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VARFÖR TOGS BESLUT OM SVERIGES FÖRSTA MARINA INTERNATIONELLA INSATS I 
LIBANON 2006? 
 
Sammanfattning: 
 
Sverige har bidragit med trupp till internationella insatser sedan 1950-talet. Detta har gjorts 
med bidrag från framför allt markstridskrafter men även med luftstridskrafter. Det dröjer 
fram till 2006 innan beslut tas om en marin internationell insats i form av korvettförband 
som bidrag till FN-insatsen UNIFIL i Libanon. Denna insats har fram till idag följts av fyra 
marina insatser, en förlängning av UNIFIL i Libanon 2007 och tre insatser i Somalia under 
åren 2009-2013. Beslutet om den marina insatsen i Libanon är för marinen banbrytande. 
Syftet med uppsatsen är att ge en ökad förståelse och insikt kring bakgrund och orsaker till 
beslutet. Bakomliggande orsaker till beslut om insats kan förklaras med hjälp av olika teorier 
och förklaringsmodeller. Denna uppsats använder sig av den amerikanske forskaren Graham 
Allissons modeller framtagna i boken ”Essence of decision: Explaining the Cuban Missile 
Crisis”. Två av tre modeller används för att anlysera beslutet, the Rational Actor och 
Organizational Behavior. Resultatet av analysen visar att det fanns en politisk enighet och 
uttalad målsättning att Sverige skulle bidra till en fredlig lösning i konflikten. Vidare 
framkommer att det vid tillfället för beslutet fanns få alternativ till det marina 
korvettförbandet, framför allt beroende på ekonomiska och personella förutsättningar i 
Försvarsmakten. Allisons modeller har fungerat som analysverktyg för att ge en ökad 
förståelse och insikt kring bakgrund och orsaker till beslutet. Modellerna ses som 
kompletterande till varandra då de belyser och framhäver olika aspekter och orsaker till det 
valda alternativet. 
 
Nyckelord:  
Marin internationell insats, Fredsbevarande insatser, Graham Allison, The Rational Actor, 
Organizational Behavior, ML01 
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1. Inledning  
 
”Insatsen sker på förfrågan från Förenta Nationerna, och den har bemyndigats av FN:s 
säkerhetsråd i resolution 1701. Insatsen har som främsta syfte att bistå den libanesiska 
regeringen i att etablera kontroll över hela landets territorium. 
 
Det svenska bidraget är en korvett med reducerad underhålls- och ledningsresurs. Sverige 
har också för avsikt att placera stabsofficerare vid relevanta staber. Korvetten kommer 
ingå i en multinationell insatsstyrka under annat lands ledning, i dag Tyskland. Beslutet 
innebär att vi bemyndigar att sända upp till 200 män och kvinnor under en 
sexmånadersperiod. 
 
Avslutningsvis, herr talman, vill jag å det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets 
vägnar sända en tanke till de modiga kvinnor och män som idag sitter på korvetten i 
Medelhavet, beredda att göra den här otroligt viktiga insatsen både för det libanesiska 
folket och för säkerheten i regionen men också för vår utrikes- och säkerhetspolitik. Ni 
skall veta att vi tänker på er.”1 
 
Utdrag ur riksdagsledamot Veronika Palms anförande i samband med beslut om Svenskt 
deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon i Riksdagens kammare 2006-10-13. 

1.1 Bakgrund 
 
Sverige har bidragit med trupp till internationella insatser (med FN mandat) sedan 
1950-talet. Detta har gjorts med bidrag från framför allt marktrupper men även med 
luftstridskrafter.2 Sverige har från 1999 haft marina styrkor i form av korvetter 
inklusive stöd och ledning (IKS), minröjningsfartyg inklusive stöd och ledning (IM), ubåt 
inklusive stöd och ledning (IUB), ett logistikförband (FNSU) samt amfibieförband (IAS) i 
personell samt materiell beredskap för att skickas ut på internationella insatser.3 Det 
dröjde fram till 2006 innan beslut togs om den första svenska marina internationella 
insatsen.  
 
I juli 2006 inleddes stridigheter mellan den israeliska armén och den shiamuslimska 
milisen Hizbollah, i FN antogs resolution 1701 om Libanon och situationen i 
Mellanöstern. Den befintliga FN-insatsen, UNIFIL, i Libanon utökades från 2 000 
personer till maximalt 15 000 personer, med främsta syfte att bistå den libanesiska 
regeringen att etablera kontroll över landets hela territorium. Sverige beslutade som 
svar på FN:s förfrågan om att bidra militärt till insatsen att stödja UNIFIL med en korvett 
och en reducerat underhålls- och ledningsresurs.4  
 
Hur kan de bakomliggande orsakerna till beslut om insats förstås? Drivkrafter bakom 
politiska beslut kan förklaras med hjälp av olika teorier och förklaringsmodeller. En 
teori som använts i tidigare forskning rörande liknande frågeställningar är Graham 

                                                        
1 Riksdagen, Protokoll 2006/07:10.  
2 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-
historia/internationella-insatser/, hämtat 2014-04-21. 
3 Intervju, Werin, 2014-05-05. 
4 Regeringen. Proposition 2005/06:208.  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/internationella-insatser/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/internationella-insatser/
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Allisons modeller framtagna i boken ”Essence of decision: Explaining the Cuban Missile 
Crisis” utgiven 1971 och i reviderad utgåva 1999 där även historikern Philip Zelikow är 
medförfattare. I denna presenteras tre modeller: The Rational Actor, Organizational 
Behavior och Governmental Politics, framtagna för att förklara utrikespolitiskt 
agerande. 

1.2 Forskningsfrågor 
 
Vilka orsaker låg bakom beslutet att skicka den första marina fredsbevarande 
insatsen till Libanon 2006 utifrån modellerna The Rational Actor respektive 
Organizational Behavior?  
 
Delfrågor: 
 

1. Vilka säkerhetspolitiska och utrikespolitiska intressen låg bakom beslutet att 
skicka den första marina fredsbevarande insatsen 2006? 

2. Hur kan modellerna ses som komplement till varandra för att kunna ge en mer 
nyanserad bild av drivkrafterna bakom beslutet? 

 

1.3 Syfte och Målsättning 
 
Syftet med uppsatsen är att ge en bild av beslutet om den första marina internationella 
insatsen i Libanon 2006 utifrån den amerikanske statsvetaren och forskaren Graham 
Allissons modeller samt se på hur modellerna kan ses som komplement till varandra för 
att ge en mer nyanserad bild av beslutet.  
 
Målsättningen med uppsatsen är att den skall ge en beskrivning av beslutet och därmed 
kunna ge en förståelse för bakomliggande orsaker till beslut om insats även för de som 
inte varit involverade och har insyn i processen.  
 

1.4 Tidigare forskning 
 
Allisons modeller har använts flitigt inom framför allt statsvetenskapen för att förstå 
olika typer av beslut och nationers handlingar i samband med kriser. En liknande 
uppsats som denna är Simon Swiecickis (Sjöstridsskolan) ”Med svensk örlogsflagga i 
öknen: En uppsats om varför vi åkte till Tchad” från 2009. Swiecicki använder Allisons 
modeller The Rational Actor och Organizational Behavior för att förklara beslutet om 
insats i Tchad 2008 och hans avsikt är att se vilken modell som ger bäst förklaringskraft. 
Det framkommer i uppsatsen att modellerna är lämpliga att använda sig av för studier 
av ett beslut om insats och i detta fall anser Swiecickis att modellen Organizational 
Behavior ger bäst förklaringskraft. Modellen The Rational Actor ger förklaringar men 
upplevs av Swiecickis ge en något förenklad bild. Författarens avsikt med denna uppsats 
är att använda modellerna som komplement till varandra och upplevs med Swiecickis 
slutsatser i åtanke som en lämplig väg att gå.  
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Ytterligare en uppsats skriven av Per Edling (Försvarshögskolan), ”Ubåtsjaktförmågans 
utveckling under 1980-talet – ett resultat av yttre hot eller interna intressen?” från 2010 
använder sig av Allisons modeller, denna gång The Rational Actor och Governmental 
Politics. Edlings avsikt är också att se vilken modell som har tydligast förklaringskraft. I 
förhållande till Edlings uppsats används i denna uppsats delvis andra modeller och det 
är en annan typ av fråga som analyseras.  
 
FOI (Försvarets forskningsinstitut) gav i december 2008 ut rapporten ”Svenska korvetter 
i fredsfrämjande insatser: Exempel från det svenska deltagandet i UNIFIL” vars syfte var 
att föra ett resonemang kring om Sverige även fortsättningsvis borde bidra med 
korvetter till internationella insatser. FOI-rapporten skulle även vara en del i en 
kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning rörande marinens möjlighet att medverka 
i internationella insatser.5 Rapporten berör kortfattat bakgrund och orsaker till beslutet 
om insats men detta är inte huvudsyftet med rapporten. Denna uppsats har till skillnad 
från FOI-rapporten en teori som grund för en systematisk analys och modellerna i teorin 
används som en konceptuell lins för att förstå beslutet. Det kan dock vara intressant att 
göra en jämförelse med de slutsatser som dras rörande orsaker till beslutet i FOI-
rapporten och de som framkommer i denna uppsats. Detta berörs kort i kap 6.3 
Metodkritik där frågan om resultatet av analysen diskuteras.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
Avgränsningar i uppsatsen är att endast se på ett beslut om insats, dvs. ML01 (Marin 
insats Libanon 01) 2006, samt att analysera detta utifrån två av Allisons tre modeller.  
 
Avgränsningen att studera beslutet om insats i Libanon 2006 är gjord eftersom detta var 
den första svenska internationella marina insatsen. 1956-2005 bidrar Sverige endast 
med mark- och luftstridskrafter i internationella insatser, under ca 50 års tid genomförs 
alltså inga internationella marina insatser med svenskt bidrag. Från 2006-2013, dvs. de 
senaste sju åren, har totalt fem internationella marina insatser genomförts, ML01-02 i 
Libanon samt ME01-03 (Marin insats EUNAVFOR 01-03) i Adenviken6. Beslutet om att 
skicka en svensk marin styrka till Libanon 2006 kan anses vara banbrytande och det blir 
därför också extra intressant att se vilka orsaker som låg bakom just detta beslut. 
 
En avgränsning är gjord till att använda två utav tre modeller, The Rational Actor och 
Organizational Behavior. De är beprövade i tidigare forskning för att besvara liknande 
frågeställningar och visade sig där användbara. Utifrån det material som i dagsläget 
finns tillgängligt i öppna källor lämpar sig dessa modeller till att kunna ge ett svar på 
huvudfrågan. Valet att inte använda den tredje modellen, Governmental Politics, beror 
framför allt på att denna kräver stor informationsmängd och är fokuserad på enskilda 
individers påverkan på ett beslut i en administration. Det finns varken utrymme eller tid 
att införskaffa aktuellt underlag för att studera detta i uppsatsen. Det innebär dock inte 

                                                        
5 Hull, Cecilia & Asplund, Patrik, Svenska korvetter i fredsfrämjande insatser: Exempel från Sveriges 
deltagande i UNIFIL. Användarapport/FOI: Avdelningen för Försvarsanalys.  Stockholm: FOI, December 
2008. s. 18. 
6 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-
insatser/avslutade/truppinsatser/, hämtat 2014-04-21. 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/avslutade/truppinsatser/
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att författaren anser modellen som olämplig för att ge kompletterande svar, att använda 
modellen kan vara en lämplig utgångspunkt för fortsatt forskning i ämnet. 
 
Viktigt att poängtera är att uppsatsen inte har för avsikt att försöka ge ett komplett svar 
på frågan vad som låg bakom beslutet om insats utan endast ge möjliga svar utifrån 
valda modeller och det material som varit tillgänglig för författaren.  
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2. Metod 
 

2.1 Arbetssätt 
 

En kvalitativ textanalys7 genomförs till att börja med av Allisons modeller The Rational 
Actor samt Organizational Behavior. Analysen görs systematiskt för att klargöra 
tankestrukturen hos Allison, det väsentliga innehållet lyfts fram och begripliggörs8. 
Detta görs genom att de framträdande dragen tolkas och kategoriseras, helheten bryts 
ner och sammanfattas. Allison presenterar i respektive modell ett antal frågeställningar 
som hjälp för att genomföra en analys, dessa ställs därefter och svar söks i studien av 
beslutet om insats. 
 
Studiens övergripande metod är en enkelfallstudie9 på beslutsprocessen inför den första 
svenska marina fredsbevarande insatsen. Robert Yin förklarar att en fallstudie lämpar 
sig när svar på frågorna hur eller varför söks kring ett visst fenomen i närtid10. En 
fallstudie kan många gånger jämföras med en historisk undersökning men en del av 
fördelarna med fallstudien jämfört med historiska undersökningar är att kunna 
genomföra intervjuer med personer som varit involverade i händelserna som skall 
undersökas11.  
 
För att genomföra fallstudien görs en textanalys av det politiskta beslutet om insats 
samt Försvarsmaktens dokumentation i form av uppdrag, redovisningar etc.12. 
Textanalysen av fallstudiens dokument genomförs genom att ställa de frågor som 
redovisas av Allison i beskrivningen av modellerna och svar söks i fallstudiens 
dokumentation. Dokumentationen kopplat till fallstudien är vald utifrån att svar söks på 
frågor kring beslutet och inte om själva genomförandet av insatsen. Dokumentationen 
har dels sökts via internet på bland annat riksdagens, Försvarsmaktens och FN:s 
hemsidor. Författaren har även haft möjlighet att besöka Högkvarteret och själv söka på 
nätverket efter skrivelser som sedan har begärts ut från expeditionen.  
 
Intervjuer genomförs som komplement till textunderlaget med Konteramiral Odd Werin 
som vid tillfället var chef MTK (Marin Taktiskt Kommando) och Åsa Anclair som vid 
tillfället var handläggare på Insatsgruppen, Enheten för säkerhetspolitiska och 
internationella frågor vid Försvarsdepartementet. Anders B Svensson som vid tillfället 
var militärsakkunnig på Enheten för säkerhetspolitiska och internationella frågor vid 
Försvarsdepartementet har kontaktaktats och svarat på frågor via mail på grund av att 

                                                        
7 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael & Oscarsson Henrik & Wägnerlund, Lena, Metodpraktikan: konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, (Stockholm: Nordstedt 2004), s.233. 
8 Ibid, s. 234. 
9 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: Liber 
2013), s.56. 
10 Yin, Robert, Case study research: design and methods, (London: SAGE 2009), s.4. 
11 Ibid, s.11. 
12 Se litteraturförteckning för detaljerad information. 
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han ej varit tillgänglig för intervju. Det strategiska urvalet13 av informanter motiveras 
med att Werin var insatschef i marinen vid tillfället och har således haft insyn på flera 
nivåer framför allt inom Försvarsmakten. Anclair och Svensson är valda med tanke på 
deras befattningar på Försvarsdepartementet under processen, där de tillsammans 
ansvarade för handläggningen av ärendet, Svensson som militärsakkunnig och Anclair 
som civil handläggare. Samtalen har genomförts som delvis strukturerade intervjuer, 
dvs. de grundas på en intervjuguide14. De har genomförts som personliga möten, 
telefonintervju och mailtrafik.  Samtalen finns inspelade på ljudfil, dessa har 
sammanställts i text och finns hos författaren. Sammanställning av frågor och teman 
som intervjun baserats på återfinns i bilaga 1. Kompletteringsfrågor har ställts via mail 
till Anclair och Svensson efter genomförd intervju, även dessa finns med i bilaga 1.  
 
Studien görs med Allisons modeller som utgångspunkt där de framträdande dragen i 
respektive modell utgör den konceptuella linsen för att få fram de viktigaste 
drivkrafterna. Den konceptuella linsen utgörs i praktiken av ett antal frågeställningar 
som ligger till grund för analysen av fallstudien. Studien kommer att vara 
teorikonsumerande (dvs. mer empiriskt orienterad) där materialet (politiska beslut, 
intervjuer, dokument etc.) som används för att få fram de viktigaste drivkrafterna är 
empirin. I teorikonsumerande studier står ett enskilt fall i fokus och meningen med 
denna typ av studier är att med hjälp av existerande teorier och förklaringsfaktorer 
kunna förklara vad som hände i det enskilda fallet15. Avsikten är inte att pröva teorin i 
sig utan att använda eller konsumera den. Inte heller är avsikten att jämföra modellerna 
utan snarare att försöka ge en mer nyanserad bild av beslutet än genom att endast 
använda en modell. Modellerna utgår från olika aspekter och kan därför ge oss flera 
tänkbara förklaringar till beslutet.  
 
Ansatsen för slutsatserna är deskriptiv16 i den bemärkelsen att resultatet av analysen 
beskriver hur det gick till samt ger en bild av varför beslutet fattades och dess 
bakomliggande orsaker utifrån tillgängligt underlag. I diskussionen kommer även 
förklarande inslag att finnas då orsakerna till beslutet utvecklas. 
 
Uppsatsens metod är induktiv då slutsatser dras utifrån empirin. Data har samlats in och 
utifrån denna empiri dras slutsatser, från det speciella till det allmänna.17 Teorin ger 
författaren verktyg, i form av frågeställningar som i sig utgör operationaliseringen18 av 
teorin, för att ur empirin sortera och kategorisera den information som hjälper till att 
besvara huvudfrågan och delfrågorna.  
 
 
 
 

                                                        
13 Johannessen & Tufte, 2013, s.84. 
14 Ibid, s.98.  
15 Esaiasson m.fl., 2004, s.40. 
16 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/deskriptiv, hämtat 2014-06-02. 
17 Johannessen & Tufte, 2013, s.35. 
18 Esaisson m.fl., 2004, s.57. 

http://www.ne.se/lang/deskriptiv
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2.2 Källkritik 
 
Allisons modeller är väl studerade och har använts flitigt i forskning och vid analyser av 
politiskt agerande i den akademiska världen. Boken har setts som en informell ”bibel” 
vid diverse skolor och har använts för att försöka förstå och förklara hur organisationer 
fungerar med de inneboende slitningar och rivaliteter som finns i byråkratier även 
utanför utrikespolitiken och den amerikanska regeringsmakten.19 Källan till uppsatsens 
teorier är Allisons egen bok varför äkthets- och oberoendeprincipen anses vara 
uppfyllda. Ur ett tidssambandsperspektiv kan teorierna ifrågasättas då den första 
utgåvan av boken publicerades redan år 1971, detta kompenseras av en ny utgåva år 
1999 där teorierna utvecklades och ytterligare aktuella exempel finns upptagna och 
diskuteras.20 Att använda teorierna för en fallstudie motiveras bland annat med hjälp av 
Robert Yins beskrivning av Allisons & Zelikows ”Essence of Decision: Explaining the 
Cuban Missile Crisis” som en av de bästa och mest kända förklarande fallstudierna21. 
Dessa så pass kända och spridda teorier har dock inte undgått kritik, detta behandlas 
särskilt i kap 3.  
 
Den litteratur och det underlag som använts för att studera beslutet om den marina 
insatsen i UNIFIL är officiella dokument och hemsidor (Försvarsmakten och FN) som 
också är att betrakta som primärkällor. Officiella dokument och officiella hemsidor kan 
ur ett källkritiskt perspektiv anses vara av hög kvalitet kopplat till äkthet men också 
tidssamband då de är skrivna och utgivna i samband med beslutet22. En aspekt att ta 
hänsyn till är att det är just fastställda dokument och dessa kanske inte alltid speglar 
den diskussion och de olika aspekter som låg bakom beslutet. Detta kompenseras av att 
intervju med inblandade genomförts som komplement. Det som behöver tas i beaktande 
vid intervjuer är både aspekter som tidssamband, det har gått åtta år sedan beslutet, 
samt att personerna kan upplevas som tendentiösa kopplat till vilken roll de haft i 
beslutsfattandet23. Problemet med tidssamband kompenseras något av att det finns 
mailtrafik och arbetsdokument sparade rörande beslutet och de bakomliggande 
diskussionerna som informanterna kunnat gå igenom och utgå från för att återskapa 
minnesbilder. Flera frågor rör dessutom mer allmänna beskrivningar av organisationens 
arbetssätt och rutiner varför tidssambandet inte spelar någon större roll. I de fall då 
informanterna skulle kunna anses tendentiösa kompenseras detta med att studien 
använder flera källor och kritiskt granskar resultaten. 
 

2.3 Validitet, Reliabilitet och Intersubjektivitet 
 
Intern validitet innebär att det som avses undersökas också är det som undersöks och 
inget annat24. Den interna validiteten i uppsatsen är därför beroende av att 
ändamålsenliga källor används som i sin tur tolkats korrekt av författaren. Källorna skall 

                                                        
19 Bernstein, Barton J, Understanding Decisionmaking, U.S Foreign Policy, and the Cuban Missile Crisis – A 
Review Essay, International Security, vol 25(1), June 2000, ss. 134-135. 
20 Thurén, Torsten, Källkritik, (Stockholm: Liber, 2013), ss.7-8. 
21 Yin, 2009, s.6. 
22 Thurén, 2013, ss.7-8. 
23 Ibid, s.7. 
24 Ibid, s.26. 
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vara relevanta och representera det fenomen som undersöks.25 Reliabiliteten, eller med 
ett annat ord tillförlitligheten, rör undersökningens data, vilken data har använts, hur 
den har samlats in och hur den har bearbetats26. Reliabiliteten säkerställs i uppsatsen 
genom noggrannhet i textanalysens samtliga led samt genom återkoppling till de 
intervjuade för kontroll av uppgifter som framkommit i samtal eller mailkonversation 
och att dessa tolkats korrekt. De intervjuade har fått ta del av den sammanställning som 
nedtecknats av det inspelade samtalet för godkännande samt även tagit del av 
uppsatsen innan inlämning. Genom att låta de intervjuade personerna, som deltog i 
beslutsprocessen, ta del av uppsatsen ökas därför både den interna validiteten och 
reliabiliteten.  
 
Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten av undersökningen kan 
generaliseras till den population av analysenheter som ursprungligen var avsikten27. 
Eftersom det i denna uppsats genomförs en deskriptiv enkelfallstudie och ingen avsikt 
finns att generalisera resultatet är extern validitet inget författaren tagit hänsyn till i 
uppsatsen.  
 
Intersubjektivitet handlar om forskningsoberoende, genomskinlighet och 
värderingsfrihet. Forskningen skall i möjligaste mån vara oberoende av den forskare 
som genomför undersökningen. Med detta menas att en undersökning med samma 
verktyg skall kunna göras av en annan forskare och i princip samma resultat skall kunna 
uppnås. Forskningen skall också vara genomskinlig vilket innebär att 
forskningsprocessen skall vara öppen för insyn och granskning.28 För att uppfylla 
kraven på intersubjektivitet i uppsatsen redovisas i metodkapitlet arbetssätt och ansats. 
I teorikapitlet återfinns forskarens textanalys och operationalisering av använda teorier.  

                                                        
25 Johannessen & Tufte, 2013, s.47. 
26 Ibid, s.28. 
27 Esaisson m.fl., 2004, s.61. 
28 Ibid, s.23. 
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3. Teori 
 
I ”Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis” används de beskrivna 
modellerna för att analysera Kubakrisen och de beslut som togs i samband med krisen 
1962. Modellerna ses av Allison som en konceptuell lins som ger möjlighet att förstå 
faktorer som påverkat men också vilka faktorer som inte tas i beaktande i respektive 
modell. Grunden till modellerna är inte framtagen av Allison personligen utan är 
grundade på vedertagna vetenskapliga mer allmänna teorier som brutits ner till en 
”handbok” med tolkningar och konkreta frågeställningar att använda sig av vid en 
analys.  
 
Allison tar upp tre modeller som i boken används för att beskriva nationers agerande i 
kris när egna intressen eller nationens säkerhet är hotade. Dock menar Allison att 
modellerna mycket väl kan användas för att analysera områden även utanför detta.29  
 

3.1 The Rational Actor – Modell I 
 
The Rational Actor kan direktöversättas till svenska med ”den rationella aktören”.  Ordet 
rationell betyder effektiv (pga. rationalisering) eller grundad på förnuftet30. Modellen 
utgår ifrån att försöka förklara nationers och organisationers agerande genom att gå 
igenom dess målsättningar och de beräknade val som görs utifrån dessa31. 
Fortsättningsvis kommer modellen The Rational Actor benämnas som modell I. 
 
Förutsättningar för modell I är att det som skall förklaras är: 
1) ett aktivt agerande, dvs. en handling som resultat av en avsikt eller målsättning 
2) den som agerar är en nationell regering 
3) att agerandet är baserat på ett kalkylerat resultat som lösning på ett strategiskt 
problem32 
 
Varje förklaring som ges utifrån modellen visar på vilka målsättningar som legat till 
grund för agerandet och hur detta agerande är det rationella valet utifrån dessa 
målsättningar33. Grunden till modell I används bland annat inom ekonomi där 
rationaliteten handlar om att välja det mest effektiva eller med andra ord det mest 
nyttomaximerade alternativet, dvs. där maximal utdelning ges för en given satsning 
alternativt minsta möjliga satsning ger en önskad utdelning34.  
 
 
 

                                                        
29 Allison, Graham T. & Zelikow, Philip, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis (New York; 
Longman 1999), s. 7. 
30 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/enkel/rationell, hämtat 2014-04-15. 
31 Allison & Zelikow, 1999, s. 13. 
32 Ibid, s.15. 
33 Ibid. 
34 Ibid, s. 17. 

http://www.ne.se/enkel/rationell
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Modell I utgår från de fyra kärnpunkterna Mål och syfte, Alternativ, Konsekvenser samt 
Val för att klargöra och strukturera upp aktörens beslutsfattande:  
 
Mål och syfte: Representerar de målsättningar och intressen aktören har då den agerar. 
Kan jämföras med funktionen hos en belöning eller ”payoff”. Nationell säkerhet och 
nationella intressen är de främsta orsakerna till att strategiska mål sätts upp.35 
 
Alternativ: Det finns enligt Allison alltid ett antal valbara alternativ att välja utifrån i 
respektive situation. De olika alternativen kan innebära ett agerande i flera steg. Det är 
själva handlandet i sig som utgör alternativet.36 
 
Konsekvenser: Till varje alternativ kan ett antal konsekvenser kopplas som resultat av 
den valda handlingen. Det valda alternativet gör att dessa konsekvenser realiseras. Den 
relevanta konsekvensen utgör fördelar och nackdelar i förhållande till strategiska 
målsättningar och syften.37 
 
Val: Det rationella valet handlar helt enkelt om att välja det alternativ vars konsekvenser 
rankas högst/mest positivt i förhållande till de uppsatta målen eller med andra ord det 
val som ger mest ”payoff”.38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
35 Allison & Zelikow, 1999, s.18. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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Allison ger förslag på fem kärnfrågor som bör ställas för att analysera det material som 
finns att tillgå utifrån modell I: 

1. Vilka är de huvudsakliga omständigheterna aktören (staten) ser som hot och 
möjligheter? 

2. Vilka är aktörens (statens) målsättningar? 
3. Vilka alternativ finns som kan hantera den uppkomna situationen? 
4. Vilka är de strategiska fördelarna respektive nackdelarna med de olika 

alternativen? 
5. Vilket alternativ är det bästa utifrån rådande omständigheter?39 

 
I sin enklaste form sammanlänkar modell I målsättning och agerande. Om den som 
använder sig av modellen är medveten om en aktörs målsättning så kan den också ha en 
uppfattning om hur aktören kommer att agera. Genom att studera agerandet och 
samtidigt vara medveten om vilka målsättningar som låg bakom kan den också ha en 
stark hypotes om varför aktören agerade som denne gjorde. Det finns dock en stor risk 
för upprepning av i huvudsak samma tankeinnehåll om modellen endast utnyttjas i 
denna enklaste form. Genom att utveckla modellen till att också omfatta värdering av 
situationen som aktören befinner sig i kan den ge ett mer komplext och fylligare svar. 
Den som analyserar ett material utifrån modellen ska inte bara förklara vilket alternativ 
som valdes utan måste också se på de olika alternativen som identifierades med dess 
för- och nackdelar och ställa detta i förhållande till aktörens villighet eller motvillighet 
att ta risker.40 Risken är att den som gör analysen förenklar och enbart drar logiska 
slutsatser utan att egentligen ha några bevis för vilka som var aktörens målsättningar, 
val och bedömningar41. För att analysen skall vara trovärdig krävs alltså att de slutsatser 
som dras kan härledas till faktiska bevis och inte det som kan verka uppenbart i 
betraktarens ögon.  
 

3.2 Organizational Behavior – Modell II 
 
Organizational Behavior kan översättas till organisationens handlingsmönster eller hur 
den byråkrati som finns inbyggd i organisationen påverkar beslutsfattandet. Modellen 
benämns fortsättningsvis modell II.  
 
I vissa fall kan en nations handlande summeras till en handling utförd av en rationell 
aktör som är centralt kontrollerad, totalt informerad och nyttomaximerad, dvs. modell I 
går att applicera. Dock menar Allison att det inte alltid är så enkelt: 
 

”But governments perceive problems through organizational sensors. 
Governments define alternatives and estimates consequences as their component 
organizations process information; governments act as these organizations enacts 
routines. Governmental behavior can therefore be understood, according to a 
second conceptual model, less as deliberate choices and more outputs of large 
organizations functioning according to standard patterns of behavior.”42 

 
                                                        
39 Allison & Zelikow, 1999, ss. 389-390. 
40 Ibid, s. 49. 
41 Ibid. 
42 Ibid, s. 143. 
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En nations ledning består av många olika myndigheter och organisationer för att kunna 
lösa olika typer av uppgifter eller problem. Respektive del angriper sin del av problemet 
och ser den bästa lösningen ur sin synvinkel. För att lösa komplexa och större problem 
behöver ett stort antal individer/organisationer koordineras. Koorodination kräver 
standardförfarande eller Standard Operating Procedures, SOP, som är den engelska 
benämningen vilken också används i Sverige. I modell II ses aldrig staten eller aktören 
som en enskild individ, utan snarare som organisationer och deras handlingar förklaras 
utifrån termer som organisationens mål och arbetssätt. Förklaringen till ett beslut ligger 
i att det är en effekt från det arbete som de olika organisationerna bedriver som i sin tur 
styrs av SOP framtagna för att effektivisera och styra organisationen. Individens roll blir 
därmed underordnad organisationens.43 
 
För att förtydliga modell II resonerar Allison kring: 
 
Varför organisation och varför organisera sig? En organisation är enligt uppslagsverk en 
samling människor som arrangerats systematiskt för att harmonisera mot ett 
gemensamt mål eller lösa likande uppgifter. Det finns dock olika typer av organisationer, 
från de mer formella till de mer informella. I olika organisationer finns mer eller mindre 
formaliserade strukturer och procedurer hur att handla eller lösa ett problem.44 
 
Organisationer skapar möjligheter att lösa uppgifter utifrån uppsatta mål som annars 
skulle vara omöjligt.45 
 
Organisationers existerande program och rutiner tvingar fram ett visst agerande. De är 
framtagna och skapade för att handla och lösa problem på ett visst sätt. Detta innebär 
också att de blir begränsade i sina handlingsmöjligheter.46 
 
Kulturen i organisationen formar dess individer. Resultatet är beroende av såväl 
informella som formella rådande normer i organisationen.47 
 
Organisationer är mindre jämförbara med dess ingående individer än dess teknologi. Det 
är ett flygbolags flygplan som möjliggör att de kan transportera passagerare mellan två 
olika destinationer. De rådande SOP som människorna i organisationen följer står för en 
”mjuk” teknologi som påverkar genomförandet och resultatet.48  

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
43 Allison & Zelikow, ss. 143-144. 
44 Ibid, s.145. 
45 Ibid. 
46 Ibid, s.146. 
47 Ibid. 
48 Ibid, ss. 145-146. 
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Allison ger precis som till modell II förslag på ett antal kärnfrågor som kan ställas för att 
analysera det material som finns att tillgå: 

1. Hur såg organisationen ut för att bearbeta underlag för beslut? 
2. Vilka förmågor och begränsningar (kopplat till gällande SOP etc.) fanns inom 

organisationen för att få fram information om situationen, hot och möjligheter? 
3. Vilka förmågor och begräsningar (kopplat till gällande SOP etc.) fanns inom 

organisationen för att generera olika alternativa lösningar? 
4. Vilka förmågor och begränsningar (kopplat till gällande SOP etc.) fanns inom 

organisationen för att genomföra och implementera de olika alternativa 
lösningarna?49 

 
Grundläggande för analysen är att en regerings agerande är en produkt av dess 
organisation. Det som händer i utrikespolitiken utgår från tre kritiska aspekter. Den 
första är att faktiska händelser är resultat av organisatoriska effekter. Den andra 
handlar om att existerande organisatoriska kapaciteter för att effektuera fysiska 
tillgångar utgör de val som finns tillgängliga för att lösa ett problem. Det innebär att 
valmöjligheterna redan från början är begränsade till befintliga resurser. Den tredje 
aspekten berör att det i slutändan är organisationen som tagit fram 
handlingsalternativen och färgar analysen av dessa innan de presenteras för 
beslutsfattarna.50 

 
Konceptet hos en organisation är inte att det är en enhetlig individ som agerar utan 
snarare en konstellation av löst sammansatta delar, t.ex. så utgörs en statsapparat av ett 
antal olika organisationer. Detta innebär också att makten är fördelad på olika sätt i 
organisationen beroende vad som skall beslutas, det är t.ex. redan i förväg uppgjort 
vilket departement som ansvarar för vilka frågor. I vissa fall behöver en samordning 
mellan de olika departementen genomföras och då följs formella men också ibland 
informella regler eller SOP.51 

 
Det finns i organisationen ett dominerande mönster. Hur en organisation agerar idag är 
till stor del beroende på hur man agerat tidigare i liknande situationer. Känner du till 
hur organisationen är uppbyggd och dess SOP kan du också med stor säkerhet tala om 
hur den kommer att agera i en viss situation.52 
 
Existerande förmågor i en organisation kommer påverka beslutsfattarnas val. Finns det 
redan inom organisationen speciella förmågor för ett visst ändamål ökar sannolikheten 
att dessa väljs för att lösa problemet. Prioriteringar inom en organisation påverkar hur 
ett problem angrips och vilken lösning som väljs. Uppstår en konflikt mellan givna order 
eller målsättningar tenderar dessa att prioriteras utifrån tillgängliga resurser. 
Flexibiliteten påverkas av den fastställda organisationen och dess resurser.53 
 

                                                        
49 Allison & Zelikow, 1999, s. 390. 
50 Ibid, s. 165. 
51 Ibid, ss. 166-169. 
52 Ibid, s. 175. 
53 Ibid, ss. 176-181. 
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Jämfört med modell I har modell II ett annat perspektiv och många gånger en tydligare 
förklaringskraft. För att den skall kunna ha denna starka förklaringskraft krävs dock att 
de generaliseringar som görs rörande organisationen påtalas och förstås.54 

 

3.3 Sammanfattning, operationalisering och kritik av modeller  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de två modellerna erbjuder olika perspektiv på hur 
ett händelseförlopp eller bakomliggande orsaker till ett beslut kan förstås.  
 
Modell I utgår från att handlingen är ett aktivt val utfört av en aktör i form av en nations 
regering grundat på ett rationellt tänkande, dvs. det handlingsalternativ som ger bäst 
utfall i förhållande till en bestämd målsättning väljs. Det följer dock ett antal problem 
när modellen används. Modellen kan missleda användaren att tro att ett svar hittats 
utifrån rationaliteten men där förklaringen egentligen har mer djuplodande orsaker 
såsom aktörens uppfattning av situationen och vilka för- och nackdelar som upplevdes 
där och då.55 Det är av största vikt att forskaren sätter sig in i nationens situation för att 
göra en så bra analys som möjligt56.  
 
Allison beskriver problemen för en forskare som använder sig av modell I så här: 
 

“The problem for the good Model I analyst is therefore not simply to find an 
objective or cluster of objectives around which a story of value-maximizing choice 
can be constructed. Rather he must insist on rules of evidence for making 
assertions about governmental objectives, options, and consequences that permit 
him to distinguish among the various accounts.”57 

 

Kritik mot att använda rationalitet som argument förekommer och kritikerna menar att 
rationaliteten är en förenklad förutsättning som det faktiska beteendet kan avvika från. 
Andra menar att den kan användas i förklaringar så långt den räcker men bör byggas ut 
med andra faktorer.58 Nyttan av rationalitetsmodellen har också ifrågasatts med 
argumentet att det riskerar att göras osannolika antagande som i sin tur leder till 
felaktiga förutsägelser eller slutsatser59.  
 
I modell II ses aldrig staten eller aktören som en enskild individ, utan snarare som 
organisationer och deras handlingar förklaras utifrån termer som organisationens mål, 
utseende och formella arbetssätt i form av SOP. Även den informella kulturen kommer 
att påverka handlingen och besluten från organisationen. Det är inte individerna i sig i 
organisationen som är de som mest påverkar ett beslut.  
 

                                                        
54 Allison & Zelikow, 1999 , s. 185. 
55 Ibid, s. 19. 
56 Ibid, s. 25. 
57 Ibid, s. 26. 
58 Österud, Öyvind, Statsvetenskap Introduktion i politisk analys, (Stockholm: Universitetsförlaget 1997),  
s. 22. 
59 March, David & Stoker, David, Theory and Methods in Political Science, (Chatham: Mackays of Chatham 
PLC 1995), s. 91. 
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Kritik som riktats mot modell II handlar bl.a. om hur den som analyserar skall inse vad 
som påverkas av organisationen, dess kultur, SOP etc. och vad som påverkas av enskilda 
beslutsfattare. Kan denna distinktion göras och förstås fyller modellen dock sitt syfte 
och kan göra användaren uppmärksam på att leta efter bevis på att ett beslut formats av 
organisationen i sig och inte av enskilda beslutsfattare.60 
 
De frågeställningar som kommer fungera som den konceptuella linsen för analysen och 
vilkas svar kommer sökas till i underlaget är: 
 
Modell I 
1. Vilka är de huvudsakliga omständigheterna aktören (staten) ser som hot och 

möjligheter? 
2. Vilka är aktörens (statens) målsättningar? 
3. Vilka alternativ finns som kan hantera den uppkomna situationen? 
4. Vilka är de strategiska fördelarna respektive nackdelarna med de olika 

alternativen? 
5. Vilket alternativ är det bästa utifrån rådande omständigheter? 
 
Modell II 
1. Hur såg organisationen ut för att bearbeta underlag för beslut? 
2. Vilka förmågor och begränsningar (kopplat till gällande SOP etc.) fanns inom 

organisationen för att få fram information om situationen, hot och möjligheter? 
3. Vilka förmågor och begräsningar (kopplat till gällande SOP etc.) fanns inom 

organisationen för att generera olika alternativa lösningar? 
4. Vilka förmågor och begränsningar (kopplat till gällande SOP etc.) fanns inom 

organisationen för att genomföra och implementera de olika alternativa 
lösningarna? 

                                                        
60 Bernstein, 2000, s. 145. 
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4. Empiri  

För att läsaren skall få en ökad förståelse för konflikten och dess historia kommer en 
konfliktbeskrivning att redovisas. Det följs sedan av en beskrivning av det bidrag som 
Sverige till slut skickade till Libanon och hur processen fram till beslut uppfattades på 
förbandsnivå.  

4.1 Konfliktbakgrund Israel-Libanon 

Under tidigt 1970-tal ökade spänningarna mellan Israel och Libanon. Palestinska räder 
mot Israel och repressalier mot dessa från Israel intensifierades allteftersom. 1978 
resulterade en palestinsk attack mot Israel i många döda och sårade bland 
civilbefolkningen. Den palestinska organisationen PLO (Palestine Liberation 
Organization) tog på sig ansvaret för attacken och Israel svarade med att invadera och 
ockupera stora delar av södra Libanon. Den Libanesiska regeringen skickade en starkt 
utformad protest till FN:s säkerhetsråd där all sammankoppling mellan den Libanesiska 
staten och PLO förnekades. Resolution 425 och resolution 426 antogs, dessa talade om 
att Israel omedelbart skulle dra sig tillbaka från Libanesiskt territorium. Det beslutades 
också om att etablera United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. De första FN-
trupperna anlände i mars 1978.61 Sverige skickade sitt första bidrag till insatsen med en 
tillfälligt sammansatt kompanistyrka som verkade i södra Libanon mars–juni 1978. 
Under augusti 1980–april 1992 bemannade Sverige UNIFIL:s sjukhus. Sverige hade även 
personal i den internationella militärpolisenheten liksom på olika poster i UNIFIL:s 
högkvarter.62 

I juni 1982 invaderade Israel återigen Libanon efter intensiva beskjutningar över 
gränsen till Israel från Libanon. 1985 påbörjade Israel en begränsad tillbakadragning 
men behöll kontroll över områden i södra Libanon, styrkor i området bemannades av 
Israel Defense Forces (IDF) och de så kallade Lebanese de facto forces (DFF), 
tillsammans benämndes de som ”South Lebanon Army” (SLA). Under åren kvarstod FN:s 
åtagande i området och samtidigt arbetade Generalsekretaren med att förmå Israel att 
lämna de ockuperade områdena.63 Från december 1986 utökades Sveriges truppbidrag 
till en underhållsbataljon varvid sjukhuset blev en del av bataljonen. I april 1994 
upphörde Sveriges engagemang i UNIFIL som följd av utökade uppgifter i Jugoslavien.64 

I april 2000 mottog FN:s Generalsekretare en formell notis från Israels regering att man 
skulle dra tillbaka sina trupper och detta rapporteredes som genomfört i juni 
tillsammans med frigivande av fångar. Efter tillbakadragandet blev området för UNIFIL-
operationen relativt lugnt. I Generalsekreterarens rapport från juli 2000 framkom att en 

                                                        
61 United Nations, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml, hämtat 
2014-04-16. 
62 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-
historia/internationella-insatser/avslutade-truppinsatser/unifil-libanon/, hämtat 2014-04-16. 
63 United Nations, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml, hämtat 
2014-04-16. 
64 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-
historia/internationella-insatser/avslutade-truppinsatser/unifil-libanon/, hämtat 2014-04-16. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/internationella-insatser/avslutade-truppinsatser/unifil-libanon/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/internationella-insatser/avslutade-truppinsatser/unifil-libanon/
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dramatisk förändring hade skett och att vapnen tystnat efter mer än två decennier. Han 
varnade dock för att det fortfarande fanns risk för allvarliga incidenter i området.65 

Lugnet i området höll i sig trots ett antal våldsamheter längs gränsen Israel-Libanon. 
Situationen beskrevs som lugn men att säkerheten fortsatt var hotad. Nya våldsamheter 
startade den 12 juli 2006 när Hizbollah avfyrade ett antal raketer mot Israel och staden 
Zarit från den Libanesiska gränsen. Parallellt med händelsen gick soldater in i Israel och 
kidnappade två Israeliska soldater, dödade tre andra och skadade ytterligare två. 
Attackerna fortsatte med beskjutningar mot olika Israeliska städer som i sin tur 
besvarades av Israel från land, luften och till sjöss. Mål för de israeliska svarsattackerna 
var vägar och broar i södra Libanon både inom och utanför UNIFILs operationsområden. 
Kontexten för uppgifterna som löstes av UNIFIL hade radikalt förändrats och striderna i 
juli ledde till 5 dödade och 16 skadade FN personal.66  

Sverige hade i juli 2006 flera militärobservatörer på plats i södra Libanon. I en särskild 
rapport daterad 2006-07-20 ges en sammansfattande bild av läget för dem och ATK:s 
(Armé Taktiskt Kommando) åtgärder med anledning av striderna i södra Libanon 
mellan 12 och 20 juli 2006. Där framgår att en av militärobservatörerna, Mj Carl 
Mellberg, den 12 juli beordrats till närmaste FN-postering (Patrol Base KHIAM) i vars 
omedelbara närhet det fanns åtminstone fyra Hizbollah positioner. Dessa posteringar 
utsattes för flygangrepp och bombades av Israel, Mellberg rapporterar att han under 
dessa fick ”grus i munnen”. Bedömningen från C ATK sida var att risken för 
observatörerna på plats var mycket hög på grund av den pågående eldverksamheten.67 

Den 11 augusti 2006 antogs resolution 1701 som begärde att stridigheterna omedelbart 
skulle upphöra. Truppbidraget till UNIFIL tilläts öka från 2 000 personer till 15 000 och 
för första gången beslöts att det skulle inkluderas en marin styrka (Maritime Task 
Force) i en av FN ledd fredsbevarande operation.68 

4.2 Beskrivning av det svenska bidraget till UNIFIL 
 
År 2006 satte 4.sjöstridsflottiljen upp det marina korvettförbandet, IKS-06, i beredskap 
för internationella insatser. Förbandet bestod av två Göteborgskorvetter med 
stödfartyget HMS Visborg. Beredskapen var av typ R30 vilket innebar att förbandet på 
30 dagar skulle vara mobiliserat och kunna sättas in efter ombasering. Förbandet 
inkallades under våren för övningar, därefter återgick fartygen till hemmaförbandet för 
fortsatt grundutbildning och de kontrakterade sjömännen skickades hem.69 
 
Mediabevakningen av konflikten i Libanon var massiv och relativt tidigt fick 
förbandschefen Kommendörkapten Magnus Lüning förfrågningar från media om en 

                                                        
65 United Nations, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml, hämtat 
2014-04-16. 
66 Ibid. 
67 Högkvarteret 2006-07-20, Särskild rapport. 
68 United Nations, http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil/background.shtml, hämtat 
2014-04-16. 
69 Lüning, Magnus, Från beredskap till insats – marina insatsstyrkan i Libanon, Tidskrift i Sjöväsendet, 
2007:3, ss.227-228. 
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eventuell insats i Libanon med en korvettstyrka. Under augusti påbörjade Lüning 
avlämning av sin ordinarie tjänst som chef 41.korvettdivisionen och fick efter 
avlämningen order om att kvarstanna vid förbandet för att bevaka 
händelseutvecklingen. Lüning uppfattade att det tidigt kunde utläsas att det politiska 
beslutet skulle komma att dra ut på tiden på grund av valrörelsen. Det var trots detta 
underförstått att ett beslut om insats skulle komma och att IKS var huvudalternativet. 
Detta innebar att Försvarsmakten vidtog ett antal åtgärder som inte krävde ett politiskt 
beslut. En begränsad mobiliseringsövning genomfördes med förbandet där endast 
försvarsmaktsanställd personal ingick, sjömännen kallades inte in. Detta hade 
ekonomiska skäl men också kontraktstekniska, om hela förbandet hade kallats in och 
det inte blivit någon insats hade IKS varit förbrukat och därmed hade de inte kunnat 
fortsätta att stå i beredskap.70 
 
Ungefär en vecka efter att mobiliseringssövningen hade avslutats kom ett 
regeringsbeslut, detta skulle dock behöva följas upp av ett riksdagsbeslut innan 
förbandet formellt kunde sättas in i insatsen. Budgeten var satt till 150 miljoner kronor 
vilket innebar att endast delar av förbandet kunde sättas in vilket resulterade i en 
korvett, HMS Gävle, med lednings- och stödresurs. Förbandet begränsades till 70 
personer, varav besättningen utgjorde 42 personer. Stödfartyget ingick inte varför 
lednings- och stödfunktionen skulle vara landbaserad.71 
 
Den 12 september bildade C MTK (Chefen för Marin Taktiskt Kommando) förbandet 
ML01 (Marin insatsstyrka Libanon 01). Fokus låg nu på hur förbandet skulle kunna 
komma på plats så snart som möjligt, Libanon ligger 4 000 sjömil bort vilket innebär 
fjorton dygns ombasering för en korvett. Beslutet blev att ombasera HMS Gävle med 
grundutbildningsbesättning och genomföra ett antal örlogsbesök på vägen. Detta 
skapade tid för inryckning och missionsanpassad utbildning. ML01 ryckte in den 19 
september och samma dag kastade HMS Gävle loss från Muskö. Endast åtta dagar 
senare, den 27 september, flögs besättningen ur ML01 ned till Cartegena i Spanien där 
besättningsbytet genomfördes.72 
 
Limassol på Cypern blev efter stor ovisshet under lång tid förbandets baseringsort och 
HMS Gävle förtöjde där för första gången den 5 oktober. Landstödet var 
containerbaserat och ett arbete med att etablera detta påbörjades. Den 12 oktober kom 
riksdagsbeslutet och den 13 oktober skedde överlämnandet av förbandet till FN som i 
sin tur delegerade befälsrätten via FC (Force Commander) UNIFIL till COM MTF 488 
(Commander Maritime Task Force). MTF övertog den övervakningsuppgift som hittills 
genomförts av en italienskledd interimsstyrka. Överlämningen genomfördes den 15 
oktober.73 
 
HMS Gävle ingick i en TG (Task Group) bestående av sju till elva robotbåtar och 
korvetter. Sjöstyrkans uppgift var dels att assistera de libanesiska myndigheterna att 
stoppa smugglingen av vapen till Libanon sjövägen, dels att förbättra säkerhetsläget i de 
södra delarna av det libanesiska territorialhavet. HMS Gävle fick normalt uppdrag i de 

                                                        
70 Lüning, 2007, ss.228-229. 
71 Ibid, s.229. 
72 Ibid, s.230. 
73 Ibid, ss.230-231. 
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mest komplexa delarna av operationsområdet på grund av att fartygets sensorer var de 
modernaste i TG och HMS Gävle var det fartyg som toppade statisktiken för dygn ”on 
station” bland de ingående fartygen.74 
 
Lüning beskriver en av de viktigaste erfarenheterna efter insatsen som vikten av ett 
stödfartyg på plats. Ett stödfartyg medför i sig självt en robust infrastruktur. 
Personalens välbefinnande kan öka i och med att man vet var man skall sova, det finns 
möjlighet till fysisk träning ombord och det går med enkla medel att driftsätta welfare-
samband för kontakt med anhöriga hemma. Delar av korvettbesättningen kan förläggas 
ombord för att säkerhetsställa återhämtning och höja stridsvärdet. Stödfartyget kan 
uppträda i direkt anslutning till operationsområdet med funktioner som bunkring till 
sjöss, teknisk personal, reservdelar och förnödenhetsförsörjning med mera. Det tog 
nästan sex månader att bygga upp samma funktioner som finns inbyggt i ett stödfartyg 
på land i Limassol.75 Denna erfarenhet bekräftas vid intervju med Werin som också 
menar att kostnaden i slutändan kanske inte hade varit större att skicka med 
stödfartyget med tanke på de resurser som fick läggas på uppbyggnaden av landstödet76. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
74 Lüning, 2007, ss.232-233. 
75 Ibid, s.235. 
76 Intervju, Werin, 2013-05-05. 
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5. Analys och resultat 

5.1 Beslut om ML01 ur perspektivet modell I 
 
För att göra en analys av beslutet om insats ML01 med modell I som konceptuell lins 
ställs de fem frågorna som Allison listat och svar söks dels i textunderlaget men också 
genom intervjuer av personer med insikt i beslutsprocessen: 
 

1. Vilka är de huvudsakliga omständigheterna aktören (staten) ser som hot och 
möjligheter? 

 
I regeringens proposition framgår att från svensk sida ses utvecklingen i Libanon ha 
påverkan utanför landets gränser och kan ha effekter på andra konflikter i regionen, 
inklusive den israelisk-palestinska konflikten77.  
 
I propositionen beskrivs att det finns civila offer i såväl Israel som Libanon som har 
dödats och skadats av stridigheterna. På libanesisk sida har konflikten krävt omkring 
1 200 liv och skadat över 4 100 samt orsakat en allvarlig humanitär situation.78  
 
Vidare beskrivs i propositionen att Sverige sedan tidigare har investerat mycket pengar i 
bistånd till Libanon, totalt har Sverige bidragit med 84,9 miljoner till de humanitära 
insatserna. Av dessa avsattes 49,6 miljoner kronor till de stödinsatser för FN:s 
hjälparbete i Libanon som Statens räddningsverk genomförde. Som en följd av tidigare 
konflikter finns ett stort antal landminor, klusterbomber och annan OXA:s (oexploderad 
ammunition) i Libanon. Detta problem har ytterligare förvärrats, vilket förutom att 
utgöra ett hot mot människorna i området också försvårar de humanitära 
hjälporganisationernas möjlighet att verka. Sveriges intressen att omhänderta hoten i 
regionen visades bland annat med att regeringen stod som värd för en konferens den 31 
augusti 2006 som fokuserade på de humanitära insatserna och tidig återuppbyggnad i 
Libanon. Sverige var vid detta tillfälle den tredje största EU-givaren, efter Frankrike och 
Tyskland, till FN:s appell och den tredje största givaren efter Storbritannien och 
Frankrike sett till det totala humanitära biståndet.79 
 
Diskussioner förs i regeringens proposition kring resolution 1701 som fastställer att 
situationen i Libanon utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet, och är inriktad 
mot att Libanon skall återupprätta suveräniteten över hela sitt territorium.80  
 
 
 
 
 
 

                                                        
77 Regeringen, Proposition, 2005/06:208, s.2. 
78 Ibid, s. 3. 
79 Ibid, ss. 3-4. 
80 Ibid, s. 4. 
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2. Vilka är aktörens (statens) målsättningar? 
 

Då skäl för deltagande framförs i regeringens proposition om deltagande i UNIFIL 
framgår det att antagandet av resolution 1701 har medfört att stridigheterna mellan den 
israeliska armén och Hizbollah i stort sett har upphört. Vidare resoneras kring hur 
resolutionen kan lägga grunden till en långsiktig och hållbar fred mellan Israel och 
Libanon och att detta i sin tur bidrar till en positiv utveckling i Mellanöstern. I 
resolutionen uppmanas Libanons regering att säkra sina gränser för att förhindra 
införsel av vapen utan godkännande från regeringen. Genom ett framgångsrikt 
genomförande av mandatet för insatsen skulle FN och dess medlemsstater, däribland 
Sverige, stötta den Libanesiska regeringen att ta kontroll över territoriet och samtidigt 
visa att det internationella samfundet kan verka för att skapa säkerhet mellan Israel och 
Libanon.81   
 
2006 var ett valår i Sverige och ett regeringsskifte skedde också under tiden för 
beslutsprocessen. I både Socialdemokraternas och Alliansens valmanifest lyfts 
konflikten i Mellanöstern fram som ett hot mot Europas gemensamma säkerhet och 
vikten av att Sverige och Europa bidrar till en fredlig lösning. I alliansens manifest 
framgår att Sverige skall vara pådrivande för ett starkare Europa som träder fram som 
”fredens, frihetens och försoningens röst.” 82 
 
Det sammansatta Utrikes- och Försvarsutskottet ”anser att ett svenskt bidrag till 
UINIFIL är en konkret signal om Sveriges starka stöd till FN och det multilaterala 
systemet samt för ett ytterligare stärkt svenskt engagemang för att nå en lösning på 
denna del av Mellanösternkonflikten”83.  
 

3. Vilka alternativ finns som kan hantera den uppkomna situationen? 
 
Anclair beskriver att det på försvarsdepartementet alltid genomförs en 
alternativgenerering och konsekvenser för respektive alternativ analyseras vid en 
förfrågan om bidrag till en internationell insats84. De alternativ som togs fram i detta fall 
var: 
 
Marin komponent i form av korvettstyrka85. Göteborgsklassen är mellanklassen bland 
Sveriges korvetter. Fartygen har ett avancerat stridsledningssystem och hög rörlighet.86 
För att få kontroll på eget territorium och hävda detta behövs sensorer som kan 
övervaka större områden. I Sverige genomförs denna uppgift förutom av fasta 
radarkedjor och sjöbevakningscentralerna av flyg och fartyg till sjöss i form av framför 
allt vedettbåtar men uppgiften kan lösas av samtliga enheter med radar och där har 
korvetterna en stor fördel då deras sensorer kan täcka stora områden. För att lösa 
uppgift där hotnivån är högre är korvetterna ett bra alternativ inte bara på grund av 
större räckvidd utan också korvettens förmåga till egenskydd och de vapen samt 

                                                        
81 Regeringen, Proposition, 2005/06:208, s. 7. 
82 Socialdemokraternas valmanifest, 2006, s.12 & Allians för Sverige valmanifest, 2006, s. 31. 
83 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, Betänkande, 2006/07 UFöU1, s.4. 
84 Intervju, Anclair, 2014-05-06. 
85 Svensson, Arbetspapper, 2006-08-03. 
86 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-
teknik/sjo/korvett-goteborg/, hämtat 2014-05-07. 
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motmedel som bärs ombord. Korvetterna skulle kunna bidra till sjöstyrkans uppgift att 
assistera de libanesiska myndigheterna att stoppa smugglingen av vapen in till Libanon 
via sjövägarna samt att förbättra säkerhetsläget i de södra delarna av det libanesiska 
territorialhavet87.  

 
Landkomponent i form av Ingenjörsförband88: Förband med personal med 
specialkompetens för att genomföra kvalificerade fältarbeten såsom röjning av 
explosiva föremål som tillverkats på ett improviserat sätt, s.k. hemmagjorda bomber, 
och röjning av konventionell ammunition och minor.89 Behov fanns som beskrivits 
tidigare av ammunitionsröjningsresurser för att ta hand om den stora mängd landminor, 
klusterbomber och annan OXA i området.  

  
Landkomponent i form av mekaniserat kompani med stridsfordon 9090: En rörlig och 
operativ militär enhet som är tränad och rustad att genomföra strid mot alla typer av 
motståndare i alla typer av miljöer91. Behov av landstyrkor fanns bland annat för att 
kontrollera gränsen Libanon-Israel och Libanons territorium. 

 
Flygkomponent i form av SWAFRAP JAS 3992: Jas 39 Gripen är ett fjärde generationens 
stridsflygplan. Planet kan växla mellan flera olika roller, och dess digitala infrastruktur 
gör att det är enkelt att uppdatera för bibehållen modernitet. Namnet Jas kommer från 
begynnelsebokstäverna i flygplanets tre olika roller: Jakt (anfall mot luftmål och attack), 
anfall mot sjö- och markmål, och spaning (inhämtning av underrättelser).93 Planen 
skulle kunna bidra till övervakning av luftrummet samt skydd av UNIFIL styrkor. 

 
Flygkomponent i form av luftburen flygspaningsradar FSR 89094: Med ASC 890 i luften 
kompletteras radarbilden eftersom de ligger ovanför och kan täcka de områden som 
marksensorerna inte kan95. Uppgiften skulle med denna resurs vara kopplad till 
Libanons förmåga att övervaka eget territorium. 

 
Inte agera. Sverige svarar nej till FN:s förfrågan om bidrag till insatsen.  

 
 
 
 
 
 

                                                        
87 Lüning, 2007, s. 232. 
88 Svensson, Arbetspapper, 2006-08-03. 
89 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/gota-ingenjorregemente/, hämtat 
2014-05-07. 
90 Svensson, Arbetspapper, 2006-08-03. 
91 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/m/mekaniserad-bataljon/, hämtat 2014-
05-07.  
92 Svensson, Arbetspapper, 2006-08-03. 
93 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-
teknik/luft/jas-39-gripen-ab/, hämtat 2014-05-07. 
94 Svensson, Arbetspapper, 2006-08-03. 
95 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2012/05/total-kontroll-pa-laget/, hämtat 
2014-05-07. 
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4. Vilka är de strategiska fördelarna respektive nackdelarna med de olika 
alternativen? 

 
Marin komponent i form av korvettstyrka: I intervju med Anclair framkommer att 
fördelarna för Sverige att delta med en korvettstyrka bland annat handlade om chansen 
att delta i den första marina FN styrkan och dra viktiga lärdomar av detta deltagande. 
Det fanns en politisk vilja att stärka försvarssamarbetet inom norden och då Norge och 
Danmark avsåg skicka enheter till den marina styrkan hade därför Sverige ytterligare ett 
intresse att delta. Nackdelar med att skicka korvettförbandet handlade framför allt om 
att Sverige inte tidigare skickat någon marin styrka på internationell insats och det 
därmed inte fanns någon erfarenhet att luta sig mot och osäkerhet till 
kostnadseffektivitet och vad en marin insats egentligen skulle kosta. Anclair på 
Försvarsdepartementet uttrycker det som att hela processen speglades av 
”pionjärsanda”, dels att det var den första svenska marina internationella insatsen men 
också att det var den första FN-ledda marina insatsen.96 
   
Landkomponent i form av ingenjörsförband: Som tidigare beskrivits hade Sverige 
bidragit med bistånd till Libanon bland annat i form av Statens räddningsverk som 
genomfört ammunitionsröjning. Fördelen skulle vara att Sverige skulle kunde bidra 
även med militär trupp för fortsatt lösandet av denna uppgift. Nackdelen att använda 
ingenjörsförbandet var framför allt att dessa var planerade för en insats i Sudan med 
start 2007 och planeringen för Sudan-insatsen skulle inte kunna fullföljas97.  

 
Landkompontent i form av mekaniserat kompani med stridsfordon 90: Fördelarna kan 
härledas till vilka behov som fanns inom UNIFIL och den typ av förband som skulle 
sättas upp där det i ett första skede handlade om bland annat tre mekaniserade 
infanteribataljoner98. Nackdelar med att skicka denna typ av förband var de 
konskevenser det skulle få på planerade internationella uppgifter som handlade om 
rotation i Kosovo. Det skulle i så fall leda till att annat förband än det planerade skulle 
behöva skickas till Kosovo med ökande kostnader som följd.99 

 
Flygkomponent i form av SWAFRAP JAS39: Nackdelar i detta fall handlade om att detta 
förband inte var fullt operativt förrän 2006/07100 vilket innebar att FN:s önskemål om 
snabbt tillförda resurser inte skulle kunna uppfyllas samt att det inte någonstans i 
begäran från FN återfinns ett behov av stridsflyg101. 

 
 
 
 

                                                        
96 Intervju, Anclair, 2014-05-06. 
97 Svensson, Arbetspapper, 2006-08-03. 
98 United Nations, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/670, hämtat 2014-
05-07. 
99 Svensson, Arbetspapper, 2006-08-03. 
100 Ibid. 
101 United Nations, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/670, hämtat 2014-
05-07. 
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Flygkomponent i form av FSR 890: Fördelar med att skicka endast en luftburen 
flygspangsradar kan kopplas till den ekomiska ramen som var mycket snäv102. 
Nackdelar kan precis som att skicka JAS 39 också härledas till de uttalade behov från FN 
där denna resurs inte återfinns103.  
 
Inte agera: Alternativet har naturligt tydliga nackdelar då Sverige i detta fall inte skulle 
leva upp till någon av de angivna målsättningarna, den främsta handlar om att Sverige 
istället för att tydligt signalera sitt stöd till FN och det multilaterala systemet gör 
tvärtom. Sverige skulle ställa sig utanför och inte ta något ansvar för en konflikt som 
pågår i Europa. Anclair påtalar att inom EU fördes samtal om vikten att 
medlemsländerna bidrar till FN insatsen104. Detta bekräftas i ett pressmeddelande från 
Finska utrikesministeriet och EU ordförandeskap den 30 juli 2006: 

 
”Europeiska unionens råd kommer vid sitt extra möte den 1 augusti att 
behandla samtliga åtgärder som anses nödvändiga för att stoppa konflikten, 
med innefattande av en politisk lösning samt utplaceringen av internationella 
styrkor för att stöda en permanent vapenvila.”105 

 
Inga strategiska fördelar för Sverige kan i underlaget identifieras för att inte delta i en så 
pass stor FN-insats i Europa. 

 
5. Vilket alternativ är det bästa utifrån rådande omständigheter? 

 
Utifrån rådande omständigheter framför allt kopplat till vilka konsekvenser de två 
landkomponentsalternativen skulle få för Sveriges övriga internationella åtagande och 
de behov som framställts av FN ansågs det marina alternativet med korvettstyrka vara 
det bästa. Även alternativets strategiska fördelar i förhållande till de svenska 
målsättningarna med insatsen och den ”pay off” det skulle ge talar för detta alternativ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
102 Intervju Anclair, 2014-05-06. 
103 United Nations, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/670, hämtat 2014-
05-07. 
104 Intervju Anclair, 2014-05-06. 
105 Finska utrikesministeriet, 
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=73276&nodeid=15146&contentlan=3&culture=sv
-FI, hämtat 2014-05-15. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2006/670
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=73276&nodeid=15146&contentlan=3&culture=sv-FI
http://formin.finland.fi/Public/default.aspx?contentid=73276&nodeid=15146&contentlan=3&culture=sv-FI
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5.2 Beslut om ML01 ur perspektivet modell II 
 
Även för att göra en analys av beslutet om insats ML01 med modell II som konceptuell 
lins ställs de fyra frågorna som Allison listat och svar söks dels i textunderlaget men 
också i de intervjuer som genomförts och i den kompletterande mailtrafik som 
efterföljde intervjuerna. 
 

1. Hur såg organisationen ut för att bearbeta underlag för beslut?  
  
Anclair beskriver att det i Sverige inte finns några formella beslutade rutiner utan dessa 
anpassas efter situationen. Till exempel om det handlar om att bidra till en pågående 
insats där Sverige ännu inte deltar kan processen se lite annorlunda ut framför allt vad 
gäller var initiativ till att bidra kommer ifrån (ofta lyfts frågan av tjänstemän på 
Utrikesdepartementet/Försvarsdepartementet för respektive politisk ledning att ta 
ställning till).106 
 
Processen och organisationen inför ett beslut om FN-insats sammanfattas med följande 
punkter av Anclair och Svensson107: 
- FN identifierar ett behov.  
- Nationella överväganden. När det påbörjas diskussioner internationellt om en ny 

insats bevakas detta på de olika departementen liksom av utlandsmyndigheterna 
(vilka beroende på vilken organisation som förutses leda insatsen och vilka länder 
som är pådrivande). Arbetet inkluderar informella kontakter med potentiella 
samarbetspartners. Om ett bidrag kan övervägas, sker en dialog med FN som 
därefter översänder en formell fråga. 

-  Tidigt inleds diskussion med politisk ledning på berörda departement (inklusive 
Finansdepartementet) om insatsen generellt och om möjligheterna för Sveriges att 
bidra ska undersökas. Detta innebär formell eller informell beredning mellan 
departementen. 

- Formell alternativt informell remiss/hemställan skickas till Försvarsmakten vari 
myndigheten uppdras att redovisa förutsättningarna för att bidra med det FN 
efterfrågar. Försvarsmaktens svar innehåller vanligen utöver själva styrkebidraget 
en initial hotbedömning samt en kostnadsberäkning.  

- Överväganden inom regeringen – om regeringen vill gå vidare påbörjas 
förberedelser av proposition vilket inkluderar kontakter med riksdagen på 
tjänstemannanivå för att bland annat reda ut tidsförhållanden med mera samt hur 
förankring ser ut politiskt (inklusive kontakter med oppositionen vid behov). 
Sammanhållande för propositionsarbetet är Utrikesdepartementet och underlag 
inhämtas från berörda myndigheter.  

- Anvisning/uppdrag till FM att gå vidare med planering och förberedelser. 
- Proposition till riksdagen. Behandlas i Försvarsutskottet och Utrikesutskottet (ofta 

samlade Försvarsutskottet och Utrikesutskottet) inklusive föredragningar från 
Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet. Beslut i kammaren på 
betänkande från utskotten. 

- Beroende på Försvarsmaktens tidsförhållanden för att färdigställa bidraget och 
när Sverige vill vara på plats i insatsområdet kan en anvisning (likställd med 

                                                        
106 Mail, Anclair, 2014-05-13. 
107 Punkterna är en sammanställning av mail, Anclair & Svensson, 2014-05-13. 
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regeringsbeslut) skickats till FM redan innan riksdagen fattar beslut. Detta medger 
att Försvarsmakten kan avsätta resurser på insatsförberedelser, kalla in personal 
etc. och ha nödvändiga externa kontakter för att förbereda bidraget. 

- Beslut fattas i regering/riksdagen beroende på typ av insats. 
- Uppdrag ges till Försvarsmakten att genomföra insatsen som inkluderar mandat 

att teckna nödvändiga avtal med mera. 
 
Som komplement till ovan sker en löpande dialog mellan Försvarsmakten och 
Försvarsdepartementet samt förhandlingar med FN108. 
 
Anclair beskriver att det under beslutsprocessen pågick långa och intensiva 
diskussioner kring de rättsliga frågorna och ett eventuellt deltagande kopplat till 
folkrätten109. Detta bekräftas i regeringens proposition där det framgår att en 
förutsättning för ett svenskt deltagande i insatsen är att mandatet och det militära 
ingripandet överensstämmer med folkrätten110. Det faktum att det nya mandatet för 
UNIFIL i och med resolution 1701 även omfattade kapitel VII i FN-stadgan gjorde att 
beslutet måste fattas av riksdagen111. 
 

2. Vilka förmågor och begränsningar (kopplat till gällande SOP etc.) fanns inom 
organisationen för att få fram information om situationen, hot och möjligheter? 

 
Anclair och Svensson beskriver att det löpande under processen för att komma fram till 
ett beslut sker en dialog mellan de berörda parterna. Försvarsmakten är de som normalt 
presenterar hotbildsbeskrivning avseende situationen i insatsområdet.112  
 

”Det finns för närvarande inga indikationer som tyder på att det svenska förbandet 
kommer utsättas för högre risk än personal i någon av de andra internationella 
insatser där Sverige deltar för närvarande. Utifrån det svenska förbandets förmåga 
till underrättelseinhämtning med kvalificerade sensorer och möjlighet till 
vapenverkan gör Försvarsmakten bedömningen att hot- och risknivån i 
insatsområdet är hanterbar.”113  

 
Som framkommer i citatet ovan har en hotbildsanalys genomförts av Försvarsmakten 
och bedömningen är att det valda alternativet kan hantera de hot som finns i 
insatsområdet med en hanterbar och acceptabel risk för den ingående personalen som 
följd. 
 
 
 
 
 

                                                        
108 Mail, Anclair & Svensson, 2014-05-13. 
109 Intervju, Anclair, 2014-05-06. 
110 Regeringen, Proposition, 2005/06:208, s.6. 
111 Ibid, s. 7. 
112 Mail, Anclair & Svensson, 2014-05-13. 
113 Regeringen, Proposition, 2005/06:208, s.5. 
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3. Vilka förmågor och begräsningar (kopplat till gällande SOP etc.) fanns inom 
organisationen för att generera olika alternativa lösningar? 

 
Anclair och Svensson förklarar att Försvarsmakten är de som efter remiss/hemställan 
redovisar de förutsättningar som finns inom organisationen för att bidra med det FN 
efterfrågar114.  
 
Försvarsmakten var vid tillfället för UNIFIL insatsen sedan tidigare engagerade i flera 
större insatser som begränsade organisationen i möjligheterna till ytterligare insatser. 
Insatser pågick med landförband i bland annat Afghanistan där Sverige i mars 2006 tagit 
över ledarskapet med säkerhetsansvar för fyra provinser i norra delen av landet, i 
Kosovo där Sverige också fick en utökad ledningsroll samt i Liberia (insats som 
avslutades i november)115. Att förmågan att ta fram ytterligare resurser för 
internationella insatser var begränsad personellt men också finansiellt bekräftas i 
intervjuer med Anclair och Werin116.   
 
Kopplat till det finansiella läget framgår det att kostnaden för insatsen är begränsad till 
150 miljoner kronor, fördelat på 75 miljoner 2006 och 75 miljoner 2007117. Anclair 
förtydligar och förklarar att vid den aktuella perioden finansierades insatser genom en 
så kallad anslagspost under förbandsanslaget. En sådan lösning innebär att det finns 
medel avsatta för en specifik verksamhet inom ramen för ett anslag men att dessa medel 
i teorin kan förstärkas eller reduceras genom att regeringen på egen hand kan besluta 
om omflyttningar inom anslaget. I praktiken innebär det att en omprioritering kan göras 
inom anslaget om det finns medel som inte är intecknade för annan verksamhet 
och/eller om den politiska viljan finns.118 Försvarsmakten hade i detta fall inte någon 
möjlighet att omfördela finansiella medel utan tog fram alternativ som rymdes inom de 
givna ramarna.  
 

4. Vilka förmågor och begränsningar (kopplat till gällande SOP etc.) fanns inom 
organisationen för att genomföra och implementera de olika alternativa 
lösningarna? 

 
Anclair kopplar frågan rörande tillgängligheten i Försvarsmakten vid tillfället till att 
detta var innan reformeringen av Försvarsmakten var påbörjad och stående förband 
inte fanns i den bemärkelsen som de finns idag119. I alternativgenereringen framgår att 
det fanns ett antal insatsförband varav bland annat ett av markförbanden var tänkt som 
ordinarie rotation i Kosovo och ingenjörsförbandet planerades för en insats i Sudan120. 

                                                        
114 Mail, Anclair & Svensson, 2014-05-13. 
115 Försvarsmakten, http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-
myndigheten/Dokumentfiler/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202006/pop_arsred200
6.pdf, hämtat 2014-05-13. 
116 Intervju, Anclair, 2014-05-06 & Intervju, Werin, 2014-05-05.  
117 Högkvarteret 2006-08-29, HKV uppdrag. 
118 Mail, Anclair, 2014-05-13. 
119 Intervju, Anclair, 2014-05-06. 
120 Svensson, Arbetspapper, 2006-08-03. 

http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202006/pop_arsred2006.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202006/pop_arsred2006.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202006/pop_arsred2006.pdf
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Werin förklarar att de marina insatsförbanden var tillgängliga och det fanns en önskan 
inom marinen att genomföra internationell insats121.  
 
Från marinens sida presenterades fyra insatsförband som möjliga alternativ:  
- Ubåt, som kunde användas för underrättelseinhämtning om ett sådant behov fanns 
- Minröjningsresurs för att öppna och röja hamnar och kustlinje om ett sådant 

behov fanns 
- Amfibiestridsgruppen för att operera kustnära och på land 
- Korvettförbandet för att lösa övervaknings- och skyddsuppgifter om ett sådant 

behov fanns 
Alternativen från marinens sida diskuterades internt inom Försvarsmakten men ganska 
snart framkom att det var interimsstyrkan ledd av Italien som skulle lösas av och då var 
korvettförbandet det förband som hade förmåga att lösa dessa uppgifter.122 
 
Det faktum att marinen inte tidigare genomfört någon internationell insats påverkade 
med all sannolikhet sammansättningen av förbandet som skickades iväg enligt Werin. 
Korvettförbandet, det vill säga IKS, bestod av två korvetter och ett stödfartyg som 
helhet. Från marinens sida argumenterade man för huvudalternativet att skicka hela 
förbandet. På grund av de ekonomiska ramar som fanns tillgängliga för insatsen men 
också till viss del okunskap kring hur marin logistik genomförs på bästa sätt lyckades 
marinen inte med sin önskan att skicka hela IKS-förbandet utan beslutet blev att skicka 
endast en korvett med begränsad stödfunktion i land och en mindre ledningsfunktion.123 

                                                        
121 Intervju, Werin, 2014-05-05. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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6. Syntes och slutsatser 
 

6.1 Syntes och svar på forskningsfrågor 
 
För att sammanfatta resultatet av analysen besvaras först delfrågorna och därefter 
huvudfrågan. 
 
Delfrågor: 
 
1. Vilka säkerhetspolitiska och utrikespolitiska intressen låg bakom beslutet att skicka 
den första marina fredsbevarande insatsen 2006? 
 
Resultatet av analysen visar på att det fanns svenska säkerhetpolitiska och 
utrikespolitiska intressen som låg bakom beslutet där det starkaste handlade om att 
Sverige ville skicka konkreta signaler att Sverige var villiga att stödja FN och det 
multilaterala systemet. Inom EU fördes också samtal om vikten att medlemsländerna 
bidrog till FN insatsen. Både i Alliansens (som precis tagit över regeringsmakten) och i 
Socialdemokraternas (som skrivit propositionen) valmanifest uttrycktes en stark oro för 
konflikten i Mellanöstern och de talade om Europas och Sveriges ansvar för att bidra till 
en fredlig lösning. Det fanns en politisk enighet om vikten av att agera och ta ansvar för 
att bidra till en lösning av konflikten. 
 
Sverige hade sedan tidigare lämnat stora summor i bistånd till Libanon och det fanns ett 
intresse av att de humanitära organisationerna skulle kunde fortsätta sitt arbete för en 
tidig återuppbyggnad. Sveriges engagemang i frågan tog sig bl.a. uttryck i att stå värd för 
en givarkonferens rörande humanitära insatser och tidig återuppbyggnad i Libanon den 
31 augusti 2006. 
 
2. Hur kan modellerna ses som komplement till varandra för att kunna ge en mer 
nyanserad bild av drivkrafterna bakom beslutet? 
 
I resultatet av analysen med hjälp av modell I framkommer att det diskuterats ett antal 
alternativ som skulle kunna vara aktuella för insats vilka uppfyller flera av Sveriges 
målsättningar. Konsekvenserna att skicka övriga alternativ utom det marina är så pass 
allvarliga kopplat till andra åtagande internationellt som Sverige påtagit sig eller 
planerat att genomföra varför endast det marina alternativet kvarstår och blir därför det 
rationella valet. Modell I ger en del av förklaringen men har inte förmågan att lyfta fram 
flera viktiga aspekter som däremot framkommer i analysen med hjälp av modell II. 
Dessa handlar om tillgängliga resurser i organisationen och möjligheterna att omsätta 
dessa i praktiken, ekonomiska förutsättningar kopplat till var i organisationen 
finansiella beslut fattas, hur en eventuell hotbild mot de olika alternativen samt hur 
villigheten att genomföra insatsen inom organisationens olika delar kan ha påverkat 
valet. Med hjälp av två modeller kan ett mer komplext och uttömmande svar erhållas i 
analysen. 
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Huvudfråga: 
 
Vad låg bakom beslutet att skicka den första marina fredsbevarande insatsen till Libanon 
2006 utifrån modellerna The Rational Actor respektive Organizational Behavior?  
 
The Rational Actor eller modell I: 
 
Modell I utgår från att försöka förklara nationers och organisationers agerande genom 
att gå igenom dess målsättningar och de beräknade val som genomförs utifrån dessa. I 
analysen med modell I börjar författaren med att se på vilka de huvudsakliga 
omständigheterna som aktören (staten) ser som hot och möjligheter i situationen. 
Resultatet visar att ett av hoten handlar om hur utvecklingen i Libanon kan få effekter 
på andra konflikter i regionen och det uttrycks en oro för att situationen skall eskalera. 
Det finns civila offer som påverkas av stridigheterna. Sverige ser ett hot mot de 
humanitära hjälporganisationerna på plats som inte skall kunna fortsätta med sitt 
arbete på grund av konflikten och de risker som finns i och med den mängd OXA 
(oexploderad ammunition) som finns i Libanon. Sverige har investerat mycket pengar i 
bistånd för att möjliggöra för organisationerna att arbeta, bland annat Statens 
räddningsverk som genomfört ammunitionsröjning.  
 
Därefter kopplas hoten till vilka målsättningar Sverige har med en insats i Libanon. Av 
resultatet framkommer att målsättningen främst handlar om en långsiktig och hållbar 
fred mellan Israel och Libanon som i sin tur skulle bidra till en positiv utveckling i 
Mellanöstern. Konflikten skall initialt förhindras från att sprida sig. Sverige vill också 
med ett bidrag till UNIFIL skicka konkreta signaler om att Sverige stödjer FN och det 
multilaterala systemet. 
 
I modell I skall de alternativ som finns och diskuterats för att hantera hoten och nå upp 
till Sveriges målsättningar analyseras. Det fanns en tydlig ekonomisk styrning till att 
bidraget endast fick kosta 150 miljoner beroende på tillgängliga medel i anslagsposten 
för internationella insatser vilket har påverkat möjliga alternativ. Det som framkommit i 
resultatet av analysen är att de alternativ som därför var aktuella i detta fall var en 
marin komponent i form av korvettstyrka, landkomponent i form av ingenjörsförband, 
landkomponent i form av mekaniserat kompani med stridsfordon 90, flygkomponent i 
form av JAS 39, flygkomponent i form av luftburen spaningsradar och slutligen att inte 
agera.  
 
Därefter diskuteras strategiska fördelar och nackdelar med de olika alternativen. 
Resultatet visar att de alternativ som det fanns ett uttalat behov av från FN:s sida var 
den marina komponenten och de båda landkomponenterna. Därför kan dessa anses vara 
de som egentligen övervägdes. Alternativet att inte agera alls har endast nackdelar och 
hanterar inget av de redovisade hoten eller de målsättningar Sverige hade i situationen 
varför detta inte heller anses som aktuellt. Fördelarna med en marin komponent 
handlade om chansen att delta i den första marina FN-ledda insatsen för att dra viktiga 
lärdomar. Ytterligare så fanns det vid tillfället en stark politisk vilja att stärka det 
samnordiska samarbetet och det faktum att Norge och Danmark planerade att delta i 
den marina delen av UNIFIL kan därför ses som fördelar. Nackdelarna kunde också 
kopplas till att Sverige inte deltagit i någon marin internationell insats tidigare och 
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därför hade svårt att göra uppskattningar kring kostnader och effektivitet. Fördelarna 
med att skicka de båda landkomponenterna kan härledas till de behov som fanns inom 
FN och UNIFIL, där både ingenjörsförband för ammunitionsröjning och mekaniserat 
förband fanns listade. Nackdelarna med att skicka landkomponenterna var att dessa 
sedan tidigare var planerade för andra insatser, ingenjörsförbandet till Sudan och det 
mekaniserade kompaniet till Kosovo. 
 
Vilket alternativ var då det bästa alternativet enligt modell I? Utifrån de hot och 
målsättningar som framkommit som resultat av analysen skulle tre alternativ vara 
aktuella. Kopplat till de konsekvenser som de båda landalternativen skulle få finns 
egentligen bara ett alternativ kvar, dvs. det marina. Det marina alternativets nackdelar 
övervägdes definitivt av dess fördelar och den ”pay off” i förhållande till Sveriges 
målsättningar talar för att det var det rationella valet. 
 
Organizational Behavior eller modell II: 
 
Utgångspunkt för modell II är enligt Allison att en regerings agerande är en produkt av 
dess organisation. Makten är fördelad på olika sätt i organisationen beroende på vad 
som skall beslutas. För att kunna besvara vad som låg bakom beslutet utifrån modell II 
behövs därför en förståelse för hur organisationen såg ut för att bearbeta beslutet.  
 
Det finns i Sverige inga formella fasställda rutiner för beslut om insats men processen 
följer normalt en viss ordning. FN eller annan organisation identifierar ett behov som 
övervägs nationellt. Tidigt inleds diskussion med politisk ledning på berörda 
departement om insatsen generellt och om Sveriges möjlighet att bidra överhuvudtaget 
skall undersökas. Detta kan göras med formell eller informell beredning. Hemställan 
skickas till Försvarsmakten som redovisar vilka förutsättningar som finns för att bidra, 
även detta kan göras formellt eller informellt. Därefter genomförs överväganden inom 
regeringen och är beslutet att gå vidare förbereds en proposition vilket inkluderar 
kontakter för att reda ut detaljer samt hur den politiska förankringen ser ut. Ansvariga 
för propositionsarbetet är Utrikesdepartementet och underlag inhämtas från berörda 
myndigheter. Anvisning/uppdrag går sedan till Försvarsmakten att gå vidare med 
planering och förberedelser. Propositionen behandlas i Försvarsutskottet och 
Utrikesutskottet (ofta det samlade Försvars- och Utrikesutskottet). Beslutet tas därefter 
i kammaren på betänkande från utskotten. Beslut fattas sedan i regering alternativt 
riksdag beroende på typ av insats. Då mandatet för UNIFIL även omfattade kapitel VII i 
FN-stadgan innebar detta att beslut måste tas i riksdagen. Detta drog ut på tiden på 
grund av valrörelse och regeringsskifte varför Försvarmakten fick anvisningar att 
avsätta resurser på insatsförberedelser redan innan riksdagsbeslutet. 
 
Modell II utgår från att det är organisatoriska omständigheter som avgör vilka beslut 
som tas. Den andra frågan som ställs i analysen rörande vilka förmågor och 
begräsningar som fanns inom organisationen för att få fram information om situationen, 
hot och möjligheter kan kopplas till denna utgångspunkt. Av resultatet framgår att det är 
Försvarsmakten som normalt presenterar hotbildsbeskrivning avseende situationen i 
insatsområdet. Hotbildsanalysen kopplat till det marina alternativet visade att det inte 
fanns några indikationer som tydde på att förbandet skulle utsättas för högre risker än 
personal i någon av de andra internationella insatserna där Sverige deltog. Detta 
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kopplades till korvetternas förmåga till underrättelseinhämtning med kvalificerade 
sensorer och möjligheten till vapenverkan. 
 
Allison menar att de existerande förmågorna i en organisation kommer att påverka 
beslutsfattarnas val. Därför söks svaret på vilka förmågor och begränsningar som fanns 
inom organisationen för att generera olika alternativa lösningar. Detta kopplas sedan till 
vilka förmågor och begränsningar som fanns inom organisationen för att genomföra och 
implementera de olika alternativa lösningarna.  
 
Försvarsmakten är den som efter remiss/hemställan redovisar de förutsättningar som 
finns inom organisationen för att bidra med det FN efterfrågar. Vid tidpunkten för beslut 
om UNIFIL insatsen var Försvarsmakten hårt ansatt och engagerad i flera större 
internationella insatser. Ekonomin för att genomföra ännu en insats utan tillförsel av 
medel till anslagsposten för internationella insatser var satt till 150 miljoner kronor. 
Innebörden av detta var att det fanns stora begränsningar i att generera alternativa 
lösningar. Frågan rörande tillgänglighet i Försvarsmakten och dess förmåga att 
implementera olika möjliga lösningar kan kopplas till att detta var innan beslut om 
reformering av Försvarsmakten och antal insatsklara förband var begränsade. Två av 
arméns insatsförband som utgjorde alternativ till det marina korvettförbandet var 
egentligen inte valbara då de var planerade för andra insatser. De marina 
insatsförbanden var tillgängliga och det fanns dessutom en uttalad önskan inom 
marinen att genomföra en internationell insats. Vid tidpunkten fanns flera marina 
insatsförband i beredskap. Ganska snart i processen framgick vilka uppgifter den marina 
FN-styrkan skulle lösa, den italienskledda interimsstyrkan på plats i Libanon skulle lösas 
av, och då var korvettförbandet det förband som hade förmåga att lösa aktuella 
uppgifter. 
 
Enligt modell II finns det i organisationen ett dominerande mönster, hur en organisation 
agerar idag är till stor del beroende på hur organisationen agerat tidigare i liknade 
situationer. Kopplat till de förutsättningar som fanns personellt och finansiellt i 
Försvarsmakten vid tidpunkten hade denna aspekt mindre påverkan. Det faktum att 
marinen inte genomfört någon internationell insats påverkade snarare 
sammansättningen av förbandet där marinens önskemål om stödfartyg inte tillgodosågs, 
till del på grund av okunskap hur marin logistik genomförs på bästa sätt hos 
beslutsfattarna. 

6.2 Slutsatser 
 
De slutsatser som identifieras i uppsatsen är att det vid tillfället fanns få alternativ till 
det marina korvettförbandet för deltagande i UNIFIL. Detta berodde framför allt på de 
strama ekonomiska och personella förutsättningarna. Att Sverige skulle delta i insatsen 
överhuvudtaget ter sig därför inte självklart. Dock fanns en politisk enighet och uttalad 
målsättning att Sverige skulle bidra till en fredlig lösning i Mellanösternkonflikten.   
Förutom den övergripande målsättningen handlade det om att sända tydliga signaler om 
Sveriges stöd till FN och det multilaterala systemet. Målsättningen var också att de 
humanitära organisationerna på plats skulle kunna fortsätta sitt arbete, här hade 
Sverige redan sedan tidigare varit en av de största bidragsgivarna. Det marina bidraget 
kunde inrymmas inom den tillgängliga ekonomiska ramen och tillförsel av pengar till 
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anslaget för internationella insatser blev därför inte aktuellt att diskutera. Genom det 
marina bidraget kunde Sverige bidra till sina målsättningar till en relativt liten kostnad.  
 
Allisons modeller har varit till hjälp för att ge svar på huvudfrågan och de två 
delfrågorna. Modellerna kan ses som kompletterande till varandra då de belyser och 
framhäver olika aspekter och orsaker till det valda alternativet. Bidragande orsaker till 
det valda alternativet tydliggörs allt eftersom i analysen med hjälp av de två modellerna. 
Framför allt är de kopplade till en större insikt i hur organisationens processer ser ut 
fram till beslut. De huvudsakliga orsakerna framkom dock relativt tidigt i analysen, vilka 
bidragande orsaker som haft mest påverkan är inte lika enkelt att förstå.  
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7. Avslutning 

7.1 Diskussion 
 
Frågor som författaren ställt sig under arbetets gång är om inte marinen genomfört 
insatsen i Libanon 2006, vad skulle detta inneburit för de kommande marina insatserna 
i Adenviken och vad skulle det inneburit för marinen i stort? Sett ur perspektivet att den 
svenska marinen inte genomfört någon internationell insats tidigare var 
korvettförbandet inte det naturliga förstahandsvalet 2006. Tillfälligheter såsom andra 
åtagande för Försvarsmakten och ekonomiska förutsättningar gjorde att marinen var ett 
attraktivt val trots organisationens ringa erfarenhet av att använda dessa resurser 
internationellt. Hur det skulle sett ut om beslutet om den första marina insatsen skulle 
dröjt till 2009 med ME01 istället kan bara spekuleras i varför detta inte utvecklas här. 
När en marin insats återigen var aktuell 2009 fanns en erfarenhet även utanför marinen 
hur ett sådant bidrag bäst skulle sättas samman ur t.ex. ett logistiskt perspektiv. Att 
sammansättningen av förbandet ME01 var två korvetter med ett stöd- och 
ledningsfartyg ter sig naturligt med tanke på de erfarenheter kring en landbaserat stöd- 
och ledningsresurs som drogs under ML01 och ML02.  
 
Att vara anställd i Försvarsmakten vid tidpunkten för beslutet upplevdes många gånger 
turbulent. Ett försvarsbeslut med stora konsekvenser bland annat i form av 
förbandsnedläggningar hade tagits 2004 och fokus för Försvarsmakten hade skiftat till 
att ligga på internationella insatser. Inom marinen fanns en känsla av ”vinna eller 
försvinna” som Werin uttryckte det när förfrågan kom om vilka marina förband som 
kunde sättas in internationellt124. Upplevelsen var att om inte marinen var ett alternativ 
för de internationella insatserna riskerade marinen att försvinna eller åtminstone tappa 
ytterligare resurser. Vilka konsekvenser det skulle fått om beslutet inte varit det marina 
alternativet 2006 skulle återigen vara spekulativa och är egentligen inte intressant då 
beslutet fattades och viktiga erfarenheter därmed kunde dras. Det har med de marina 
insatserna i Adenviken visat sig att marinen nu är ett alternativ för internationella 
insatser i organisationen.  
 
Det marina bidraget till UNIFIL har av bland annat Carl Bildt i sin blogg ”Alla dessa 
dagar” i augusti 2006 framställts som vara ett sätt att minimera riskerna för deltagande 
nationerna och att det egentligen inte var marina resurser som var det huvudsakliga 
behovet125. Några dagar senare skriver Bildt ett nytt inlägg kopplat till beslutet att 
skicka en svensk korvett som bidrag där han framhäver att de svenska korvetterna 
visserligen är ytterst kapabla fartyg. Dock kan inte en korvett patrullera byar, säkra 
broar, genomföra ammunitionsröjning av landminor eller kontrollera lastbilar vilka 
framhävs som några av de uppgifter som skall genomföras av trupperna i UNIFIL.126 Det 
kan tolkas som att Bildt anser att det svenska marina bidraget inte kommer att göra den 

                                                        
124 Intervju, Werin, 2014-05-05. 
125 Bildt, Carl, Alla dess dagar, http://carlbildt.wordpress.com/2006/08/22/lebanon-force-uncertainties, 
hämtad 2014-04-23. 
126 Bildt, Carl, Alla dessa dagar, http://carlbildt.wordpress.com/2006/08/24/swedish-heroism/, hämtad 
2014-04-23. 

http://carlbildt.wordpress.com/2006/08/22/lebanon-force-uncertainties
http://carlbildt.wordpress.com/2006/08/24/swedish-heroism/
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nytta som det egentligen finns behov av och att Sverige valt den enkla och minst riskfria 
vägen. Dessa tankar har författaren av egen erfarenhet uppfattat också fanns inom 
Försvarsmakten. Detta kan kopplas till att det vid tillfället varken genomförts någon 
marin FN-insats eller en svensk marin internationell insats tidigare och att det därmed 
inte alltid fanns förmåga att inse vilket bidrag en marin styrka skulle kunna lämna. Värt 
att påtala är att den marina insatsen i UNIFIL pågår än idag och består för tillfället av 
fartyg från Bangladesh, Brasilien (som leder insatsen), Tyskland, Grekland och 
Turkiet127. Den marina insatsen var kanske trots allt inte en helt oväsentlig del av 
UNIFIL med tanke på att den kontinuerligt har fortsatt lösa sina uppgifter de senaste 
åtta åren. 
 

7.2 Metodkritik 
 
En fråga som kan ställas är om samma resultat kunnat framkomma utan att använda 
Allisons modeller och i så fall varför har modellerna då använts? I en jämförelse med de 
bidragande orsakerna som framkommer i FOI-rapporten ”Svenska korvetter i 
fredsfrämjande insatser: Exempel från det svenska deltagandet i UNIFIL” från 2008 är 
svaret att liknande resultat skulle kunna tas fram utan Allisons modeller. De orsaker 
som lyfts fram i FOI-rapporten är bl.a. Försvarsmaktens svårigheter att ta fram 
alternativ på grund av andra åtagande internationellt på markarenan och att det skulle 
vara enklare för Sverige att delta i UNIFILs marina komponent på grund av en lägre 
hotbild. I rapporten framkommer även Sveriges vilja att visa solidaritet med FN samt ett 
stort politiskt tryck inom Europa att skydda de euro-libaneser som fanns i området som 
viktiga orsaker.128  
 
Skillnaden mellan FOI-rapporten och uppsatsen är att det med hjälp av modellerna går 
att spåra orsakerna till beslutet på ett systematiskt sätt. Både för författaren och för 
läsaren av en uppsats eller rapport finns en tydligare spårbarhet om modellen för analys 
finns redovisad.  
 
Under arbetes gång har det för författaren blivit uppenbart att det fanns ytterligare 
personer som varit lämpliga att intervjua, framför allt inom Försvarsmakten. Valet att 
intervjua Werin motiveras med att han var insatschef för marinen vid tillfället och där 
har värdefull information också kunnat erhållas. Informationen hade dock kunnat 
kompletteras av minst en intervju med någon av handläggarna på Högkvarteret och 
avdelningen J3 (insatsledning) som ansvarade för beredning av ärendet. Detta för att ge 
motsvarande bild som erhölls av Anclair och Svensson från Försvarsdepartementet då 
det är handläggarna på J3 som är de som för till stor del för diskussionerna kring och 
arbetar fram Försvarsmaktens delar i beslutsunderlaget. I slutändan är det dock svårt 
att veta hur mycket ytterligare information som skulle kunnat framkomma, 
bedömningen är att det mer skulle handla om att bekräfta information som erhållits på 
annat sätt hos ytterligare en källa. Primärkällor i uppsatsen har varit det som kan 
utläsas i dokumentation. 
 

                                                        
127 United Nations, UNIFIL, http://unifil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11584&language=en-US, 
hämtat 2014-05-22. 
128 Hull & Asplund, 2008, s. 18. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Ett naturligt förslag till vidare forskning är att använda Allisons tredje modell, 
Governmental Politics, för att se hur analysen med hjälp av denna eventuellt kan ge 
ytterligare aspekter i orsaker och bakgrund till beslutet.  
 
Ytterligare ett förslag till vidare forskning handlar om att analysera de hittills 
genomförda marina insatserna med hjälp av samma modeller och på detta sätt se om det 
varit liknande orsaker som legat till grund för beslut om övriga marina insatser eller om 
det skiljer sig från gång till gång. Intressant skulle också vara att jämföra beslutet om en 
marin insats med en mark- och en luftinsats för att undersöka likheter respektive 
olikheter i orsaker. 
 
Det finns ytterligare teorier och modeller för att analysera orsaker och förklara politiska 
beslut, bland annat har en uppsats skrivits vid Lunds universitet 2008 av Samuel Holst, 
”Historien om en svensk säkerhetspolitisk agenda: Förklaring av processen, politiken, 
policyn och entreprenören för Sveriges militära insats i Tchad” som använder sig av John 
Kingdons teorier i analysen av beslutet om den svenska insatsen i Tchad. Det kan vara 
intressant att studera beslutet om insats i Libanon utifrån en annan teori, t.ex. Kingdons 
för att se om andra aspekter eller orsaker kan framkomma. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag, intervju med Åsa Anclair 140506 kl 1300-1400 på 
Försvarsdepartementet 
 
Kort presentation av författaren och en sammanfattning av uppsatsen redogörs för 
innan intervjun påbörjas. 
 

1. Kan du börja med att ge mig din bild av hur beslutet om insatsen i Libanon 2006 

växte fram, jag kommer att ställa detaljfrågor eftersom? 

 
2. De modeller jag använder mig av för analys av beslutet handlar om rationalitet 

utifrån uppsatta målsättningar samt organisatoriska aspekter så därför kommer 

ett antal frågeställningar utifrån dessa: 

 
Rationalitet (modell I): 
 
- Vilka var de huvudsakliga omständigheterna som sågs som hot och 

möjligheter i samband med beslutet om insats? 

- Vilka målsättningar fanns med insatsen? 

- Vilka alternativ fanns som kunde hantera den uppkomna situationen? 

- Vilka var de strategiska fördelarna respektive nackdelarna med de olika 

alternativen? 

- Vilket alternativ var det bästa utifrån rådande omständigheterna?  

Organisatoriska (modell II): 
- Hur såg organisationen ut för att bearbeta underlag för beslut från er sida? 

- Vilka förmågor och begränsningar (kopplat till gällande SOP etc) fanns inom 

organisationen för att få fram information om situationen, hot och 

möjligheter? 

- Vilka förmågor och begräsningar (kopplat till gällande SOP etc) fanns inom 

organisationen för att generera olika alternativa lösningar? 

- Vilka förmågor och begränsningar (kopplat till gällande SOP etc) fanns inom 

organisationen för att genomföra och implementera de olika alternativa 

lösningarna? 

 
3. Kopplat till UNIFILs relativt stora utökning, från 2000 till 15000 pers, vilka 

alterantiv fanns det enligt din som diskuterades för insats från FN eller 

Regeringens sida? 

 
4. Uppfattade ni att det inom FM fanns vilja eller möjligheter att skicka andra typer 

av förband till UNIFIL och varför blev det inte så i så fall enligt din uppfattning?  
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5. Påverkades beslutet eller alternativgenereringen av att Sverige 2006 redan hade 

relativt stora engagemang i Afghanistan, där vi tagit över ledningen och utökat 

styrkorna i mars, i Liberia samt Bosnien-Hercegovina och på vilket sätt i så fall? 

 
6. Hur påverkade det faktum att FN för första gången skulle sätta upp en marin 

styrka? 

 
7. Hur påverkade den rådande hotbilden framtagandet av vilka förband som var 

aktuella? 

 
8. Påverkade det faktum att Tyskland blev utsedd att leda den marina insatsen där 

Sverige skulle ingå beslutet och på vilket sätt i så fall? 

 
9. Vilka faktorer ur ert perspektiv påverkade beslutet att skicka en marin styrka i 

form av korvett med stöd- och ledningsresurs och inte en annan sammansättning 

alt en annan typ av förband? 

 
10. Eftersom det var första gången marinen skulle genomföra en internationell insats 

fanns inga direkta erfarenheter eller färdiga ”paketlösningar”, hur påverkade 

detta beslutet? 

 
11. Vilka förband uppfattade ni fanns egentligen tillgängliga för insats med så pass 

kort varsel som det handlade om i detta fall? 

 
12. Fanns andra aspekter som inte berörts hittills som enligt dig påverkade beslutet 

om insatsen i Libanon? 

Intervjun kompletteras 2014-05-13 med frågor via mail till Åsa 
Anclair och Anders B Svensson: 
 
Finns det en fastställd stående rutin hur turerna i processen inför ett beslut går till, eller 
kan du beskriva kortfattat hur arbetsgången normalt ser ut? Vem initierar vad och 
ungefär vad förväntas respektive del i organisationen göra innan underlag för beslut 
presenteras?  
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Intervjuunderlag, telefonintervju med Odd Werin 140505 kl 1500-
1600 
 
Kort presentation av författaren och en sammanfattning av uppsatsen redogörs för 
innan intervjun påbörjas. 
 

1. Kan du börja med att ge mig din bild av hur beslutet om insatsen i Libanon 2006 

växte fram, jag kommer att ställa detaljfrågor eftersom? 

 
2. De modeller jag använder mig av för analys av beslutet handlar om rationalitet 

utifrån uppsatta målsättningar samt organisatoriska aspekter så därför kommer 

ett antal frågeställningar utifrån dessa: 

 
Rationalitet (modell I): 
 
- Vilka var de huvudsakliga omständigheterna som sågs som hot och 

möjligheter i samband med beslutet om insats? 

- Vilka målsättningar fanns med insatsen? 

- Vilka alternativ fanns som kunde hantera den uppkomna situationen? 

- Vilka var de strategiska fördelarna respektive nackdelarna med de olika 

alternativen? 

- Vilket alternativ var det bästa utifrån rådande omständigheterna?  

Organisatoriska (modell II): 
- Hur såg organisationen ut för att bearbeta underlag för beslut från FM sida? 

- Vilka förmågor och begränsningar (kopplat till gällande SOP etc) fanns inom 

organisationen för att få fram information om situationen, hot och 

möjligheter? 

- Vilka förmågor och begräsningar (kopplat till gällande SOP etc) fanns inom 

organisationen för att generera olika alternativa lösningar? 

- Vilka förmågor och begränsningar (kopplat till gällande SOP etc) fanns inom 

organisationen för att genomföra och implementera de olika alternativa 

lösningarna? 

-  

3. Kopplat till UNIFILs relativt stora utökning, från 2000 till 15000 pers, fanns det 

enligt din uppfattning andra alternativ än korvett med stöd- och ledningsresurs 

som diskuterades för insats från FN eller Regeringens sida? 

 
4. Vilka viljor fanns det inom FM att skicka andra typer av förband till UNIFIL och 

varför blev det inte så i så fall enligt din uppfattning?  

 
5. Påverkades beslutet eller alternativgenereringen av att Sverige 2006 redan hade 

relativt stora engagemang i Afghanistan, där vi tagit över ledningen och utökat 

styrkorna i mars, i Liberia samt Bosnien-Hercegovina och på vilket sätt i så fall? 
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6. Hur påverkade det faktum att FN för första gången skulle sätta upp en marin 

styrka? 

 
7. Påverkade det faktum att Tyskland blev utsedd att leda den marina insatsen där 

Sverige skulle ingå beslutet och på vilket sätt i så fall? 

 
8. Hur påverkade den rådande hotbilden framtagandet av vilka förband som var 

aktuella? 

 
9. Vilka faktorer ur FM perspektiv påverkade beslutet att skicka en marin styrka i 

form av korvett med stöd- och ledningsresurs och inte en annan sammansättning 

alt en annan typ av förband? 

 
10. Eftersom det var första gången marinen skulle genomföra en internationell insats 

fanns inga direkta erfarenheter eller färdiga ”paketlösningar”, hur påverkade 

detta beslutet? 

 
11. Vilka förband fanns egentligen tillgängliga för insats med så pass kort varsel som 

det handlade om i detta fall? 

 
12. Fanns andra aspekter som inte berörts hittills som enligt dig påverkade beslutet 

om insatsen i Libanon? 

 
 

 


