisk rensning och brott mot mänskligheten.  

• Vi är beredda att kollektivt, med varandra och med lokala organisationer, handfast och 
snabbt via säkerhetsrådet och i enlighet med stadgan, även kapitel 7, göra det som 
krävs ifall de fredliga medlen och staten i fråga visar sig otillräckliga för att skydda 
civilbefolkningen från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot 
mänskligheten 

• Vi överlåter oss även att med nödvändiga åtgärder understödja uppbyggnaden av 
andra staters förmåga att skydda sin egen befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, 
etnisk rensning och brott mot mänskligheten, samt att stödja de vilka har en kris eller 
konflikt på väg att bryta ut.  

Utifrån de här styckena har jag sedan utarbetat fyra stycken kriterier som syftar till att finna 
relevanta argument i det empiriska materialet i syfte att påvisa just vilka argument som sedan 
kan svara på uppsatsens frågeställning; motiverades insatsen i Afghanistan på samma 
premisser och med samma grundläggande värderingar som den i Libyen? 

1. Argument som hänvisar till statens bristande ansvar gentemot civilbefolkningen och 
skyddet av denna. 

                                                            
21 Ibid. par.139 
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2. Argument som hänvisar till diplomatiska, humanitära och andra fredliga lösningar som 
syftat till skyddet av civilbefolkningen från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk 
rensning och brott mot mänskligheten. 

3. Argument som hävdar att en militär intervention krävs då de fredliga medlen och 
staten i fråga visat sig otillräckliga för att skydda civilbefolkningen från folkmord, 
krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. 

4. Argument som hänvisar till att understödja uppbyggnaden av andra staters förmåga att 
skydda sin egen befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott 
mot mänskligheten. 

Dessa kriterier utgör uppsatsen operationella indikatorer och processen som skett genom 
operationaliseringen har skapat det operationella mätverktyget. I och med 
operationaliseringen anser författaren att han bidragit till att uppnå en hög begreppsvaliditet, 
alltså en god överenstämmelse mellan den teoretiska definitionen och de operationella 
indikatorerna.22 Genom en noggrann läsning av protokollen, som beskrivits tidigare i 
avsnittet, avser författaren att minska risken för slumpmässiga eller osystematiska fel och 
därmed även uppnå hög reliabilitet.  
Genom att uppnå en hög begreppsvaliditet samt en hög reliabilitet bör författaren även uppnå 
en hög resultatvaliditet.23 

Definition av begrepp: 
För att vara tydlig med vad vissa begrepp har för betydelse i uppsatsen följer här definitioner 
av de mest väsentliga. Definitionerna är hämtade från Nationalencyklopedins hemsida 
www.NE.se där respektive begrepp som nedan står i kursiv stil är sökordet.  
 
Folkmord: ”Folkmord definieras som envar av ett antal uppräknade gärningar "förövad i 
avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp 
som sådan" 
Krigsförbrytelser: ”Folkrättsligt begrepp. […] Innefattar svåra överträdelser av krigets lagar, 
exempelvis order om eller deltagande i tortyr eller annan svår misshandel av krigsfångar eller 
civila.” 
Brott mot mänskligheten: Definierades första gången i stadgan för Nurnbergdomstolen och 
avser t.ex. mord, förintelse, slaveri, deportationer och andra omänskliga handlingar. 
Etnisk rensning: ”Tvångsmässig fördrivning av en befolkningsgrupp från ett geografiskt 
område.” 

1.7 LITTERATUR OCH MATERIAL 

Uppsatsens empiriska material består av riksdagsprotokollen, Riksdagens snabbprotokoll 
2001/02:54, Riksdagens protokoll 2010/11:35 och 2010/11:81, från de riksdagsdebatter som 
föregick bifallandet av propositionerna 2001/02:60, 2010/11:35 och 2010/11:111. Det är alltså 
två stycken Afghanistandebatter som bearbetas. Detta är av intresse då det gått tio år mellan 

                                                            
22 Esaiasson, Peter, 2007 s.70 
23 Ibid. 

http://www.ne.se/
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besluten vilket gett saker och ting en chans att falla på plats och därmed kunna ge upphov till 
nya argument inom debatten. 

Det finns flera riksdagsbeslut för den svenska militära insatsen i Afghanistan som inte belyses 
i den här uppsatsen. Urvalet av riksdagsbeslut rörande den svenska militära insatsen i 
Afghanistan har gjorts utifrån att det är det första beslutet, 2001/02:54, samt det sista beslutet 
innan ett slutdatum för det svenska bidraget fastställts, 2010/11:35. Den svenska militära 
insatsen i Libyen är vald just för att den, som tidigare sagts, var den första som skulle vara 
motiverad utifrån just RtoP. Riksdagsprotokollen saknar sidnummer varav sidhänvisningar 
istället riktas till numret på respektive talares anförande i debatten.  

Sammansatta utrikes – och försvarsutskottets betänkanden 2001/02:UFöU2, 2010/11:UFöU1 
och 2010/11:UFöU3 samt regeringspropositionerna, som nämnts ovan, kommer i uppsatsen 
att användas för att visa bakgrunden till beslutet, vilket blir naturligt då de protokollförda 
debatterna bygger på det som sagts i propositionerna och betänkandena. 

Uppsatsens teoretiska anknytning tar upp RtoP, dess uppkomst och implementering samt 
beskriver de värderingar som var rådande före införandet. En kort bakgrundsinformation om 
FN och FN:s säkerhetsråd, baserat på en utgåva från det svenska regeringskansliet, 
presenteras också i syfte att förklara deras funktioner i sammanhanget. Det som står skrivet i 
teorin bygger på tidigare forskning kring RtoP utifrån två olika källor. Professor Ramesh 
Thakur som var medlem av kommissionen ICISS (International Commission on Intervention 
and Sate Sovereignty) och en av huvudförfattarna till RtoP24, samt Professor Thomas G Weiss 
som var forskningsledare på ICISS åren 2000-200225.  
Operationaliseringen av begreppet RtoP är gjord utifrån punkterna 138 och 139 som 
medlemsländerna enades om under FN:s världsmöte 2005. 

1.8 KÄLLKRITIK 

Uppsatsens analys är baserad obearbetade källor, d.v.s. primärkällor. Då det material från 
dessa källor som används i uppsatsens analys är politiska talespersoners argument i kontexten 
en riksdagsdebatt, där de kan vilja övertala andra utifrån sin politiska inriktning, kan språket 
ibland lämna visst utrymme för tolkning. Detta har föranlett att en definition av 
nyckelbegrepp gjorts i syfte att klargöra vad som innefattas inom kriterierna för RtoP i 
uppsatsens analys. Detta gör att utrymmet för tolkning minskar och därmed också stärker 
validiteten hos uppsatsen. Det finns olika definitioner av de begrepp som definieras i 
uppsatsen. Författaren har valt att göra det utifrån Nationalencyklopedin då det är svenska 
debatter som kommer att analyseras. Andra alternativ hade kunnat vara att definiera 
begreppen utifrån Röda korset eller FN. Författaren valde dock Nationalencyklopedin då han 
ser det som rimligt att det råder spridda utbildningsnivåer inom riksdagen och att den 
definition som flest skulle kunna relatera till är just en sådan som de eventuellt stött på 
tidigare i livet, t.ex. under skolåldern. 

                                                            
24 https://researchers.anu.edu.au/researchers/thakur-rc#biography 2012-05-23 22:25 
25 http://web.gc.cuny.edu/dept/rbins/weiss_bio.html 2012-05-23 22:27 
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Uppsatsens analytiska verktyg, operationaliseringen, är utförd och översatt av författaren och 
kan därför ge visst utrymme för tolkning och alternativa översättningar. 

Uppsatsens teoriavsnitt är hämtat från två olika källor. Båda källorna har på något vis 
medverkat vid framtagandet av RtoP och skulle på grund av det kunna ha en dold agenda och 
inte vilja sätta RtoP i dålig dager. Då författaren inte undersöker huruvida RtoP är rätt eller fel 
utan är ute efter vad det faktiskt innebär och hur det kom till anser han att det inte påverkar 
uppsatsen i en negativ bemärkelse. 

I uppsatsen hänvisas i vissa fall till internetadresser. Författaren anser samtliga hemsidor som 
använts vara pålitliga och beskriver kort hemsidan med kursiv text i källförteckningen.  

1.9 DISPOSITION 

I det första kapitlet presenteras bakgrunden för RtoP samt uppsatsens problemformulering, 
syfte och frågeställning. Här presenteras även de avgränsningar som gjorts samt en 
beskrivning av den valda metoden med en operationalisering av RtoP som syftar till att 
användas som analysinstrument för uppsatsens undersökning. Den litteratur och material 
vilken utgör undersökningens empiri presenteras och värderas källkritiskt. 
I det andra kapitlet belyses uppsatsens teoretiska infallspunkt samt tidigare forskning. 
Uppsatsens teorianknytning utgår från begreppet RtoP och de teoretiska antaganden som 
ligger bakom dess uppkomst och implementering. Uppsatsen kommer redogöra för hur 
begreppet kom till samt vad som föranledde det.  

I det tredje kapitlet äger uppsatsens analys rum. Analysen är uppdelad i fyra olika stycken. Ett 
för vardera av de tre besluten samt ett avslutande stycke där slutsatser presenteras och 
diskuteras. I varje beslutsstycke presenteras bakgrund till beslutet följt av en debattdel. 
Debattdelen är sedan uppdelad i fyra delar med utgångspunkt i de kriterier som utarbetats via 
operationaliseringen. Var och en av dessa fyra delar kommer att avslutas med en kortare 
sammanfattande Analys. Analysen avslutas med en diskussion som sedan leder fram till de 
slutsatser som besvarar uppsatsens frågeställning. Med hjälp av diskussionen ska författaren 
dessutom försöka dra slutsatser kring hur en framtida svensk militär insats motiverad av RtoP 
kan komma att te sig.  
I det fjärde kapitlet ges förslag på fortsatt forskning inom ämnet.   

2 TEORI/TIDIGARE FORSKNING 

2.1 RtoP FÖRE 2001 

Förenta Nationerna har sitt ursprung ur ett samarbete mellan segermakterna efter andra 
världskriget26. En av de centrala uppgifterna enligt FN-stadgan är att upprätthålla 
internationell fred och säkerhet genom att dels, vidta kollektiva åtgärder för att förebygga och 
undanröja hot mot freden, och dels genom att med fredliga medel lösa internationella tvister.27 

                                                            
26 Salander, Henrik, 2002 s.11 
27 Ibid. s.12 
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FN består av sex huvudorgan där Säkerhetsrådet har ansvaret för upprätthållandet av fred och 
säkerhet och internationell tvistelösning.28 Detta sker genom omröstningar i säkerhetsrådet 
där förslaget förkastas ifall någon av de fem permanenta medlemmarna, Frankrike, USA, 
Kina, Ryssland och Storbritannien, röstar emot då de besitter en så kallad Veto-röst.29 

Under den senare halvan av 1900-talet var risken för krig mellan de båda supermakterna USA 
och Sovjetunionen mer eller mindre konstant överhängande. Staternas säkerhetsfokus 
koncentrerades då på det rent nationella och en konstant militär upprustning pågick.30  
Denna bipolära situation bröts under inledningen av 90-talet i och med Sovjetunionens fall 
och efterlämnade en ensam supermakt i USA.31 FN’s säkerhetsråd var under den bipolära 
tiden som beskrivits ofta handlingsförlamade. Detta då förhandlingarna i säkerhetsrådet ofta 
präglades av rivalitet och ren maktpolitik. Snarare än att eftersträva FN-stadgans grundidé 
strävade man efter att uppnå sina egna intressen och satte käppar i hjulen för andra genom sin 
Veto-röst.32  
Vissa fredsbevarande operationer kunde sättas upp, men många av de största internationella 
konflikterna såsom Vietnamkriget och den sovjetiska invasionen av Ungern kunde inte 
behandlas på grund av vetorätten.33  

Efter Kalla Krigets slut sköljde en våg av nationella etniska konflikter, komplexa humanitära 
katastrofer och även folkmord med massiva civila förluster som följd över världen.  
Denna intensifiering av konflikter, med de stora mängder civila dödsoffer som följde, 
utmanade den då rådande dominanta synen på nationell säkerhet, med sitt trångsynta fokus på 
territoriell integritet, statens suveränitet, och politiskt självstyre, till förmån för ett bredare 
fokus benämnt Human security.34 

Statssystemet med fokus på staters säkerhet karaktäriseras av det Westfaliska systemet som 
uppkom som en lösning mot våld och ordningsproblemen i 1600-talets Europa. Systemet 
konsoliderades sedan under 1700- och 1800-talet med ett våldsmonopol hos staterna som 
följd. Kortfattat blev lösningen på individers säkerhet att identifiera sig med sin nationella 
tillhörighet och därmed åtnjuta säkerhet från staten.35 

I och med att det är staten som ska upprätthålla individens säkerhet uppstår det ett problem 
när det är staten själv som är förövaren. Om staten hotar individen vem upprätthåller då 
individens säkerhet? Under 1900-talet var dödstalet för kombattanter i internationella krig 30 
miljoner och sju miljoner i inbördeskrig. Antalet civila som dödats av sin regering, krig inte 
inräknat, under samma tidsperiod uppgick till 170 miljoner.36 

                                                            
28 Ibid. s.13 
29 Ibid. s.21 
30 Thakur, Ramesh, 2006 s.76 
31 Ibid. 
32 Salander, Henrik, 2002 s.40 
33 Ibid. s.41 
34 Thakur, Ramesh, 2006 s.76 
35 Ibid. s.77 
36 Ibid. s.79 
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Då stater ofta visat sig oförmögna att upprätthålla säkerheten hos sina befolkningar har nya 
perspektiv växt fram. Perspektiv som fokuserar mer på individen och som menar att det är 
individers säkerhet som går främst, inte staters. Detta är perspektiv med ett bredare fokus som 
nämnts tidigare, human security, och som ska ses inte som en ersättare för national security 
men snarare som ett komplement, för att kunna erbjuda individer vars stat sviker dem en 
möjlighet till säkerhet. 37 

Förenta Nationerna har varit med och påverkat skiftet inom säkerhetstänkande på 
huvudsakligen tre sätt. För det första, genom att generera nya idéer och viktiga aspekter inom 
human security. För det andra, har flertalet FN-organ fungerat som forum för debatten, 
artikuleringen och förespråkandet av alternativa synsätt på säkerhet hos stater och olika non-
governmental organisations, b.la. i ärenden som rör röjning av landminor och internationell 
brottsrätt.  För det tredje, Delar av FN implementerade det nya konceptet i sina operationer 
och övningar när man antog RtoP och därmed beslutade om internationella interventioner i 
syfte att skydda civila vid risk om massdöd. I och med att FN antog RtoP var man tidigt med 
och legitimerade det nya konceptet, human security.38  

2.2 RtoP UPPKOMST OCH TEORETISKA ANTAGANDEN 

Det värsta inhemska brottet en regering kan begå är att döda sin egen befolkning. Ett av de 
värsta brotten på den internationella arenan är att attackera och invadera ett annat land. Under 
1900-talet brottades det internationella samfundet med detta dilemma gällande hur man bör 
agera vid statlig kriminalitet. Skulle man sätta mänskliga rättigheter eller statens suveränitet i 
centrum?39 Avvägningen mellan mänskliga rättigheter och statlig suveränitet resulterade i 
ICISS´s (International Commission on Intervention and Sate Sovereignty) rapport år 2001, 
The Responsibility to protect. Rapporten kom efter det att problemet konkretiserats ytterligare 
i och med två händelser under 1990-talet. Först 1994 då omvärlden såg på medan 800 000 
människor mördades i Rwanda, och det internationella samfundet anklagades för att ha agerat 
för lite och för sent. Sedan 1999 när NATO (North Atlantic Treaty Organisation) förde krig 
för första gången under sin femtioåriga existens i Kosovo. Efter 78-dagar av bombningar 
ansågs NATO ha agerat för mycket och för tidigt, och eventuellt ha orsakat lika mycket civilt 
lidande som de besparat. I båda fallen anses FN:s säkerhetsråd ha misslyckats, då inga mandat 
delats ut, med att snabbt agera och godkänna användingen av dödligt våld i syfte att skydda 
sårbara civilbefolkningar.40  

I och med 2005 års världsmöte då medlemsländerna enades om två punkter ur RtoP 
förstärktes legitimiteten för humanitära interventioner. Detta har således lett till de fyra 
karaktäristiska dragen för en suverän stat som antogs i Montevideo konventionen 1939, 
territorium, auktoritet, befolkning och självständighet blivit kompletterade med ett femte, 
respekt för de mänskliga rättigheterna.41 

                                                            
37 Ibid. s.90 
38 Ibid. s.91 
39 Ibid. s.244 
40 Weiss, Thomas G, 2007 s.88 
41 Ibid. s.89 
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Det är helt klart FN som hållit i taktpinnen vad gäller att förändra den allmänna opinionen 
kring staters sätt att förhålla sig till begreppet mänskliga rättigheter. De vars rättigheter har 
kränkts kan få stöd utifrån då uppkomsten av fristående organisationer och Non-
Governmental Organizations med uppgift att övervaka kränkningen av mänskliga rättigheter 
fått staternas monopol vad gäller internationella affärer att upphöra.42 
I och med RtoP initiativet tillkom det instrument som tidigare saknats för att legitimera 
kränkningen av en annan stats suveränitet i syfte att skydda dess civilbefolkning från de fyra 
brotten. Genom att göra staters suveränitet till ett ansvar snarare än en rättighet. Ansvaret att 
skydda ligger i första hand hos staten i fråga, d.v.s. stater besitter fortfarande sin suveränitet, 
först om staten misslyckas med sitt ansvar eller om den själv är förövaren kan, och ska, 
omvärlden agera.43 

3 ANALYS 

3.1 AFGHANISTAN 2002 

3.1.1 BAKGRUND 
 

Den väpnade konflikten i Afghanistan hade pågått i över tjugo år och alla försök att stoppa 
den hade misslyckats. Det här var den första gången som världssamfundet uppträtt samlat i ett 
försök att skapa fred i landet. FN arrangerade en konferens i Bonn för berörda parter där de 
den 5 december 2001 enades om en anmodan till FN:s säkerhetsråd angående en snabb insats 
av en FN-auktoriserad styrka.44 FN:s säkerhetsråd tog den 20 december 2001 beslut om 
resolution 1386 där de auktoriserade inrättandet av en internationell säkerhetsstyrka med 
uppgiften att upprätthålla säkerheten i Kabul med omgivningar samt att bistå den afghanska 
administrationen under sex månader.45 Storbritannien tog på sig ansvaret att leda den 
multinationella styrkan under en fyra månaders period. Sverige blev den 12 december 2001 
inbjudna av Storbritannien till att delta i den multinationella styrkan. Sverige deltog därefter 
vid tre truppbidragarmöten i London i syfte att inhämta information om insatsens 
utformning.46 

3.1.2 DEBATT 

Regeringens förslag till riksdagen som den följande debatten kommer att behandla enligt 
proposition 2001/02:60 löd: ”Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att 
ställa en väpnad styrka om högst 45 personer till förfogande under högst sex månader som ett 
svenskt bidrag till en mulitnationell säkerhetsstyrka i Afghanistan auktoriserad av Förenta 
nationerna”47 

                                                            
42 Thakur, Ramesh, 2006 s.110 
43 Ibid. s.251 
44 Regeringens proposition 2001/02:60, svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan, s.4 
45 Regeringens proposition 2001/02:179, Fortsatt svenskt deltagande i en internationell styrka i Afghanistan, s.4 
46 Regeringens proposition 2001/02:60, svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan, s.4 
47 Regeringens proposition 2001/02:60, svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan, s.3 
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Proposition 2001/02:60 fick också medhåll ifrån det sammansatta utrikes- och 
försvarsutskottets betänkande 2001/02:UFöU2. Detta med motiveringen att ett svenskt 
trupbidrag till den multinationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan är av stort värde och ligger i 
linje med Sveriges redan mycket omfattande humanitära engagemang i landet.48 De gläds 
även åt det faktum att världssamfundet för första gången samlar sina ansträngningar i syfte att 
åstadkomma fred och stabilitet i Afghanistan. Utskottet ser ett förbättrat säkerhetsläge i 
Afghanistan som grundläggande för att en politisk process skall kunna fortsätta att utvecklas i 
en positiv riktning och ge förutsättningar för en långvarig fred och stabilitet.49  

Nedan presenteras argumenten som framkommit av analysen i kriteriernas ordningsföljd. De 
argument som stämt in på respektive kriterium synliggörs och diskuteras sedan som en 
avslutning till vardera kriterium. Argumenten som presenteras i den första 
Afghanistandebatten är hämtade ur den riksdagsdebatt som föregick bifallet för regeringens 
proposition 2001/02:60. Samtliga argument inleds med namn och partitillhörighet på den 
talare varifrån argumentet är taget ifrån. 

1: Argument som hänvisar till statens bristande ansvar gentemot civilbefolkningen och 
skyddet av denna. 

(Urban Ahlin S) ”Afghanistans befolkning har under många decennier lidit av svåra 
umbäranden. Konflikter, intoleranta regimer, ockupationer, väpnade konflikter, talibanregim – 
listan kan göras lång över de umbäranden som den afghanska befolkningen har fått lida 
under.”50 
(Lars Ångström MP) ”Det afghanska folket har lidit under en lång sovjetisk ockupation 
under en stor del av 80-talet, har lidit under olika terrorvälden och nu de senaste sex åren lidit 
under den talibanska terrorregimen.”51 

Analys: Talare Urban Ahlin menar att den afghanska civilbefolkningen fått genomlida svåra 
umbäranden då b.la. makten innehavits av intoleranta regimer, såsom talibanregimen, och 
olika konflikter härjat i landet. Civilbefolkningens lidande har också skapats på grund av de 
många konflikter och ockupationer som förekommit, däribland den sovjetiska ockupationen 
på 80-talet som talare Lars Ångström belyser. Att båda talarna argumenterar för att det civila 
lidandet i Afghanistan berott på konflikter, ockupationer och intoleranta regimer är det enligt 
författaren rimligt att anse att det beror på den afghanska statens bristande ansvar gentemot 
civilbefolkningen då de bevisligen varit ett bristfälligt skydd av denna.  

2: Argument som hänvisar till diplomatiska, humanitära och andra fredliga lösningar 
som syftat till skyddet av civilbefolkningen från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk 
rensning och brott mot mänskligheten. 

Analys: I Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:54 påträffades inga argument utifrån det andra 
kriteriet.  
                                                            
48 sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2001/02:UFöU2, svenskt deltagande i en 
säkerhetsstyrka i Afghanistan, s.10 
49 Ibid. s.6 
50 Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:54, Anf. 1  
51 Ibid. anf.4 
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3: Argument som hävdar att en militär intervention krävs då de fredliga medlen och 
staten i fråga visat sig otillräckliga för att skydda civilbefolkningen från folkmord, 
krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. 

(Lars Ångström MP) ”Det är ett bra initiativ som miljöpartiet stöder, och det är bra också att 
Sverige bidrar till denna styrka för att garantera den civila regeringens säkerhet som ett första 
steg för att tillgodose de behov som det afghanska folket har.”52 

Analys: Talare Lars Ångström säger att den utländska styrkan som Sverige är del av behövs 
för att garantera säkerheten hos den civila regeringen. Detta skall i förlängningen hjälpa till att 
tillgodose den afghanska civilbefolkningens behov. Med detta argument menar talaren att en 
militär intervention i form av en utländsk skyddsstyrka krävs för att skydda civila då 
regeringen ifråga inte ens kan upprätthålla sin egen säkerhet och därmed inte heller sin 
befolknings.  

4: Argument som hänvisar till att understödja uppbyggnaden av andra staters förmåga 
att skydda sin egen befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och 
brott mot mänskligheten. 

(Urban Ahlin S) ”Den internationella säkerhetsstyrkan har till uppgift att upprätthålla 
säkerheten i Kabul och dess omgivningar för att ge interimsadministrationen och den politiska 
framtiden i Afghanistan en rimlig chans att utvecklas i en demokratisk riktning.53 
(Göran Lennmarker M) ”Det första steget för att bygga utveckling och även demokrati i 
landet är naturligtvis att etablera säkerhet.”54 
(Berit Jóhannesson V) ”Att trygga säkerheten är grunden för utvecklingen framåt, för 
normalisering och återuppbyggnad.”55 
 
Analys: Den internationella säkerhetsstyrkan som Sverige skall delta i syftar enligt Urban 
Ahlin till att upprätthålla säkerheten i Kabul och dess omgivningar och därmed ge 
Afghanistan en rimlig chans att utvecklas i en demokratisk riktning. Talare Göran 
Lennmarker säger sedan att etablerandet av säkerhet är det första steget för att bygga 
utveckling och demokrati. Den tredje talaren Berit Jóhannesson säger sedan att grunden för 
utvecklingen framåt i Afghanistan kommer genom att trygga säkerheten. De tre talarnas 
argument är snarlika och menar alla att den internationella säkerhetsstyrkan som ska skickas 
till Afghanistan är nödvändig för att säkerheten skall kunna upprätthållas. Detta så att landet 
kan utvecklas framåt mot en afghansk demokrati där regeringen i den bästa av världar kan 
upprätthålla säkerheten för sig själva och civilbefolkningen på egen hand.  

3.2 AFGHANISTAN 2010 

3.2.1 BAKGRUND 
 

                                                            
52 Ibid. 
53 Ibid. anf.1 
54 Ibid. anf.2 
55 Ibid. anf.3 
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FN:s säkerhetsråd antog den 20 december 2001 resolution 1386 vilket innebar upprättandet av 
en internationell säkerhetsstyrka (International security assistance force, ISAF) för att bistå 
den afghanska regeringen med att upprätthålla säkerheten i Kabul och för att stödja 
övergången till demokratiskt styre i Afghanistan. Därefter har flertalet resolutioner följt i syfte 
att förlänga samt utöka mandatet för ISAF för att till slut omfatta inte bara Kabul utan hela 
Afghansitan, samt stöd för uppbyggandet av de afghanska säkerhetsstyrkorna.56 Den politiska 
utvecklingen har gått framåt sedan 2001. Val till det afghanska underhuset skedde den 18 
september 2010 med vissa förbättringar sedan det senaste presidentvalet 2009 hade hållits. 
Valdeltagandet beräknades ha uppgått till 30-40 procent varav omkring 40 % av väljarna var 
kvinnor.57 
I oktober 2009 godkändes av ISAF-länderna en ny strategi som syftade till att förbättra 
skyddet av civilbefolkningen från attacker samt att påskynda utbildningen av de afghanska 
säkerhetsstyrkorna. Denna nya strategi har inneburit att ISAF-soldater i större utsträckning 
hamnat i strider då man arbetat tillsammans med de afghanska styrkorna under 
operationerna.58 

3.2.2 DEBATT 

Regeringens förslag till riksdagen som den följande debatten kommer att behandla enligt 
proposition 2010/11:35 löd: ”Regeringen föreslår att riksdagen ställer en svensk väpnad 
styrka bestående av högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella 
säkerhetsstyrkan i Afghansitan (ISAF) till utgången av december månad 2011, under 
förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av 
Förenta nationernas säkerhetsråd”59 

Proposition 2010/11:35 får även medhåll ifrån det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets 
betänkande 2010/11:UFöU1 med motiveringen att Utskottet stöder att Sverige ska vara en 
aktiv partner i de ansträngningar som beslutats av FN:s säkerhetsråd och Kabulkonferensen. 
Utskottet delar även regeringens uppfattning att Sverige aktivt ska medverka till att 
förverkliga den Afghanska presidentens mål, att de afghanska säkerhetsstyrkorna själva ska 
kunna leda och genomföra operationer i samtliga provinser i slutet av 2014.60 

Nedan presenteras argumenten som framkommit av analysen i kriteriernas ordningsföljd. De 
argument som stämt in på respektive kriterium synliggörs och diskuteras sedan som en 
avslutning till vardera kriterium. Argumenten som presenteras i den andra 
Afghanistandebatten är hämtade ur den riksdagsdebatt som föregick bifallet för regeringens 
proposition 2010/11:35. Samtliga argument inleds med namn och partitillhörighet på den 
talare varifrån argumentet är taget ifrån.   

                                                            
56 Regeringens proposition 2010/11:35, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i 
Afghanistan (ISAF), s.4 
57 Ibid. s.5 
58 Ibid. s.7 
59 Ibid. s.3 
60 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2010/11:UFöU1, Fortsatt svenskt deltagande i 
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) 
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1: Argument som hänvisar till statens bristande ansvar gentemot civilbefolkningen och 
skyddet av denna. 

Analys: I Riksdagens protokoll 2010/11:35 påträffades inga argument utifrån det första 
kriteriet. 

2: Argument som hänvisar till diplomatiska, humanitära och andra fredliga lösningar 
som syftat till skyddet av civilbefolkningen från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk 
rensning och brott mot mänskligheten. 

(Karin Enström M) ”Vårt bistånd, inklusive det multilaterala och humanitära biståndet, 
uppgår till över 800 miljoner kronor för 2010.”61 
(Mikael Oscarsson KD) ”Cirka en halv miljard kronor satsas 2010 på långsiktigt 
biståndsarbete. Det är pengar som går till FN:s kvinnofond som sysslar med att förbättra 
afghanska kvinnors rättigheter.”62 
(Carl Bildt M) ”Redan från början var vi med i insatser i Afghanistan, inte bara i insatsen 
sedan 2002 utan faktiskt också i insatser långt tidigare. … Sverige tillhörde de länder där 
solidaritet mobiliserades för att hjälpa Afghanistans folk humanitärt både omedelbart och i ett 
långsiktigt mödosamt freds- och statsbyggande.”63 

Analys: Talare Karin Enström säger att det svenska biståndet för Afghanistan uppgår till över 
800 miljoner kronor under 2010. Talare Mikael Oscarsson nämner sedan en annan siffra, cirka 
500 miljoner kronor för samma tidsperiod. Vilken den exakta summan uppgår till är 
egentligen oviktigt. Det som däremot är av vikt är att det är ett konkret exempel på 
humanitära fredliga lösningar som syftar till att understödja det afghanska samhället och 
därigenom också skydda civilbefolkningen från t.ex. brott mot mänskligheten. Sverige har 
även bidragit med humanitära åtgärder långt tidigare under tidigare konflikter i Afghanistan 
som talare Carl Bildt nämner. Sverige har enligt honom genomfört ett långsiktigt och 
mödosamt freds- och statsbyggande i Afghanistan. Samtliga dessa tre argument pekar rakt 
mot kriterium nummer två då de hänvisar till diplomatiska, humanitära och andra fredliga 
lösningar som syftat till skyddet av civilbefolkningen från framförallt kanske brott mot 
mänskligheten, både kort- som långsiktigt. 

3: Argument som hävdar att en militär intervention krävs då de fredliga medlen och 
staten i fråga visat sig otillräckliga för att skydda civilbefolkningen från folkmord, 
krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. 

(Karin Enström M) ”Det som var tydligt var att det internationella samfundets engagemang 
är starkt. Afghanistans FN-ambassadör uttryckte i sitt tal sin tacksamhet för detta engagemang 
och stöd. Han uttryckte också en farhåga om vad som skulle hända om vi inte fortsätter att 
stödja Afghanistan. Han har en förhoppning om att vi tillsammans med resten av det 
internationella samfundet ska fortsätta att stödja Afghanistan.”64 

                                                            
61 Riksdagens protokoll 2010/11:35 anf.3 
62 Ibid. anf.24 
63 Ibid. anf.25 
64 Ibid. anf.3 
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(Urban Ahlin S) ”Den dag det afghanska folket och dess afghanska regering säger att de inte 
vill att det ska finnas några internationella trupper i deras land kommer de internationella 
trupperna naturligtvis att lämna. […] Vi är inbjudna av det afghanska folket och den 
afghanska regeringen, och vi lämnar den dag den afghanska regeringen vill att vi ska lämna. 
Det är den stora skillnaden mellan ockupation och att vara där i fredens tjänst.”65 
(Urban Ahlin S) ”Det går inte att göra det alltför lätt för sig och tro att det bara handlar om 
att antingen har vi militära insatser eller så har vi barnmorskor. Problemet är att det krävs 
säkerhet i Afghanistan för att barnmorskorna ska kunna arbeta. Det krävs både och.”66 
(Urban Ahlin S) ”Inom säkerhetsområdet vill vi aktivt medverka till att förverkliga 
Afghanistans presidents mål att de afghanska säkerhetsstyrkorna ska kunna leda och 
genomföra operationer i alla provinser i slutet av 2014.”67 
(Carl Bildt M) ”De militära insatsernas uppgift i situationer som dessa är att skydda den 
politiska, ekonomiska och civila process som är avgörande för framgång. Utan det skyddet är 
inte den politiska, ekonomiska och civila utvecklingen möjlig. Då kollapsar stats- och 
fredsbyggandet.”68 
(Carl Bildt M) ”Det är klart att det inte finns någon militär lösning på det här kriget. Vem har 
påstått det? … Det är mycket få konflikter som har enbart en militär lösning, men det är 
väldigt många konflikter där lösningen har en militär komponent.”69 
(Carl Bildt M) ”I detta fall krävs de militära insatserna för att skydda de civila, politiska och 
ekonomiska insatserna, som är alldeles avgörande för att freden ska få fotfäste.”70 

Analys: I kriterium 3 söker jag efter argument som hävdar b.la. att staten i fråga visat sig 
otillräcklig för att skydda civilbefolkningen. Det som talare Karin Enström då tar upp, att den 
afghanska FN-ambassadören utrycker en farhåga för vad som ska ske om det internationella 
samfundet och Sverige inte fortsätter att stödja Afghanistan tyder enligt författaren på en stat 
som visar sig otillräcklig för att skydda sin egen civilbefolkning.  

Talare Urban Ahlin säger sedan också att det afghanska folkets och dess regerings samtycke 
till de internationella styrkornas närvaro är en självklarhet för att operationen ska fortskrida. 
När civilbefolkningen och regeringen inte längre vill ha de internationella styrkorna kvar i 
Afghanistan så kommer de också att lämna. Att de internationella styrkorna är kvar i 
Afghanistan synliggör ännu tydligare det faktum att den afghanska staten inte själva klarar av 
att skydda sin egen befolkning vilket de lyckligtvis själva är medvetna om.  
Urban Ahlin menar också att de internationella styrkorna behövs för att den humanitära 
hjälpen skall nå fram. Han tar ett exempel med barnmorskor och menar att det inte spelar 
någon roll hur många vi skickar, de kommer ändå inte att kunna arbeta utan den säkerhet som 
det militära bidraget kan bistå med.  
Han motiverar även det svenska militära bidraget med en vilja att år 2014 kunna se de 
afghanska säkerhetsstyrkorna leda och utföra egna operationer i landets samtliga provinser. 

                                                            
65 Ibid. anf.4 
66 Ibid. anf.4 
67 Ibid. anf.4 
68 Ibid. anf.25 
69 Ibid. anf.44 
70 Ibid. anf.44 
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Carl Bildt talar sedan om hur den politiska, ekonomiska och civila processen som han ser som 
avgörande för framgång i situationer som dessa inte är möjlig utan det skydd som de militära 
insatserna bidrar med. Utan de militära insatserna skulle stats- och fredsbyggandet enligt Carl 
Bildt kollapsa.  
Han bygger sedan på sitt tidigare uttalande genom att säga att det självklart inte finns någon 
militär lösning på det här kriget. Men han menar ändå att lösningen till de flesta konflikter har 
en militär komponent och att det dessutom råkar vara så i just det här fallet.  

4: Argument som hänvisar till att understödja uppbyggnaden av andra staters förmåga 
att skydda sin egen befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och 
brott mot mänskligheten. 

(Hans Linde V) ”Huvudfrågan är därför i dagens debatt hur vi bäst bidrar till att bygga ett 
fritt och demokratiskt Afghanistan i fred. […] Svaret på den frågan är ökat bistånd, ökade 
civila insatser och ökat stöd till de försök till freds- och försoningsprocesser som nu pågår i 
Afghanistan.”71 
(Urban Ahlin S) ”Sverige kommer inom ramen för förenta nationerna och Europeiska 
unionen … att fortsätta ett aktivt engagemang för fred och försoning, utveckling och stabilitet 
och inte minst för respekten för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter i Afghanistan.”72 
(Peter Rådberg MP) ”Strategin måste fokuseras på civilt stöd för upprättande och 
förstärkning av institutioner och strukturer som är nödvändiga för att utveckla en rättstat som 
vilar på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.”73 
(Peter Rådberg MP) ”Freden i Afghanistan kan inte vinnas genom krig. Långsiktig och 
hållbar säkerhet skapas främst genom att landet får hjälp med att bygga upp och utbilda sin 
egen armé, polis, åklagare och domare samt ett fungerande rättsväsen.”74 
(Peter Rådberg MP) ”Det är ytterst afghanerna själva som ska utveckla sitt land, men det 
internationella samfundet kan stödja denna utveckling avsevärt bättre än idag. … Vi ska vara 
en del av uppbyggandet av landet genom humanitära insatser.”75 
(Bodil Ceballos MP) ”Svenska Afghanistankommittén gör ett fantastiskt arbete, … De driver 
omkring 400 skolor, hälso- och sjukvård, rehabilitering, landsbygdsutveckling etcetera. 
Genom biståndspengar från bland annat Sverige gör de och andra hjälporganisationer 
grundarbetet för att återupprätta fred och stablitet i landet.”76 
(Fredrik Malm FP) ”Vi är där med nästan 50 andra länder i syfte att skydda civila och i syfte 
att utbilda afghansk polis och militär, så att de afghanska myndigheterna själva kan ta ansvar 
för att bygga upp sitt land.”77 

Analys: Talare Hans Linde anser att vi från Sveriges sida ska öka biståndet, de civila 
insatserna samt vårt stöd till de fredsprocesser som redan pågår i Afghanistan. Detta i syfte att 
understödja uppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Afghanistan.  

                                                            
71 Ibid. anf.2 
72 Ibid. anf.4 
73 Ibid. anf.9 
74 Ibid. anf.9 
75 Ibid. anf.9 
76 Ibid. anf.31 
77 Ibid. anf.52 
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Talare Urban Ahlin är även han inne på samma spår även om han beskriver vad som skall 
uppnås snarare än vilka medel som skall ta oss dit likt Hans Linde gjorde. Urban Ahlin säger 
att Sverige aktivt skall engagera sig i arbetet mot fred och försoning i Afghanistan. Att vi skall 
arbeta för utveckling och stabilit samt respekten för de grundläggande mänskliga fri- och 
rättigheterna.  

Talare Peter Rådberg anser att fokus måste ligga på det civila stödet syftande mot 
upprättandet och en förstärkning av de institutioner som är nödvändiga för att utveckla en 
demokratisk rättstat som respekterar mänskliga rättigheter. Han fortsätter även med, att likt 
andra tidigare säga, att en afghansk fred inte kan vinnas genom krig.  
Det som istället krävs är att den afghanska armén, poliskåren, åklagarmyndigheten och 
domare får stöd och utbildning vilket kommer krävas för att i förlängningen även kunna skapa 
ett fungerande rättsväsen. Han fortsätter med att säga att det ytterst är afghanerna själva som 
ska utveckla sitt land. Men att vi och det internationella samfundet spelar en stor roll och kan 
göra mer via ännu fler humanitära insatser.  

Talare Bodil Ceballos tar upp ett konkret exempel på en organisation som understödjer 
uppbyggandet av den afghanska statens förmåga att skydda sin civilbefolkning. Hon talar om 
svenska Afghanistankommittén som driver skolor, sjukvårdsprojekt, rehabilitering med mera 
med hjälp av biståndspengar från bland annat Sverige. Dessa åtgärder bidrar självklart till 
återuppbyggnaden av landet samt skyddet av civilbefolkningen då de i större utsträckning blir 
skolade samt får tillgång till sjukvård.  

Talare Fredrik Malm pekar sedan på att vi är där och hjälper till att utbilda afghansk militär 
och polis så att de sedan i förlängningen själva skall kunna skydda sin egen civilbefolkning 
och fortsätta uppbyggnaden av sitt land.  

3.3 LIBYEN 

3.3.1 BAKGRUND 

Den 21 februari 2011 fördömdes våldet mot civila i Libyen av den Europeiska unionens råd 
och den 26 februari antog FN’s säkerhetsråd resolution 1970. Resolutionen innebar ett 
vapenembargo mot Libyen som en åtgärd mot de övergrepp mot civilbefolkningen som 
bedrevs och som kunde betecknas som brott mot mänskligheten.78 Då övergreppen fortgick 
även efter resolution 1970 kom den sjunde mars en uppmaning från Gulfstaterna till FN´s 
säkerhetsråd om att utöka skyddet av civila med en flygförbudszon. En formell begäran om 
ärendet inkom den 12 mars från Arabförbundet i syfte att skapa säkra områden och på så vis 
skydda civilbefolkningen. Som en följd av detta antog FN’s säkerhetsråd den 17 mars 
resolution 1973 i enlighet med kapitel VII i FN-stadgan. I resolutionen fastslogs det att den 
rådande situationen i Libyen utgjorde ett hot mot den internationella freden och säkerheten 
och därför krävde man ett omedelbart eldupphör samt att våldet mot civila skulle upphöra. I 
och med resolutionen bemyndigades FN’s medlemsstater av säkerhetsrådet att vidta alla 

                                                            
78 Regeringens proposition 2010/11:111, Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen, s.4 
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nödvändiga åtgärder och att upprätthålla en flygförbudszon över Libyen i syfte att skydda 
civilbefolkningen. Alla medlemsstater uppmanades att bistå för att uppfylla resolutionen.79 

3.3.2 DEBATT 

Regeringens förslag till riksdagen som den följande debatten kommer att behandla enligt 
proposition 2010/11:111 löd: ”Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad 
styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i högst tre månader för att delta i den 
internationella militära insatsen i Libyen för att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med 
beslut i FN:s säkerhetsråd och att motionstiden förkortas till en dag”.80 

Proposition 2010/11:111 får även medhåll ifrån det sammansatta utrikes- och 
försvarsutskottets betänkande 2010/11:UFöU med motiveringen att ”utskottet delar 
regeringens uppfattning att situationen i Libyen är mycket oroande, framför allt när det gäller 
regimens hänsynslösa angrepp på civila samt bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna 
och internationell humanitär rätt”.81 Utskottet anser att riksdagen bör ge medhåll för 
regeringens proposition 2010/11:111 i syfte att Sverige skall kunna delta i den internationella 
militära insatsen i Libyen och därmed hjälpa det internationella samfundet att uppfylla FN:s 
säkerhetsråds resolution 1973 som syftar till att skydda civila.82 

Nedan presenteras argumenten som framkommit av analysen i kriteriernas ordningsföljd. De 
argument som stämt in på respektive kriterium synliggörs och diskuteras sedan som en 
avslutning till vardera kriterium. Argumenten som presenteras i Libyenfrågan är hämtade ur 
den riksdagsdebatt som föregick bifallet för regeringens proposition 2010/11:111. Samtliga 
argument inleds med namnet och partitillhörigheten på den talare varifrån argumentet är taget 
ifrån.   

1: Argument som hänvisar till statens bristande ansvar gentemot civilbefolkningen och 
skyddet av denna. 

(Urban Ahlin S) ”Det är ett kvalitativt steg i folkrätten att FN:s säkerhetsråd på detta sätt 
ingriper när civila hotas av landets egen regim. Det är det vi brukar tala om som ansvar att 
skydda.”83  
(Cecilia Widegren M) ”Alla kan nu bevittna kampen för demokratins möjligheter i 
Nordafrika. […] I Libyen ser vi en alltmer desperat regim som istället för att värna sin 
befolkning våldför sig på civila människor med till synes urskillningslöst våld. Sverige kan 
inte stå passivt inför detta.”84 
(Cecilia Widegren M) ”Sverige är inte neutralt. Vi är för demokrati och vi är mot diktatur. Vi 
är för mänskliga rättigheter och vi är mot förtryck.”85  

                                                            
79 Ibid. 
80 Ibid. s.9 
81 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2010/11:UFöU3 s.9 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. anf.3 
85 Ibid. 
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(Bodil Ceballos MP) ”FN:s resolution 1973 … visar med sin tydlighet att världen inte 
accepterar att härskare begår brott mot sin egen befolkning och mot mänskligheten och att den 
viktigaste uppgiften är att skydda människor, inte länder.”86 
(Hans Linde V) ”Vi anser att Sverige måste vara ett land som agerar och reagerar i både ord 
och handling när mänskliga rättigheter kränks, oavsett var, av vem och med vilka motiv ... .”87  
(Fredrik Malm FP) ”Nu används för första gången normsystemet skyldigheten att skydda … 
för att skydda civila i Libyen. […] Detta är ytterligare ett steg mot en världsordning där det 
internationella samfundet kan auktorisera interventioner för att skydda civila mot storskaligt 
dödande från en övermäktig statsmakt.”88 

Analys: Argumentationen som belysts ovan pekar väldigt bra mot det första kriteriet. De 
belyser alla på något vis hur den Libyska regimen misslyckats med sitt ansvar att skydda sin 
egen befolkning och hur de t.ex. nyttjar urskillningslöst våld mot densamma. Argumenten 
belyser främst situationen i Benghazi som utgjorde startskottet för interventionen då det 
internationella samfundet såg en massaker gentemot civila som högst trolig och nära 
förestående.  

Talare Urban Ahlin hyllar ingripandet av FN:s säkerhetsråd och menar att vi nu tar vårt ansvar 
att skydda Libyens civilbefolkning. Det framgår också väldigt tydligt från talarna Cecilia 
Widegren och Hans Linde att Sverige har och måste ta ett internationellt ansvar när en 
civilbefolknings mänskliga rättigheter kränks vare sig det är av sin egen auktoritära regim 
eller någon annan. De talar utifrån kriterium 1 som att det är en självklarhet att Sverige skall 
stå på folkets sida och agera med både ord och handling, och att vi är mot diktatur och 
kränkandet av mänskliga rättigheter.  

En mycket intressant kommentar är den som talare Bodil Ceballos fäller när hon säger att det 
utifrån resolution 1973 är mycket tydligt att det nu är människor som skall skyddas och inte 
stater. Hennes uttalande pekar mot att ett paradigmskifte skulle vara på gång. Ett skifte där det 
gamla realistiska tänket att stater och dess suveränitet är oinskränklig ersätts med det nya där 
det är den civila befolkningen som är skyddsobjektet.  

Den sista talaren Fredrik Malm påstår även att detta är första gången som RtoP nyttjats och att 
detta beslut för oss ännu närmare en ny världsordning vad gäller skyddandet av civila 
gentemot statligt våld. Det framgår dock också väldigt tydligt att Sverige endast agerar utifrån 
FN och det mandat som ges i säkerhetsrådets resolution 1973.  

2: Argument som hänvisar till diplomatiska, humanitära och andra fredliga lösningar 
som syftat till skyddet av civilbefolkningen från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk 
rensning och brott mot mänskligheten. 

                                                            
86 Ibid. anf.4 
87 Ibid. 
88 Ibid. anf.12 
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(Cecilia Widegren M) ”Sverige tar sitt ansvar också genom ett omfattande utvecklings- och 
biståndsprogram. Sverige tar genom att fatta detta beslut även sitt ansvar för Libyen och 
Libyens befolkning.”89 
(Bodil Ceballos MP) ”Gaddafi fick alla chanser att rätta in sig i ledet efter flera resolutioner 
och att sluta attackera sin befolkning.”90 
(Allan Widman FP) ”Det är någonting helt unikt att FN nu agerar och praktiserar 
skyldigheten att skydda, att inte bara stater och internationella organisationer utan också 
enskilda människor nu är föremål, subjekt, i folkrätten. När någonting så unikt inträffar ligger 
det ett starkt svenskt intresse i att bidra.”91 
(Kerstin Lundgren C) ”Från vår sida var det välkommet när FN:s säkerhetsråd samlade sig 
för att besluta om sanktioner, om krav på eldupphör”92 
(Kerstin Lundgren C) ”Detta är inte den enda insats vi gör för Libyens folk. Vi har självklart 
fullt ut följt sanktionspolitiken. Vi satsar på att stärka insatser för humanitärt stöd i Libyen 
och andra länder i Nordafrika.”93 

Analys: Argumentationen har egentligen två olika inriktningar. Den första, där det pratas om 
de diplomatiska, humanitära och andra fredliga lösningar som FN har utfört före beslutet om 
en militär intervention.  

Talare Bodil Ceballos säger att Gaddafi fått flera chanser under flera resolutioner att upphöra 
med våldet mot civilbefolkningen utan att visa gehör. Talare Allan Widman menar att FN nu 
praktiserar RtoP och därmed gör civila enskilda människor till föremål i folkrätten. Talare 
Kerstin Lundgren välkomnar de sanktioner och krav på eldupphör som FN ställt.  

Den andra, där det argumenteras för de svenska diplomatiska, humanitära och andra fredliga 
lösningarna som föregått den stundande militära interventionen. 
Talare Cecilia Widegren säger att Sverige redan tidigare tagit ett ansvar genom sitt 
omfattande utvecklings och biståndsprogram men att man i och med beslutet om att delta i 
den militära interventionen i Libyen också tar sitt ansvar för den Libyska staten och dess 
befolkning. De svenska åtgärderna som enligt talare Kerstin Lundgren skall ha varit 
sanktioner, samt ett stärkt humanitärt stöd till Libyen.  

Det är enligt författaren föga troligt att det svenska utvecklings och biståndsprogrammet är 
någonting som startats i syfte att skydda just den libyska befolkningen men det är helt klart en 
humanitär åtgärd som syftat till att skydda civilbefolkningen. Dock är det inte helt säkert att 
det skulle kunna skydda dem mot brotten som beskrivs i kriteriett. Författaren anser ändå att 
det är ett giltigt argument sett ur RtoP då utveckling kan leda till utbildning som kan leda till 
en bättre förståelse för sina medmänniskor och som i sin tur skulle kunna hindra att ett av de 
fyra brotten sker i framtiden.  

                                                            
89 Ibid. anf.3 
90 Ibid. anf.4 
91 Ibid. anf.6 
92 Ibid. anf.7 
93 Ibid. anf.7 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-05-27 Självständigt arbete 
Kd Gabriel Lundberg Sida 24 av 31 OP 09-12 

3: Argument som hävdar att en militär intervention krävs då de fredliga medlen och 
staten i fråga visat sig otillräckliga för att skydda civilbefolkningen från folkmord, 
krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. 

(Bodil Ceballos MP) ”Miljöpartiet välkomnar att FN tar steg för steg mot ett nytt tänkande, 
det vill säga att sätta människors säkerhet före territoriell säkerhet.”94 
(Kerstin Lundgren C) ”Det var många som förväntade sig och krävde att FN och FN:s 
säkerhetsråd skulle göra skillnad och att världssamfundet skulle ta sitt ansvar för att förhindra 
att det som inte får hända händer igen i Benghazi.”95 
(Kerstin Lundgren C) ”När Gaddafi talade om att gå från hus till hus och möta de människor 
som krävde frihet med utryck som att det var råttor som skulle drivas ut, då gjorde 
världssamfundet skillnad.”96 
(Désirée Pethrus KD) ”Anledningen till att vi kristdemokrater nu är med och stöder ett 
svenskt deltagande i den internationella insatsen i Libyen är att vi tror att det bidrar till att 
skydda Libyens civilbefolkning. När människor runt om i världen reser sig mot diktaturer, 
mot repression och mot förtryck måste vi stå redo att stödja dem.”97 

Analys: Talare Bodil Ceballos är här inne på samma spår som i det första avsnittet då hon och 
miljöpartiet välkomnar det faktum att FN i och med resolution 1973 sätter människors 
säkerhet före den territoriella.  
Att världssamfundet gjorde en skillnad i Libyen vet vi, talare Kerstin Lundgren beskriver det 
som att världssamfundet suttit och väntat på att FN och FN:s säkerhetsråd skulle ta sitt ansvar. 
Detta gjordes enligt samme talare då Gaddafi talat om civilbefolkningen som att de vore råttor 
som skulle fördrivas. Ett sådant uttalande, om det uppfattas som trovärdigt, är enligt 
författaren ett ganska tydligt tecken på att eventuella åtgärder man utfört i syfte att skydda 
civilbefolkningen inte givit någon direkt verkan.  

Talare Désirée Pethrus sammanfogar egentligen kriterium två och tre på ett mycket bra sätt. 
Hon säger att kristdemokraterna nu är med och stödjer den svenska insatsen i Libyen då de 
tror att det kommer bidra till skyddet av den Libyska civilbefolkningen. Då talaren uttrycker 
sig som att tidigare ha ställt sig tveksam till den militära insatsen i Libyen anser författaren att 
det är ett korrekt antagande att kristdemokraterna ändrat åsikt då de diplomatiska, humanitära 
och andra fredliga lösningarna misslyckats.  
Hennes argumentationskedja går således också att härleda till RtoP's grundpelare två och tre. 
Detta då det internationella samfundet misslyckats med att stödja Libyens regim med att 
skydda sin civilbefolkning, pelare två, och nu är på väg mot en militär intervention mot 
Libyen, pelare tre. 

4: Argument som hänvisar till att understödja uppbyggnaden av andra staters förmåga 
att skydda sin egen befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och 
brott mot mänskligheten. 

                                                            
94 Ibid. anf.4 
95 Ibid. anf.7 
96 Ibid. anf.7 
97 Ibid. anf.9 
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(Urban Ahlin S) ”Det finns inte en militär lösning på situationen i Libyen. Det måste 
självklart komma fram en politisk dialog. […] Det vi nu borde fokusera på är att se till att 
stridigheterna upphör och få i gång en politisk dialog och få in det humanitära biståndet.”98 
(Bodil Ceballos MP) ”Även om resolutionen inte avskräckt Gaddafi från att fortsätta att jaga 
råttor hus för hus kanske andra likasinnade härskare drar öronen åt sig i framtiden innan de 
attackerar den egna befolkningen.”99 
(Kerstin Lundgren C) ”Det krävs politiska beslut i Libyen, och de är där de besluten skall 
fattas.”100 
(Hans Linde V) ”Det är min övertygelse att ett demokratiskt Libyen inte kan och inte 
kommer att byggas med hjälp av vapenmakt eller utländska militärer.”101 
(Hans Linde V) ”I längden finns det självklart ingen militär lösning på Libyens många 
utmaningar – då krävs i grunden en politisk lösning.”102 
(Fredrik Malm FP) ”Men det kommer … också en morgondag. Vi måste ha beredskap för att 
hjälpa till på många olika sätt.”103 

Analys: Talare Urban Ahlin säger att det inte finns en militär lösning på situationen i Libyen, 
med detta inte sagt att han motsätter sig FN:s säkerhetsråds resolution 1973 eller det svenska 
bidraget till den. Talaren anser även att det krävs en politisk dialog som bara kan komma 
igång om stridigheterna upphör och det humanitära biståndet börjar komma in.  

Talare Bodil Ceballos anser att resolutionen och den militära interventionens effekt skulle 
kunna spridas till andra stater i världen då de ser att det internationella samfundet faktiskt 
gemensamt agerar för att skydda den civilbefolkning som lider av attacker från den egna 
staten.  
Dessa effekter skulle enligt författaren kunna vara att fredliga protester som syftar mot att 
demokrati i andra stater inte slås ner. Det skulle i bästa fall kunna leda till en demokratisering 
vilket i sin tur skulle kunna öka den egna statens förmåga att skydda sin egen befolkning. Den 
militära insatsen i Libyen skulle alltså kunna ses som ett understödjande till uppbyggnaden av 
andra staters förmåga att skydda sin egen befolkning. I dagsläget vet vi dock att detta inte är 
en universal sanning med tanke på det som utspelat sig i Syrien.  

Talare Kerstin Lundgren säger att politiska beslut krävs i Libyen och att det är en libysk 
regering som måste fatta dem. Talare Hans Linde är inne på samma lingo och säger att ett 
demokratiskt Libyen inte kommer att byggas med hjälp av utländsk militär utan att det behövs 
en politisk lösning som i förlängningen kan leda till uppbyggandet av ett demokratiskt 
Libyen.  

Talare Fredrik Malm menar med sitt uttalande att vi måste vara beredda på att understödja ett 
framtida Libyen med mer en bara militär styrka. Vi måste vara beredda att gemensamt 

                                                            
98 Ibid. anf.2 
99 Ibid. anf.4 
100 Ibid. anf.7 
101 Ibid. anf.8 
102 Ibid. 
103 Ibid. anf.12 
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understödja den framtida libyska ledningens uppbyggnad i syfte att de sedan skall kunna 
skydda sin egen civilbefolkning.  

3.4 DISKUSSION 

Uppsatsens syfte har varit att kartlägga och problematisera RtoP’s betydelse för det svenska 
militära deltagandet i militära insatser. Detta genom en kartläggning av skillnader och likheter 
i argumentationen för det svenska militära deltagandet i Afghanistan och Libyen, med fokus 
på om värderingar utifrån RtoP kunnat spåras i argumentationen. Denna kartläggning 
möjliggör en diskussion om huruvida det var på grund av RtoP som den svenska styrkan i 
Libyen inte fick använda sig av vapen. 

Inledningsvis kommer Afghanistaninsatsernas likheter och skillnader att presenteras för att 
därefter jämföra detsamma mellan Afghanistan och Libyen.  

Syftet med att analysera två riksdagsbeslut från Afghanistan var för att se om det eventuellt 
kan ha skett någon förändring sedan RtoP initiativet tillkom.  
Utifrån det första kriteriet, Argument som hänvisar till statens bristande ansvar gentemot 
civilbefolkningen och skyddet av denna, så finns det inga argument ur debatten från 2010, 
liksom det inte finns några argument som överensstämmer med det andra kriteriet, Argument 
som hänvisar till diplomatiska, humanitära och andra fredliga lösningar som syftat till 
skyddet av civilbefolkningen från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot 
mänskligheten, i debatten från 2002. 

Utifrån det tredje kriteriet, Argument som hävdar att en militär intervention krävs då de 
fredliga medlen och staten i fråga visat sig otillräckliga för att skydda civilbefolkningen från 
folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten, är det lite svårt att 
dra slutsatser då det endast finns ett argument från 2002 men desto fler från 2010.  
I debatten 2002 argumenterades det för att styrkan behövdes för att skydda den civila 
regeringen som inte kunde göra detta själva. I debatten 2010 hade de internationella 
styrkornas uppdrag ändrats, de internationella styrkorna skulle nu inte bara upprätthålla 
säkerheten runt huvudstaden Kabul utan över hela landet. Det argumenteras i debatten om att 
de internationella styrkorna fortfarande behövs då de afghanska styrkorna ännu inte på egen 
hand kan upprätthålla säkerheten i landet. Likheter är med andra ord att den afghanska 
regeringen inte själva kunnat upprätthålla säkerheten och därmed skydda civilbefolkningen i 
något av de båda fallen. 

Utifrån det fjärde kriteriet, Argument som hänvisar till att understödja uppbyggnaden av 
andra staters förmåga att skydda sin egen befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk 
rensning och brott mot mänskligheten, argumenterades det i debatten 2002 att den 
internationella styrkan skulle upprätthålla säkerheten i syfte att Afghanistan skulle kunna 
utvecklas i en demokratisk riktning. I debatten 2010 ligger en mindre del av argumentens 
fokus på att just upprätthålla säkerheten med de internationella styrkorna. Fokus ligger istället 
på att bidra med civilt stöd i form av bistånd och utbildning av de afghanska 
säkerhetsstyrkorna och polisväsendet. Vikten av att stödja uppbyggandet och utvecklingen av 
viktiga politiska institutioner och det afghanska rättsväsendet poängteras också. Det är tydligt 
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att ambitionen är att Afghanistan ska fortsätta sin väg mot demokrati, som det argumenterades 
för redan 2002. Det framgår också tydligt att en militär seger inte ses som möjlig, utan det är 
afghanerna själva som måste leda landet framåt mot demokrati. 

Argumentationen har förändrats mycket under den tid som passerat från det första beslutet om 
Afghanistan till beslutet 2010. Det märks en markant skillnad i antalet argument med 
anknytning mot RtoP. I debatten 2002 hittades 6 stycken argument utifrån RtoP medan det i 
debatten från 2010 hittades 17st. Det här tyder på att en förändring i riksdagens sätt att 
argumentera skett, i och med införandet av RtoP, i debatten om svenska militära 
interventioner utomlands.  

Beslutet om det svenska deltagandet i den internationella insatsen i Libyen är det som 
tydligast motiverats utifrån RtoP. Det förekommer argument som ordagrant säger att det är 
den första gången som RtoP nyttjats, och under debatten påträffades 21st argument utifrån 
RtoP. 

Utifrån det första kriteriet, där samtliga Afghanistan argument är från beslutet 2002, är 
likheterna mellan Libyen och Afghanistan tämligen små. De argumenteras i båda fallen om att 
staten bedriver våld mot sin civilbefolkning och därmed inte kan ses som dess beskyddare. I 
Libyendebatten argumenteras det däremot också om att Sverige har en skyldighet att delta i 
den militära insatsen och att ett paradigmskifte är på väg (att inträffa) i och med att civilt 
lidande skall företräda den statliga suveräniteten. 

Utifrån det andra kriteriet, där samtliga Afghanistan argument är från beslutet 2010, är 
argumentationen mycket snarlik. Det argumenteras för att Sverige bidragit med bistånd samt 
olika humanitära åtgärder. Det framgår också i båda besluten att det är ett långsiktigt arbete 
som, dels har skett, men som också skall fortgå. 

Utifrån det tredje kriteriet så framgår det tydligt i debatten om Libyen att människors säkerhet 
skall sättas över den territoriella vilket kan ses som ett tydligt argument utifrån RtoP. En 
annan stor grundförutsättning i diskussionen är att det i Afghanistan 2002 och 2010 finns en 
regering som försöker upprätthålla säkerheten och skydda sin befolkning, men ännu inte kan 
göra det på egen hand. Detta till skillnad från Libyen där det är den egna regeringen som de 
facto är förövaren. 

Utifrån det fjärde kriteriet finns det stora likheter mellan Afghanistan 2010 och Libyen. I båda 
fallen argumenteras det för att det inte i förlängningen inte finns någon militär lösning på 
konflikten, utan att det i slutändan måste ske en politisk process för att länderna skall kunna 
fortsätta utvecklingen mot en demokrati. I båda fallen argumenteras det för långsiktigt stöd 
för denna utveckling syftande till att länderna senare skall kunna skydda sin egen 
civilbefolkning. I båda fallen Afghanistan argumenteras det för att den internationella styrkan 
är där för att upprätthålla säkerheten och därmed möjliggöra en fredlig utveckling mot 
demokrati vilket inte nämns i Libyendebatten. 

Likheterna är som störst mellan beslutet om Libyeninsatsen och det om Afghanistaninsatsen 
2010, mycket på grund av det låga utbudet av RtoP-argument ur beslutet om 
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Afghanistaninsatsen 2002. Att likheterna är som störst här kan också bero på att de dels ligger 
väldigt nära varandra i tiden, men också för att RtoP’s införande föreligger dem. 

3.5 SLUTSATSER 

Motiverades då insatsen i Afghanistan med samma värderingar som den i Libyen? 
Det framgår tydligt i analysen att likheterna mellan beslutet Afghanistan 2010 och Libyen har 
många avgörande likheter ur ett RtoP-perspektiv. Vissa likheter går även att finna mellan 
beslutet Afghanistan 2002 och Libyen. Svaret blir både ett ja och ett nej.  
Nej, för att det inte ens fanns argument till samtliga kriterier i någon av de båda Afghanistan 
debatterna. Även om man slår ihop dem så är det väldigt få argument i vissa av kriterierna.  
Ja, för att det i många avseenden faktiskt är samma värderingar som det argumenterats för i de 
olika insatserna. Det går att dra slutsatsen att det skett en förändring eller utveckling i sättet 
riksdagsledamöterna argumenterar sedan RtoP infördes, det är en stor skillnad på 2002 och 
2010 och i många fall är det samma talare som argumenterar i de båda debatterna. 

Var det då på grund av RtoP som den svenska styrkan inte fick använda sig av vapen i 
Libyen? Författarens svar är nej.  
Analysen visar att besluten från Afghanistan 2010 och Libyen har så pass många likheter att 
det inte säkert går att säga att det var på grund av RtoP som Sverige inte fick använda sig av 
vapen i Libyen. I alla fall enligt den operationalisering av RtoP som gjorts i denna uppsats, 
men.  

Men, det framgår ytterst tydligt i debatten om Libyen att den är motiverad utifrån RtoP, vilket 
ytterligare bekräftas i analysen. Det argumenteras också, från flera håll, att det är en 
skyldighet för Sverige att delta, och att vi har en skyldighet att skydda. Då det i och med RtoP 
är just en skyldighet att ställa upp när nöden kräver så skulle man kunna tänka sig att länder 
som Sverige, som står utanför NATO, på grund av sin skyldighet kommer delta i framtida 
insatser utan att tillåta användning av dödligt våld. Detta då det kan vara svårt att nå en lika 
bred uppgörelse mellan riksdagspartierna när det handlar om att använda dödligt våld i ett 
annat land. När beslutet om Afghanistan skedde 2002 låg det ingen skyldighet utifrån RtoP 
bakom, initiativet röstades som sagt inte igenom förrän 2005. Det framgår även efter analysen 
där det endast framkom ett fåtal argument med anknytning till RtoP. Vi var, och är alltså i 
Afghanistan för att vi vill, inte för att vi har en skyldighet. Vid framtida insatser motiverade 
av just RtoP kan författaren alltså ändå se möjligheten att fler svenska bidrag sker utan ett 
stridande bidrag just för att ändå ställa upp nu när vi har en skyldighet. 

4 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

I uppsatsen har analysen gjorts utifrån skriftliga protokoll från den svenska riksdagen. I och 
med att de är tryckta källor kan inte alla eventuella frågor besvaras utifrån materialet. Som 
vidare forskning skulle det vara intressant att utifrån den operationaliseringen som gjorts i 
denna uppsats genomföra intervjuer med de riksdagsmän och kvinnor som citerats. Detta i 
syfte att höra deras egen personliga åsikt om huruvida debatten i riksdagen förändrats 
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gällande svenska bidrag till internationella operationer utomlands. Dock skulle svaren även 
här påverkas av dolda agendor från den intervjuade, då det är politiska talespersoner. 

Uppsatsen har genom sin analys visat att det skett en förändring i riksdagens sätt att 
argumentera när det fattas beslut om svenskt deltagande i militära operationer utomlands. Det 
framgår av analysen att antalet argument med värderingar utifrån RtoP ökat under 
tidsperioden mellan de båda besluten om Afghanistan.  
Framöver kommer även resultatet från denna uppsats att kunna byggas på i syfte att stärka 
eller stjälpa de slutsatser som dragits här. Författaren tänker då på framtida militära 
interventioner motiverade utifrån RtoP som kommer kunna bearbetas utifrån samma 
analysmodell som använts här. Författaren ser Syrien som en stat där en framtida 
internationell militär intervention motiverad utifrån RtoP skulle kunna ske, givetvis är detta 
beroende på den framtida politiska utvecklingen i landet. 
Det vore även intressant att undersöka om, eller till vilken grad, de svenska militära bidragen 
till Bosnien och Kosovo under 1990-talet var motiverade utifrån RtoP då detta skulle kunna 
ge en förbättrad uppfattning om RtoP’s uppkomst och framfart.  
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Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2010/11:UFöU3, Svenskt deltagande 
i den internationella militära insatsen i Libyen, (Stockholm: 2011) 

ÖVRIGA DOKUMENT 

2005 World Summit Outcome Document, 15 September 2005 UN doc A/RES/60/1 

INTERNET 

RtoP för inledningen: 
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop (Besökt 2012-03-20 15:25) 
International coalition for the responsibility to protect är en organisation arbetar för att 
sprida RtoP. Samtliga dokument som är av värde för RtoP’s uppkomst går att finna här 
FN godkänner resolution 1973: 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/17/un-security-council-resolution (Besökt 2012-
04-03 12:52) 
Högt ansedd engelsk dagstidning 
Sverige bidrar med JAS Gripen till Libyen, men endast mot lufthot: 
http://www.regeringen.se/sb/d/7179/a/164989/pressitem/164989#anc164989 (Besökt 2012-
05-21 11:16) 
Den svenska regeringens hemsida 
FN motiverar Libyeninsatsen utifrån RtoP: 
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/OSAPG,%20Special%20Advisers%20Stat
ement%20on%20Libya,%2022%20February%202011.pdf (Besökt 2012-05-21 11:26) 
FN’s officiella hemsida 
Paragraf 138-139 som FN enades om under världsmötet 2005: 
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php?option=com_content&view=article&id=398 
(Besökt 2012-04-13 14:56) 
Samma som den första 
Begreppsdefintioner: 
http://www.NE.se (Besökt 2012-05-22 00:03) 
Nationalencyklopedins hemsida  
Information om Ramesh Thakur: 
https://researchers.anu.edu.au/researchers/thakur-rc#biography (Besökt 2012-05-23 22:25) 
Hemsida från Australian National University där Thakur arbetat 
Information om Thomas G Weiss: 
http://web.gc.cuny.edu/dept/rbins/weiss_bio.html (Besökt 2012-05-23 22:27) 
Hemsida från city university of New York där Weiss undervisat som professor i statskunskap 
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