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Svensk snabbinsats med stridsflyg i Libyen 
 
 
Vilja är avgörande för politiska beslut om väpnad insats och i Libyen efterfrågades på kort tid 

stridsflyg i en konflikt som fick ett starkt folkrättsligt mandat. Viljan till insats med stridsflyg, 
vilket inte använts internationellt sedan 1963, ställdes mot Sveriges tradition av att ställa upp när 

FN kallar. 
 
I uppsatsen analyseras viljan till insats i beslutsprocessen som föregick insatsen, stridsflygets 

förmåga och interaktionen däremellan. 
 

Uppsatsen har en kvalitativ ansats med förklarande ambition där intervjuer utgör en stor del av 
empirin. Den nationella beslutsprocessen har använts som teoretisk struktur för analysen. 
 

Sammanfattning: 

Resultatet visar att stridsflygets förmåga vid tillfället för beslutsprocessen var särskilt hög. För-

svarsmakten uppvisade en stark vilja till insats genom hela beslutprocessen. Den politiska viljan 
var inledningsvis svag för en insats men växte sig stark inom delar av stridsflygets förmågebredd. 
 

Förmågan möjliggjorde tidiga och klara besked från Försvarsmakten vilka var avgörande för den 
politiska viljan. Tillgängligheten skapade en politisk press på att agera och bidrog till ett högt 

tempo som, med en stark gemensam vilja som grund, kunde förkorta tiden för beslutsprocessen. 
 
Nyckelord:  

Beslutsprocess, FN, Försvarsmakten, JAS39, Libyen, R2P, stridsflyg. 
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Swedish Rapid Reaction with Air Force in Libya 
 
 
Will is decisive for political decisions for armed intervention and in Libya fighters were on short 

notice requested in a conflict with a strong international legal mandate. The willingness to send 
fighters to an operation was challenged by the tradition to contribute when needed from UN. 

 
The purpose is to study the capability and willingness, and the interaction between them, in the 
decision making process prior to the operation. 

 
The paper has a qualitative approach and interviews are a major part of the empirical data. The 

national decision-making process has been used as a theoretical framework in the research.  
 
Abstract: 

The results show that the capability at the time was high and that the willingness from the Armed 
Forces was strong throughout the whole decision process. The broad political will was initially 

weak but grew stronger during the process, but only for participation in a certain role in the opera-
tion. 
 

The capability enabled the early and clear signals from the Armed Forces that were crucial to the 
political will. The high availability also created pressure for political action and the high pace of 
decision making that, with a common will, shortened the process. 

 
Keywords: 

Armed Forces, Decision making, Libya, R2P, fighter aircraft, UN. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
För skydd av civila genomfördes militära interventioner under 1990-talet i Somalia, Bosnien och 

Kosovo med olika framgång. I Kosovo var FN oförmögna att ge ett mandat på grund av oenighet 
i säkerhetsrådet. Stark kritik följde på hur operationen genomfördes när Nato ändå ingrep. Säker-

hetsrådet var även i Rwandas fall oenigt men där genomfördes inte någon intervention och ett 
folkmord tilläts ske med världssamfundet som åskådare. För att undvika liknande låsningar i 
framtiden behövdes konsensus.1 Under World Summit 2005 slöt medlemsländerna upp i en reso-

lution där omvärlden mer kraftfullt skulle kunna ingripa kollektivt.2 En militär intervention kunde 
föranledas av folkmord, brott mot mänskligheten, etnisk rensning eller krigsförbrytelser. I en 

rapport från generalsekreteraren 2009 föreslogs en strategi för hur detta åtagande, responsibility 
to protect (R2P), skulle kunna omsättas i handling.3 Strategin vilade på 3 pelare: 
 

 Staters skyldighet att skydda det egna folket. 

 FNs ansvar att hjälpa staterna i deras arbete. 

 FNs ansvar att reagera, även med militära interventioner, när fredliga medel inte räckte 
till. 

 
Ett motstånd fanns med grund i att interventioner inskränkte på staters suveränitet. Hänvisning 

gjordes till inrikespolitiska angelägenheter och veto hade använts av flera länder, främst Ryssland 
och Kina. Alla medlemsländer anslöt sig dock till åtagandet 2009 vilket bekräftade och förtydli-
gade ställningstagandet från 2005.4 En bättre grund var därmed lagd för att vid behov kunna 

ingripa. 
 

Under slutet av februari 2011 eskalerade våldet i Libyen och FNs säkerhetsråd antog den 26 
februari resolution 1970 vilket bland annat innebar att ett vapenembargo mot Libyen upprättades. 
En evakueringsoperation gjorde det möjligt för FNs medlemsländer att få ut sina medborgare ur 

landet. Efter ytterligare våldseskalering uppmanade Gulfstaterna och Arabförbundet säkerhetsrå-
det att upprätta en flygförbudzon för att skydda de civila i landet. Efter en våldsam motoffensiv 

från regimsidan blev läget akut vid Benghazi där öppna hot gavs från regimen om skoningslös 
vedergällning. Samfundet befarade då att ett folkmord var på väg att ske. Säkerhetsrådet lyckades 
att enas och kunde anta resolution 1973 den 17 mars. I resolutionen gavs medlemsstaterna rätt att 

vidta alla nödvändiga åtgärder i syfte att skydda civila och att upprätta en flygförbudzon. Även 
vapenembargot och övriga delar av resolution 1970 förstärktes och alla medlemsstater uppmana-

des att bistå.5 

                                                 
1 International Commission on Intervention and State Sovereignty, Responsibility to Protect, 2001, s. 7. 
2 United Nations, ”Resolution 60/1. 2005 World summit outcome”, Security Council, 24 oktober 2005. 
3 Secretary-General, Implementing the responsibility to protect, 12 januari 2009, A/63/677. 
4 Ibid, s4ff 
5 Regeringens proposition 2010/11:111, s. 4ff. 
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1.2 Problem 

 
När FN uppmanar sina medlemsländer att bistå har Sverige haft en tradition av att ställa upp. 

Under den aktuella perioden var Sverige lead-nation för NBG11 vilken inlett sin beredskap. I 
förbandet ingick en stridsflygenhet med förmågor som efterfrågades av samfundet. I problemet 

låg att Sverige tidigare valt att inte delta med stridsflyg i några internationella insatser, bortsett 
från insatsen i Kongo på 60-talet. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med uppsatsen är att studera Försvarsmaktens förmåga till internationell insats med strids-

flyg och vilken vilja som fanns från den politiska och militära ledningen i beslutsprocessen inför 
insatsen. Syftet är också att i beslutsprocessen studera interaktionen mellan den aktuella för-

mågan och viljan. 
 
Problemformuleringen som uppsatsen ska besvara är:  

 Vilken påverkan hade faktorerna förmåga och vilja i beslutet att delta med stridsflyg i Li-
byen? 

 
De delfrågor som uppsatsen ska besvara är: 

 Vilken förmåga fanns till internationell insats med stridsflyg? 

 Vilken vilja fanns till internationell insats med stridsflyg? 

 Hur interagerade förmågan och viljan under beslutsprocessen? 
 
Delfrågorna kommer att operationaliseras och göras forskningsbara i metodkapitlet. 

1.4 Relevans 

 

Beslutsprocessen är intressant att studera då Sverige inte använt stridsflyg som ett säkerhetspoli-
tiskt instrument sedan 1960-talet. Insatsen är dessutom genomförd i närtid vilket gör att forsk-

ningen på konflikten och den nationella beslutsprocessen är i sin inledningsfas och historieskriv-
ningen pågår parallellt med att denna uppsats skrivs. Uppsatsen har en förklarande ambition och 
tar sin grund i hermeneutiken. Empirin är därför till stor del intervjubaserad och det finns en 

relevans i att den genomförs i närtid för att kunna uppfylla det källkritiska närhetskriteriet6. 

1.5 Avgränsningar 

 
I tid begränsas den fördjupade analysen av beslutsprocessen till perioden mellan 15 mars och 2 
april 2011 med hänsyn till omfång. En sammanfattning av perioden fram till 15 mars presenteras 

i form av ett startvärde. 
 

                                                 
6 Thurén, T., Källkritik, Liber, 2005, s. 30 
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Export av svenskt stridsflyg har varit en angeläget under en längre tid.7 Eventuell påverkan från 
exportfrämjande syften utgör en egen forskningsfråga och analyseras inte vidare i uppsatsen. 
 

I källmaterialet används inte hemligt material utan empirin tar sin grund i öppna källor och öppna 
intervjuer. 

 
Processer inom och mellan de större internationella aktörerna analyseras inte vidare i uppsatsen 
med hänsyn till omfång men också för att Sverige varken var medlemmar i FNs säkerhetsråd eller 

deltog i operationsplaneringen som föregick insatsen. 

2 Teori och tidigare forskning 

2.1 Tidigare forskning 

 

Flera rapporter och uppsatser har skrivits som berör svenska beslutsprocesser inför internationella 
insatser. Någon generaliserbar teori som varit användbar för denna uppsats har författaren inte 
funnit. Däremot så skrev Karin Bogland och Maria Asplund rapporten Svenska beslutsprocesser 

inför sändandet av militärt bidrag till internationella insatser: En probleminventering, inför den 
första beredskapen med NBG.8 I den beskrevs beslutsprocessens olika steg, gränssättande tider 

och påverkande faktorer. En av slutsatserna var att den politiska viljan var den mest avgörande 
faktorn för en snabb beslutsprocess. Med stark politisk vilja var avsteg från de formella besluts-
processerna möjliga och accepterades då också av de inblandade parterna. Även Försvarsmaktens 

vilja lyftes i resultatet fram som en bidragande faktor för om en beslutsprocess kunde bli snabb 
eller inte.9 Rapportens fokus låg på momenten i beredningsarbetet fram till beslut. Då syftet med 

denna uppsats var att undersöka viljan i en beslutsprocess utgjorde rapporten därför en lämplig 
teoretisk struktur. Rapportens förslag till framtida studier överensstämde också med syftet för 
denna uppsats. Förslagen var: 

 
Finns det sätt att titta närmare på vad ”politisk vilja” är? Vilka beståndsdelar består den viljan 
av och vilka faktorer gör den stark respektive svag?

10
 

 
Hur ser medias roll ut i förhållande till beslutsprocesserna? Till vilken grad påverkar detta be-
slutsfattarna och den politiska viljan?

11
 

 
En studentuppsats som berört politisk vilja till insats med stridsflyg är Stridsflyg i utlandet?12 av 

Niclas Magnusson. Den skrevs före insatsen med fokus på den politiska utveckling som lett fram 
till att Sverige bidragit med stridsflyg i mer än 10 år till internationella styrkeregister men inte 

                                                 
7 Proposition 2001/02:10, s. 155. 
8 Bogland, Karin och Asplund, Maria, FOI-R—1682—SE, Svenska beslutsprocesser inför sändandet av militärt 
bidrag till internationella insatser: En probleminventering, 2005, s. 2. 
9 Ibid., s. 25. 
10 Ibid., s. 43. 
11 Ibid., s. 43. 
12 Magnusson, N., Stridsflyg i utlandet, Studentuppsats, Försvarshögskolan, 2009. 
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använts som ett säkerhetspolitiskt instrument. Försök gjordes i uppsatsen att analysera orsakerna 
till detta men avbröts på grund av bristande svarsvilja från de politiska partierna. 
 

Peter Hederstedt beskrev i sin studentuppsats Civil-militär planering och beredskap i en ny tid. 
Blev Operation Artemis politisk bingo? 13 de bakomliggande faktorerna till Sveriges deltagande i 

Artemis. Uppsatsen berörde beslutsfattande med snäva tidsförhållanden där resultatet bland annat 
visade på vikten av tillgänglig förmåga, att det aktuella förbandet ville bli använt och på kort tid 
kunde svara upp mot risker och tidskrav. Bogland och Asplunds rapport användes också i uppsat-

sen som stöd för beslutsprocessernas struktur. 
 

Wiklunds och Jonssons FOI-rapport Redo för allt?14 från 2009 tittade på beslutsprocesserna inför 
insatsen i Tchad i syfte att skapa en bättre förståelse. Beskrivningen i denna senare utgivna rap-
port har använts för att se om förändringar gjorts i beskrivningen av beslutsprocessen. Även 

Wiklund och Jonsson refererar till Bogland och Asplund för en fördjupad beskrivning av besluts-
processen. 

2.2 Teoretisk struktur 

 
Bogland och Asplunds beskrivning av beslutsprocessen kommer att användas som teoretisk 

struktur för denna uppsats. Resterande del av kapitlet ägnas åt att presentera samt exemplifiera de 
olika stegen i den nationella beslutsprocessen inför sändandet av militärt bidrag till en internat-

ionell insats. 

2.3 Förfrågan/initiativ 

 

Normalt tas ett internationellt initiativ innan en formell beslutsprocess inleds. Vid EU-insatser är 
Sverige med tidigt och de nationella processerna startar tidigare än vid Nato- eller FN-insatser. 

Informella diskussioner förs om vilja och möjlighet att delta innan en formell förfrågan ställs 
vilket i första hand görs genom Sveriges ständiga representationer vid respektive organisation. 
Därför kan Sverige ha varit mer eller mindre aktiva i den internationella politiska process som 

föregår en förfrågan.15 Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet har täta kontakter med 
varandra under en beredning där handläggarna som förbereder en insats tidigt måste bedöma om 

bidraget kräver ett riksdagsbeslut eller om regeringen har rätt att fatta beslut.16 För att skicka en 
väpnad styrka krävs ett mandat från riksdagen. 
 

 

                                                 
13 Hederstedt P., Civil-militär planering och beredskap i en ny tid. Blev Operation Artemis politisk bing o?, Stu-
dentuppsats, Försvarshögskolan, 2006. 
14 Wiklund, Mikael och Jonsson, Ulf, FOI-R—2906—SE, Redo för allt? En studie om materielplanering inför 
internationella insatser, 2009. 
15 Ibid, s. 17. 
16 Ibid, s. 18ff. 
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2.4 Initiala överväganden 

 
Informella diskussioner förs mellan enheter inom Försvarsdepartementet och Utrikesdepartemen-

tet och även däremellan för att få fram en gemensam syn. Därefter sker en samberedning av 
ärendet där Utrikesdepartementet leder processen för att ta fram regeringens gemensamma po-

licy.17 Utgångspunkten är utrikes- och säkerhetspolitiska bedömningar där en insats värderas mot 
den svenska politiken och det efterfrågade behovet. I de initiala övervägandena kan Försvarsmak-
ten vara rådgivande och lämna underlag. Försvarsdepartementet är regeringskansliets huvudsak-

liga kontakt med Försvarsmakten. Inom Försvarsdepartementet är det främst Enheten för säker-
hetspolitiska och internationella frågor (FÖ/SI) och Enheten för det militära försvaret (FÖ/MIL) 

som är delaktiga.18 En del internationella förfrågningar avvisar regeringskansliet direkt men 
inkomna initiativ som bereds sänds vidare till Försvarsmakten fortlöpande oavsett om de senare 
leder till en anmodan eller inte. 

2.5 Anmodan 

 

Om ett engagemang är motiverat anmodas Försvarsmakten vilket är en formell uppmaning från 
regeringskansliet att ta fram ett beslutsunderlag. Beslut fattas av den politiska ledningen på För-

svarsdepartementet. Beslutsunderlaget och de faktorer som ska ingå tas i praktiken fram i nära 
samarbete med Försvarsmakten.19 En anmodan innehåller normalt: 
 

1. Försvarsmaktens syn på uppgifter i en specifik insats. 
2. Hot- och riskbedömning. 
3. Förslag på gripbara/passande förband. 

4. Kostnader. 

2.6 Svar på anmodan 

 
Normalt processas en anmodan i flera steg mellan olika avdelningar inom Försvarsmakten innan 

ett beslutsunderlag är färdigt att skickas till Försvarsdepartementet vilket sker ett visst datum, 
vanligtvis 2-3 veckor senare. Den tid som ges för framtagning kan vara kort men Försvarsmakten 
är normalt insatta i ärendet innan tack vare den nära samverkan som sker med Försvarsdeparte-

mentet.20 Fokus för beslutsunderlaget är om det är möjligt att delta i insatsen. 

2.7 Beredning 

 
När Försvarsmakten lämnat sitt svar börjar det mest hektiska arbetet på Försvarsdepartementet. 
 

 Är det lämpligt att delta?  

                                                 
17 Bogland och Asplund, a.a., s. 20.  
18 Wiklund och Jonsson, a.a., s. 24. 
19 Bogland och Asplund, a.a., s. 21. 
20 Ibid., s. 21. 
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 Finns en vilja att delta?  

 Har Sverige råd att delta?  

 
Inom Utrikesdepartementet genomförs en liknande process och den egentliga beredningen av 
frågan påbörjas nu inom regeringskansliet. Detta steg tar normalt längst tid att bearbeta. Förslag 

redovisas av tjänstemännen för den politiska ledningen på de berörda departementen och syn-
punkter ges. Inriktning väljs sedan av berörda statsråd/statssekreterare om ärendet ska gå vidare 

och givna synpunkter arbetas in i underlaget. På handläggarnivå är det då normalt förankrat och 
ofta är även den politiska nivån insatta i ärendet.21 Det är i första hand försvars-, utrikes- och 
finansdepartementet samt statsrådsberedningen som är berörda av internationella militära insat-

ser. Överväganden som görs är politiska faktorer, det aktuella behovet, de ekonomiska resurserna 
och om Försvarsmakten har den önskade förmågan. Vid politisk enighet om att gå vidare påbör-

jas arbetet med att ta fram en proposition till riksdagen. För att förkorta förfarandet påbörjas 
också arbetet med att ta fram en anvisning till Försvarsmakten vilken sänds parallellt med propo-
sitionen.  

2.8 Proposition 

 

Propositionen, som arbetas fram efter beslutat av statsråden, ska innehålla motiv, utformning och 
vilka ekonomiska medel som står till förfogande. Beredningsarbetet och kvalitetskontrollen är 

tidskrävande. En handläggare i regeringskansliet håller normalt i propositionen och skriver in 
texten som kommuniceras mellan handläggarna på de berörda departementen och med Försvars-
makten. Redovisning görs av statsrådet för regeringen där ett regeringsbeslut sedan kollektivt 

fattas om att anta propositionen. Då bred politisk majoritet eftersträvas vid sändandet av svensk 
militär trupp förhandlas även propositionens innehåll med oppositionen för att säkerställa stöd 

vid ett senare riksdagsbeslut. Propositionen är regeringens förslag till riksdagsbeslut och den 
redogör för: 
 

 Landet och regionen. 

 Den internationella styrkan. 

 Det svenska bidraget. 

 Det folkrättsliga mandatet. 

 Regeringens överväganden. 
 

Hela riksdagsbehandlingen tar normalt 6-8 veckor.22 

2.9 Anvisning 

 
Regeringskansliet kan via ett regeringsuppdrag från FÖ/MIL anvisa Försvarsmakten att vidta 

förberedelser för insats inom de ramar anvisningen ger. Anvisningen är ett öppet mandat med ett 
regeringsbeslut i botten, Försvarsmaktens regleringsbrev. Regeringskansliet håller riksdagen 
informerad om händelseförloppet under processens gång. Efter anvisning kan inköp göras av till 

                                                 
21 Bogland och Asplund, a.a., s. 21f. 
22 Ibid., s. 22. 
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exempel kartmateriel, teknisk utrustning och MUST-bedömningar innan ett riksdags- eller rege-
ringsbeslut är fattat.23 Försvarsmakten får medel tilldelade och det är först nu insatsplaneringen 
får kosta pengar och förband och andra nationer kan kontaktas. 

2.10 Riksdagsbehandling 

 

Propositionen ska genomgå en utskottsbehandling för att politisk enighet ska nås. Det är utri-
kesutskottet och försvarsutskottet som behandlar propositioner som gäller internationella insatser 
där samberedning normalt sker i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU). Utskotten 

hålls normalt informerade under beredningen av propositionen så att innehållet är känt innan 
utskottsbehandlingen.24 Förslag till beslut och motiv arbetas fram i form av ett betänkande där 

också särskilda yttranden och motioner framgår. För att korta beslutstiden kan motionstiden vid 
bred enighet förkortas från normalt en månad ner till endast en dag.25 Utskottet kan under bered-
ningen kalla Försvarsmakten för att besvara frågor. När utskottsbehandlingen är klar följer en 

debatt i kammaren innan röstning sker. Efter röstning fastslås regeringens proposition i ett riks-
dagsbeslut. Ett riksdagsbeslut måste sedan bordläggas minst en gång. 

2.11 Regeringsbeslut 

 

Regeringen ger i uppdrag att genomföra insatsen med ekonomiska och personella ramar samt 
tidsförhållanden i ett regeringsbeslut. Därefter kan Försvarsmakten ge ut en försvarsmaktsorder 
(FMO) som bryts ner i en operationsorder och en taktisk order. 

2.12 Centrala begrepp 

 

Besluts- och handläggningstid 
Om värdeord anges, som till exempel kort handläggningstid, så görs jämförelsen i relation till den 
teoretiska referensramen där normala besluts- och handlingstider anges. Förkortade besluts- och 

handlingstider föregås av beslut som till exempel vid förkortad motionstid eller vid beslut om 
endast en bordläggning. 

 
Förmåga 
Med förmåga till internationell insats avses personella och materiella förutsättningar att verka 

med stridsflyg som säkerhetspolitiskt instrument i avsett syfte. 
 

Interoperabilitet 
I uppsatsen används Försvarsmaktens definition: 
 

                                                 
23 Bogland och Asplund, a.a., s. 22f. 
24 Ibid., s. 22f. 
25 Ibid., s. 25. 
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Förmåga att multinationellt kunna fungera effektivt tillsammans. Skall kunna ske genom att 
tjänster utbytes mellan och utnyttjas av system, militära enheter eller militära styrkor. Uppnås 

genom internationell standardiseringsprocess.
26 

 
Oppositionen 

Om inte något särskilt parti anges i texten så avses det största oppositionspartiet, socialdemokra-
terna. 
 

Snabbinsats 
Någon fastställd definition har inte gått att finna men uttrycket används frekvent i både tal och 

skrift av politiker och inom Försvarsmakten. I uppsatsen avses en insats som kan initieras 10 
dagar efter en beslutsprocess. 
 

Vilja 
Nationalencyklopedins definition på vilja är: 

 
Medveten mental kontroll och styrning av tänkande och handlande. Viljan har oftast inslag av 
planering för framtida mål.

27
 

 
I denna uppsats definieras vilja som medvetet uttryck eller styrning i ord, skrift eller handling 
syftande till planering för framtida mål. Om viljan anges som stark eller svag beror främst på 

vem som uttrycker viljan, hur den uttrycks och i vilket sammanhang. Ett exempel på stark vilja 
kan vara om en utrikespolitisk talesperson i kammaren uttrycker en vilja till insats och kan hän-

visa till ett beslut i frågan från partiets riksdagsgrupp. 

3 Metod 
 
För att göra delfrågorna forskningsbara har inledningsvis indikatorer tagits fram till delfrågorna. 

3.1 Operationalisering delfråga 1 

 
Vilken förmåga fanns till internationell insats med stridsflyg? 

 
Definitionen av förmåga som presenterades i centrala begrepp utgör grund för indikatorerna vilka 
utgörs av: 

 

 Förmåga att multinationellt fungera effektivt med stridsflyg. Ett förband kan i detta 

avseende vara mer eller mindre tränat och utrustat. 
 

 Tillgänglighet. Ett förband kan i detta avseende ha olika beredskapsgrader och i olika ut-
sträckning vara utbildat för att svara upp mot risker och tidskrav.28 

                                                 
26 Försvarsmakten (2012), Ordbok, <http://www.forsvarsmakten.se/sv/Ordbok>, hämtad 120514. 
27 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se>, hämtad 120514 
28 Hederstedt, a.a., s. 48. 
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3.2 Operationalisering delfråga 2 

 
Vilken vilja fanns till internationell insats med stridsflyg? 

 
Beslutsprocessen är i sin struktur styrd av vilja för att ta beslutprocessen vidare i form av inrikt-

ningar, styrningar och beslut. För ökad detaljeringsgrad i besvarandet av frågan särredovisas den 
politiska viljan och Försvarsmaktens vilja i analysdelen. Avseende den politiska viljan ingår 
analys av både regeringens och oppositionens vilja. Indikatorerna har sin grund i den teoretiska 

strukturen. För att möjliggöra analys av förändringar i viljan har indelning gjorts i mätperioder 
med beslutsprocessens struktur som grund. Ett startvärde inleder analysen vilken följs av ytterli-

gare 5 tidpunkter där viljan kan analyseras och särredovisas under beslutsprocessens gång. 
 
 Startvärde 

15/3 

Kammaren 

17/3 

Anmodan 

23/3 

Proposition 

29/3 

Betänkande 

31/3 

Riksdagsbeslut 

1/4 

Politisk vilja Mätpunkt Mätpunkt Mätpunkt Mätpunkt Mätpunkt Mätpunkt 

Försvarsmaktens 

vilja 

Mätpunkt Mätpunkt Mätpunkt Mätpunkt Mätpunkt Mätpunkt 

Tabell 1, beskrivning av mätpunkter 

 
Indikatorerna för vilja utgörs utan prioriteringsordning av: 
 

 Avsteg 

 Beslut 

 Rekommendationer 

 Styrningar 

 Ställningstaganden 

 Tider för beredning, handläggning och beslut 

3.3 Operationalisering delfråga 3 

 
Hur interagerade förmågan och viljan under beslutsprocessen? 
 

För att frågan ska kunna besvaras kommer ändamålsförklaringar eller intentionella förklaringar 
att analyseras vilka förutsätter att någon medvetet vill uppnå något. Det kan här finnas flera för-

klaringar och syftet är inte att redovisa samtliga utan att analysera interaktionen mellan viljan och 
den aktuella förmågan.29

 Den första indikatorn utgörs av: 
 

 Vilka mål angavs för viljan? 

 
Ett ytterligare sätt att besvara delfrågan är att söka orsaksförklaringar eller kausala förklaringar. 

Analysen kommer därför att kompletteras med en sökning av förklaringar i det förflutna.30 Den 
andra indikatorn utgörs av: 

                                                 
29 Thurén Torsten, Vetenskap för nybörjare, Liber, 2007, s. 65f. 
30 Ibid., s. 63f. 
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 Vilka orsaker angavs för deltagande i insatsen? 

 
Motivet till den valda metoden är att ändamålsförklaringar och orsaksförklaringar ska komplet-
tera varandra. 

3.4 Metod för Datainsamling 

 

För att kunna besvara frågeställningarna var behovet av relevant undersökningsmaterial stort. 
Utgångspunkten för datainsamlingen var uppsatsens förklarande syfte och valet av kvalitativ 
metod.31 Vid urvalet av källor prioriterades de källkritiska kriterierna.32 

 

 Oberoende 

 Tendensfrihet 

 Tidssamband 

 Äkthet 
 

Intervjuer valdes som inhämtningsform för en stor del av undersökningsmaterialet då det fanns en 
styrka i äkthet och oberoende. Intervjuer möjliggjorde också att uppnå det förklarande syftet med 

uppsatsen. Då intervjuer kan uppvisa svagheter avseende tidssamband och tendensfrihet komplet-
terades undersökningsmaterialet med andra källor, främst i form av texter och media. 

3.4.1 Intervjuer 

 

För att värdet av intervjuarbetet ska bli tillförlitligt är det flera faktorer att ta hänsyn till: 
 

 Förförståelsen, som om den är riktig kan utgöra en förkunskap medan en felaktig kan ut-

göra en fördom.33 

 Kontext, vilken betonar vikten av att tolkningen görs i sitt rätta sammanhang.34 

 Projektion, som i psykologin används i när en människa tillskriver andra sina egna egen-

skaper och kan göra en tolkning felaktig.35 

 Intervjuform, som ska väljas så att den lämpar sig för syftet.36 
 

Insikten om dessa faktorer beaktades vid utformning av frågeställningar och intervjuplan men 
också vid intervjusituationerna och analysen. Avsikten med valet av den kvalitativa intervjun var 

att få fram beskrivningar av beslutsprocessen från de intervjuade. En intervju med lägre grad av 
struktur har mer prägel av ett samtal och ger en informell atmosfär runt intervjun. Intervjuaren 
kan då också vara öppen för individuella skillnader mellan de intervjuade och det som händer 

                                                 
31 Johannessen, A., Tufte P. A., Introduktion till samhällsvetenskaplig metod , Liber, 2010, s. 20. 
32 Thurén, a.a., s. 13. 
33 Ibid., s. 62. 
34 Ibid. s. 94f. 
35 Ibid. s. 94f. 
36 Lantz Annika., Intervjumetodik, Studentlitteratur, 2007, s. 6. 
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under samtalets gång och kan också anpassa följdfrågorna.37 Val av intervjuform föll på den 
riktat öppna. I den beskriver den intervjuade fritt hur processen uppfattats, resonerar med sig 
själv och beskriver sammanhang som varit betydelsefulla.38 

 
Intervjuerna genomfördes huvudsakligen vid personliga möten där 4 frågeområden belystes vilka 

finns beskrivna i bilaga 1. Intervjuernas längd varierade mellan 30-50 minuter. Följdfrågor ställ-
des när den intervjuade fördjupade sig i frågor som var meningsfulla för att kunna besvara upp-
satsens delfrågor.39 En intervjuplan med huvudområden och följdfrågor användes vilken mer 

utgjorde en checklista för att säkerställa att uppsatsens viktigaste områden blivit berörda under 
intervjun. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. De återsändes sedan till responden-

terna för genomläsning och eventuell komplettering eller korrigering. Minde korrigeringar gjor-
des av ett fåtal personer men var då mer av formaliakaraktär. Vid andra oklarheter eller behov av 
kompletteringar togs i några fall kontakt i efterhand på både författarens och de intervjuades 

initiativ. 
 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av författaren, uppsatsens syfte, frågeställningar 
och metodval. Information gavs om att intervjuerna skulle spelas in och att all information som 
delgavs skulle vara öppen men även att syftet med intervjun var att belysa just den intervjuades 

syn utifrån deras roll i processen. Då mötena i huvudsak ägde rum på de intervjuades arbetsplat-
ser möjliggjordes egenkontroll av dagböcker, kalendrar och annan dokumentation vilket i vissa 

fall gav ett bra stöd med hänsyn till närhetskriteriet. Två intervjuer genomfördes via telefon då 
personligt möte inte var möjligt. 

3.4.2 Val av respondenter 

 

Vid val av intervjupersoner prioriterades primärkällor som haft god insyn och central befattning i 
beslutsprocessen. Begränsning gjordes i urvalet till personer i högkvarteret samt politiker som 
satt i försvarsutskottet och i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU). Oberoende- 

och äkthetskriterierna var centrala vid urvalet av respondenter. De skulle ge en bred representat-
ion från både taktisk, operativ och strategisk nivå på Insatsstaben men även representation från 

Produktionsledningen och Ledningsstaben eftersträvades. I det politiska urvalet eftersträvades 
representation från både regering och opposition samt lång politisk erfarenhet från försvarspolitik 
för att möjliggöra jämförelser mot andra beslutsprocesser. Tio personer tillfrågades inledningsvis 

som respondenter där samtliga var positiva och ställde upp. Ytterligare två respondenter tillkom 
då två av de intervjuade visade sig inte ha varit närvarande under centrala delar av beslutsproces-

sen. Totalt genomfördes därför tolv intervjuer. Urvalet presenteras i källförteckningen med titel 
eller grad vid intervjutillfället samt deras roll i beslutsprocessen. I analysdelen kommer enbart 
efternamn att användas i notapparaten. 

 

                                                 
37 Johannessen och Tufte, a.a, s. 96ff. 
38 Lantz, a.a., s. 30 
39 Ibid., s. 30ff 
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3.4.3 Text och media 

 
Även urvalet av texter och media har utgått från de källkritiska kriterierna och förstahandskällor 
har eftersträvats. Material som uppvisar källkritiska svagheter ingår till del i empirin, främst 

avseende oberoende och tendensfrihet, men presenteras dels i syfte att exemplifiera den bild som 
återgavs i media och dels i syfte att visa när informationen presenterades. I urvalet för bak-

grundsbeskrivning av konflikten har propositionen och betänkandet använts vilka kompletterats 
med nyheter där förstahandskällor eftersträvats. I de fall intervjuer från Sveriges Radio och de-
batter i kammaren använts har källhänvisning gjorts till dag och tidpunkt för att möjliggöra kon-

troll av källa och kontext. För FNs rapporter och resolutioner har originalhandlingar använts. 
Övrigt textmaterial består av Försvarsmaktens årsredovisningar, budgetunderlag, öppna skrivel-

ser, FOI-rapporter, propositioner och andra registrerade handlingar. Utrikesministerns blogg har 
använts som källa vid ett fåtal tillfällen. Det motiveras med att utrikesministern har en särställ-
ning i beslutsprocessen, bloggen har bred publik och några av de intervjuade gör hänvisningar till 

de aktuella inläggen som presenterades där. 

3.5 Validitet 

 
För att nå hög validitet och därmed giltiga resultat måste undersökningen mäta det som avses. Att 
uppfylla krav på validitet har därför varit utgångspunkten för val av metod och vid operational-

iseringen. En diskussion kan här föras om begreppsvaliditet som rör relationen mellan det som 
ska undersökas och konkreta data.40 Valet av kvalitativ intervjumetod som öppet riktad gjordes 

för att lyfta fram respondenternas egna åsikter och erfarenheter utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Möjligheten att ställa frågor och följdfrågor som var relevanta och valida för 
undersökningen minskade risken för att frågorna missuppfattades och säkerställde att svaren gavs 

i dess rätta kontext. För att bedöma om delfrågornas indikatorer är valida eller inte för undersök-
ningen kan sunt förnuft (face validity) användas.41 Detta är möjligt då indikatorerna presenterats 

och motiverats med hänvisning för att möjliggöra denna kontroll. 
 
Den interna validiteten visar om det är möjligt att påvisa orsakssamband. Här kan det finnas, 

vilket också beskrivits, fler orsaker som inte uppmärksammats som påverkat det observerade 
sambandet. Hög intern validitet innebär att analysen genomförts på ett sätt att det gör det möjligt 

att säga att ett påvisat samband mellan två variabler är ett möjligt orsakssamband.42 I analysen av 
interaktion i delfråga tre görs avgränsningen att andra möjliga orsaker inte analyseras. Hänsyn till 
detta har tagits i valet av metod och respondenter vilket gör att författaren ändå anser att resultatet 

är giltigt även om det inte utesluter andra bidragande orsaker. Medvetenhet ska dock finnas av att 
tolkning av politiska utspel i stor utsträckning görs utifrån den förförståelse man har.43 

 

                                                 
40 Johannessen och Tufte, a.a., s. 47. 
41 Ibid., s. 47. 
42 Ibid., s. 191f. 
43 Ibid., s. 84f. 
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Den yttre validiteten rör generalisering från urval till population.44 Urvalet anser författaren vara 
representativt med hänsyn till de centrala befattningar de intervjuade haft i beslutsprocessen. 
Efter avgränsning saknades representation från bland annat Försvars- och Utrikesdepartementet 

vilket skulle stärkt den yttre validiteten. Resultaten bör till del kunna överföras i tid och rum även 
om många av respondenterna lyft fram att det varit en mognadsprocess och att en ny analys där-

för skulle se annorlunda ut. Bästa sättet att kontrollera den yttre validiteten skulle annars vara att 
genomföra samma undersökning i olika kontexter och vid olika tidpunkter. 

3.6 Reliabilitet 

 
Metoden måste ge tillförlitliga och pålitliga resultat för att uppfylla kravet på reliabilitet. I denna 

undersökning är tillvägagångssättet beskrivet tidigare i kapitlet där det presenteras vilka data som 
används, hur de samlats in, hur urval genomförts och hur de senare kommer att bearbetas. Det är 
alla faktorer som påverkar undersökningens reliabilitet. Av särskild vikt är att intervjuerna spelats 

in och i sin helhet transkriberats för att stärka reliabiliteten, underlätta analysen och möjliggöra 
granskning och eventuell upprepning. Förutsättningar har därmed getts för att testa undersök-

ningsmaterialets reliabilitet genom jämförande test-retest vid en annan tidpunkt.45 För att stärka 
reliabiliteten i analysen av intervjuerna så har i första han ljudfilerna använts för att undvika 
misstolkningar i det transkriberade materialet. 

3.7 Granskning 

 

För att underlätta granskning har intervjuerna tillhandahållits både transkriberade och om så 
önskats som ljudfiler till examinator och opponent på uppsatsen och finns bevarade hos författa-
ren. 

3.8 Etik 

 

För att uppfylla ett gott etiskt förhållaningssätt så har syftet med uppsatsen och dess frågeställ-
ningar beskrivits före intervjuerna dels via mail vid förfrågan och även i inledningen av intervju-

erna. Respondenterna har också informerats om att svaren skulle utgöra källmaterial för uppsat-
sen. Alla har tillfrågats om medgivande för att spela in intervjuerna vilka sedan transkriberats och 
återsänts till de intervjuade för överläsning. 

 
Att hemligt material inte använts i uppsatsen har inneburit ett speciellt förhållningssätt i metod 

och analys. Datainsamlingen och möjligheten till fördjupning under intervjuerna har i flera fall 
begränsats. Författaren anser dock inte att det skett i den omfattning att syftet med uppsatsen inte 
gått att uppnå. I de fall referenser görs till hemligt material i notapparaten är det för att visa tid-

punkter för dokument kopplade till beslutsprocessen och inte i form av källa för texten. 

                                                 
44 Johannessen och Tufte, a.a., s. 240f. 
45 Ibid., s. 28f. 
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3.9 Källkritik 

 
Utöver det källkritiska förhållningssätt som presenterats i metoden för datainsamling så är det 

författarens uppfattning att de intervjuade svarat ärligt och resonerat öppet runt de faktorer och 
frågeställningar som uppsatsen berör. En atmosfär eftersträvades där respondenten fick tänka och 

fritt berätta sin minnesbild utifrån frågeställningarna. Svar under intervjuer är självrapporterande 
data och den information som ges begränsas till vad den intervjuade är beredd att delge och vil-
ken information den haft tillgång till. Att författaren själv deltog i insatsen och tidigare träffat 

samtliga av de intervjuade har troligtvis påverkat öppenheten i positiv riktning men det kan också 
ha utgjort en källkritisk risk. Hänsyn till detta har därför tagits för att resultatet inte skulle påver-

kas. Ett så objektivt förhållningssätt som möjligt har eftersträvats och därför har bland annat 
respondenter som varit nära kollegor under insatsen valts bort. Att påverkan ändå sker i en inter-
vjusituation är ofrånkomligt men då författarens insyn i beslutsprocessen var liten fram till anvis-

ning var ett neutralt förhållningssätt ändå naturligt i intervjusituationen. Det framgick att besluts-
processen upplevdes som extraordinär och att minnesbilden i kontrollerbara detaljer därför var 

högre än normalt. Flera respondenter hade gjort anteckningar och fört dagbok under beslutspro-
cessen. 

4 Resultat och analys 

4.1 Bakgrund 

4.1.1 Stridsflygets internationella utveckling 

 

Sverige påbörjade registeranmälan av stridsflyg till EU i början av 2000-talet i förmågorna spa-
ning och luftförsvar.46 Interoperabiliteten i flygsystemen var låg och inriktningar gavs i efterföl-

jande inriktningsproposition för utveckling av bland annat precisionsbekämpning och lufttank-
ning.47 Interoperabiliteten höjdes med införandet av C/D-versionen av JAS39 där internationell 
övningsverksamhet påbörjades 2006 i Red Flag Alaska då också precisionsbekämpning imple-

menterats. Därefter genomfördes en bredare kompetensuppbyggnad på insatsförbanden mot de 
nya förmågor som stridsflyget inriktades mot. 2007 genomfördes en övningsserie inför NBG08 

med speciellt fokus på Close Air Support (CAS) men också på flygspaning. 2008 hölls beredskap 
i NBG08. Samma år genomfördes en andra Red Flag-övning i USA och även övningen Joint 
Warrior genomfördes i Storbritannien med fokus på den expeditionära förmågan. I försvarsbe-

redningens rapport från 2008 beskrevs att expeditionära militära förmågor var efterfrågade inom 
FN-, EU och Nato och att de insatsberedda förbanden måste kunna hantera olika typer av situat-

ioner i både kortvariga och långvariga insatser. Höga krav på tillgänglighet och flexibilitet samt 
interoperabilitet med internationella partners lyftes fram tillsammans med vikten av snabbinsats-
förmåga.48 2009 genomfördes Nato-övningen Loyal Arrow i Sverige där Nato-validering av 

svenskt stridsflyg påbörjades i spaningsrollen. Under ordförandeskapet i EU hölls förhöjd bered-
skap och samma år introducerades även lufttankning i flygvapnet. 2010 hölls normal internation-

                                                 
46 Proposition 2001/02:10, s. 142 
47 Proposition 2004/05:5 
48 Försvarsberedningen, Ds 2008:48 s. 31ff. 
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ell beredskap och en övningsserie för NBG11 genomfördes vilken kompletterades med ett fåtal 
övningar i Europa. 

4.1.2 Stridsflyg i NBG11 

 

Expeditionary Air Wing (EAW) var ett eget förband i NBG och var samlingsnamnet på de delar 
som kom från flygvapnets insatsförband.49 Förbandet stod i 10 dagars beredskap och personalen 

var utbildad, vaccinerad och samövad samt materielen var förberedd för att kunna skickas inom 
denna tidsperiod. Förbandet var modulärt uppbyggt med egen stab, stridsflygdel, transportflyg-
del, helikopterdel och flygbasdel. Stridsflygdelen hade förmåga i flygspaning, jaktför-

svar/jaktskydd, flyganfall på djupet och direkt flygunderstöd.50 Olika deployeringskoncept, led-
ningskoncept och logistikkoncept var framtagna.51 I uppgiften för NBG och EAW ingick för-

mågan att internationellt kunna samverka med överordnade och sidoordnade staber och för-
band.52 Förbandet hade tränat under ett år och beredskapen påbörjades efter årsskiftet 2011. Den 
stora skillnaden jämfört med den normala internationella beredskapen som Sverige haft flera år 

tidigare var ICCS-nivån vilken bland annat innefattade grundläggande soldatnivå, fysiska krav, 
utbildningskrav på sjukvård, CBRN-kunskap och utbildning på kommunikationssystem och 

kryptosystem. Personalen var förberedd på en längre mission med kort förvarning enligt den 
kravspecifikation som var uppsatt för förbandet.53 

4.1.3 Konfliktens bakgrund 

 

Inspirerade av utvecklingen i Tunisien och Egypten protesterade i februari 2011 det libyska folket 
mot ofrihet och korruption. Folkliga krav ställdes på demokrati och Gaddafis avgång. Opposit-
ionsföreträdare bildade övergångsrådet NTC och klanföreträdare och avhoppade ministrar gav 

efterhand rådet sitt stöd. Områden som inledningsvis vunnits av de regimkritiska styrkorna och 
kontrollerades av oppositionen återtogs av Gaddafis regim efter en våldsam motoffensiv. Regi-

men hotade därefter med skoningslös vedergällning och ett stort antal människor uppgavs ha dött 
på grund av regimens våld mot civila. I den inledande väpnade konflikten mellan den libyska 
regimen och de regimkritiska motståndsstyrkorna använde regimstyrkorna inhyrda legosoldater, 

stridsvagnar, attackflyg och helikoptrar.54 

4.1.4 Det folkrättsliga stödet 

 

FNs säkerhetsråd antog den 26 februari resolution 1970.55 Ett embargo upprättades mot den 
libyska regimen och ledande personer fick reseförbud och tillgångar frysta. Angreppen mot civila 
i Libyen betecknades som brott mot mänskligheten och libyska myndigheter påmindes om sin 

                                                 
49 Försvarsmakten, CONOPS NBG 11. Högkvarteret, beteckning 23100:78164. Annex F, s. 5ff. 
50 CONOPS NBG 11, a.a., Annex 1, s. 3ff. 
51 FM Årsredovisning 2011, bilaga 4, s. 6. 
52 EAW CONOPS, s. 25. 
53 Intervju Bergman. 
54 Regeringens proposition 2010/11:111. 
55 United Nations, ”Resolution 1970 (2011)”, Security Council, 26 februari 2011. 
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skyldighet att skydda sin befolkning.56 Gulfstaterna begärde den 7 mars och Arabförbundet den 
12 mars att FN skulle ingripa och att en flygförbudszon skulle upprättas. Europeiska rådet ut-
tryckte den 11 mars sin starka oro och framhöll att civila behövde skyddas med alla nödvändiga 

medel. Den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd resolution 1973 med stöd i FN-stadgans kapitel VII. 
Situationen i Libyen utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet och det krävdes ett 

omedelbart eldupphör där allt våld mot civila skulle upphöra. Huvudsyftet var att skydda civila 
och civila områden. Mandat gavs till medlemsstaterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
skydda civila men även för att upprätta en flygförbudzon över Libyen. Uppmaning gavs också till 

medlemsstaterna att upprätta ett förstärk vapenembargo för fartyg och flyg. Begränsat våld fick 
användas i detta syfte. Vidare uppmanades till frysning av tillgångar samt inrättande av ett flyg-

förbud för libyska flygplan.57 Vid omröstningen i säkerhetsrådet röstade 10 länder för och 5 
länder lade ner sina röster vilket var en stor framgång för 2000-talets R2P-arbete och för General-
sekreterarens åtgärdsstrategi.58 Arabförbundets starka stöd samt att Ryssland och Kina inte an-

vände sin veto-rätt var av särskild betydelse. 

4.1.5 Evakueringsoperationen 

 

Försvarsmakten deltog tillsammans med Utrikesdepartementet och myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB) i en evakueringsoperation med ett transportflygplan från Malta 
under första veckan i mars. Ett upparbetat samarbete mot operationsområdet fanns därför inom 

underrättelsefunktionen i högkvarteret när förfrågan senare ställdes.59 Därutöver bedöms inte 
evakueringsoperationen ha betytt något konkret för den kommande planeringen.60 

4.2 2011-03-15 Startvärde 

4.2.1 Politisk vilja 

 
Den politiska viljan till insats med stridsflyg uppfattades före insatsen som låg. När diskussioner 

förts med Försvarsmakten om olika insatser hade svaren från regeringen varit klart nej. Även i 
dialogen inom regeringen upplevdes ett motstånd mot de olika förslag till insats som togs fram.61 
Att stridsflyg, under Sveriges ordförandeskap i EU 2009, togs upp i 10-dagars beredskap gav 

dock en indikation på en politisk öppning och att funderingar ändå fanns på den förmågan som ett 
politiskt spelkort.62 Trots en tidigare indikerad låg vilja sågs därför en insats i Libyen inte som 

otänkbar. 
 

                                                 
56 UN News Centre, News from UN news service, hämtad 2011-02-26. 
57 United Nations, ”Resolution 1973 (2011)”, Security Council, 17 mars 2011. 
58 Secretary-General, Implementing the responsibility to protect, 12 jan. 2009, A/63/677. 
59 Intervju Törnqvist. 
60 Intervju Hahr. 
61 Intervju Widman och Törnqvist. 
62 Intervju Hahr. 
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Vi tog det inte för helt omöjligt att Sverige skulle kunna delta även om jag någonstans i rygg-
raden kände att man nästan hade slutat våga hoppas eftersom vi hade fått sådana klara nej ti-
digare.

63
 

 

Även i inledningen av beslutsprocessen gavs en bild av en svag politiskt vilja mot ett svenskt 
deltagande där regeringens och inte minst statsministerns uppfattning vid samtal uppfattades som 
direkt avvisande.64 En politisk debatt om en insats inleddes offentligt i media den 15 mars. Den 

socialdemokratiska riksdagsgruppen tog då ställning och efter ett beslut i riksdagsgruppen argu-
menterade de för att Sverige skulle vara mer pådrivande för upprättandet av en flygförbudzon 

men också för att Sverige skulle vara redo att bidra.65 Detta tidiga ställningstagande lyfts fram 
som en viktig faktor för beslutsprocessen.66 Utrikesministern kommenterade ställningstagandet i 
ett genmäle på sin blogg. Där nämnde han att grundförutsättningar i så fall var beslut i FNs sä-

kerhetsråd, faktiska förutsättningar och finansiering men också att konkreta överläggningar med 
USA och Nato i så fall måste bli aktuella.67 Att genmälet inte var direkt avvisande uppfattades 

som en indikation på att det fanns en öppning i den politiska viljan. Ärendet lyftes av INS J5, 
efter avstämning med FTCH, på det ordinarie veckomötet med Försvarsdepartementet samma 
dag. 

 
Då märkte vi på tjänstemännen att de också tagit åt sig signalerna från UDs ledning. Det var 
kanske inte var en på miljonen längre utan sannolikheten för att det här faktiskt skulle kunna 
bli av hade minskat kraftfullt.

68
 

 
Den politiska viljan uppfattas vid denna tidpunkt ha gått från svag till neutral. Inga indika-

torer visar att det skulle finnas en vilja till insats från regeringen. Oppositionen visade en 
vilja efter ett ställningstagande i sin riksdagsgrupp. 

4.2.2 Försvarsmaktens vilja 

 

Försvarsmakten arbetade sedan en tid tillbaka för en insats med stridsflyg och i de årliga budget-
underlagen gavs förslag och inriktningar på olika insatser. För 2009 föreslogs spaningsinsatser 
inom ramen för KFOR eller ISAF.69 För 2010 gavs samman inriktning där även Air policing på 

Island föreslogs.70 Även 2011 gavs fortsatt inriktning mot ISAF eller KFOR.71 Internt gjordes i 
närtid också en dragning i försvarsmaktsledningen där möjliga insatser under 2011 listades. 

                                                 
63 Intervju Hahr. 
64 Intervju Widman. 
65 <http://www.socialdemokraterna.se/Media/Pressarkivet/Nyhetsarkivet -2001--/Socialdemokraterna-
stodjer-de-nordafrikanska-folkens-kamp-for-mansklig-vardighet/>, hämtad 120511. 
66 Intervju Törnqvist. 
67 <http://www.carlbildt.wordpress.com/2011/03/15/sverige-i-flygforbudzon>, hämtad 120503. 
68 Intervju Törnqvist. 
69 Försvarsmakten, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2009 med särskilda redovisningar (BU09/SR) . Hög-
kvarteret, beteckning 23 383:64128, s. 26. 
70 Försvarsmakten, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2010 med särskilda redovisningar (BU10/SR) . 
Högkvarteret. Beteckning 23 383:53085, s. 27. 
71 Försvarsmakten, Försvarsmaktens budgetunderlag för 2011 med särskilda redovisningar. Högkvarteret. 
Bilaga 1, 23 383:51394, s. 17. 
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Högst prioriterad blev en insats med stridsflyg så viljan att få ut systemet var väl förankrad hos 
ÖB och C INS.72 I de genomförda intervjuerna ges en samstämmig bild av att Försvarsmaktens 
vilja under flera år varit stark. Innan beslutsprocessen inleddes togs initiativ från FTS A5 som 

påpekade att de borde få titta på ett NFZ-liknande scenario och få påbörja en försiktig planlägg-
ning.73 Orsakerna till Försvarsmaktens starka vilja i startläget beskrevs vara flera där den positiva 

påverkan en insats skulle ha på den nationella försvarsförmågan lyftes fram som den starkaste. 
 

Från insatsstabens sida är det alltid ”what ś in it for us”? Påverkar det här vår egen krigsdug-
lighet? Blir vi bättre för försvaret av Sverige? Ja, solklart ja på den frågan naturligtvis.

74
 

 

Att erfarenheter från de internationella insatserna skulle användas för att stärka den nation-
ella försvarsförmågan angavs redan i ominriktningen av Försvarsmakten där de internation-
ella insatserna sattes främst.75 Att öva interoperabilitet ansågs utgöra små steg i jämförelse 

med de stora kliv som ett deltagande i en skarp operation skulle innebära. Detta grundades i 
erfarenheter från Afghanistan och delvis från Kosovo och Somalia.76 En annan viktig faktor 

som fördes fram var att Försvarsmakten i sin helhet inte användes och att den arbetsbelast-
ning insatserna innebar därför inte delades.77 

4.3 2011-03-17 Libyendebatt, återrapportering och resolution 
1973. 

4.3.1 Politisk vilja  

 

Statsministern återrapporterade i kammaren, från EUs råd 11 mars, att Nato skulle vara den mili-
tära aktören och att EU skulle stå för humanitär hjälp, återuppbyggnad och politisk uppbyggnad. 
Regeringens utgångspunkt var att Sverige inte hade militärt relevanta resurser och att möjligheten 

till påverkan var begränsad utan medlemskap i Nato eller FNs säkerhetsråd.78 Utrikesministern 
redogjorde i efterföljande debatt för prioriteringen av evakueringsoperationen och förtydligade att 

han ville se ett tydligt mandat som var mer än en flygförbudzon. På oppositionens frågor om 
regeringens förberedelser för ett stöd från den nordiska snabbinsatsstyrkan var utrikesministern 
avvisande. I debatten uttrycktes att regeringen inte planerade att skicka något förband och social-

demokraterna uppmanades av utrikesministern dessutom i det avseendet att tänka om. Det redo-
visades också att Nato inlett förberedande militär planering för flygförbudzoner, marina avspärr-

ningszoner och andra insatser och att viss annan planering skett inom EU med svensk militär 
medverkan. Utrikesministern betonade att Sverige måste ha en beredskap för att stötta FN, USA 
och Nato i den kommande situationen och riktade sig direkt till S, MP och V som varit aktiva och 

                                                 
72 Intervju Törnqvist. 
73 Intervju Hahr. 
74 Intervju Törnqvist. 
75 Regeringens proposition 1999/2000:30, s. 37. 
76 Intervju Törnqvist. 
77 Intervju Salestrand. 
78 Riksdagen protokoll 2011-03-17, <http://riksdagen.se/se/dokument-
Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2010117_GY0974/>, hämtad 120411, 8§ Information om 
det extrainsatta mötet med Europeiska rådet den 11 mars, anförande 10-48. 
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avkrävt ytterligare åtgärder.79 Regeringskansliet ställde samtidigt en informell förfrågan om 
resurser till Försvarsmakten. Svar lämnades samma dag att Försvarsmakten bland annat kunde 
ställa upp med delar av EAW med stöd för lufttankning. Regeringskansliet ville få förslaget 

kostnadsberäknat vilket redovisades två dagar senare.80 
 

I början när vi fick första frågan, i och med att det var så otroligt kort om tid att svara, så 
kände jag att det kanske var mer ett underlag man ville ha för någon slags kunskapsuppbygg-
nad. Men när vi fick tillbaka motfrågan direkt, vad det här skulle kosta så började jag känna 
att det fanns en konkret politisk vilja att Sverige skulle delta.

81
 

 
Samma kväll antogs resolution 1973. Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson välkom-

nade resolutionen och uttryckte redan på natten i en TT-intervju att Sverige var skyldiga att bidra. 
Utrikesministern välkomnade resolutionen dagen efter och betonade att resolutionen var mer än 

en flygförbudzon och att han såg framför sig att stridsvagnar och flygbaser inom dagar skulle 
börja slås ut.82 På kvällen svarade utrikesministern neutralt på frågor avseende ett svenskt delta-
gande men betonade att regeringen mycket starkt gav sitt stöd för resolutionen.83 Socialdemokra-

terna riktade stark kritik till regeringens uttalanden och ansåg att en handlingsplan måste finnas 
samt betonade att det var anmärkningsvärt att det inte planerades något för den nordiska strids-

gruppen.84
 

 
Den 19 mars inleddes den militära operationen i Libyen bestående av en koalition av villiga 

under ledning av USA, Frankrike och Storbritannien.85 Danmark landade samma dag in i operat-
ionsområdet och Norge meddelade att de skulle sända ett förband. Ett stort antal andra länder slöt 

upp varav flera arabländer och ett antal europeiska länder meddelade också att de skulle ansluta 
sig. Den 20 mars meddelade utrikesministern att Sverige inte fått någon förfrågan från Nato men 
att alla alternativ att bidra till resolutionen skulle ses över. Om förfrågan om stridsflyg skulle 

komma så skulle regeringskansliet ta ställning till den då. Vidare meddelades att den militära 
insatsen bara var i sin inledande fas och att han inte visste hur den skulle komma att utformas om 

den blev mer långvarig men att han hoppades få klarhet under de närmaste timmarna eller dyg-
nen.86 Den 21 mars meddelade utrikesministern i en intervju från Bryssel att den inledande be-
kämpningen haft avsedd verkan mot regimens flygstridskrafter som bedömdes vara helt utslagna 

inom 24 timmar. Fokus låg på att förhindra regimstyrkorna från att kunna röra sig och operera på 
marken med hjälp av markmålsbekämpning. Därför betonades vikten av att det fanns tydliga 

ledningsförhållanden med tydligt politiskt ansvar, både för vad som attackerades och om fel 

                                                 
79 Riksdagen protokoll 2011-03-17, <http://riksdagen.se/se/dokument-
Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2010117_GY0974/>, hämtad 120411, 15§ Aktuell de-
batt:Situationen i Libyen, anförande 110, 118, 126 och 134. 
80 Intervju Hahr. 
81 Intervju Hahr. 
82 SR, ekot, 2011-03-18, 08:18. 
83 SR, ekot, 2011-03-18, 18:17. 
84 TT, publicerat i Expressen 2011-03-18. 
85 Försvarsmakten, FTCH slutrapport Operation KARAKAL 2011 . Högkvarteret, beteckning 01 200:58379. 
86 SR, P4, 2011-03-20, 09:52. 
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skulle begås.87 Publicering i media gjordes av att Sverige som partnerskapsland skulle kallas för 
konsultationer enligt källor från Nato-högkvarteret.88 

4.3.2 Försvarsmaktens vilja 

 

I svaret på regeringskansliets informella förfrågan den 17 mars föreslogs stridsflyg. Dialogen var 
av informell karaktär och hölls inom en snäv krets mellan Försvarsmakten och Försvarsdeparte-

mentet. När regeringskansliet meddelade att insatskonceptet skulle kostnadsberäknas påbörjades 
ett fördjupat arbete för att ta fram siffror, vikter och numerärer. Därefter fortsatte en fördjupad 
kunskapsinhämtning på i första hand taktisk nivå men det pågick även en tankegenerering på 

operativ/strategisk nivå på J5 och dragningar genomfördes dels inom högkvarteret men även på 
departementen.89 En kontinuerlig dialog fördes mellan Försvarsmakten och försvaradepartemen-

tet för att skapa en gemensam bild där planeringsytan kunde smalnas av så mycket som möjligt 
inför en kommande anmodan.90 
 

Vi kände oss tvungna att starta en kunskapsuppbyggande fas som konkret egentligen blev ett 
OPLAN-arbete för att kunna hålla tempo i processen men på operativ nivå hade man inte fått 
direktiv att påbörja det förrän anmodan kom. Detta var helt avgörande för att vi skulle kunna 
deployera så fort som vi gjorde.

91
 

4.3.3 Interaktion mellan vilja och förmåga 

 
När den informella förfrågan ställdes från regeringskansliet den 17 mars gick tankarna direkt till 

EAW. 
 

Alternativ till att nyttja stridsflyget i NBG avfärdades inom sekunder. Vi hinner aldrig plocka 
ihop det så snabbt.

92
 

 

EAW var ett komplett förband vilket det fanns god kännedom om och som gick fort att beskriva. 
Det var avgörande för att Försvarsmakten på kort tid skulle kunna leverera ett insatskoncept då de 

visste hur mycket folk som skulle ingå för att lösa motsvarande uppgift. I denna fas var inte heller 
någon förmåga utesluten.93 Försvarsmakten kunde därför samma dag lämna ett övergripande 
underlag bestående av delar av EAW med stöd för lufttankning. 

 
Jag tror faktiskt mest att det var att förbandet var en del av NBG som gjorde att departemen-
tet och FM så snabbt kunde svara på frågan, kan vi?

94
 

 

                                                 
87 SR, ekot, 2011-03-21, 18:43, intervju med utrikesministern i Bryssel. 
88 SvD m. fl., 2011-03-21. 
89 Intervju Hahr och Törnqvist. 
90 Intervju Jäderblom. 
91 Intervju Hahr. 
92 Intervju Silwer. 
93 Intervju Hahr. 
94 Intervju Widegren. 
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Det som växte fram var ett nationellt bidrag där förbandet i så fall skulle lyftas ur sin beredskap. 
Regeringen hade agerat starkt under sitt EU-ordförandeskap för ett flexibelt användande av 
stridsgrupperna. Samtidigt presenterades i media att åtta Gripenplan, inklusive möjligheter till 

lufttankning, fanns tillgängliga för att bidra till upprätthållandet av FNs flygförbudzon över Li-
byen och att förbandet skulle kunna vara på plats inom ett par dagar.95 Tillsammans kan detta ha 

orsakat en press att agera, skapad av tidigare ställningstaganden och den höga förmågan.96 Det 
mediala trycket ökade därefter vilket också gjorde att följdfrågor kunde ställas av oppositionen.97 

4.4 2011-03-23 Anmodan 

4.4.1 Politisk vilja 

 
Den utrikes- och säkerhetspolitiska bedömningen ansågs nu motivera en anmodan till Försvars-

makten att inkomma med beslutsunderlag. Det var den första formella bekräftelsen på en politisk 
vilja från regeringen i källmaterialet.98 Det nämndes under intervjuerna att tröskeln till en anmo-
dan är låg och att det är långtifrån alla anmodan som senare leder till en insats.99 Då en tidigare 

informell förfrågan besvarats och även kostnadsberäknats så var planeringsytan avgränsad. 
Statsministern meddelade från Bryssel att ett blivande kommando var på väg att utformas och att 

svar började ges på hur kommandolinorna skulle se ut. Med de svaren skulle regeringen i närtid 
kunna börja diskutera vad Sverige skulle delta med. Ställning behövde också tas till konsekven-
serna av att lyfta ur EAW ur dess beredskap i NBG om en proposition skulle antas. Detta visade 

sig dock inte begränsa den politiska handlingsfriheten i någon större omfattning och det tog inte 
lång tid att få godkännande från de andra länderna.100 Ban Ki-moon påpekade under dagen att 

snabba och beslutsamma insatser från världssamfundet fortfarande var kritiska och att oron var 
stark för att allvarliga mänskliga övergrepp skulle begås.101 
 

Oppositionen, som samma dag valde dåvarande ordföranden i försvarsutskottet till ny partiledare, 
fortsatte att publicera artiklar med fokus på passivitet och otydlighet från regeringens sida. 

 
I decennier har svenska utrikesministrar krävt att internationella insatser ska ha en tydlig 
folkrättslig förankring. När så en insats kommer till stånd där förankringen är solid drar rege-
ringen benen efter sig.

102 

 
Den 24 mars meddelade Nato att de skulle ta över ansvaret för upprätthållandet av flygförbudzo-
nen samt att de övervägde att ta över ansvaret för hela den militära operationen vilket också 

skedde den 27 mars.103 

                                                 
95 Dagens Nyheter, 2011-03-18, <http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvaret-erbjuder-gripen-bildt-ar-
avvaktande/>, hämtad 120411. 
96 Intervju Salestrand. 
97 Intervju Lindestam. 
98 Fö 2011/501/MFI. 
99 Intervju Widman och Törnqvist. 
100 Intervju Salestrand. 
101 UN News service, a.a., 2011-03-24. 
102 Svenska Dagbladet, 2011-03-23, <http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bildts-forflutna-bel astar-
sverige_6031729.svd>, Urban Ahlin & Peter Hultqvist, hämtad 120520. 
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4.4.2 Försvarsmaktens vilja  

 
Viljan var fortsatt stark från Försvarsmaktens sida och blev tydlig när anmodan skulle 
besvaras. Jämfört med ett arbete som normalt tar 2-3 veckor så besvarades anmodan samma 

dag.104 Detta hade inte varit möjligt utan en stark vilja från Försvarsmakten och inte heller 
utan den kunskapsinhämtning som genomförts. EAW angavs som en förutsättning för den 

snabba beredningen men en starkt bidragande orsak var också den arbetsinsats som genom-
fördes.105 
 

Jag upplever att vi följde våra planeringsprocesser här men visst var det så att, ska det gå rik-
tigt fort då måste man låta de taktiska staberna få manöverutrymme, och det fick vi.

106
 

4.4.3 Interaktion mellan vilja och förmåga 

 
Att EAW var knuten till beredskapen för NBG var inte gränssättande under planeringsarbetet 

men det krävdes först beslut av C INS.107 De nödvändiga delarna avsåg man att återskapa och 
stridsflyg var i sig inte heller vanligt förekommande i EUs stridsgrupper.108 Förmågan möjlig-
gjorde sedan för Försvarsmakten att hålla ett mycket högre tempo i planeringsprocessen än vad 

som varit möjligt annars. Utan EAW hade FTS fått ta fram en kravspecifikation på ett motsva-
rande förband från grunden för att efter anvisning kunna uppdra åt PROD att ta fram förbandet. 

Det uppskattades att det skulle ha tagit uppåt 30 dagar att få iväg ett förband annars och då bara 
med delar av förmågan.109 Lufttankningsresursen, vilken utrustnings- och kompetensmässigt inte 
ingick i förbandet, föreslogs som en tillgänglighetsförsäkring då det var brist på lufttankningsre-

surser i operationen och lufttankning sågs som nödvändigt med hänsyn till operationstiden i 
området.110 

4.5 2011-03-29 Proposition, regeringsbeslut och anvisning 

4.5.1 Politisk vilja 

 
Efter att anmodan besvarats så sammanföll bevekelsegrunderna hos utrikes- och Försvarsdepar-

tementet som annars ofta kan vara olika.111 Efter den 25 mars gick kontrollen av propositionsar-
betet upp på politisk nivå när partiledargruppen gjorde upp om innehållet. Det minskade insynen 

från tjänstemannanivån och också för Försvarsmakten. Att statssekreterargruppen formulerade 
propositionstexterna var ovanligt men orsakades av korta tidsförhållanden.112 Ett arbete som 

                                                                                                                                                              
103 Sveriges Radio, ekot, 2011-03-25 01:17. 
104 HKV beteckning H/S 01800:809985, Försvarsmaktens svar på anmodan. 
105 Intervju Hahr och Törnqvist. 
106 Intervju Silwer. 
107 Intervju Törnqvist. 
108 Intervju Salestrand. 
109 Intervju Hahr och Bergman. 
110 Intervju Törnqvist. 
111 Intervju Salestrand. 
112 Intervju Sandbu. 
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normalt tar 6-8 veckor att utföra genomfördes nu på ett fåtal dagar. En stark politisk vilja hade 
växt fram. Att även förhandlingen med oppositionen genomfördes på kort tid delgavs dels i inter-
vjuerna men också av utrikesministern. Han beskrev att regeringen fick frågan om Sverige kunde 

ställa upp med stridsflygplan, spaningsresurser och helikoptrar och att regeringen omedelbart, 
efter förhandling med den parlamentariska oppositionen, svarade att de kunde ställa upp med 

stridsflyg och olika former av spaningsresurser.113 Den skriftliga förfrågan från Nato kom dock 
inte förrän 29 mars. Att politiken kunde enas i en gemensam målbild på kort tid grundades i att 
både regeringen och oppositionen114 hade ingående kontaker i FN-processen.115  

 
Resultatet av förhandlingen med oppositionen blev att Sverige skulle delta i upprätthållandet av 

flygförbudzonen men inte delta i insatser mot markmål. Oppositionens vilja var där begränsad 
vilket regeringen fick acceptera.116 Argument fördes fram att konsekvenserna var för stora om 
mål skulle missas eller om målen skulle visa sig var något annat än man trodde. Mänskliga sköl-

dar och barnsoldater nämndes i argumentationen.117 Försvarsministern meddelade att regeringen 
varit beredd att gå något steg till men att de prioriterat en bred politisk överenskommelse. Spa-

ningsinsatser nämndes som något de skulle titta vidare på vad Sverige kunde bidra med vilket 
också stod också med i propositionstexten.118 Denna handläggningsgång innebar att det bara var 
en liten krets i regeringskansliet som satt på kunskapen i denna fas. När propositionen antogs 29 

mars var därför inte hela innehållet känt för handläggarna på departementen eller i Försvarsmak-
ten och nyckelraderna inte heller helt tolkade.119  

 
Vid en analys av insatsens finansiering framgår att kostnaden inte var kontroversiell. Att Sverige 
inte skulle kunna delta av kostnadsskäl var inte aktuellt.120 EAW möjliggjorde tidiga kostnadsbe-

räkningar av den ekonomiska ramen. Det som lyftes fram i intervjuerna var att nettokostnaden 
vid en insats med stridsflyg var avsevärt lägre än vad som skulle visas på utfallet. Kostnader 

skulle minska i förbansproduktionen när de flyttades över till insatsen där flygtid togs upp som en 
stor post. Kostnadsreduceringar skulle också tillkomma när annan planerad verksamhet, som 
större övningar, fick strykas på grund av insatsen.121 Vid ett deltagande i markmålsbekämpning 

skulle kostnaden däremot ha blivit avsevärt högre. Av grannländerna fällde till exempel Danmark 
923122 precisionsbomber och Norge 569123 under insatsen. I analysen gick det inte att finna någon 

koppling mellan en ökad kostnad för markmålsbekämpning och den begränsade viljan till den-
samma. I de andra internationella insatserna som Sverige samtidigt var engagerade i bedömdes 
vid tillfället ISAF hålla ram och KFOR indikerade ett underutnyttjande.124 

                                                 
113 Riksdagens protokoll 2010/11:81, 2011-04-01, tal Carl Bildt. 
114 I det här fallet avses Carl Bildt för regeringen och Urban Ahlin för Socialdemokraterna.  
115 Intervju Widegren och Lindestam. 
116 Intervju Widman och Hultqvist. 
117 Sveriges Radio, Studio Ett, intervju Urban Ahlin 17:29, 29 mars 
118 Sveriges Radio, Studio Ett, intervju Sten Tolgfors 17:29, 29 mars 
119 Intervju Sandbu. 
120 Intervju Widegren. 
121 Intervju Jäderblom, Bergman och Törnqvist. 
122 Statistik hämtad på <www.forsvaret.dk/FTK>, hämtad 2011-04-11. 
123 Statistik hämtad på <www.forsvaret.no/operasjoner>, hämtad 2011-04-11. 
124 Försvarsmaktens årsredovisning 2011, bilaga3. 
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4.5.2 Försvarsmaktens vilja 

 
När propositionen antogs anvisades också Försvarsmakten.125 Samma dag lämnades också svar 
på en andra anmodan efter en dags handläggning. Nu startade den operativa nivån sin formella 

planeringsprocess och en JOPG genomfördes men med en avsevärt mycket högre hastighet än 
normalt.126 

 
Det som var speciellt för den här planeringen var att den skedde underifrån och upp. En oper-
ationsplan var färdig på taktisk nivå innan man startade ett planarbete på operativ nivå.

127
 

 

Inga yttre kontakter hade fått initieras innan anvisningen. För att kunna delta i en NATO-ledd 
stridsflyginsats som icke NATO-medlem var uppgifterna nu många. Basering, internationella och 
diplomatiska tillstånd från de aktuella länderna, tillgång och tillstånd för sambandssystem och 

datalänkar med mera behövde lösas. En framgångsfaktor som nämns var att två rekognoserings-
team redan dagen efter anvisningen, skickades till Kreta och Sardinien.128 

 
Tills dess att den politiska överenskommelsen meddelats av statsministern hade inte några be-
gränsningar diskuterats mellan regeringskansliet och Försvarsmakten utan alla uppgifter förutsat-

tes där Försvarsmakten själva tidigt drev spaningsfrågan.129 
 
PROD flyg var sammanhållande för att sätta upp förbandet och samma dag skickades produkt-

ionsuppdrag ut för att initiera och reglera förberedelsearbetet.130 Även överlämningsdokument 
förbereddes med fokus på vad som kunde levereras till C INS utifrån kravspecifikationen. Ett 

intensivt arbete tog vid där behovet av intern samordning var stort. Det som varit möjligt att 
förbereda och identifiera innan anvisning gavs var gjort. Nu påbörjades anskaffning, lån, prov-
skjutningar med mera. FMV stöttade med snabbupphandling där det fanns behov. Rekrytering 

och utbildning av personal påbörjades. Huvuddelen var från EAW men behov fanns av stabsper-
sonal och personal från Ledningsregementet och FMLOG.131 Stark vilja fanns från personalen 

och en snabb rekrytering av frivilliga lyckades.132 HRC kunde också först nu påbörja sitt arbete 
vilket skapade ett efterläge på personalsidan.133 En viss frustration hann infinna sig över de be-
gränsningar den politisk-strategiska nivån gav i förberedelsearbetet innan anvisning gavs.134 

Arbetet därefter blev extra intensivt men löstes, främst med en stark vilja som grund. 
 

                                                 
125 Försvarsdepartementet, FÖ 2011/501/MFI, anvisning till FM. 
126 Intervju Törnqvist. 
127 Intervju Hahr. 
128 Intervju Nagy. 
129 Intervju Silwer och Törnqvist. 
130 Försvarsmakten, Produktionsuppdrag avseende förberedelser för ett eventuellt styrkebidrag ingående i 
operation Unified Protector. Högkvarteret, beteckning 01800:51807. 
131 Intervju Bergman. 
132 Intervju Silwer. 
133 FTCH slutrapport, a.a. 
134 Intervju Bergman. 
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Samverkan mellan PROD och INS har aldrig fungerat så bra under mina 4,5 år på HKV, som 
det gjorde under de 3 dygnen.

135
 

4.5.3 Interaktion mellan vilja och förmåga 

 

Det blev svårare för regeringen att inte agera när FN kallade och ett förband så tydligt hade för-
mågan och var gripbart. Sverige hade också under sitt EU-ordförandeskap jobbat för en flexibel 
syn på användandet av stridsgrupperna.136 Förbandet behövde i så fall lyftas ur sin beredskap 

vilket inte ansågs var utrikespolitiskt kontroversiellt. Försvarsministern kontaktade senare per-
sonligen de berörda länderna och informerade om läget och hur Sverige hade det i övrigt om 

NBG skulle komma i kraft.137 Att stridsflyg inte använts internationellt i närtid sågs inte som 
begränsande för den politiska viljan. Det kan i stället ha utgjort en fördel då en gemensam vilja 
uttalats från både den politiska ledningen och från försvarsmaktsledningen att hela Försvarsmak-

ten skulle användas. Att stridsflyg inte varit insatta tidigare sågs förmågemässigt inte som be-
gränsande med hänsyn till de förberedelser och övningar som genomförts.138 

4.6 2011-03-31 UFöU betänkande 

4.6.1 Politisk vilja 

 
Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet arbetade fram sitt betänkande som var klart och 

presenterades 31 mars. Samma dag tog också NATO över ansvaret för ledningen av den multinat-
ionella militära insatsen som därefter betecknades Unified Protector.139 Dagen innan besökte 

Natos generalsekreterare, Anders Fogh Rasmussen, Sverige och träffade då bland annat det sam-
mansatta utrikes- och försvarsutskottet.140 Krafterna var i denna fas tydliga i avsikten att detta var 
något som skulle göras. Den gemensamma viljan gjorde att motionstiden kunde kortas ner i 

utskottsbehandlingen från normalt 30 dagar till endast en dag.141 En motion inkom från sverige-
demokraterna som yrkade på avslag. Ett särskilt yttrande lämnades också från vänsterpartiet. 

Enigheten gjorde att det i betänkandet kunde föreslås att endast en bordläggning skulle tillämpas i 
riksdagen.142 Detta hade inte kunnat ske utan en bred och stark politisk vilja som också i intervju-
erna beskrevs som unik i det avseendet. 

 
Det är sällan som politiken, myndigheterna, världssamfundet, alla verkligen står och säger 
”nu kör vi.”

 143
 

 

                                                 
135 Intervju Nagy. 
136 Intervju Salestrand. 
137 Intervju Widegren. 
138 Intervju Silwer. 
139 FTCH slutrapport, a.a. 
140 Sveriges riksdag, Riksdagens protokoll 2010/11:81, 2011-04-01, tal Åsa Lindestam. 
141 Intervju Widegren. 
142 Sveriges riksdag, ”Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen”. Sammansatta 
utrikes- och försvarsutskottet betänkande 2010/11:UFöU3, 31 mars 2011. 
143 Intervju Widegren. 
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Det höga tempot i propositionsarbetet gjorde att det följde en process för att klarlägga vad som 
avsågs med ordalydelser på nyckelrader. Att Försvarsmakten inte varit ute med stridsflyg i närtid 
fördes också fram som en bidragande orsak till att det uppstod mycket frågor som annars aldrig 

kommer upp på utskottsnivå.144 Att stridsflyg skulle skickas fanns en bred enighet om men 
många frågor om hur insatsen skulle genomföras kvarstod. 

 
Det här ska vi göra och sen löste man ut hur-frågorna efterhand och vi löste ut hur-frågorna 
ända fram till klockan ringde i riksdagen. Vi löste ut huvudfrågorna sista natten till och 
med.

145
 

4.6.2 Försvarsmaktens vilja 

 
I utskottsförhören deltog ÖB med rådgivare, C INS, FTCH samt försvarsjurist där de svarade på 
frågor om bland annat självförsvarsrätten. Efter den politiska överenskommelsen var rätten till 

självförsvar en fråga där viljan gick isär. För att möjliggöra vapenmakt mot markmål i en värnsi-
tuation behövde jämkning ske mot den tidigare politiska överenskommelsen.146 

4.6.3 Interaktion mellan vilja och förmåga 

 

Det ovanliga förfarandet att många hur-frågor behövde lyftas till politisk nivå för avdömning i 
utskottsbehandlingen kan ha flera förklaringar. Från politisk nivå fördes fram att ett antal ”hur-

frågor” som på decennier aldrig har varit avstämda i politiken nu lyftes för avstämning.147 Från 
Försvarsmakten fördes fram att propositionstextens nyckelrader inte var tolkade och att fördjup-
ning därför behövdes för att verkligen förstå vad politikerna menat.148 En av grunderna var att 

den politiska viljan lett till att all användning av vapen mot markmål förhandlats bort. 

4.7 2011-04-01 Riksdags- och regeringsbeslut 

4.7.1 Politisk vilja 

 
Den 1 april biföll riksdagen efter överläggningar det sammansatta utskottets förslag till riksdags-
beslut.149 Det blev också bifall för att ärendet skulle få avgöras efter endast en bordläggning.150 

Riksdagen röstade i det närmaste helt enigt för förslaget där endast sverigedemokraterna röstade 
mot. Viljan bestod i ett deltagande i övervakningen av flygförbudzonen och kom därför inte att 

omfatta skydd av civila eller vapenembargot vilka utgjorde de andra delarna av FN-mandatet. I 
intervjuerna beskrevs en bild där den breda politiska viljan egentligen var starkare än det svenska 
mandat som beslutades. Det politiska mandatet, som begränsade uppgifterna till operationspla-

nens flygförbudszon, gav ett startvärde för förbandet i insatsen som kan liknas vid incidentbered-

                                                 
144 Intervju Widegren. 
145 Intervju Widegren. 
146 Intervju Sandbu och Widegren. 
147 Intervju Widegren. 
148 Intervju Sandbu. 
149 Sveriges riksdag, Riksdagsskrivelse 2010/11:207. 
150 Sveriges riksdag, Riksdagens protokoll 2010/11:81. 
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skap. Det innebar i stort att ligga utanför kusten och spana efter flygmaskiner.151 I beskrivningen 
av den politiska viljan nämns att det verkligen fanns en vilja att också civilbefolkningen skulle 
skyddas med spaning.152 Som beskrivits tidigare var den politiska diskussionen kort mellan oppo-

sitionen och alliansen kopplat till just dessa frågor. 
 

Verkligheten visade senare för hela riksdagen behovet av att det skulle vara så få caveats 
(förbehåll) som möjligt och att förbandet bättre kunde göra nytta på plats på det sättet. Jag 
skulle säga att mognadsprocessen var en bra förklaring utav det men jag tror också generellt 
sett kunskapen även för beslutsfattarna var för låg i utgångsläget om vad det skulle inne-
bära.

153
 

 
Förbandets uppgift riktades tidigt om till spaning dels då det behovet var större men också för att 

Nato tidigt var nöjda med de svenska spaningsresultaten.154 Startvärdet som det svenska mandatet 
gav för övervakning av flygförbudzonen var inte ändamålsenligt i spaningsrollen. Det ges en bild 

i intervjuerna av att mandatet kunde sett annorlunda ut om processen vid framtagandet av propo-
sitionen inte gått så snabbt, om kunskapsläget för beslutsfattarna varit högre i utgångsläget och 
om det gått en interaktion till mellan regeringskansliet och Försvarsmakten i propositionsar-

betet.155 Trots oenigheten avseende markmål sågs processen som väldigt speciell då alla, i jämfö-
relse med andra processer, trots allt var väldigt eniga i sak vilket möjliggjorde tiden, innehållet 
och kraften på plats.156 Regeringen fattade klockan 16.00 den 1 april det formella insatsbeslu-

tet.157 

4.7.2 Försvarsmaktens vilja 

 

Under utskottsbehandlingen hade Försvarsmakten dragningar för utskottet och vittnade i utskotts-
förhören. Viljan var fortsatt stark och Försvarsmakten hade på tre dagar gjort förberedelser så att 
en försvarsmaktsorder för insatsen kunde ges samma dag.158 Tjänsteförrättande C PROD flyg 

lämnade också över förbandet till C INS samma dag.159 I den redovisning som gjordes vid över-
lämningen var det endast små begränsningar i förhållande till förbandets kravspecifikation.160 Var 

basering skulle ske var inte klart och rekognoseringen fortgick både på Kreta och i Italien. Tea-
met i Italien ombaserade samma dag från Sardinien till Sigonella på Sicilien. Arbetet fortsatte 
med att lösa ut nödvändiga diplomatiska tillstånd och på Sigonella behövdes också dubbla till-

stånd då basen var delad mellan Italien och USA. Italien hade meddelat att basen var full men på 

                                                 
151 Intervju Jäderblom. 
152 Intervju Silwer. 
153 Intervju Widegren. 
154 Intervju Törnqvist. 
155 Intervju Widegren, Silwer och Sanbu. 
156 Intervju Widegren. 
157 Ändringsbeslut, Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Försvarsmakten, 2011-04-01. 
158 Försvarsmakten, Försvarsmaktsorder avseende deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen. 
Högkvarteret, beteckning 01800:56282. 
159 Försvarsmakten, Överlämning av Swedish Air Force Detachment från HKV PROD till INS. Högkvarteret, 
beteckning 01800:51810. 
160 Intervju Bergman. 
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den amerikanska delen fanns plats och arbetet med tillstånd gick därför vidare.161 När förbandet 
dagen efter påbörjade ombaseringen med de första Gripen-flygplanen var tillstånden fortfarande 
inte klara vilka i kombination men snäva tidsförhållanden var ett av de större problemen i denna 

fas.162 Vid förbandets mellanlandning på Kecskemét i Ungern hade tillstånden blivit klara de 
kunde flyga därifrån direkt till Sigonella där de landade in samma dag. Beslut hade delvis fått tas 

på antaganden då kontakter inte fått tas med Nato eller berörda nationer förrän anvisning gavs. I 
den efterföljande uppstarten uppkom därför också brister och begränsningar där tiden inte räckt 
för att klargöra detaljerna.163 

4.7.3 Interaktion mellan vilja och förmåga 

 
Vid riksdagsbeslutet fanns ingen tvekan i förtroendet för att förmågan fanns för att lösa uppgiften 

trots de korta förberedelsetiderna. Det grundades till stor del på de förberedelser som gjorts inför 
NBG. 
 

Politikerna tvekade inte och framför allt var det ÖB som inte tvekade. ÖB var mycket tydlig i 
utskottet med den frågan. ”Det här är bland de bästa förband som finns i Europa så att kan vi 
inte skicka iväg det här kan vi inte skicka något annat heller”.

164
 

 

Viljan att skicka förbandet kort efter riksdags- och regeringsbeslut möjliggjordes tack vare att 
mycket var containerlastat och att det fanns planer för deployering och etablering. I intervjuerna 
dras av flera slutsatsen att viljan och beslutet att delta var ett resultat av att det fanns ett förband 

som var klart att ta då det annars inte hade gått att få effekt på den korta tiden.165 Det framfördes 
dock från både PROD och INS att insatsen skulle ha varit möjlig att genomföra ändå men att det 

skulle ha tagit längre tid. Det bedömdes kunna gå fortare än den 90 dagars beredskap som övriga 
förband stod i och 30 dagar var ett uppskattat värde som nämndes.166 Med hänsyn till tidigare 
redovisade resultat avseende den politiska viljan, där tidiga och klara besked lyftes fram som 

avgörande, är det därför tveksamt om en normal beredskap varit tillräcklig för att samla den 
politiska vilja som behövdes för ett svenskt deltagande i insatsen. 

4.8 Sammanfattning av resultat 

4.8.1 Vilken förmåga fanns till insats? 

 
Förmågan att multinationellt fungera effektivt med stridsflyg var vid den aktuella tidpunkten den 

högsta som Sverige haft med stridflyg. Under beslutsprocessen stod ett förband i beredskap för 
NBG11. I förbandet ingick en egen stab och en stridsflygdel. Beredskapsperioden hade föregåtts 

av tio års förmågeutveckling avseende materiel och utbildning och var inte begränsande. Utbild-
ning hade genomförts under ett års tid mot den kravspecifikation som var gällande i CONOPS för 

                                                 
161 Intervju Törnqvist. 
162 Intervju Nagy. 
163 Intervju Hahr. 
164 Intervju Silwer. 
165 Intervju Bergman och Törnqvist. 
166 Intervju Törnqvist, Hahr och Bergman. 
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NBG11. Förbandet var samövat med en expeditionär förmåga. I uppgifterna ingick förmågan att 
internationellt kunna samverka med överordnade och sidoordnade staber och förband. Strids-
flygsdelen hade förmåga i flygspaning, jaktförsvar/jaktskydd, flyganfall på djupet och direkt 

flygunderstöd (CAS).  
 

Tillgängligheten var särskilt hög då förbandet EAW stod i tio dagars beredskap och därför var 
direkt gripbart. För att kunna hålla dessa insatstider var den kravställda internationella utbild-
ningsnivån på personalen i förbandet hög. Personalen var också vaccinerad och personligt förbe-

redd på en insats med kort förberedelsetid. För att klara beredskapstiden fanns också färdiga 
deployeringskoncept, ledningskoncept och logistikkoncept. Utrustning var till del redan contai-

nerlastad. 

4.8.2 Vilken vilja fanns till insats? 

 
Försvarsmaktens vilja var stark genom hela beslutsprocessen. Det tog uttryck i form av viljeytt-

ringar, i rekommendationer och vid ställningstaganden vid dels den informella förfrågan, vid 
anmodan och senare i utskottsförhören. Stöd fanns också i tidigare förslag och inriktningar i 

budgetunderlagen. I de tider för beredning, handläggning och beslut som Försvarsmakten var 
nere i fanns en stark indikator på viljan. Försvarsmakten ville också mer än de politisk-strategiska 
begränsningarna gav utrymme för. Svar på anmodan lämnades samma dag vilket är 2-3 veckor 

kortare än en normal handläggning. Även vid anvisningen var allt som var möjligt att göra förbe-
rett och produktionsuppdrag sändes samma dag. Tillståndsarbetet initierades och dubbla rekogni-
seringsstyrkor sändes omgående. Den samlade arbetsansträngningen som möjliggjorde detta 

grundades på en sedan länge förankrad stark vilja med stöd i försvarsmaktsledningen. 
 

Det var Försvarsmakten när den är som bäst. Alla visste vad som måste göras i sin ruta och 
de gjorde det.

167
 

 

Den politiska viljan var i inledningen svagare än Försvarsmaktens och resultatet visar att det 
sedan år tillbaka upplevts ha funnits ett politiskt motstånd mot att använda stridsflyg internation-

ellt.168 Inledningen av beslutsprocessen indikerade inte någon förändring varken i den öppna 
retoriken, i dialogen inom regeringen eller med Försvarsmakten. Oppositionen tog dock tidigt 
ställning för en insats och kopplade den också mot beredskapen i NBG. Denna viljeyttring kan ha 

haft stor betydelse då i praktiken ett politiskt stöd gavs för en insats som skulle varit svårt att 
backa från. Efter att regeringskansliets informella fråga till Försvarsmakten besvarats att de 

kunde ställa upp visade indikatorerna en växande politisk vilja från regeringen som bekräftades 
formellt i och med anmodan 23 mars. Därefter blev viljan starkare och ett väldigt högt tempo 
sattes i den efterföljande beslutsprocessen. 

 
Det gick från att vara en operation som bara några månader tidigare verkade omöjlig för ett 
svenskt deltagande med stridsflyg, som inte varit ute sedan 1964, till att bli en självklarhet.

169
 

 

                                                 
167 Intervju Silwer. 
168 Intervju Widman, Törnqvist, Nagy m.fl. 
169 Intervju Widman. 
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Viktiga beslut fattades på kort tid och de avsteg som var möjliga gjordes. Processer som normalt 
gick långsamt och som genomfördes med stor interaktion beslutades nu snabbt. Begränsningen 
avseende markmålsbekämpning kom sent i processen som en konsekvens av att oppositionen 

ställde det som ett krav. Det fanns, och bedöms fortfarande finnas, starka blockeringar avseende 
den breda politiska viljan på det området.170 Mycket tyder på att det politiska mandatet inte ana-

lyserades mot spaningsuppgiften. Det svenska mandatet innebar att spaning inte fick ske mot 
markmål för skydd av civila utan endast mot de libyska luftstridskrafterna.171 Stöd fanns i inter-
vjuerna för att detta inte motsvarade den politiska viljan utan blev en konsekvens av i första hand 

det höga tempot men även av att kunskapsnivån i inledningen var begränsad. I förhållande till 
den övergripande uppgiften, att skydda civilbefolkningen, blev mandatet med spaning som hu-

vuduppgift därför inte ändamålsenligt och speglade kanske inte heller den politiska viljan.172 

4.8.3 Hur interagerade förmågan och viljan? 

 
Kopplingarna mellan förmåga och vilja var tydliga i analysen. Behovet i insatsområdet, en poli-

tisk vilja att snabba upp beslutsprocessen, en vilja från Försvarsmakten och ett förband i bered-
skap skapade en nästan superoptimerad kedja som gjorde att det kunde gå riktigt snabbt att 

komma på plats.173 Den för tillfället höga förmågan uppfattades vara en nödnödvändig förutsätt-
ning för att lyckas med en insats på den korta tiden men också avgörande för den politiska viljan 
då den möjliggjorde tidiga besked från Försvarsmakten. I Försvarsmakten kunde stora tidsvinster 

göras då förbandet fanns beskrivet och till stor del var rekryterat och utbildat. Det höga tempo 
som sattes i beslutsprocessen hängde ihop med vetskapen att ett förband stod i beredskap som 
kunde åka väldigt snabbt. Alla ingående krafter var efter den politiska överenskommelsen väldigt 

överens om att Sverige skulle bidra men hade då också kunskapen om att Sverige hade ett insats-
berett förband. Kombination utav de två elementen anges ha varit helt avgörande för att det 

kunde gå så snabbt.174 

5 Diskussion och förslag till fortsatta studier 

5.1 Diskussion av resultatet 

 
Resultatet visar att snabbinsatsen var möjlig tack vare den särskilda förmåga som beredskapen i 

NBG medförde. I den fanns ett förband som var utbildat, samövat och utrustat för att direkt 
kunna ansluta till en internationell Nato-ledd operation. Avseende tillgänglighet var förbandet 

därför också direkt gripbart vilket, utöver den direkta förmågebredden som erbjöds politikerna, 
även satte en ton och även en press på regeringen i den efterföljande beslutsprocessen. Resultatet 
visar att det inte var förmågan som begränsade det svenska mandatet i insatsen utan att det hade 

sin grund i den politiska viljan. Förmågebredden var i det avseendet inte begränsande då möjlig-
het fanns att verka inom hela mandatet som resolution 1973 gav utrymme för om den politiska 

                                                 
170 Intervju Salestrand och Hultqvist. 
171 FTCH slutrapport, a.a. 
172 Intervju Sandbu och Silwer 
173 Intervju Salestrand. 
174 Intervju Widegren. 
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viljan funnits. Försvarsmaktens vilja inte var begränsande i det avseendet vilket också stöds av de 
förberedelser som vidtogs från Försvarsmaktens sida där det innan den politiska uppgörelsen inte 
fördes några diskussioner om begränsningar i deltagandet. 

 
Försvarsmakten vilja var tydlig och stark. Det var snarare i resultatdelen svårt att spegla hur stark 

viljan upplevdes ha varit i intervjusituationerna utan att frekvent använda värdeord. Att ett antal 
personer jobbade oerhört intensivt under beslutsprocessen för att möjliggöra insatsen framgick 
men även att viljan var väl förankrad i högsta ledningen. De avdömningar som behövde göras 

under planeringsarbetet gjordes till förmån för insatsen och de rekommendationer som gavs 
gjordes i syfte att få en insats till stånd. Det bedöms att Försvarsmaktens vilja skulle ha varit lika 

stark även om förmågan skulle varit normal men att det då skulle ha tagit minst 30 dagar till för 
att få något förband på plats. Arbetet hade då blivit mindre intensivt men mängden arbete hade i 
stället blivit större då mycket nu fanns förberett.  

 
Resultatet av den politiska viljan var också tydligt även om det vore önskvärt med ett större antal 

respondenter från den politiska sidan och även från tjänstemännen på departementen. Exakt när 
svängningen skedde i den politiska viljan från regeringens sida var nu svår att fastställa med det 
tillgängliga källmaterialet men det var å andra sidan inte heller ett specifikt mål. Det var också 

svårt att utläsa när oppositionen begränsade viljan till att inte innefatta skydd av civila eller va-
penembargot. Det kan ha meddelats innan den politiska uppgörelsen offentliggjordes på partile-

darnivå men hölls i så fall inom en mycket liten krets. Att det inte var en fråga som nådde den 
militära strategiska eller operativa nivån innan den politiska överenskommelsen blev offentlig var 
däremot tydligt i källmaterialet. De politiska krafterna var därefter mycket starka men det höga 

tempot och den därför minskade interaktionen gjorde att många hur-frågor kvarstod fram till 
riksdagsbeslutet och också under insatsens inledning. Beskrivningar som superoptimerad kedja 

nämns för beslutsprocessen där interaktionen mellan ett akut behov, en stark vilja att påskynda 
och en direkt gripbar förmåga utgjorde hörnstenarna. Det gör också att denna beslutsprocess inte 
är generaliserbar och kan därför inte användas som ett exempel på hur en snabb insats med strids-

flyg ska gå till. Följande viktiga faktorer sammanföll och bidrog till att möjliggöra en svensk 
snabbinsats med stridsflyg i Libyen: 

 

 Ett historiskt FN-mandat där varken Kina eller Ryssland använde sin veto-rätt. 

 Ett akut behov där ett folkmord var på väg att hända och just stridsflyg efterfrågades. 

 Ett tidigt ställningstagande från oppositionen. 

 En förmåga till omedelbar insats med ett stridsflygförband i en Nato-ledd insats. 

 En stark vilja från Försvarsmakten när politisk vilja visades. 

5.2 Reflektion 

 

I arbetet har de intervjuade varit förvånansvärt öppna och gett ett starkt intryck av att vilja bidra 
på ett så bra sätt som möjligt i arbetet. Alla uppfattas ha gett en ärligt beskriven bild utifrån sin 
position i beslutsprocessen och i de övergripande frågorna har samstämmigheten från de intervju-

ade varit stor. Det har också varit ett intressant arbete då mycket delgivits som varit okänt för 
författaren innan arbetet påbörjades. Svaren som utmärkte sig i beskrivningarna var i första hand 

de stora begränsningarna i den breda politiska viljan att delta i olika roller med stridsflyg. I andra 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2012-06-07 
Anders Jönsson 

SA 12-14 
 

 - 36 - 

hand var det konsekvenserna av den politisk-strategiska känsligheten i Försvarsmaktens förbere-
delsearbete. Det är intressanta frågor som kommer att föreslås för fortsatta studier. I analysen av 
den politiska viljan, där fördjupning gjordes av om man träffat rätt, framkom ett resultat som inte 

var kopplat mot problemformuleringen men som ändå är intressant att reflektera över. Hade 
mandatet sett annorlunda ut om en normal interaktion skett i propositionsarbetet? I källmaterialet 

ges en bild av att det fanns en politisk vilja att även skydda civila med spaning men att tempot, 
och att det vid inte tillfället fanns ett moget diskussionsunderlag, gjorde att så inte blev fallet. Då 
det bara tog 6 dagar mellan svar på anmodan tills dess att propositionen antogs är det rimligt att 

det skulle kunna vara en riktig beskrivning, även om det skulle vara beklagligt, med hänsyn till 
att ett normalt propositionsarbete tar 6-8 veckor.  

 
Vilken var då den egentliga orsaken till att Sverige deltog i insatsen? Det är naturligtvis en fråga 
som berörts i både intervjuer och i texter vid flera tillfällen under arbetet men är en större fråga 

som lämnas obesvarad i denna uppsats. Dock så har faktorerna förmåga och vilja, vilka möjlig-
gjorde insatsen, blivit belysta utifrån ett antal initierade personers beskrivningar. Från författarens 

sida var det förvånande att processen inte tog fart tidigare än vad den gjorde. Med hänsyn till 
vilka stora resurser som lagts på förberedelser och övningar tog det förvånansvärt lång tid innan 
Försvarsmakten anmodades. Det är ett steg i beslutsprocessen som i källmaterialet inte beskrivs 

som varken känsligt eller bindande men gjordes ändå först 6 dagar efter att resolution 1973 an-
togs och 4 dagar efter att operationen inletts. Reflektionen görs med beaktande av att konflikten 

var vid Europas gräns, Sverige var lead-nation i NBG11 och det fanns god kunskap om förban-
dets förmågor. Det är tydligt att Sverige kom in senare i processen än Nato-länderna men också 
att framförallt regeringen var väldigt initierade i den pågående operationsplaneringen. En reflekt-

ion som skulle kunna förklara att regeringen väntade var att de först ville se effekterna av de 
unilaterala insatserna. Om konflikten skulle få ett snabbt slut skulle inte heller något militärt 

bidrag från Sverige i så fall behöva lämnas. Grunden som angavs för den starka viljan från För-
svarsmakten var att en insats skulle stärka den nationella förmågan och att det fanns ett egenvärde 
av att hela Försvarsmakten skulle användas. Att båda argumenten var riktiga bekräftas också i 

slutrapporterna från både FTCH och C INS. 
 

På maximalt 14000 ord blir omfånget i studien av naturliga skäl begränsat. Syftet med arbetet var 
att även att lägga en grund för fördjupade studier och därför gav den totala insamlade empirin en 
större bredd och ett större omfång än vad som senare kom att användas för att besvara uppsatsens 

delfrågor. Det gav en ökad förståelse men innebar också en ökad arbetsbelastning. 

5.3 Teorins och metodens användbarhet 

 
Den teoretiska strukturen fullgjorde sitt syfte trots att rapporten skrevs inför NBG08 och därför 
kan anses föråldrad. Processerna inom Försvarsmakten saknades dock vilket också togs upp som 

en av avgränsningarna i rapporten och som det fanns en medvetenhet om. Det utgjorde dock inget 
hinder för studien och analysen då strukturen ändå var användbar och de interna processerna i 

Försvarsmakten delgavs under intervjuerna som komplement till den förförståelse som fanns. 
Dock så hade en uppdaterad version med ökat djup ändå varit att föredra då tiden gjort att föränd-
ringar skett sedan rapporten skrevs. Det kan därför finnas mindre skillnader i den presenterade 

strukturen för en beslutsprocess, främst inom regeringskansliet, även om det betonas att alla 
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beslutsprocesser är olika trots att de följer en väldigt formell ordning. Senare utgivna rapporter 
fanns men kunde inte användas då de inte var öppna. Beskrivningen av beslutsprocessen utgjorde 
ett bra stöd för metoden och de indikatorer som togs fram för att mäta viljan då referenser gavs 

som gick att relatera till, bland annat avseende tider och interaktion. Den gav också användbara 
beskrivningar dels av arbetet mellan de olika departementen men även inom dem och deras för-

hållande till Försvarsmakten. Detta var av särskild vikt då inga intervjuer genomfördes på depar-
tementen. 

5.4 Förslag till fortsatta studier 

 
För fortsatta studier föreslås en analys av den politiska viljan att använda stridsflygets hela för-

mågebredd kopplat till framtida internationella registerförband. 
 
För fortsatta studier föreslås också en analys av den politisk-strategiska känsligheten avseende 

Försvarsmaktens förberedelsearbete kopplat till framtida internationella registerförband. 
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Bilaga 1 Intervjustruktur 
Intervjuserie med beslutsfattare från Försvarsmakten och från det sammansatta utrikes- och för-
svarsutskottet vid beslutsprocessen inför Libyeninsatsen 2011. Ca 50 förberedda följdfrågor till 
huvudfrågorna återfinns i intervjuunderlaget. 

 
Inledning: 

 
Presentation av syfte, metod och fokusområde. 
 

Huvudfrågor (10-20 förberedda följdfrågor vardera): 

 

Vilka var framgångsfaktorerna för att lyckas med en kort beslutsprocess? 
 
Vilken påverkan hade beredskapen i NGB? 

 

Vilken påverkan hade det att just stridsflyg efterfrågades? 

 

Vilka var de starkaste drivkrafterna bakom insatsen? 
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Bilaga 2 Akronymbeteckning 
 

CAS Close Air Support 
CBRN Kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen och händelser 
CONOPS Concept of operations 

EAW Expeditionary Air Wing 
EWSG Electronic Warfare Support Group 

FM  Försvarsmakten 
FMLOG Försvarsmaktens logistik 
FN  Förenta nationerna 

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 
FTCH Flygtaktisk chef 

FÖ  Försvarsdepartementet 
FÖ/SI Enheten för säkerhetspolitiska och internationella frågor 
FÖ/MIL Enheten för det militära försvaret 

HRC Human Resource Center 
JOPG  Joint Operation Planning Group 

LedR Ledningsregementet 
NATO  North Atlantic Treaty Organisation 
NBG Nordic Battle Group 

NTC National Transitional Council 
MUST Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 

R2P Responsibility to protect 
RD  Riksdagen 
RK  Regeringskansliet 

ROE Rules of engagement 
SJOPG Strategic Joint Operation Planning Group 

UD Utrikesdepartementet 
UD/GS  Enheten för global säkerhet 
UFöU  Sammansatta utrikes- och Försvarsutskottet I Riksdagen 

ÖB  Överbefälhavaren 


