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EN PERFEKT STORM? 
Sveriges val att delta med stridflyg i Libyen-kriget 2011. 

 

Sammanfattning: 

Detta arbete undersöker Sveriges val att delta med stridsflyg i Libyen-kriget 2011. Syftet är att öka 

förståelsen för beslutsprocessen och för orsakerna till beslutet. En holistisk enfallstudie av besluts-

processen genomförs utifrån perspektiven möjlighet och vilja, vilka tar sin grund i en teori som ut-

vecklats av Harvey Starr. En teoriutveckling genomförs med en kunskapsöversikt över tidigare 

forskningsresultat på det studerade fallet som grund. Orsakskategorier skapas vilka sedan används 

i analysen av empirin. Metoden som används är kvalitativ och det empiriska underlaget utgörs av 

intervjuer, policydokument och tryckt press. 

 

Resultaten visar att det initialt var ett starkt FN-mandat, ett tillgängligt förband genom EAW och 

ett tidigt ställningstagande av Socialdemokraterna som var starkast bidragande till beslutet. Däref-

ter bidrog Försvarsmaktens vilja och en inbjudan från Nato starkt. Med insatsen ville Sverige 

stärka banden till Nato av säkerhetspolitiska skäl samtidigt som Danmarks och Norges tidiga be-

slut bidrog positivt till viljan att delta. Även EU bidrog indirekt till viljan då Sverige jobbat för en 

flexibel syn på EUs Battlegroups under sitt tidigare ordförandeskap, något som gjorde det svårt att 

inte delta i Libyen när möjligheten och behovet uppenbart fanns. Socialdemokraternas begränsning 

av det svenska mandatet gjordes främst av inrikespolitiska skäl genom att avgränsa bort skyddet av 

civila och begränsa deltagandet till upprätthållande av NFZ. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Staters val att delta eller inte delta i krig föregås av kortare eller längre beslutsprocesser som 

är komplexa och som i efterhand kan analyseras ur olika teoretiska perspektiv. Sveriges beslut 

att delta i den militära inventionen i Libyen 2011 var speciellt då stridsflyg dessförinnan inte 

använts i internationella insatser sedan insatsen i Kongo 1961-63. Att det gick nästan 50 år 

mellan insatserna bedöms inte ha sin grund i avsaknad av behov av stridsflyg i militära kon-

flikter, eller i att det svenska stridsflyget saknat de efterfrågade förmågorna. Problemformule-

ringen tar därför sin grund i att öka förståelsen för varför Sverige kom fram till beslutet att 

delta med stridsflyg just i interventionen i Libyen. Fallet saknar i närtid någon svensk motsva-

righet, både före och efter den aktuella insatsen, och en enfallstudie av beslutsprocessen kan 

därför utgöra ett positivt bidrag till den aktuella forskningen på området. Genom en studie av 

orsakerna bakom beslutet kan resultatet också bidra med en pusselbit till att öka förståelsen 

för varför tidigare insatser uteblivit, men också för vad som kan krävas för att det ska bli 

några ytterligare insatser med stridsflyg i framtiden. Sverige har beslutat att anmäla stridsflyg 

i internationell beredskap kommande år, både till Nordic Battlegroup (NBG) och till Nato Re-

sponse Force (NRF). Att beslut om beredskap fattas, och beredskap intas, med vetskapen att 

en osäker beslutprocess behöver föregå en eventuell insats är ett faktum som väl ramar in ar-

betets problemformulering. Svårigheten att bedöma utgången av en sådan beslutsprocess för 

svenskt vidkommande utgör också en central del i problemformuleringen. Att öka förståelsen 

inom det relativt outforskade problemområdet, som beslut om internationell insats med strids-

flyg omfattar, utgör grunden för detta arbete. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Forskningen på området och det aktuella fallet är sedan tidigare påbörjad. Detta arbete syftar 

främst till att bidra med ett nytt empiriskt material, men också med ett nytt teoretiskt perspek-

tiv som fokuserar på samspelet mellan Sveriges möjlighet och vilja att delta i insatsen. Histo-

riskt är antalet studier som avhandlar hur interventioner genomförs, och om de görs på folk-

rättsliga grunder, stort jämfört med studier som försöker förklara orsakerna och motiven till 

varför interventionerna görs.
1
 Avseende studier av orsaker har det ansetts råda en relativ brist 

på teoribaserade fallstudier som tagit sin grund i utrikespolitisk analys och humanitära inter-

ventioner där detta arbete också bidrar på ett större forskningsområde.
2
 Det främsta syftet med 

studien är dock att resultatet ska bidra till en ökad förståelse av Sveriges val att delta i den mi-

litära interventionen i Libyen med ett särskilt fokus på stridsflyg. Analysen kommer att ge-

nomföras med ett holistiskt perspektiv för att identifiera de bidragande orsakerna till beslutet, 

men också för att undersöka om någon orsak kan bedömas ha varit viktigare än de andra i be-

slutsprocessen. Eventuella samband mellan orsakerna till beslutet kommer också att eftersö-

kas i analysen. Teoretisk grund i arbetet tas i begreppen möjlighet och vilja, vilka utvecklats 

av bland annat Harvey Starr. I operationaliseringen utvecklas teorin med en kunskapsöversikt 

över den aktuella forskningen och de teoretiska traditionerna inom statsvetenskapen som 

grund. Resultatet av teoriutvecklingen utgör därefter grund för det analysverktyg som, efter 

                                                        
1
 Gibbs, David N., ” Realpolitik and humanitarian intervention: The case of Somalia”, International Politics, 

Vol. 37(1), 2000, s. 43. 
2
 Löwenheim, Oded, ”Do ourselves credit and render a lasting service to mankind”, International Studies, Quar-

terly 47, 2003. 
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operationalisering, används i arbetets analysdel. Den vetenskapliga metoden för studien är 

abduktiv och de olika stegen i teoriutvecklingen beskrivs närmare i teori och metoddelen 

(►2.3 och ►3). 

1.2.1 Forskningsfrågor 

Vilka var orsakerna som bidrog till Sveriges val att delta i den militära interventionen i Li-

byen 2011? Kan någon orsak identifieras som mer viktig än de andra för beslutet om delta-

gande? Kan samband för påverkan mellan orsakerna identifieras och i så fall vilka? 

1.3 Tidigare forskning 

Tre studier av orsakerna till Sveriges deltagande med stridsflyg i Libyen har publicerats av de 

svenska forskarna Dahl
3
, Doeser

4
 och Egnell

5
. Nyttan med ytterligare en studie är att detta ar-

bete dels bidrar med ny empiri, men också att fallet studeras utifrån ett teoretiskt perspektiv 

som inte använts vid tidigare studier. Därutöver genomförs i arbetet en teoriutveckling som 

till del grundar sig på resultaten från den tidigare forskningen och som bidrar till ett nytt per-

spektiv genom en ny kategorisering av orsakskategorier. Forskarnas tidigare resultat presente-

ras i teoridelen (►2.3) och bidrar sedan i studiens teoriutveckling som genomförs i arbetets 

metoddel (►3.2). Teoriutvecklingen och analysverktyget kan med fördel användas vid fram-

tida studier. Tullberg
6
 publicerade 2012 en studie av orsakerna till Sveriges beslut att delta 

med stridsflyg i Kongo på 60-talet, vilket var Sveriges första beslut att skicka stridsflyg. En 

flerfallstudie av de två beslutsprocesserna skulle kunna ta sin grund i teoriutvecklingen från 

denna uppsats. Av särskilt intresse är att resultaten från Tullbergs, Dahls, Doesers och Egnells 

studier uppvisar flera likheter. 

För att öka förståelsen för svenska beslut om insatser kan en koppling till tidigare forskning 

också göras till de större vetenskapliga traditionerna, något som Ångström
7
 gjorde i en studie 

som publicerades 2010. Utifrån rationalistiska och konstruktivistiska perspektiv ställdes då 

frågorna för vem, och i vilket syfte, beslut om insats egentligen fattas? Rationalistiska per-

spektiv söker förklaringar utifrån en mål-medel hierarki där intressen varit avgörande, medan 

konstruktivistiska perspektiv söker förklaringar där identitet och normer i stället varit avgö-

rande. I studiens avslutning ställer Ångström frågan om de ”rivaliserande” perspektiven 

egentligen kan anses vara förenliga? I den teoriutveckling som genomförs i detta arbete avse-

ende viljan till insats, tas utgångspunkt i liberala, realistiska och konstruktivistiska perspektiv, 

där forskningsfrågan om samverkan för påverkan mellan orsakerna utgör en del av den tredje 

forskningsfrågan. Om den forskningsfrågan besvaras kan också ett bidrag ges till Ångströms 

fråga om de olika perspektivens eventuella förenlighet. 

                                                        
3
 Dahl, Ann-Sofie, ”Partner Number One or NATO Ally Twenty-nine? Sweden and NATO post-Libya”, NATO 

Defense College, Rome No.82, 2012. 
4
 Doeser, Fredrik, ”Sweden’s Libya decision: A case of humanitarian intervention”, International Politics, vol. 

51, s. 196–213, 2014. 
5
 Egnell, Robert, ”The Swedish Experience in Operation Unified Protector”, Stockholm Center for Strategis 

Studies, 2012. 
6
 Tullberg, Andreas, ”We are in the Congo now”: Sweden and the trinity of peacekeeping during the Congo cri-

sis 1960-1964, (Lund: Lund University, 2012). 
7
 Engelbrekt, Kjell och Ångström Jan, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, (Stockholm: Norstedts juri-

dik, 2010), s. 169-202. 
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1.4 Disposition 

I efterföljande kapitel motiveras val av teori och varför teorin anses vara relevant för pro-

blemställningen. Därefter beskrivs den ursprungliga teorin, följt av kunskapsöversikten som 

ska utgöra grund för teoriutvecklingen. Avslutningsvis beskrivs två för studien centrala be-

grepp (►2.4). Arbetets metoddel inleds med en inramning av falluniversum och motivering 

av de metodologiska utgångspunkterna för studien. Därefter beskrivs och motiveras hur urval 

av empiri för arbetet genomförts, hur arbetet avgränsats och hur insamlingen av empirin ge-

nomförts. Sedan genomförs operationalisering av orsakskategorierna, vilket också är det steg 

där teoriutvecklingen sker. Slutligen så utvecklas indikatorerna för analysen, där exempel 

också ges på hur analysen av empirin ska genomföras (►3). Sveriges val att skicka stridsflyg 

beskrivs och analyseras sedan utifrån de utvecklade orsakskategorierna i den efterföljande 

analysdelen (►4). I resultatdelen dras slutsatser utifrån analysen och forskningsfrågorna bes-

varas. Resultaten diskuteras och författaren ger sin syn på teorins förklaringsvärde, metoden 

och de redovisade resultaten. Avslutningsvis så ges två förslag till fortsatta studier där förfat-

taren presenterar intressanta möjligheter att föra forskningen vidare utifrån det genomförda 

arbetet (►5). 

2 Teoretisk utgångspunkt 

2.1 Teoretisk forskning 

Harvey Starr presenterade i en artikel
8
 ett teoretiskt ramverk som är möjligt att använda som 

grund för studier av internationella konflikter, och för att identifiera orsakerna till varför stater 

fattar beslut om att delta i väpnade konflikter. Teorin utvecklades på sent 70-tal och grundade 

sig på tidigare forskning på området, där särskilt Harold och Margrets Sprouts arbeten lyftes 

fram av författaren. Teorin är vedertagen och har använts i flera tidigare vetenskapliga artiklar 

och rapporter, bland annat av Corbetta 2010
9
 samt av Joyce och Braithwaite 2013

10
. Teorin 

har också kritiker som anser att den är för svag för att egentligen vara användbar, och för det 

stora antalet orsaker som kan inkluderas i analysen.
11

 För just detta arbete bedöms dock teorin 

vara väl lämpad utifrån syftet och de formulerade forskningsfrågorna. Lämpligheten motive-

ras, dels med att den ursprungliga avsikten med teorin var att förklaringsmöjligheterna till sta-

ters val att delta i internationella konflikter skulle vidareutvecklas, men också att teorin möj-

liggör en teoriutveckling som kan arbetas fram utifrån det specifika falluniversum som ska 

studeras. Kritiken mot teorin kan därför bemötas i detta fall och utgöra en styrka då teoriut-

vecklingen som genomförs, rätt operationaliserad, stärker validiteten i studien. Utvecklingen 

av teorin görs med grund i den tidigare forskningen på området för det avgränsade falluniver-

sum som ska studeras. I detta kapitel presenteras inledningsvis den ursprungliga teorin, följt 

av en kunskapsöversikt över det aktuella forskningsläget. Avslutningsvis definieras två be-

grepp som är centrala för arbetet utöver de som definieras i beskrivningen av teorin. Den vi-

dare operationaliseringen av teorin genomförs i efterföljande metodkapitel (►3).  

                                                        
8
 Starr, Harvey, ”Opportunity and Willingness as ordering concepts in the study of war”, International Interac-

tions, Vol. 4, No. 4, 1978. 
9
 Corbetta, Renato, ”Determinants of Third Parties Intervention and Alignment Choices in Ongoing Conflicts, 

1946–2001”, Foreign Policy Analysis, Vol. 6, Issue 1, January 2010. 
10

 Joyce, Kyle A. and Braithwaite, Alex, ”Geographic proximity and third-party joiners in militarized interstate 

disputes”, Journal of Peace Research, Vol. 50, No. 5, September 2013. 
11

 Black, Nathan Wolcott, ” The spread of violent civil conflict: Rare , state-driven , and preventable”, 

doktorsavhanling i statsvetenskap vid MIT (Massachusetts Institute of Technology), 2012, s. 26-27. 
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2.2 Teoretiskt perspektiv: Möjlighet och Vilja 

Teorin utgår från en indelning av beslutsmiljön i två begrepp, möjlighet och vilja, där ut-

gångspunkten är att begreppen är centrala i en beslutsprocess om deltagande i ett krig. Be-

greppen beskrivs och definieras först var för sig och därefter ges en beskrivning av relationen 

mellan dem. 

2.2.1 Möjlighet
12

 

Möjlighet kan utgöras av geografiska förutsättningar och tillgängliga förband. Möjligheten för 

en stat att agera, med exempelvis ett markförband, är större mot en grannstat som det finns 

landgräns till än mot en stat belägen på en annan kontinent. Detta är exempel på fysiska fak-

torer som historiskt varit gränssättande för staters möjlighet att starta eller delta i krig, men 

begränsningarna har varit möjliga att minska genom teknikutvecklingen. Om staters ekonomi 

tillåter, kan nu globala insatser med korta förberedelsetider göras möjliga. Flygförband känne-

tecknas av rörlighet där möjlighet kan utgöras av exempelvis räckvidd, baseringsmöjligheter, 

tillgänglighet till lufttankning, beväpningsmöjligheter eller i form av utbildnings- och bered-

skapsnivåer. För att överväga möjligheten behöver en stats försvarsmakt inneha aktuella för-

band eller förmågor, något som inte är givet. Exempelvis så kommer Danmark, oavsett lan-

dets vilja, inte ha möjlighet att bidra till en insats om behovet utgörs av luftvärn eller ubåtar 

då de helt saknar de aktuella förmågorna. Vid en internationell insats behövs också en inbju-

dan, vilket inte är självklart för ett land att erhålla. Ryssland kommer exempelvis inte att er-

bjudas möjligheten att bidra med ett FN-observationsteam på Krim 2014 med hänsyn till de-

ras roll i den pågående konflikten, även om både möjligheten och viljan i övrigt fanns att göra 

det. Möjlighet beskrivs i teorin som kontextuella eller geografiska förutsättningar som måste 

vara tillräckliga, eller ”rätt inställda”, för att en stat ska kunna starta eller delta i ett krig. 

Ett ytterligare exempel för att beskriva vad teorin avser med en stats möjlighet och begräns-

ningar ur ett luftperspektiv kan ges med CIAs underrättelseflygningar med U-2, vilka genom-

fördes i flera år innan några länder hade någon möjlighet att kunna påverka dem. Sovjetun-

ionen och China gjorde idoga försök mot de provocerande flygningarna, där både stridsflyg 

och luftvärn användes, men de saknade under en tid helt möjligheten trots att deras vilja var 

stark. SA-2 utvecklades dock och ländernas möjlighet att påverka flygningarna blev ett fak-

tum i och med den lyckade nedskjutningen av en U-2 över Sverdlovsk 1960, något som däref-

ter helt förändrade beslutsprocessernas förutsättningar. Trots att de lyckades med ytterligare 

fem nedskjutningar fortsatte USA att genomföra flygningarna då deras vilja var stark. Det var 

också spaningsresultaten från just en U-2 som 1962 utlöste Kuba-krisen.
13

 

2.2.2 Vilja
14

 

Avgörande beslut att delta i krig grundas på beräkningar av olika för- och nackdelar, men 

också av en bedömd kostnad i förhållande till den förväntade effekten. Beslutsfattare gör 

överväganden under beslutsprocessen där andra maktmedel övervägs som komplement eller 

som ersättning till det militära maktmedlet. Bedömningar behöver göras av andra staters 

handlande men också av de förväntade reaktionerna på det egna agerandet. Ett exempel på 

hur viljan påverkar en beslutsprocess är när beslutsfattare motiverar beslut med att de inte har 

                                                        
12

 Starr, Harvey, a.a., s. 368-369. 
13

 Air & Space Magazine, hämtad 2014-03-14.  
14

 Starr, Harvey, a.a., s. 369-370. 
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”några andra alternativ” än det militära maktmedlet. Acceptansen blir därför högre, och psy-

kologiskt mer tillfredställande, för beslutsfattare om övriga maktmedel bedöms vara kraftigt 

begränsade eller inte finnas alls. Viljan kan därför vara mer baserad på en beslutsprocess som 

är uteslutande än en som ser möjligheter, och den berörs av en variation av processer som kan 

vara psykologiska, perceptuella eller informativa. Utifrån processerna bygger beslutsfattare 

sin omvärldsuppfattning där möjligheter att använda det militära maktmedlet kan uppfattas. 

Viljan kan därför grunda sig på både ”verkliga” uppfattningar, men också på förvrängda och 

selektiva uppfattningar av hot, fientligheter, oro, rädsla eller osäkerheter. Den kan också vara 

ett resultat av tidigare händelser som lett till förflyttningar, fördomar, lydnad och behov av 

anpassning. Därutöver så kan viljan också ta sin grund i känslor som hämnd, att läget uppfatt-

tas fördelaktigt eller på en bedömning att en förlust kan undvikas om det första steget tas. 

2.2.3 Relationen möjlighet och vilja
15

 

Teorin uppmanar till studier av dynamiken mellan möjligheten och viljan. När kan påverkan 

förväntas och i så fall under vilka förutsättningar? Relationen mellan möjlighet och vilja kan 

beskrivas som mer eller mindre komplex. Den enklaste och mest grundläggande beskrivning-

en är att möjlighet och vilja som variabler är oberoende av varandra, men att krig är beroende 

av båda. För att det ska bli krig innebär det att både möjlighet och vilja behöver finnas, dels i 

form av förband som kan nå och verka i det geografiska området, men också av beslutsfattare 

som har en faktisk vilja att använda det militära maktmedlet. Möjlighet och vilja är båda nöd-

vändiga förutsättningar för krig men ingen av dem är enskilt tillräcklig. 

 

Figur 1, Exempel samband möjlighet och vilja. 

Figuren ovan visar grafiskt relationen mellan möjlighet och vilja med olika exempel utmärkta. 

Vid A är möjligheten stor men viljan saknas helt medan vid B är viljan hög men möjligheten 

saknas helt. I dessa två ytterligheter kan det inte uppstå krig. Det gäller även för det område 

som benämns område för icke-krig, där graden av vilja och möjlighet tillsammans är otill-

                                                        
15

 Starr, Harvey, a.a., s. 374-377. 
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räcklig för att en stat ska välja att starta eller delta i ett krig. Utformningen i figuren är bara ett 

förslag på hur det kan se ut. De viktiga delarna för att förstå teorin är att det behövs både möj-

lighet och vilja, men också att det finns en form av ”tröskel” som behöver passeras för en stat. 

Hur hög denna tröskel är, och hur den ser ut för en enskild stat, varierar med graden av möj-

lighet respektive vilja i det aktuella fallet. I figuren illustreras den tröskel som en stat behöver 

passera innan beslut fattas om att delta i ett krig av det streckade området. Området visar 

också på relationen mellan möjlighet och vilja. I figuren är punkten a¹ placerad i ett område 

där möjlighet och vilja inte är tillräckligt, medan det i området för punkten a³ är väl uppfyllt. I 

området för a², det så kallade gränsområdet, har varken möjlighet eller vilja passerat sin trös-

kel, men en ökning i det ena skulle kunna göra att tröskelnivån uppnåddes även för det andra. 

I ett exempel från Libyeninsatsen skulle a¹ kunna varit Tyskland som hade möjlighet men de 

la ner sin röst i säkerhetsrådet (UNSC) och valde att inte delta militärt. Frankrike skulle kunna 

vara a³, då de utförde de inledande anfallen, proaktivt eftersökte en ledarroll och hade god 

förmåga relativt uppgiften. Sverige eller Turkiet skulle, efter Frankrikes inledande anfall, 

kunna ha varit staten i gränsområdet a² där tröskeln nåddes först senare under beslutsproces-

sen. 

 

Figur 2, Exempel beroende och oberoende orsaker.
16

 

Figuren ovan visar att orsakerna som utgör grund för möjligheten eller viljan kan vara anting-

en oberoende (A-F) eller beroende (G). Är de oberoende påverkar de bara möjligheten eller 

viljan, men är de beroende påverkar de både möjligheten och viljan. Dessutom så kan möjlig-

heten och viljan i teorin påverka varandra, och därför utgöra en orsak i sig (Z). Sammanfatt-

ningsvis så finns det i teorin två olika kategorier av orsaker som är antingen oberoende eller 

beroende. De utgör tillsammans grunden för viljan respektive möjligheten, vilka också kan 

påverka varandra i båda riktningarna.
17

 

                                                        

16
 Starr, Harvey, a.a., s. 376. 

17
 Ibid., s. 376. 
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2.3 Kunskapsöversikt 

För att med vetenskaplig grund möjliggöra en orsakskategorisering i analysen behöver kopp-

ling göras till tidigare forskning och studier på fallet, en kunskapsöversikt. Ett urval görs uti-

från relevans i förhållande till problemformuleringen som är inriktad mot ett specifikt land 

(Sverige), en specifik insats (Libyen) och en specifik förmåga (stridsflyg). Kunskapsöversik-

ten inriktas, och avgränsas, därför till publicerat material inom samma falluniversum eller 

forskningsområde. Teoriutvecklingen inriktas mot stater som uppvisar likheter med Sverige 

och för förband eller förmågor som uppvisar likheter med stridsflyg, exempelvis specialför-

band. En kunskapsöversikt beskriver normalt forskningsområdet, begrepp och teorier, normalt 

använda metoder, eventuella konflikter mellan forskare samt obesvarade frågor.
18

 Därför be-

höver bredden på arbeten vara så stort som möjligt, samtidigt som de ska vara relevanta för 

det studerade området. Kunskapsöversikten ska stödja med tidigare resultat samt beskriva om 

någon kategorisering av orsakerna gjorts genom användande av gemensamma begrepp eller 

gemensam grund. Urval genomfördes med hjälp av databassökning på Anna Lindh-

biblioteket (ALB) och genom samtal med forskare på området för att säkerställa att inte något 

publicerat relevant material utelämnats. Tre vetenskapliga rapporter bedömdes ge ett bra un-

derlag avseende vilja, publicerade av Dahl
19

, Doeser
20

 och Egnell
21

. Avseende möjlighet an-

sågs underlaget behöva breddas och därför togs ytterligare en studie med för att ge ett ökad 

djup i begreppen och utformningen av orsakskategorier: ”Koncept för expeditionära operat-

ioner”, (ExpO)
22

. Resultaten från kunskapsöversikten kommer nu att presenteras, indelade i 

möjlighet och vilja, medan teoriutvecklingen genomförs i efterföljande metoddel (►3.2). 

2.3.1 Dahl, resultat
23

 

Dahl lyfter i ett forskningsarbete fram att det främst var två orsaker till Sveriges beslut att 

delta i Libyen med stridsflyg som kunde kopplas till vilja. Den första angavs vara att Sverige 

deltagit i alla Nato-operationer sedan kalla kriget, förutom Operation Allied Force i Kosovo 

och Operation Active Endeavor i medelhavet. Till Active Endeavor har Sverige, enligt Natos 

hemsida, dock informellt anmält intresse av att delta.
24

 Ett beslut att delta i Libyen ansågs där-

för i Dahls arbete vara i linje med traditionell svensk internationell hållning vid liknande kris-

hantering, något som anses ha varit en starkt bidragande orsak i beslutsprocessen. Den andra 

orsaken som lyfts fram är att det i Sverige finns en upplevd moralisk skyldighet att ställa upp 

när FN uppmanar till insats och att det till och med kan upplevas vara obligatoriskt för Sve-

rige att ställa upp. Särskiljande för den svenska politiken anges vara den starka tron till inter-

nationell rätt och att den efterföljs. Dahl citerar och kommenterar också fyra orsaker som 

statsminister Reinfeldt framfört: en stark legal grund med resolution 1973, ett starkt ledarskap 

med Nato
25

, en officiell inbjudan från Nato och slutligen ett brett parlamentariskt stöd i Sve-

rige. I arbetet ställs frågan om stridserfarenhet eller exportfördelar kan ha utgjort orsaker, frå-

                                                        
18

 Skolinspektionen, Dnr 40-2010:3566, Terminologi- handbok för Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, 

Skolinspektionens rapport 2010 (Stockholm: 2010), s. 33-34. 
19

 Dahl, Ann-Sofie, a.a. 
20

 Doeser, Fredrik, a.a. 
21

 Egnell, Robert, a.a. 
22

 Försvarsmakten, Koncept för Expeditionära operationer (ExpO), (Stockholm: Försvarsmakten, 2012). 
23

 Dahl, Ann-Sofie, a.a. 
24

 NATO, hämtad 2014-03-06. 
25

 Utvecklades i ett op-ed tillsammans med försvarsminister Tolgfors och utrikesminister Bildt. SvD, hämtad 

2014-03-07. 
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gor som lämnas öppna. Sveriges beredskap med Expeditionary Air Wing (EAW) i NBG lyfts 

fram som ett kritiskt bidrag vilken kan kopplas till möjlighet. 

2.3.2 Doeser, resultat
26

 

Doeser lyfter i sin rapport fram en kombination av fyra orsaker som grund för Sveriges beslut 

att delta i insatsen som kan kopplas till vilja. Den första angavs vara altruism, vilket är en be-

skrivning av ett beslut att hjälpa ”människor i nöd som inte tillhör den egna staten”
 27

. Det 

upplevda humanitära behovet bedömdes vara en nödvändig men enskilt inte tillräcklig orsak i 

beslutsprocessen. Altruism kopplas i arbetet till det konstruktivistiska perspektivet och förhål-

landet till det realistiska perspektivet vid beslut om internationell insats. Den andra orsaken 

angavs vara den folkrättsliga grunden där ett mandat från säkerhetsrådet ansågs utgöra en för-

utsättning för ett deltagande från Sverige. Värdet av legal grund beskrevs vara högt för 

mindre stater och något som karaktäriserade beslutsprocessen i Libyen-fallet. Den tredje or-

saken angavs vara inblandningen och ledarrollen av en stark militär aktör i operationen. Natos 

övertagande beskrevs fylla ett svenskt behov, och uttalat ”kriterium”, av en tydlig ledarskaps-

struktur. Övertagandet möjliggjorde också för den svenska regeringen att visa sitt stöd för 

Nato och relationerna kunde stärkas genom ett deltagande. Mindre staters beslut om delta-

gande, för att stärka banden till en stark militär aktör, kopplas till ett realistiskt perspektiv. 

Den fjärde och sista orsaken angavs vara att det fanns ett brett parlamentariskt stöd för ett 

svenskt deltagande i en no-fly zone (NFZ)
28

. Vikten av att regeringen tidigt kunde räkna med 

stöd från oppositionen för en NFZ betonas då regeringen inte behövde riskera att ett beslut om 

insats skulle drabba den politiska makten i den egna staten. Exportskäl och stöd till/inom EU 

som alternativa orsaker nämns men anses i så fall bara ha varit bidragande i liten omfattning, 

eller inte alls. Tillgängligheten av militära resurser som var lämpliga för ändamålet anses ha 

varit en bidragande orsak till beslutet vilket kan kopplas till möjlighet. 

2.3.3 Egnell, resultat
29

 

Egnell lyfter i sin artikel fram fyra orsaker som särskilt viktiga för beslutet som kan kopplas 

till vilja. Den första angavs vara att insatsen sågs som ett perfekt fall baserad på humanitära 

skäl med en genuin oro och uppfattning av att civila behövde skyddas, något som förstärktes 

av att USA inte tog ledarrollen. Den andra orsaken angavs vara det starka FN-mandatet vilket 

anses vara ett krav för ett svenskt deltagande. Bidragande var också att Sverige med stolthet 

varit både aktiva och visat ett starkt stöd och en starkt tro till FN sedan det bildades. Den 

tredje orsaken var att ett deltagande sågs som en naturlig fortsättning på tidigare genomförd 

svensk politik med deltagande i de flesta internationella insatserna sedan millennieskiftet. Den 

fjärde orsaken var att det fanns ett starkt svenskt stöd för främjande av demokrati och huma-

nitär rätt internationellt. Avseende möjlighet lyfts fram att beredskapen med EAW i NBG var 

en starkt bidragande orsak till att ett förband kunde skickas på den tid som nu gjordes. 

                                                        
26

 Doeser, Fredrik, a.a. 
27

 Definition av altruism i samband med humanitära interventioner. Krieg, Andreas, Motivations for Humanitar-

ian Intervention: Theoretical and Empirical Considerations, (London: Springer, 2013), s.48-49. 
28

 NFZ är ett verktyg i operationskonsten. Ett luftområde upprättas där enbart flygningar med tillstånd tillåts och 

som övervakas militärt med olika mandat att ingripa, exempelvis Deny Flight i Bosnien. 
29

 Egnell, Robert, a.a., s. 7-8. 
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2.3.4 Resultat ExpO
30

 

Försvarsmakten utvecklar och fördjupar begreppen för svenska militära förbands möjlighet att 

delta i internationella operationer i en studie: ”Koncept för expeditionära operationer”. Hu-

vuddragen återfinns också i senaste utgåvan av militärstrategisk doktrin (MSD).
31

 En utveckl-

ing och definition av centrala begrepp avseende möjligheten bidrar positivt till kunskapsöver-

sikten då de berör och definierar just möjlighet och kravställning inför en internationell insats. 

Konceptet lyfter fram flera bidragande orsaker som påverkar möjligheten att delta i en insats: 

tillgängliga förband, möjligheten att kunna sättas in snabbt samt en inbjudan från Nato. För-

svarsmakten använder begreppet expeditionär förmåga för att definiera förbandens möjlighet 

att genomföra operationer globalt i olika insatsmiljöer med begränsat regionalt stöd under en 

avgränsad tid. Den miljö som förbanden utbildas och dimensioneras mot utgörs av operativa 

krav som kan vara både nationella (territoriella) men också internationella (expeditionära). 

Expeditionära operativa krav delas vidare in i nivåerna grundläggande respektive robusta, där 

främst tillgängligheten och en högre beredskap är särskiljande. För expeditionär förmåga är 

det viktigt att den utvecklas medvetet mot mätbara och tydliga mål. 

 

Figur 3, Exempel grundläggande och robusta expeditionära operativa krav
32

 

När regeringen vill veta vilken möjlighet som finns att bidra militärt i en operation ställs frå-

gan till Försvarsmakten. Utifrån de beskrivna begreppen kan de göra bedömningar om det 

finns förband som uppfyller grundläggande eller robusta expeditionära operativa krav och 

innehar den operativa förmåga som efterfrågas. Finns endast förband som uppfyller grund-

läggande expeditionära operativa krav får en bedömning göras om de ändå kan vara tillräck-

liga med hänsyn till tidskraven och operationsmiljön. Ett större antal insatsförband bör enligt 

studien uppfylla grundläggande expeditionära krav, medan robusta expeditionära operativa 

krav bara bedöms kunna uppfyllas av en mindre del av insatsförbanden under en begränsad 

del av tiden. 

                                                        
30

 Försvarsmakten, ExpO, a.a. 
31

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (MSD), (Stockholm: Försvarsmakten, 2011) 
32

 Ibid., s. 138. 
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2.4 Övriga centrala begrepp 

Det objekt som analyseras i detta arbete
33

 benämnas beslutsprocess. Begreppsmässigt omfat-

tar det aktiviteterna före ett beslut. Arbetets titel, ”En perfekt storm?”, ställer frågan om beslu-

tet byggde på en sällsynt kombination av faktorer, en definition som ramar i problemformule-

ringen och syftet med detta arbete.
34

 Dunne och Gifkins
35

 använde synonymen ”a perfect 

storm” avseende resolution 1973, där flera samtida omständigheter ansågs ha spelat in när be-

slutet passerade säkerhetsrådet med liten marginal, något som studerats både av Johnson och 

Mueen
36

 samt av Engelbrekt
37

. Beslutsprocessen och dess närliggande aktiviteter är därför 

centrala för att besvara forskningsfrågorna, något som också besvarar titelns indirekta fråga 

om det kan förväntas ta ytterligare 50 år innan Sverige beslutar att skicka stridsflyg igen? 

De beslutsfattare som ska studeras i aktiviteterna i beslutsprocessen benämns Sverige, vilket i 

första hand avser den svenska staten. Parlamentariskt så verkställer regeringen riksdagens be-

slut, och till sin hjälp har regeringen Regeringskansliet och andra statliga myndigheter, där-

ibland Försvarsmakten.
38

 I definitionen av begreppet anses både regering och opposition ingå, 

då en bred majoritet alltid eftersträvas vid beslut om svenskt deltagande i en internationell in-

sats. Även Försvarsmakten som myndighet anses ingå då dess rådgivande roll är central vid 

beslut om insats. 

3 Metod 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Då en specifik beslutsprocess ska studeras i arbetet har metodologisk grund tagits i en enfall-

studie. Beslutsprocessen ramas in av en kontext där aktiviteterna ägde rum och den avgränsas 

tidsmässigt till perioden 2011-03-01 – 2011-04-03. Val av metod motiveras med att antalet 

svenska insatser med stridsflyg är få och enfallstudier beskrivs vara lämpliga för fall som an-

ses sällsynta eller ovanliga. De kan genomföras i flera delar eller analysnivåer, men kan också 

utgöras av en enda analysenhet. I arbetet görs valet att inte dela in fallstudien i flera delar, vil-

ket annars kunde ha gjorts i exempelvis regeringen, oppositionen och Försvarsmakten. I stäl-

let väljs ett holistiskt perspektiv i arbetet med motivet att teorin beskriver de centrala begrep-

pen möjlighet och vilja enhetligt var för sig.
39

 

                                                        
33

 Skolinspektionen, a.a., s. 32 
34

 Oxford dictionaries, hämtad 2014-02-26. 
35

 Dunne, T. och Gifkins, J. (2011-04-19), Libya and R2P, norm consolidation or a perfect storm? Hämtad 

2014-02-26 från openDemocracy. 
36

 Johnsson, Adrian och Mueen, Saqeb, ”Short war, long shadow, the political and military legacies of the 2011 

Libya campaign”, RUSI Whitehall Report, Vol. 1-12, s. 4. 
37

 Engelbrekt, Kjell, The NATO intervention in Libya, Why Libya?, (Stockholm: FHS, 2013), s. 42-43. 
38

 Sveriges riksdag, hämtad 2014-03-17. 
39

 Yin, Robert K., Fallstudier: design och genomförande, (Malmö: Liber AB, 2007), s. 61-67. 
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Figur 4, Holistisk enfallsdesign40 

 

Figur 5, Metodologisk utgångspunkt 

Som ovanstående figur visar görs en holistisk enfallstudie av beslutsprocessen under en av-

gränsad tidsperiod. Undersökningsmaterialet (empirin) för arbetet har valts ut efter särskilda 

urvalskriterier. Empirin indelas i tre olika grupper och den totala empirin består efter urval av: 

13 riktat öppna intervjuer, 14 policydokument och 53 artiklar från tryckt press. Motivering av 

urval och beskrivning av metodologiskt förhållningssätt under intervjuer och kvalitativ texta-

nalys beskrivs närmare i resterande del av metodkapitlet. Empirin har efterhand som den sam-

lats in laddats upp på en referensdatabas. 

3.1.1 Intervjuer 

Intervjuer är ett lämpligt sätt att få ta del av aktiviteter i en beslutsprocess med fördjupade be-

skrivningar av orsakerna direkt ”ur hästens egen mun”
41

. Intervjuer har också särskilda förde-

lar för detta arbete då syftet är att öka förståelsen för beslutsprocessen och för orsakerna till 

varför beslutet fattades. De kan därför komplettera en kvalitativ textanalys för att ge ytterli-

gare förklaringsvärde och stärka den interna validiteten i arbetet.
42

 Intervjuerna gör det också 

möjligt att identifiera divergerande förklaringar till orsaker, men kan också bekräfta uppgifter 

som är samstämmiga. Urvalet är av central betydelse för värdet av underlaget och i arbetet har 

särskilt två källkritiska principer varit avgörande. Den första var tidssambandet där det finns 

ökande skäl att tvivla på en källa ju längre tid som gått mellan beslutsprocessen och tidpunk-

ten för intervjun. Den andra var oberoendet där det är viktigt att den valda källan ska kunna 

”stå för sig själv”, och inte lämna traderade uppgifter av vad andra beslutat, hur de agerat eller 

                                                        
40

 Yin, Robert K., a.a., s. 60. 
41

 Anglicism från kapplöpningen där hästen själv anses ha den bästa informationen, syftande till att man bör 

vända sig till den som ”verkligen vet”. The Phrase Finder, hämtad 2014-02-24. 
42

 Yin, Robert K., a.a., s. 56-57. 
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hur centrala frågor handlagts.
43

 2012 tillfrågades därför tolv möjliga respondenter med cen-

trala roller i beslutsprocessen och samtliga tillfrågade valde att ställa upp. De riktat öppna in-

tervjuerna genomfördes i så stor utsträckning som möjligt under personliga möten på de in-

tervjuades arbetsplatser. Val av plats bidrog till en avslappnad samtalslik intervjusituation och 

respondenten kunde också vid behov kontrollera kalendrar eller dagböcker. 2013 genomför-

des ytterligare en intervju vilket gör att arbetet totalt omfattar 13 intervjuer. 

Bland respondenterna fanns representation från både regering och opposition, där tre av fyra 

respondenter ingick i det sammansatta försvars- och utrikesutskottet under beslutsprocessen 

medan den fjärde blev ordförande i försvarsutskottet efter beslutet fattats. Från Försvarsmak-

ten fanns representation från ledningsstaben, insatsledningens operativa och taktiska nivå 

samt från produktionsledningen. Förteckning över respondenter, tidpunkter och intervjuplat-

ser återfinns i referenserna. Intervjuernas längd var ca 40 minuter och intervjuerna spelades 

in, transkriberades och återsändes för genomläsning och korrigering. I riktat öppna intervjuer 

uttrycker respondenten sig om beslutsprocessen och beskriver betydelsefulla sammanhang 

genom att resonera med sig själv utifrån huvudområdena för intervjun.
44

 Intervjuformen är 

mer ostrukturerad, vilket kan bidra till en avslappnad atmosfär där följdfrågorna också kan 

anpassas vilket underlättar identifiering av individuella skillnader.
45

 Arbetet sändes till re-

spondenterna när analysen var klar och intervjuunderlagen inarbetats. De fotnoter som gjorts 

med intervjuerna som grund kontrollerades och korrigerades avseende innehåll och kontext, 

medan citat antingen godkändes, korrigerades från tal- till skriftspråk eller ströks helt. 

3.1.2 Policydokument och tryckt press 

Även när textmaterial valdes ut för arbetet var utgångspunkten de källkritiska principerna. 

Dokument som var nära beslutsprocessen prioriterades, både avseende tidssamband och obe-

roende.
46

 Policydokument valdes ut att utgöra ena delen av textmaterialet och artiklar från 

tryckt press den andra. För urval av policydokument har databassökning använts som metod 

där ALBs register varit källan. Sökningar har gjorts i Dokument & lagar, under ämneskatego-

rin Juridik och offentligt tryck, med sökordet ”Libyen” under tidsperioden 2011-03-01 till 

2011-04-03. Antalet träffar uppgick då till 47. Efter en granskning utifrån relevans valdes to-

talt 14 policydokument ut till empirin för arbetet. Av Förslag valdes en proposition och en 

motion ut. Från Utskotten och EU-nämnden valdes ett betänkande, två protokoll och tre ste-

nografiska uppteckningar ut. Inga Frågor och anmälningar valdes medan slutligen 6 proto-

koll från Kammaren valdes ut. 

Den andra delen av textmaterialet utgörs av tyckt press i syfte att bredda empirin. Beslutspro-

cessen var välbevakad och media var en naturlig kanal för flera av aktörerna för att nå ut med 

sina budskap. Tryckt press bedömdes, i förhållande till övrig media, vara lämpligast då den 

dels möjliggör en spårbarhet i textanalysen, men också för att exempelvis citat publicerade av 

TT ansågs ha ett relativt högt källkritiskt värde. Tryckt press bedömdes också ge en samlad 

bild av rapporteringen från andra medier. För urval av tryckt press har databassökning använts 

som metod där ALBs register varit källan. Sökningar har gjorts under ämneskategorin Dags-

press i databasen Mediearkivet (Retriver) under tidsperioden 2011-03-01 till 2011-04-03. De 

                                                        
43

 Thurén, Torsten, Källkritik. Andra upplagan (Stockholm: Liber AB, 2005), s. 13. 
44

 Lantz, Annika. Intervjumetodik. (Lund: Studentlitteratur, 2007), 30 
45

 Johannessen, Asbjörn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (Malmö: Liber AB, 

2003), s. 96-98. 
46

 Thurén Torsten, a.a., s. 13-14. 
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som nått flest läsare under den studerade perioden valdes ut vilka var: Dagens Nyheter (obe-

roende liberal), Svenska Dagbladet (obunden moderat), Göteborgs-Posten (liberal), TT, Af-

tonbladet (obunden socialdemokratisk) och Expressen (obunden liberal).
47

 Kontroll gjordes 

att ledarsidor från både regering och opposition fanns representerade. I databassökningarna 

provades olika sökkombinationer för att hitta en relevant, men storleksmässigt hanterbar, del 

med artiklar. Sökningen ”libyen sverige” gav 422 träffar och ”libyen sverige gripen” gav 70 

träffar. Den senare sökningen valdes med hänsyn till omfång men anses ändå ge en både bred 

och kontinuerlig rapportering efter den 15 mars när beslutsprocessen intensifierades. Efter en 

granskning av relevans kunde antalet minskas till 53 artiklar. Ett uttag gjordes av samtliga 

artiklar från Retriver i pdf.-format för den kvalitativa textanalysen. 

3.2 Teoriutveckling 

Utifrån tidigare forskning har olika förslag till orsakskategorisering eller perspektiv övervägts 

där den ena inte kunnat definieras som mer ”rätt” än den andra. Det har varit möjligt att prova 

olika sätt att ”klustra” de tidigare forskningsresultaten i syfte att se vilken kategorisering som 

bäst skulle kunna vara representativ och relevant för undersökningsfallet. En kategorisering 

avseende beroende faktorer för vilja som bedömdes vara användbar utifrån tidigare forskning 

var en indelning i inrikespolitiska, internationella och humanitära orsaker. Indelningen kunde 

också kopplas vetenskapligt till de tre större teoretiska traditionerna: den liberala, realistiska 

och konstruktivistiska traditionen. Den liberala traditionen som analysverktyg kopplas inri-

kespolitiskt till betoningen av konkurrens mellan inrikespolitiska intressen, men också olika 

intressens påverkan på statens utrikespolitik. I perspektivet styr nationella intressegrupper sta-

tens intressen och tävlar om inflytande internt. Staten används som grund för att hävda egna 

intressen, vilket i analysen sätter fokus på de politiska partiernas och Försvarsmaktens motiv. 

Den realistiska traditionen som analysverktyg kopplas internationellt till att staten är central 

och agerar som en samlad aktör. I fokus är makt och säkerhet med statens framtid som primär 

målsättning. Makt är viktigare än moral och staten kan därför vara flexibel i sin tolkning av 

moraliskt agerande för att säkra andra grundläggande intressen där agerande främst sker uti-

från maktpolitiska principer i befintliga strukturer. Skiljelinjerna mellan statens intressen och 

inrikespolitik betonas, vilket i analysen sätter fokus på statens motiv och ageranden, främst 

representerade av stats- och utrikesministern.
48

 Den konstruktivistiska traditionen som ana-

lysverktyg kopplas humanitärt till sociala konstruktioner och humanitära orsaker. Synen på 

människan är empatisk och ageranden görs utifrån sociala normer och värderingar, vilket i 

analysen sätter fokus på motiv som grundas på de humanitära behoven i Libyen.
49

 

Avseende beroende faktorer för möjlighet övervägdes olika orsakskategorier men en bedöm-

ning gjordes att en kategorisering utifrån olika operativa krav kunde vara lämplig. Det skulle 

möjliggöra ett djup i analysen av de förband vars förmågor kan vara aktuella i en beslutspro-

cess. Uppfyller förbanden robusta expeditionära operativa krav är möjligheten stor att kunna 

verka i ett insatsområde. Om förbandet uppfyller grundläggande expeditionära operativa 

krav finns möjligheten men begränsningar kan finnas i exempelvis tillgänglighet och utbild-

ningsnivå. Uppdelningen bedöms också vara lämplig utifrån Dahls, Doesers och Egnells re-

                                                        
47

 Bedömning är gjord utifrån upplaga och räckvidd baserad på dags- och helgupplagor (Aftonbladet ingår ej i 

TS men hade störst räckvidd), Mediavärlden, hämtad 2014-02-26.. 
48

 Baylis, John, Smith, Steve och Owens, Patricia, The Globalization of World Politics: An Introduction to Inter-

national Relations, Fifth edition, (Oxford: Oxford University Press, 2010), s. 86-88 och 102-103. 
49

 Moses, Johathon W. and Knutsen, Torbjørn L., Ways of knowing : competing methodologies in social and po-

litical research, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007), s. 9-12 och 202. 
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sultat, som lyfter fram EAW och tillgängligheten av ett lämpligt förband som en viktig orsak i 

sina arbeten. Till både vilja och möjlighet bedöms det finnas en beroende variabel som kan 

vara gemensam för båda perspektiven, nämligen inbjudan. Inbjudan förknippas egentligen te-

oretiskt till möjlighet, men som orsak kan den uppfattas som komplex då kunskapsöversikten 

visar att en inbjudan inte ges om inte den aktuella staten uttalat en vilja. Därutöver visar kun-

skapsöversikten att en dialog ofta föregår en inbjudan men också att ”formell inbjudan” nor-

malt inte används inom Nato. Sverige har också informellt visat intresse och vilja för att delta 

i en annan Nato-operation utan att få någon inbjudan, vilket i teoriutvecklingen ytterligare 

stärker orsakskategorin som en beroende variabel.
50

 

 

Figur 6, Teoriutveckling 

Orsakskategorierna kan efter teoriutvecklingen även de ses som ett ramverk där underkatego-

rier vid behov kan utvecklas, men då behöver i så fall indikatorer tas fram även för underka-

tegorierna. I detta arbete kommer analysen att presenteras löpande utifrån tyngdpunkt och tid-

punkt i beslutsprocessen (►4.1 - 4.6). Svar på forskningsfrågorna ges i det avslutande kapitlet 

(►5.1). 

3.3 Operationalisering av indikatorer 

Forskningsfrågorna analyseras med hjälp av indikatorer som utvecklas för de sex 

orsakskategorierna. För grundläggande expeditionära operativa krav eftersöks nyckelfraser 

med värderingar om Sveriges möjlighet att verka i insatsen med stridsflygets förmågor. Ett 

exempel på nyckelfras är: ”Att det kan ske beror på att Gripen är helt anpassat internationellt 

och till Nato”. För robusta expeditionära operativa krav eftersöks nyckelfraser med uttalanden 

om EAWs robusthet och möjligheten att möta robusta krav med andra förband. Ett exempel 

på nyckelfras är: ”Hade förbandet inte varit i beredskap för NBG så hade vi aldrig kommit 

iväg på den korta tiden”. För inbjudan eftersöks nyckelfraser med uttalanden om vikten av en 

inbjudan för möjligheten och värderingar av i vilken grad Sverige var välkomna eller upp-
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muntrades som en eventuell truppbidragande stat. Ett exempel på nyckelfras är: ”Sverige 

kommer att ta ställning till ett deltagande i FN-insatsen mot Libyen först när det kommer en 

officiell förfrågan från Nato eller FN”. För liberala och inrikespolitiska orsaker eftersöks 

nyckelfraser som framhåller partipolitiska ståndpunkter eller nationella motiv. Ett exempel på 

nyckelfras är ”Vi hade velat gå längre och ge den svenska styrkan mandat att ingripa mot mi-

litära mål på marken”. För realistiska och internationella orsaker eftersöks nyckelfraser med 

grund i hur Sverige som stat uttrycker sin vilja och förhåller sig till en internationell kontext. 

Ett exempel på nyckelfras är: ”Därför handlar den svenska insatsen snarast om att stärka käns-

lan av gemensam solidaritet med Nato med förhoppning om att den känslan även ska växa 

bland försvarsalliansens medlemmar”. För konstruktivistiska och humanitära orsaker efter-

söks nyckelfraser där uttalanden gjordes om de humanitära behoven och dess påverkan på be-

slutsprocessen. Ett exempel på nyckelfras är: ”Alla tyckte det var förfärligt, bilderna man såg 

på tv och den information vi fick i utskottet. Det var ju tvunget till slut att göra något.” 

En beskrivning ges nu av hur användningen av uppsatsens teori och metod tar sitt uttryck i 

uppsatsens analys. Med indikatorerna görs en kvalitativ analys av det utvalda empiriska un-

derlaget i sin helhet där nyckelfraser eftersöks, lyfts ut ur underlaget och placeras i de sex or-

sakskategorierna. Analysen görs både när materialet läses och markeras utifrån indikatorerna, 

men också när den utsorterade empirin bearbetas under varje rubrik. Källkritiska principer 

avgör vad som presenteras och används för att besvara arbetets forskningsfrågor. I de fall citat 

används är det för att belysa ställningstaganden eller den analyserade orsakskategorins tyngd i 

beslutsprocessen. En liknelse av metoden är att empirin är en avskild sjö (falluniversum), be-

greppen möjlighet och vilja är ”nätet” som ska fånga fisk och de sex orsakskategorierna (med 

nyckelfraser som indikatorer) sorterar de sex olika fiskarterna. När arbetet är klart finns fis-

karna i sex lådor (Sveriges val att skicka stridsflyg). Två av lådorna tillhör då möjligheten, tre 

av lådorna tillhör viljan och en låda tillhör både möjligheten och viljan. En analys kan då gö-

ras om någon låda kan anses väga tyngre än de andra och av samspelet mellan lådornas inne-

håll för att besvara forskningsfrågorna. 

4 Sveriges val att skicka stridsflyg 

4.1 Grundläggande expeditionära operativa krav 

Insatsen i Libyen var speciell då de militära medel som stod i fokus var stridsflyg. Sveriges 

möjlighet att delta var därför beroende av svaret på frågan om stridsflyget dels hade för-

mågan, men också om deras grundläggande expeditionära operativa krav var tillräckliga. 

Statsminister Reinfeldt uttalade 17/3 i riksdagen att Sveriges utgångspunkt var att de inte 

trodde att de hade relevanta resurser för sammanhanget.
51

 Utrikesminister Bildt beskrev vi-

dare 18/3 i Riksdagen sin syn på Sveriges militära resurser: 

Vad gäller det som militärt ligger före och egentligen är viktigare än flygförbudszonen, 

det vill säga direkta militära attacker, saknar Sverige egentligen militära resurser att med-

verka.
52

 

Sveriges stridsflyg ansågs dock av flertalet ha både relevanta förmågor och vara helt kompa-

tibelt med Nato. Stridsflyg återfanns som en del i det robustare NBG medan det svenska  
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 Riksdagen, Riksdagens protokoll 2010/11:74, 17 mars 2011, anförande 40. 
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C-130 för lufttankning och dess besättningar inte ingick. Det senare bedömdes dock inte ut-

göra något hinder då den grundläggande expeditionära operativa förmågan ändå fanns. ”Det 

är en möjlighet att ta med det, för oftast är det så att lufttankningsresurser är sådant det är 

mest ont om” menade den flygtaktiska chefen Silwer. Svenska stridsflygplan ansågs av den 

flygtaktiska chefen, vid en jämförelse, ha samma förmågor som de stridsflygplan som använ-

des de inledande dagarna och detsamma ansågs också gälla vid en jämförelse av piloterna.
53

 

Av naturliga skäl fanns dock en skillnad i stridserfarenhet mellan Sveriges och flera andra 

länders piloter. Frågan hur denna skillnad skulle påverka Sveriges möjlighet ställdes bland 

annat till försvarsmaktledningen och svaren från ÖB till både den politiska nivån och till fol-

ket var att det inte påverkade Sveriges möjlighet: 

De har oerhört mycket erfarenhet från att flyga incidentberedskap över Östersjön. Ett fel 

begånget där kan bli lika fel som om det begås över Libyen, menade ÖB Sverker Göran-

son.
54

 

De grundläggande kraven och stridsflygets förmågor ansågs av både Försvarsmakten och 

flera försvarspolitiska företrädare tidigt som uppfyllda, även om Reinfeldts och Bildts initiala 

uttalanden indikerade något annat. Det var inte direkt kopplat till beredskapen med NBG utan 

en grundförmåga som också uppfyllde de grundläggande expeditionära operativa kraven, vil-

ket Widegren senare beskrev för TT: ”Att det kan ske beror på att Gripen är helt anpassat in-

ternationellt och till Nato”.
55

 I empirin framkom dock att det i delar av beslutsprocessen fanns 

osäkerheter från den politiska beslutsfattande nivån avseende frågor av teknisk karaktär som 

berörde insatsen. Bland annat avsåg det precisionen vid bombfällning och upplösningen i 

spaningsbilder. Båda frågorna utgjorde en viktig del av de inrikespolitiska bedömningar som 

senare låg till grund för den inrikespolitiska förhandlingen av vad som ansågs vara lämpligt 

för Sverige att bidra eller inte bidra med.
56

 I empirin återfanns inga indikationer på att Sveri-

ges förmåga skulle ha varit lägre än andra deltagande länders vid en jämförelse. Under insat-

sen framkom i stället att Sverige hade förmågor som flera av de deltaganade Nato-ländernas 

stridsflygplan inte hade, men som de gärna ville att Sverige skulle bidra med.
57

 

Den grundläggande förmågan inom grundprofessionen var god för personalen i Flygvapnet. 

Gränssättande var utbildningsdelar i anslutning till en internationell insats i form av bland an-

nat grundläggande soldatnivå och utbildning på kommunikations- och kryptosystem. Där var 

utbildningsnivån låg, samtidigt som den var hög hos beredskapssatt personal i NGB. Alterna-

tiv till att genomföra utbildningsdelarna kunde vara att skicka personal som inte uppfyllde 

kraven alternativt att sänka kraven. En kravsänkning tillämpades senare vid förlängningen, 

men då kunde en anpassning göras till ett känt läge i insatsområdet och det fanns ett arv med 

rutiner att överta.
58

 Även vid den initiala styrkan behövdes komplettering göras med personal 

utöver de som stod i NBG-beredskap. Att det var möjligt att genomföra på kort tid berodde 

främst på att personal var frivilliga att ställa upp med kort varsel. ”Alla upplevdes ha stor vilja 

att genomföra insatsen”, menade Silwer.
59

 Att möjlighet fanns även utan NBG-beredskapen 

visades vid förlängningen, då ett förband med grundläggande operativa krav sattes upp och 
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 TT, publicerat i print 2011-03-21, 12:50 och 12:53. 
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 Expressen, 2011-03-30, del: 1, s. 8-9. 
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skickades på relativt kort tid. Samtidigt så fanns det då en medvetenhet om att det inte varit 

möjligt att genomföra samma snabbspår med de materiella delarna inom logistiken.
60

 

Snabbspår hade även inledningsvis varit möjliga men hade då krävt extra förberedelsetid. Per-

sonal skulle i så fall ha skickats med en lägre utbildningsnivå för uppgiften och utan samöv-

ning, något EAW nu hade. Ett snabbspår skulle också ha inneburit en avsaknad av ett koncept 

som skulle lett till ett merarbete för den flygtaktiska staben (FTS) för att kunna uppdra åt pro-

duktionsledningen (PROD) att ta fram ett lämpligt förband. Ett koncept hade då fått baseras 

på tidigare erfarenheter, vilket troligen lett till att FTS inte prickat så rätt och snabbt som de 

nu kunde göra.
61

 Inom PROD fanns en medvetenhet om att logistikplanering var tidskrä-

vande. Med NBG fanns nu i stället ett delvis container-lastat koncept med en plan på förflytt-

ning och etablering. Om det inte varit fallet gjordes bedömningen från både PROD och FTS 

att det, efter anvisning från regeringen, skulle ha tagit cirka 30 dagar att skicka ett förband.
62

 

4.2 Robusta expeditionära operativa krav 

Med NBG och EAW hade Sverige ett direkt gripbart stridsflygförband vilket uppmärksam-

mades i debattartiklar redan 15/3, fyra dagar före koalitionens inledande anfall.
63

 Regeringens 

första (informella) förfrågan till Försvarsmakten avseende möjligheten att delta ställdes den 

17/3. Försvarsmakten svarade då omgående att möjlighet fanns att bidra med åtta stridsflyg-

plan och ett lufttankningsflygplan, samt att de kunde vara på plats inom ett par dagar.
64

 Ex-

pressens ledarsida ifrågasatte 19/3 ett blogginlägg av Bildt som ansågs ifrågasätta möjligheten 

att "operera under faktiskt amerikanskt kommando" då det "ställde höga krav”.
65

 Försvars-

maktens syn på möjligheten var tydlig och besked gavs till politiker och allmänhet att flyg-

plan och besättningar inom tio dagar kunde vara i ett insatsområde utan begränsningar: ”De 

kan göra precis samma saker som flygplanen som är i Libyen nu”, menade Silwer 22/3.
66

 An-

ders Lindström, dåvarande insatschef förklarade: 

Allt som allt rör det sig om en styrka på runt 100 man. Styrkan är utrustad för att kunna 

genomföra alla typer av operationer, både luftförsvar och insatser mot mål på marken.
67

 

Att EAW fanns i beredskap ansågs avgörande för Försvarsmaktens möjlighet att på några få 

timmar svara om möjligheten fanns. Till förbandet som skickades gjordes bara små ändringar 

till det ursprungliga konceptet.
68

 Försvarsmakten avfärdade direkt alternativen till att använda 

EAW. Att EAW behövde lyftas ur NBG mötte visst motstånd med argument som ”tar ni ut 

den biten, så är BGn inte hel längre”, beskrev Silwer.
69

 Samtidigt gick den processen snabbt. 

”Det tog inte lång stund att få ok från de andra länderna. Det var inget som de funderade 

länge på” enligt Salestrand.
70

 Hur EU skulle ställa sig bedömdes vara en mindre fråga. ”De-

facto-svaret var att det inte var någon annan BG som hade en stridsflygenhet” menade Tör-
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nqvist.
71

 Att ta ut en komponent från ett NBG, med både förmågor och robusta krav be-

skrivna, gjorde att begreppet ”certifierat” användes i Bryssel när möjligheteten diskuterades.
72

 

I propositionen nämndes särskilt att flygkomponenten kunde lyftas ur NBG för att fylla ett 

omedelbart behov, men också att det var i linje med ett flexibelt användande av EUs strids-

grupper. Bedömningen gjordes att NBG kunde stå kvar i beredskap utan flygkomponenten.
73

 

Till förbandet som skulle skickas behövdes dock kompletteringar göras för kända brister och 

för nya förmågor som lagts till. Snabbupphandlingar gjordes, viss ammunition lånades bilate-

ralt och överlämningsarbetet för spaningskapseln påskyndades då den ännu inte var levererad 

till Försvarsmakten. Vid överlämningen av förbandet från PROD till INS var det små be-

gränsningar kvar utifrån kravspecifikationen: den taktiska datalänken Länk 16, provskjutning 

av RB98 och komplettering av viss lufttankningsutrustning och ammunition.
74

 Tiden angavs 

vara en särskiljande faktor med EAW då det annars inte varit möjligt att skicka ett förband på 

samma tid, men det kombinerades också med en stark vilja av att insatsen skulle ske.
75

 Med 

10-dagars beredskap var alla övertygade om att 10 dagar inte skulle vara något problem. Det 

fanns ett mind-set att ”Vi kommer att kunna pressa det ytterligare” beskrev Nagy.
76

 

Helt avgörande för det här var att vi hade ett förband som stod i beredskap då vi aldrig 

fått effekt annars av ett snabbt beslut på den korta tiden.
77

 

I markmålsfrågan beskrev de tillfrågade sakkunniga på området en trygg bild avseende kom-

petensen och förberedelserna. ”Vi tycker att vi är väl förberedda för den här typen av upp-

drag. Särskilt viktigt vid attacker mot marken blir att undvika att träffa civila”, beskrev chefen 

för den taktiska utvecklingen, Einerth.
78

 Förbandet hade tränat i ett år för uppgiften och an-

sågs också av ÖB vara väl förberedda: ”De piloter och tekniker som nu står i beredskap tillhör 

den absoluta spetsen i Europa när det gäller stridsflyg så jag oroar mig inte det minsta för 

kompetensen”.
79

 Avseende förbandet EAW var ÖB mycket tydlig även i Försvarsutskottet i 

frågan där han beskrev: ”Det här är bland de bästa förband som finns i Europa”.
80

 

4.3 Inbjudan 

Bildt betonade dagen före de första anfallen 18/3 sambandet mellan förfrågan och vilja till 

deltagande i insatsen: ”I den mån Sverige får en förfrågan från Nato att medverka ska vi ta 

ställning till det.”
81

 Det var ett tidigt ställningstagande från Bildt som han behöll utåt under 

hela beslutsprocessen. En tydlig koppling gjordes också samma dag mellan inbjudan och möj-

lighet, där en inbjudan till Sverige inte var given enligt Bildt: 
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Det kan möjligtvis komma en förfrågan till partnerländer, förmodligen i ett senare skede. 

Det skede där vi blir inbjudna till detta är när operationen i övrigt har misslyckats. Om vi 

hamnar i ett utdraget flygförbudsskede av den typ som vi hade i Irak under flera år.
82

 

Bildts ställningstagande kritiserades av Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesper-

son. Ahlin hade uttalat ett stöd för en NFZ och ville att Bildt och regeringen skulle agera pro-

aktivt i den frågan. Han bedömde dock den 19/3, liksom Bildt gjort dagen innan, att sannolik-

heten för en förfrågan om svenskt stridsflyg var låg. En förfrågan, om den kom, bedömdes i 

så fall snarare röra sig om ”logistik och liknande”.
83

 Bildt gjorde också den 18/3 en tydlig 

koppling mellan det svenska stridsflygets möjlighet att bidra med markmålsförmåga och san-

nolikheten för en inbjudan till Sverige: 

Vi har begränsade resurser. Det svenska flygvapnet är inte riktigt utformat för den typen 

av långräckviddiga attackuppdrag som det är fråga om.
84

 

Bildts koppling mellan framförallt inbjudan och vilja väckte reaktioner hos fler än Ahlin, och 

på ledarsidor ansågs det inte vara någon statshemlighet i den diplomatiska branschen att en 

officiell förfrågan inte ges till en stat som via underhandskontakter redan sagt nej. Slutsatsen 

drogs därför på ledarsidor att regeringen tidigt sagt nej.
85

 Att en inbjudan kunde vara på gång, 

för både Sverige och Finland, publicerades den 21/3 med hänvisning till källor inom Nato.
86

 

Samma dag kritiserade Folkpartiet och Kristdemokraterna Bildts förhållningssätt till inbjudan 

och den avvaktande hållningen. De ansåg i ett inlägg att Sverige omedelbart skulle erbjuda sig 

att delta med stridsflyg: ”Jag tycker att vi ska skicka signaler om att vi vill och kan delta”, ut-

tryckte Widman medan Oscarsson skrev: ”Jag tycker att vi inte bara ska vänta på en förfrågan 

utan erbjuda vår hjälp”.
87

 Både Reinfeldts och Bildts försiktiga hållning sågs som en avvi-

kelse till regeringens tidigare aktivistiska hållning och den 21/3 ansågs en förfrågan kunna 

vara tillräcklig för att Sverige skulle återgå till den aktivare huvudlinjen.
88

 Vid samma tid-

punkt uteslöt inte Bildt en förfrågan från exempelvis Frankrike, USA och Storbritannien om 

Nato skulle misslyckas med att överta ledningen.
89

 Någon inbjudan från den tidiga koalition-

en kom dock aldrig och föredrogs inte heller då de strukturerna inte var klara och insynen be-

dömdes som osäker.
90

 När Natos övertagande och inbjudan dröjde uttryckte Bildt och Rein-

feldt, den 24/3, att regeringen skulle avvakta tills den nya ledningen för operationen var 

klar.
91

 När det stod klart, den 25/3, att Nato skulle överta ledningen gav Bildt beskedet att 

Sverige skulle avvakta tills Nato uttryckligen bad Sverige om hjälp och beskrev: 

Vi vet ännu inte vad som behövs. Insatsen kan bli militär, politisk eller humanitär. Ska vi 

skicka svenska soldater till strid måste vi veta hur insatsen ska skötas och av vem. Jag 

tillhör dem som varit med om två liknande operationer tidigare, Bosnien och Kosovo. Det 

är viktigt att det blir rätt från början.
92
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Den 26/3 anslöt Ahlin till Bildt avseende vikten av en förfrågan, och menade att Socialdemo-

kraterna inte skulle säga ja villkorslöst. Även Ahlin beskrev då kopplingen mellan inbjudan 

och vilja: ”Nato måste först komma med en förfrågan och det avgörande är hur denna förfrå-

gan ser ut. Vi kommer att titta mycket noga på vad det är Nato vill att vi ska göra”.
93

 Då in-

leddes de informella kontakterna genom underhandskontakter mellan Sverige och Nato. Be-

hovet var i första hand stridsflyg för markmålsinsatser och i andra hand stöd med upprätthål-

lande av NFZ.
94

 I London hölls en konferens om Libyen den 29/3, där Bildt deltog för Sve-

rige.
95

 Statsministerns presschef meddelade före konferensen att inget var klart och att rege-

ringen avvaktade konferensen. Nato förväntades då ställa en förfrågan som tydliggjorde vad 

de ville att Sverige skulle bidra med.
96

 Den officiella förfrågan kom från Nato den 29/3, och 

senare samma dag togs det formella beslutet om ett svenskt deltagande på ett extrainsatt rege-

ringssammanträde. Enligt SvD ställdes förfrågan också informellt dagen innan.
97

 I förfrågan 

hade Nato inte exkluderat någon roll avseende stridsflyg. I operationsplanen fanns både Air 

Policing, insatser mot markmål och spaning. Törnqvist beskrev: ”Nato hade inte sagt: vi vill 

bara att ni ska komma och bomba. Vi var välkomna i de andra rollerna också”.
98

  

Sicilien (Sigonella) och Kreta uttrycktes tidigt som önskade baseringsmöjligheter vid en in-

sats.
99

 Först den 29/3, när Regeringen anvisat Försvarsmakten att vidta förberedelser, kontak-

tades de aktuella länderna och det var ont om tid. På Sigonella fanns möjlighet att stå på den 

amerikanska delen av basen men inte på den italienska av platsskäl. Inbjudan eller tillstånd 

behövdes dock från båda länderna och båda ville att det andra landet först skulle ge sitt till-

stånd, vilket i den tidspressade planeringen skapade ett moment 22. Detta visade på betydel-

sen av en inbjudan även för baseringsmöjligheten. Den 1/4, dagen före ombaseringen, hade en 

av två rekogniseringsstyrkor omgrupperat från Sardinien till Sigonella. Den alternativa basen 

Tarantino var då godkänd men in i det sista var det oklart var förbandet fick basera. Först efter 

det att flygplanen startat den 2/4 stod det klart att förbandet kunde landa på Sigonella.
100

 

4.4 Inrikespolitiska motiv 

Den politiska acceptansen för svenska insatser med stridflyg bedömdes vara låg före besluts-

processens start, något Wand-Danielson utvecklade: ”Om du hade frågat mig två månader in-

nan hade jag aldrig trott det skulle fått politiskt stöd för att gå fram med detta.”
101

 Även repre-

sentanter inom regeringen menade att det initialt fanns ett kraftigt motstånd i frågan. Widman 

beskrev: ”Min bild var att det etablerade Sverige i ett tidigt skede var emot det här”.
102

 Flera 

frågor ställdes den 10/3 i Riksdagen om Reinfeldt skulle visa någon svensk ståndpunkt vid det 

kommande EU-toppmötet, vilket han då ansåg vara en icke-fråga: ”Jag är inte här för att för-

ankra några eventuella svenska militära positioner eller förhållningssätt.”
103

 Bildt hade tidi-

gare i riksdagen den 2/3 kritiserats för ett uttalande som kunde tolkas att Sverige inte skulle 
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välja sida i konflikten.
104

 I sin nästa återrapportering den 17/3, utvecklade Reinfeldt att EU 

inte var någon militär aktör och betonade att det var i EU Sverige var medlem och hade infly-

tande.
105

 Samma dag, den 17/3, ställde Ahlin en direkt fråga till Bildt avseende regeringens 

planer i frågan. Bildts svar löd: 

Regeringen har inga planer på att skicka svenska soldater i strid i Libyen. I den mån ni 

socialdemokrater har sådana förslag uppmanar jag er att tänka efter mycket noggrant.
106

 

Även den 18/3 var utrikesministerns uttalanden fortsatt avvisande: ”Sverige kommer inte att 

vara del av några skarpa militära operationer. De skarpa militära åtgärderna utförs av enstaka 

länder och Nato och där är vi av olika skäl inte med”, menade Bildt.
107

 Den 22/3 uttalade 

Bildt att det var för tidigt med besked om Sverige skulle ställa upp och att besked saknades 

om insatsens politiska och militära ledning.
108

 Reinfeldt menade i riksdagen den 23/3 att rege-

ringen för svenskt vidkommande var beredda att överväga insatser på alla områden som 

kunde krävas för att skydda civila men betonade att det skulle behövas ett brett parlamenta-

riskt stöd.
109

 Först den 23/3 anmodade regeringen Försvarsmakten att föreslå en utformning 

på ett svenskt bidrag. Svar på ett koncept gavs samma dag. När Aftonbladet den 25/3 frågade 

Bildt om han förstod kritiken att han upplevdes defensiv och inte visade vad Sverige ville var 

svaret: ”Nej, den kommer från folk som inte begriper hur en sådan här operation utformas”.
110

 

Inom regeringen uppvisade Folkpartiet och Kristdemokraterna en tydligare vilja. Det var en 

offensivare attityd som undgick kritik med politiska övertoner från oppositionen. Även efter 

regeringens uppgörelse med oppositionen var Folkpartiet och Kristdemokraterna mer kritiska 

till Socialdemokraternas begränsande ultimatum för mandatet.
111

 Efter förhandlingen ut-

tryckte Kristdemokraterna att de varit beredda att gå längre. Folkpartiet uttalade att Sverige 

också borde fått möjlighet att attackera markmål.
112

 Centerpartiet instämde med Folkpartiet: 

”Vi hade velat gå längre och gett den svenska styrkan mandat att ingripa mot militära mål på 

marken”, menade Olofsson.
113

 Bildt beskrev att även moderaterna ”gav sitt stöd för denna del 

av resolutionen”.
114

 Reinfeldt kommenterade frågan under presskonferensen: ”Jag har tagit på 

mig ansvaret att hålla tillbaka vad Moderaterna tycker i det här fallet”. Sammantaget gavs en 

pragmatisk syn på både förhandlingen och begränsningen: ”Det är historia och nu har vi en 

mycket bred politisk förankring för den här missionen” menade Bildt.
115

 Kostnader är en vik-

tig del av inrikespolitiken och i riksdagen den 17/3 ifrågasatte Socialdemokraterna att Bildt 

tagit upp just kostnadsfrågan, medan de ansåg att kostnader inte borde få stå i vägen för en in-

sats. Statsministern ifrågasatte då Socialdemokraternas ”oväntade” position avseende en NFZ 

och att de ansåg att skattepengar skulle användas för detta.
116

 Bildt tog också den 18/3 upp i 

riksdagen att utrymme saknades i existerande budgetar ”för vad en insats skulle kosta”.
117

 I 
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propositionen gjorde regeringen dock bedömningen att kostnaderna skulle rymmas inom ra-

men för befintligt anslag.
118

 Widegren beskrev: ”Av kostnadsskäl kan vi inte delta, det hörde 

jag aldrig, kan jag säga, aldrig”.
119

 

Socialdemokraterna meddelade i Riksdagen den 17/3 att de ville att Sverige skulle ar-

beta för ett FN-beslut om en NFZ. Om sedan Sverige skulle få en förfrågan att bidra i 

övervakningen ansåg de att Sverige skulle: ”ta det under starkt övervägande och hör-

samma denna fråga från FN”. Reinfeldt och Bildt meddelade att deras syn i frågan var 

att det skulle behövas mer än en NFZ.
120

 Ahlin förtydligade Socialdemokraternas inri-

kespolitiska ståndpunkt: ”Vi har sagt att Sverige ska vara berett att ställa upp om det 

kommer en förfrågan”.
121

 Socialdemokraternas ställningstagande uppfattades som en 

väldigt viktig faktor för beslutsprocessen, men också som överrumplande för regeringen 

med hänsyn till den tidigare hållningen avseende stridsflyg.
122

 De tidiga ställningsta-

ganden som gjordes från oppositionen visade också att ett riksdagsbeslut kunde få ett 

brett parlamentariskt stöd. Ahlin uttalade tidigt en irritation för att Bildt uppfattades ha 

"snackat ned” deras uttalade stöd för en NFZ.
123

 Miljöpartiet uttalade den 22/3 att hu-

manitära insatser i stället borde stå i fokus och gav stöd för vad de uppfattade var stats-

ministerns liknande åsikt i frågan.
124

 När regeringen var överens skulle oppositionen 

bjudas in till förhandling. Den 28/3 meddelade Socialdemokraterna att de var redo att ge 

regeringen ett snabbt svar, samtidigt som Ahlin påpekade att de bara uttalat att de ville 

bidra till att upprätthålla flygförbudszonen.
125

 I underhandskontakterna med Nato efter-

frågades bidrag för stöd till markmålsinsatser samt bidrag till upprätthållande av NFZ. 

Nato såg helst, i linje med tidigare operationer, att truppbidragande länder inte satte upp 

några begränsningar för användandet av deras bidrag. Under förhandlingen sa Social-

demokraterna dock nej till att låta svenska plan delta i de robusta uppgifterna, inklusive 

markmålsinsatser, i första hand av inrikespolitiska skäl.
126

 Reinfeldt meddelade under 

en rapportering i riksdagen den 29/3 beslutet att regeringen vid ett extra regeringssam-

manträde beslutat att föreslå för riksdagen ett deltagande med stridsflyg. Han beskrev: 

Efter överläggningar med oppositionen har vi enats om att begränsa den svenska insatsen 

till att tillsammans med andra upprätthålla en flygförbudszon över Libyen. Det innebär i 

realiteten att den svenska insatsen inte kommer att tillåtas medverka i stridsinsatser mot 

mål på marken.
127

 

I propositionstexten formulerades det: ”Sverige avser att delta i den Natoledda insatsen för att 

upprätthålla en flygförbudszon över Libyen”.
128

 Socialdemokraterna framhöll två argument 

för begränsningen i riksdagen den 1/4. Det första var enligt Ahlin att: ”flygvapen var ett trub-

bigt instrument”. Det var något han ansåg var förenat med stora risker och förtydligade: ”Sker 
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någonting felaktigt får det oerhörda konsekvenser.” Argumentet avslutades med en öppen 

fråga i riksdagen: ”Är vi ledamöter beredda att ta den risken och lägga det ansvaret i händerna 

på piloterna?”
 129

 I frågan hade också den nytillträdde partiledaren Juholt beskrivit ”trubbig-

heten”. ”Att från den höjden vara säker på att det inte är en tolvårig drogad barnsoldat eller en 

civil sköld är omöjligt. Därför ger vi oss inte in i detta vågspel”, menade Juholt.
130

 Det andra 

argumentet var att markmålsinsatserna tangerade vad Socialdemokraterna ansåg att FN-

mandatet gav tillstånd för, och de kände en rädsla för att det kunde utvidgas.
131

 Ryssland hade 

uttalat samma oro tre dagar tidigare och menade att en fortsatt markmålsbekämpning skulle 

gå utanför FN-mandatet.
132

 När Natos generalsekreterare, under sitt Sverige-besök, fick frå-

gan om mänskliga sköldar sade han sig inte känna till några sådana åtgärder.
133

 Indikationer 

gavs på att kompromissen inte föranlett någon jättediskussion i förhandlingen.
134

 Det uppgavs 

också ha varit en väldigt kort tid som frågan kunde diskuteras mellan regeringen och opposit-

ionen.
135

 Även tiden för utarbetning och konsekvensbeskrivning av propositionstexten mellan 

departementet och myndigheten blev onormalt kort. Mellan den 25-29/3 angavs att proposit-

ionsarbetet lyfts från tjänstemannanivån på departementen, något som minskade interaktionen 

med Försvarsmakten.
136

 Efter myndighetens tolkning av propositionen bedöms den ha gett en 

större begränsning än vad förhandlingen och viljan egentligen gav uttryck för, något Silwer 

utvecklade:  

Det var inte tillräckligt genomtänkt att säga bara NFZ. Det borde ju varit, som det blev ef-

ter tre månader, ”spaning mot alla tre uppgifterna”. För det var inte ändamålsenligt i ge-

nomförandet.
137

 

Widman beskrev sin syn: ”När jag besökte Sigonella så förstod jag att vi inte fick spana mot 

vilka mål som helst utan bara mot mål som var kopplade till NFZ.”
138

 Acceptansen för vilka 

spaningsmål som inrymdes i mandatet begränsades efterhand som mandatet analyserades. För 

att fullt ut förstå innebörden och effekterna behöver en analys göras med detaljkunskap, vilket 

av tidsskäl inte gjordes när beslutet fattades.
139

 Även om begränsningen kan ha blivit större än 

avsett, bedömdes de politiska återhållsamheterna vara stora för en insats utan begränsningar. 

”Hade det varit frågan om något annat så är blockeringarna fortfarande oerhört starka”, reso-

nerade Salestrand.
140

 Vid omröstningen gav alla partier utom Sverigedemokraterna sitt 

stöd.
141

 Widegren lyfte i intervjun särskilt fram enigheten i beslutsprocessen vilken möjlig-

gjorde tiden, innehållet och kraften på plats genom stora gemensamma uppoffringar: ”Det 

skiljer det här beslutet jämtemot många andra. Det är sällan som politiken, myndigheterna, 

världssamfundet, alla verkligen står och säger: nu kör vi!”
142

 På samma tema utvecklade Sa-

lestrand processen: ”Då kan du få en optimerad, nästan superoptimerad kedja, som det blev 
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här när det gick så snabbt på plats”.
143

 Widegren sammanfattade den inrikespolitiska proces-

sen: ”Vi kan fatta tuffa, tuffa beslut väldigt snabbt och ändå få med så många ben som möj-

ligt, för jag tror ingen kände sig exkluderad i den här beslutsprocessen”.
144

 

Försvarsmakten visade en tydlig vilja och backade upp den politiska processen med besluts-

underlag och stöd. ”I det här sammanhanget uppfattade jag att det var en mer eller mindre en-

hetlig vilja av att delta från Försvarsmaktens sida” menade Hahr.
145

 Den beskrevs vara grun-

dad i motiv som ökad försvarsförmåga och krigsduglighet, där det bedömdes vara möjligt att 

göra större ”hopp” i förmågan vid en insats.
146

 Värdet av att prova systemet i ett skarpt läge 

och i ett annat klimat lyftes även fram av politiska respondenter.
147

 Andra argument var också 

att det fanns en uttalad vilja att hela Försvarsmakten skulle vara delaktig och dela på arbetsbe-

lastningen av insatsverksamheten, vilket uppgavs ha skapat ett uppdämt behov att skicka 

stridsflyg. ÖB och C INS stod bakom ambitionerna och när tillfället uppstod tvekade inte led-

ningen: ”Det var självklart för alla”, menade Silwer.
148

 

4.5 Internationella motiv 

Den starkaste drivkraften för ett deltagande bedömdes i beslutsprocessen just vara det poli-

tiska målet att Sverige skulle bidra i insatsen.
149

 I FN-processen beskrevs både Bildt och Ah-

lin ha ingående kontakter, och de angavs ha mötts i en målbild i den processen, något som se-

dan ansågs vara avgörande för att det aldrig blev någon större svensk politisk diskussion om 

att Sverige kunde bidra.
150

 I propositionstexten beskrevs det också som det främsta skälet till 

ett deltagande: ”Sverige ska bidra till den militära insatsen i syfte att verkställa FN:s säker-

hetsråds resolution 1973.”
151

 Förutom FN-mandatet angavs i intervjuer att det var Danmarks 

och Norges medverkan i insatsen som var avgörande i den svenska beslutsprocessen.
152

 Det 

betonades också att det, förutom FN-mandatet, var efterfrågan av svensk kompetens och 

bredden på koalitionen som var de främsta motiven till Sveriges vilja, tillsammans med det 

uppenbara att det behövde göras någonting. Med denna grund kunde den breda inrikespoli-

tiska enigheten byggas.
153

 Ahlin beskrev efter beslutet: 

I Sverige har vi en tradition av att när Förenta nationerna samlar sig och ber medlemssta-

terna om hjälp för att skydda människor i nöd i världen är Sverige ett av de länder som 

ställer sig först i kön. Vi är beredda att bidra.
154

 

Den svenska begränsningen av mandatet var svåranalyserad i ett internationellt perspektiv då 

begränsningen inte bedömdes grunda sig i kritik mot FN eller resolutionen. Den grundades 

snarare, likt Rysslands kritik, på en misstro att Nato och operationsledningen skulle gå utanför 

FN-mandatet, eller som Ahlin beskrev att operationen skulle: ”utvidgas till något som Sverige 
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inte kunde stå för”.
155

 Guppledarnivån förstod den stora internationella vikten av att delta men 

hade samtidigt insikten om att markmålsfrågan hade kunnat välta hela beslutet, vilket gjorde 

den frågan underordnad.
156

 Frågor ställdes samtidigt om Sverige också var emot koalitionens 

beskjutning av mål på marken i syfte att skydda civila?
157

 Även efter begränsningen återfanns 

frågan om exempelvis spaningsresultat skulle användas till något annat än vad Sverige defini-

erat som mandatet om ”bilderna lämnades över till Nato”, som Lindestam beskrev det.
158

 Bi-

draget fick trots begränsningarna stor uppskattning i Bryssel enligt Nato-ambassadören, något 

Natos generalsekreterare tydliggjorde vid Sverige-besöket: ”Vi uppskattar Sveriges bidrag 

som passar mycket väl in i den övergripande operationen. Vi är i Nato vana vid att länderna 

har olika nationella begränsningar”. I Norge gjorde chefen för Norsk Utenrikspolitisk In-

stitutt, Jan Egeland, bedömningen att det inte fanns något stort behov av svenska angrepp på 

marken och betonade att länderna var militära "juniorpartners" men stormakter i bistånd.
159

 

I Sverige uppfattades det inte den 21/3 att en ledning av Nato skulle vara kontroversiell.
160

 

Frankrike tog tidigt initiativ och de såg framför sig att det inte skulle bli en Nato-ledd insats. 

Stöd skulle behövas från USA, trots deras initialt kritiska inställning, och Storbritannien hade 

tidigare gett Frankrike sitt stöd. USAs ståndpunkt var att, om det skulle bli en insats, skulle 

den vara Nato-ledd för att minska fokus på USA vid en intervention i ett muslimskt land och 

minska deras belastning med hänsyn till insatsen i Afghanistan. Dialog fördes därför främst 

mellan stormakternas huvudstäder och inte inom Nato, och vid mötet i Paris den 19/3 gav 

USA positivt besked om stöd. Initialt var Frankrike och Turkiet skeptiska till att insatsen 

skulle ledas av Nato, samtidigt som det blev ett villkor för USAs medverkan. Frankrike ville 

inte minska sin politiska kontroll och önskade ett ansvar för insatsen medan Turkiet var oro-

liga för ett minskat stöd i regionen och från Arab-förbundet. Långa och komplicerade för-

handlingar följde vilka landade i ett beslut att Nato skulle överta ledningen. Under dessa inle-

dande dagar var den svenska Nato-delegationen betraktare av processen och hade inte heller 

fått några andra signaler från Stockholm.
161

 Nato beslutade den 27/3 att ta över ansvaret för 

den militära insatsen.
162

 Operationsplaneringen som styrde behov och omfattning av olika 

förmågor pågick då fortfarande. Med beskedet förväntades Sverige i närtid kunna delta. Ahlin 

beskrev: ”Vi ser inget problem med att Nato leder operationerna. Så länge FN har gett mandat 

spelar det ingen roll om det är Nato, EU eller någon annan som har det formella komman-

dot.”
163

 En viktig del för Sverige var vilken insyn som skulle ges för ett icke Nato-land i en 

Nato-ledd operation. Under Natos generalsekreterares besök i Sverige den 31/3 ställdes frågor 

där flera ledamöter efterlyste insyn och medinflytande i operationer till vilka Sverige bidrar. 

Natos generalsekreterare återrapporterade till de allierade att Sverige gärna såg att Nato skulle 

leda insatsen, då Nato erbjöd invanda strukturer och ett strukturerat medinflytande för trupp-

bidragande partners, vilket sågs som en kvalitets-stämpel men också att anseendet var högt.
164
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Nato övertog ansvaret för den flygfria zonen den 28/3 och planerade att överta resterande de-

lar tre dygn senare.
165 

 

EU kommenterades marginellt i empirin och SvD nämnde att EU militärt på sin höjd var en 

linjeman.
166

 I beslutsprocessen menade några respondenter det inte fanns någon press från det 

övriga EU att Sverige skulle delta med hänsyn till beredskapen i NBG.
167

 Andra beskrev sam-

tidigt att Sveriges tidigare ställningstaganden i EU gjorde det svårt att inte delta. Salestrand 

utvecklade resonemanget: ”Sverige har jobbat mycket med, under sitt EU-ordförandeskap, att 

vi ska se flexibelt på nyttjandet av våra stridsgrupper också.”
168

 Att lyfta ur EAW ur NBG 

angavs inte som kontroversiellt i EU. I stället uttrycktes en tacksamhet över att försvarsmi-

nister Tolgfors var snabb att informera och tala om läget, och även tog direktkontakt med de 

berörda länderna.
169

 Beslutet betraktades ofta ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Genom att 

ställa upp förväntades förutsättningarna för att närliggande EU-länder skulle visa solidaritet 

med Sverige förbättras. Förhoppningar angavs även om stärkt känsla av solidaritet med Natos 

medlemmar.
170

 Hultqvist beskrev i intervjun sin syn på resultatet: 

Så finns det nu i modern tid ett exempel på hur man kan verka i en sådan här operation 

och ändå uppfattas på ett positivt sätt, men också att operera i en sådan operation på ett 

vis som ligger i linje med Sveriges traditioner av vad vi kan kalla för alliansfrihet.
171

 

4.6 Humanitära skäl 

Att den libyska regimen inte drog sig för att ”flygbomba sina egna medborgare” lyftes i riks-

dagen den 3/3, där försvarsministerns inställning i frågan efterfrågades.
172

 Den 10/3 betonade 

Reinfeldt den oproportionerliga våldsanvändningen mot civila i Libyen som han ansåg vara 

fullständigt oacceptabel.
173

 Socialdemokraterna tog den 17/3 i riksdagen en tydlig grund i 

humanitär oro för ett folkmord i sitt tidiga ställningstagande för en NFZ. Reinfeldt delade 

oron men ansåg att hotet i första hand kom från markförband och inte från luften. Bildt kom-

pletterade Reinfeldts uttalanden avseende synen på en NFZs begränsningar i skyddet av ci-

vila. Han hoppades därför på ett robustare mandat från FN än en NFZ. Beskrivningar om ur-

skillningslöst mördande, och en diktators bombning och slakt av sin egen befolkning, präg-

lade riksdagens talarstol där jämförelser gjordes till Rwanda, Darfur, Srebrenica och 

Burma.
174

 Sverige stöttade initialt insatsen genom att flyga ut tredjelandsmedborgare med C-

130. Även den 18/3 var de humanitära beskrivningarna tydliga, inte minst från oppositionen. 

FN-resolution 1973, som antogs dagen innan, blev positivt mottagen. ”Det är bra att FN kom 

till ett beslut under natten och att man faktiskt har bestämt sig för att man inte kan tillåta den 

masslakt på människor som vi annars kommer att se framför oss.” beskrev Ceballos för Mil-

jöpartiet.
175

 Den humanitära situationen och det starka mandatet ansågs vara en stark orsak till 

beslutet och styrkan i beslutsprocessen. Silwer beskrev: ”Egentligen så var det den psykolo-
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giska faktorn att hela etablissemanget i Sverige ville det här. Det uppfattades vara ett folk-

mord som var på väg att hända, man såg möjligheten att göra något och det fanns ett kraftfullt 

FN-mandat.”
176

 Genom mediabevakningen av den humanitära situationen var oppositionen 

tidigt engagerade. Lindestam utvecklade: ”Mycket gjorde att vi också visste att det pågick 

någonting och att FN förtvivlat försökte göra någonting med något land.” Bilden förstärktes i 

det sammansatta försvars- och utrikesutskottet menade Lindestam: ”Alla tyckte det var förfär-

ligt, bilderna man såg på tv och den information vi fick i utskottet. Det var ju tvunget till slut 

att göra något.”
177

 

USAs försvarschef Mullen rapporterade den 20/3 att Gaddafi inte använt flyg ”de senaste da-

garna” och att flygförbudszonen ansågs vara upprättad.
178

 När Reinfeldt återrapporterade i 

riksdagen den 23/3 beskrevs att regeringen bett om klarhet om insatsens syfte när flygför-

budszonen ansågs vara upprättad.
179

 I Misrata rapporterades en massaker den 22/3 då rege-

ringsstyrkor besköt en demonstration med stridsvagns- och artilleriförband.
180

 40 människor 

rapporterades ha mist livet i attacken och mer än 300 skadats.
181

 Belägringen av Misrata tog 

sedan stort fokus i den humanitära rapporteringen med fortsatta rapporter om beskjutning av 

staden med tungt artilleri.
182

 I propositionstexten den 29/3 beskrevs att ”regimens förmåga att 

angripa oppositionen sjunkit och att det libyska luftförsvaret, inklusive flygvapnet, i stor ut-

sträckning satts ur spel.”
183

 Den 31/3 stormades Misrata med understöd av stridsvagnar och 

artilleri. Rapporter lämnades om krypskyttar som besköt invånarna och fortsatta rapporter om 

blodiga markstrider gavs den 1/4. Befolkningen vädjade om hjälp mot Gaddafis styrkor.
184

 I 

USA försvarade Obama koalitionens flygattacker med att en massaker avvärjts.
185

 Ledarsidor 

kritiserade, med humanitära förtecken, den svenska beslutsprocessens resultat. Ett sent beslut 

som avgränsade bort skyddet av civila ansågs otillräckligt för att realisera en FN-resolution.
186

 

Juridiskt ansågs mandatet vara genomlyst före beslutet i riksdagen. Lundgren för Centerpar-

tiet menade: ”Det var bra att svaret på frågan om det fanns några juridiska oklarheter var ett 

entydigt nej när vi hade utskottssammanträde i går.” De humanitära motiven för att delta upp-

fattades vara starka men begränsningen av mandatet gjorde att möjligheten för det svenska 

bidraget att påverka den humanitära situationen kraftigt begränsades. Sandbu utvecklade: 

Det som sedan sker är att vi får ett svenskt nationellt mandat som är riktigt, riktigt dåligt. 

Det är det sämsta jag sett på länge givet den övergripande uppgift som vi åkte dit för, 

nämligen att skydda civilbefolkningen.
187
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5 Resultat 

5.1 Forskningsfråga 1 

Vilka var orsakerna som bidrog till Sveriges val att delta i den militära interventionen i Li-

byen 2011? 

Som analysen visade fanns det mer eller mindre bidragande delar till beslutet att delta i samt-

liga av de utvecklade orsakskategorierna. För att besvara den första forskningsfrågan kommer 

resultaten från analysen att presenteras uppdelat på de sex orsakskategorierna. 

5.1.1 Grundläggande expeditionära operativa krav 

I Sverige fanns inom luftstridskrafterna grundläggande förmågor som motsvarade en stor del 

av de förmågor som användes under de inledande veckorna av Libyen-operationen. Förban-

den uppfyllde, oavsett beredskapen i NBG, grundläggande expeditionära operativa krav. Den 

grundläggande utbildningen var god men utan EAW hade det saknats ett helt koncept och 

personalen hade då saknat insatsspecifik utbildning. Utan EAW bedömdes kompletteringsut-

bildning och framtagning av ett koncept i ett snabbspår ha tagit en månad efter en anvisning 

om förberedelser från regeringen. Utbildningsnivån skulle då ha blivit lägre och ett nyuppsatt 

förband skulle inte heller ha varit samövat men möjligheten fanns. Reinfeldts och Bildts tidiga 

uttalanden om att Sverige saknade förmågorna utgjorde solitärer i empirin. Deras uttalanden 

indikerade en uppfattning om att Sverige inte ansågs ha relevanta förmågor förrän en NFZ var 

upprättad och att mindre nationer inte heller bedömdes kunna bidra i någon större omfattning. 

5.1.2 Robusta expeditionära operativa krav 

Att EAW stod i beredskap för NBG gav beslutsfattarna möjlighet att direkt få svar att möjlig-

heten till insats fanns när frågans ställdes. Även för oppositionen och andra EU-länder var det 

enkelt att tidigt veta att Sverige hade möjligheten då förbandet var beredskapssatt och krav-

specifikationerna var kända. Ett färdigt stridsflygförband uppfyllde robusta expeditionära krav 

och förbandet, inklusive piloterna, hade förmågan att delta i operationen utan begränsningar. 

Med EAW fanns också en spårbarhet och internationell kravställning som förbandet övat mot, 

vilket gjorde att tydliga och samstämmiga besked om förbandets förmåga gavs av Försvars-

makten. Beredskapen skapade enligt respondenterna också ett ”mind-set” att tiderna, trots 

höga krav, kunde pressas ytterligare. Tillkommande personal, som var i grundberedskap, 

lämnade Sverige för insatsen samtidigt som personalen som var beredskapssatt. Särskiljande 

mot grundläggande expeditionära operativa krav var personalens utbildningsstatus, den ge-

nomförda logistikplaneringen och att förbandet som koncept var övat. 

5.1.3 Inbjudan 

Inledningsvis uppfattade både regering och opposition att sannolikheten var liten för att Sve-

rige skulle få en förfrågan, vilket initialt påverkade möjligheten negativt. Bildt kopplade en 

inbjudan tydligt till viljan vilket kritiserades av Ahlin avseende NFZ, men även av regerings-

kollegor som ansåg att en vilja ändå kunde och borde uttalas. Inbjudan fick en central roll i 

beslutsprocessen genom Bildts ställningstagande. Partnerskapet med Nato verkade positivt på 

möjligheten till en förfrågan och en dialog fördes informellt. Inbjudan bedöms därför också ha 

använts som ett sätt att inte behöva uttala en vilja och även oppositionen hänvisade till en in-

bjudan när förhandlingen närmade sig. Innan en förfrågan ställdes officiellt var utrikesmi-
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nisterns och statsministerns uttalanden om viljan till att bidra till insatsen neutrala. Sveriges 

önskemål att basera på Sigonella kunde tillgodoses på kort tid efter förfrågan till Italien och 

USA där de senare erbjöd basering på deras del av basen, vilket också godkändes av Italien. 

5.1.4 Inrikespolitiska motiv 

Socialdemokraterna visade tidigt sitt stöd både för en NFZ och för ett svenskt deltagande med 

stridsflyg vid en förfrågan. Även Folkpartiet och Kristdemokraterna uttalade tidigt stöd för en 

insats med stridsflyg och efterlyste ett proaktivt agerande från regeringen. Försvarsmakten vi-

sade ett tydligt stöd för att skicka stridsflyg genom hela beslutsprocessen, vilket främst grun-

dades på viljan att öka krigföringsförmågan för försvaret av Sverige. Reinfeldt och Bildt före-

trädde regeringen och moderaterna på den inrikespolitiska arenan och var i inledningen av-

vaktande. Med stöd från oppositionen, och när flera regeringspartier efterfrågat en aktivare 

hållning, anmodade regeringen Försvarsmakten att föreslå ett lämpligt bidrag från Sverige, en 

förfrågan som besvarades samma dag. I förhandlingen med oppositionen var Socialdemokra-

ternas krav att Sverige inte skulle ställa upp på de robustare uppgifterna, markmålsinsatser in-

kluderade. Motiven till begränsningen var att stridsflyg uppfattades som ”trubbigt” där kon-

sekvenserna kunde bli stora vid misstag. De angav också en oro för att ledningen för insatsen 

skulle gå utanför FN-mandatet. Skrivningen i propositionen bedöms dock ha blivit mer be-

gränsande för genomförandet än vad den inrikespolitiska viljan gav uttryck för. 

5.1.5 Internationella motiv 

Sverige hade starka internationella motiv att delta, främst solidariskt mot FN, men även av in-

ternationella säkerhetspolitiska skäl för att stärka banden mot deltagande EU- och Nato-

länder. Utan en robust FN-resolution i grunden görs bedömningen att Sverige skulle vara kvar 

i teorins ”område för icke-krig”. I FN-processen grundades Sveriges motiv och ett inrikespoli-

tiskt stöd kunde utvecklas i teorins ”gränsområde”. Att ett robust FN-mandat fanns, i kombi-

nation med att Natos utvecklade operationsplan efterfrågade just stridsflyg, bedöms direkt ha 

bidragit till Sveriges val att bidra med stridsflyg. Acceptansen för att skicka stridsflyg bedöms 

ha påverkats positivt av Danmarks och Norges tidiga beslut att delta. Markmålsfrågan, som 

uppfattades kunna välta hela beslutet, underordnades de starka internationella motiven. Nato 

som ledare var önskade då det innebar invanda strukturer och ett strukturerat medinflytande 

för Sverige. Sveriges tidigare arbete i EU, med en uttalat flexibel syn på NBG, bedöms ur det 

perspektivet ha satt en internationell press på ett deltagande när ett efterfrågat robust förband 

så tydligt fanns gripbart. 

5.1.6 Humanitära skäl 

I konflikten fanns en tydlig god och ond sida där de Libyska regeringsstyrkorna i ord och 

handling undanröjde alla tvivel om att en humanitär katastrof skulle ha inträffat om inte sam-

fundet agerat. Medias bevakning gjorde att oppositionen tidigt tog initiativ och det fanns en 

enighet i att stödja genomförandet av FN-resolutionen, där Reinfeldt och Bild betonade ett 

robust mandat medan Ahlin betonade en NFZ. Innan beslutsprocessen i Sverige tog fart an-

sågs en NFZ vara upprättad. Regeringsstyrkornas markförband utgjorde under beslutsproces-

sen främsta hotet mot civilbefolkningen som utsattes för oproportionerliga attacker samt en 

belägring. Både regering och opposition betonade de humanitära behoven och övergreppen 

som rapporterades och ansåg att ett ingripande var nödvändigt för att realisera FN-

resolutionen. 
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5.2 Forskningsfråga 2 

Kan någon orsak identifieras som mer viktig än de andra för beslutet om deltagande? 

Tydligast i analysen var den internationella vikten av FN och ett robust FN-mandat. Det be-

döms inte ha varit en starkt bidragande orsak men en nödvändig förutsättning i beslutsproces-

sen. EAW, och uppfyllnaden av robusta krav, bedöms tillsammans med FN-resolutionen ha 

bidragit inrikespolitiskt till Socialdemokraternas position, när de tidigt gav regeringen stöd 

för en internationell insats med stridsflyg i rollen att bevaka en NFZ. Bedömning görs att 

ovanstående orsaker var de viktigaste för att förflytta Sverige från teorins ”Område för icke-

krig” till ”Gränsområdet”. 

 

Figur 7, Resultat, viktning av orsaker. 

I ”Gränsområdet” bidrog Socialdemokraterna inrikespolitiskt med fortsatt stöd för ett beslut 

tillsammans med Försvarsmakten som visade en tydlig vilja, snabbhet och trygghet inför 

uppgiften med EAW i ryggen. Internationellt bedöms en inbjudan från Nato till Sverige som 

partnerland ha varit avgörande, där Sverige ville stärka banden ytterligare av säkerhetspoli-

tiska skäl. Danmarks och Norges tidiga beslut och deltagande bedöms också ha varit viktiga 

av flera skäl. Sveriges tidigare ställningstaganden som ordförandeland i EU bedöms också ha 

bidragit då de jobbat för en flexibel syn på NBG, något som gjorde det svårare att avstå när 

lämpligt förband, och stöd från oppositionen, fanns. Bedömning görs att ovanstående orsaker 

var de viktigaste för att förflytta Sverige från teorins ”Gränsområde” till dess ”Krigsområde”. 

I ”Krigsområdet” fanns möjligheten genom EAW och inbjudan. Viljan fanns genom ett ja till 

Nato på deras inbjudan, av säkerhetspolitiska skäl, och då det humanitära behovet var fortsatt 

stort. Inrikespolitiskt var Socialdemokraternas vilja att driva igenom sin ståndpunkt med 

begränsningen så stark att Sveriges totala vilja trycktes tillbaka till att bara vara precis utan-

för teorins ”Gränsområde” med en liten grad av våldsanvändning, medan möjligheten samti-

digt var fortsatt hög. 

  



Anders Jönsson 14-05-12  
HSU12-14/HSU9 
 
 

Sida 33 av 39 
 

5.3 Forskningsfråga 3 

Kan samband för påverkan mellan orsakerna identifieras och i så fall vilka? 

Påverkan var stor, dels mellan storheterna möjlighet och vilja, men också mellan de enskilda 

utvecklade orsakskategorierna vilket visas grafisk i figur 8. Tydligast framkom det i den inri-

kespolitiska debatten, där bland annat oppositionen tidigt framhöll möjligheten som grund för 

att Sverige skulle visa sin vilja internationellt. Detta tonade utrikesministern ned och betonade 

i stället sambandet mellan viljan och en inbjudan. Regeringen kontrollerade också med För-

svarsmakten vilken möjlighet som fanns innan de uttalade någon vilja inrikespolitiskt eller in-

ternationellt. Möjligheten till snabb effekt genom EAW påverkade tydligt viljan och tempot i 

beslutsprocessen.  

 

Figur 8, Resultat, samband för påverkan. 

En av de större frågorna rör naturligtvis påverkan mellan storheterna möjlighet och vilja i av-

seendet: hade Sverige skickat stridsflyg till Libyen om EAW inte stått i beredskap i NBG? Uti-

från resultatet på fråga två blir svaret på den frågan nej. Den positiva påverkan från möjlighet-

en var stor både initialt och senare i ”Gränsområdet”. En bedömning görs att det första posi-

tiva ställningstagandet från Socialdemokraterna inte skulle tagits då det tydligt kunde kopplas 

till möjligheten och NBG. Samtidigt visar resultatet att möjligheten ändå skulle ha funnits, 

men att det skulle ha tagit cirka en månad längre tid efter en anvisning. Operationen blev 

också längre än vad många förväntat sig och vad gäller NFZ var läget inte humanitärt akut 

längre under beslutsprocessen. Tid och möjlighet fanns därför utan EAW, men bedömning 

görs att viljan då skulle ha saknats för att påverka möjligheten i den omfattning som behövts. 

5.4 Diskussion av resultat 

Teorin har varit en god hjälp i arbetet med att besvara forskningsfrågorna, men har samtidigt 

varit utmanande då den presenterar ett teoretiskt ramverk på en generell nivå. Den har också 
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skapat en möjlighet att utifrån fallet utveckla relevanta orsakskategorier, ett nytt perspektiv 

och ett nytt analysverktyg. Att teoriutvecklingen tog grund i en kunskapsöversikt gjorde att de 

utvecklade kategoriseringarna upplevdes både relevanta och lätta att arbeta med under analys-

arbetet. Antalet kategorier var hanterbart och avvägningen numerärt, i förhållande till detalj-

nivån, uppfattades som balanserad. Om antalet kategorier varit fler hade det varit svårt att be-

hålla ett helhetsgrepp i analysen. 

Att teorin utvecklades mot den specifika fallstudien underlättade arbetet med indikatorerna 

och analysen av empirin. Känslan för indikatorerna mognade under arbetets gång och efter-

hand var det enkelt att läsa texterna med sex olika ”glasögon” på. I tid och omfång upplevdes 

avgränsningen av falluniversum som avvägd för forskningsfrågorna, och undersöknings-

materialet anses ha täckt området för fallstudien. Om kritik ska framföras så kan omfånget ha 

varit väl stort med hänsyn till tiden för arbetet då textanalyserna med sex indikatorer, av poli-

cydokumenten och den tryckta pressen, blev omfattande i arbetet. Intervjuerna och policydo-

kumenten kunde ha varit tillräckliga men den tryckta pressen gav en täckning som bidrog med 

en bredd i analysarbetet som annars skulle gått förlorad. På några områden har det ändå varit 

lockande att ta in ytteliggare ”känd” empiri, som inte omfattades av det avgränsade undersök-

ningsmaterialet. Det har dock undvikts och alla resultat baseras på det definierade empiriska 

underlaget. Intervjuerna har gett en fördjupad förståelse för både den politiska och militära 

delen av beslutsprocessen. Resultaten från intervjuerna står inte för sig själva utan är en del av 

ett större underlag där slutsatserna i resultaten dras utifrån hela det analyserade underlaget. In-

tervjuerna har varit till stor hjälp för att förstå dynamiken och hur de olika orsakskategorierna 

interagerat, men naturligtvis har de också bidragit med detaljer och beskrivande citat som an-

nars inte varit möjliga att redovisa för läsaren. Respondenterna återgav många gånger min-

nesbilder med detaljer och skärpa, vilket indikerar att det var en beslutsprocess om uppfatta-

des som både ovanlig och unik. Respondenterna har också haft möjlighet att läsa, korrigera 

och bekräfta kontexten i de delar de är fotnotade eller citerade. 

Tillförlitligheten i resultatet utifrån den valda metoden bedöms som god. Det empiriska urva-

let har beskrivits på den detaljnivå som anses vara möjlig och det bedöms inte vara något pro-

blem att, med hjälp av de utvecklade indikatorerna, nå samma träffsäkerhet vid en liknande 

undersökning. Intervjusituationerna genomfördes, av källkritiska skäl, i nära anslutning till in-

satsen och analysen av dem har bidragit i stor omfattning till resultatet. De genomfördes med-

vetet som riktat öppna där författaren träffat samtliga respondenter före intervjusituationen. 

Den interna validiteten i arbetet bedöms vara god. Det motiveras med en bredd och ett djup på 

empirin där flera oberoende källor i de flesta fall kunnat utgöra grund för slutsatserna. En 

källkritisk medvetenhet har hela tiden varit närvarande i analysen och det som presenteras i 

form av citat och beskrivningar utgör en beskrivning av det som faktiskt presenterades. Slut-

satserna har därefter präglats av ett kritiskt förhållningssätt både mot intervjusituationerna, där 

tendens särskilt beaktats, men även av ett självkritiskt förhållningssätt mot den egna förförstå-

elsen från insatsen för att undvika ”mirror-imaging” i analys och resultat. Med författarens er-

farenhet är risken stor att ofullständig empiri fylls i utifrån egna perspektiv. Att respondenter-

na läst arbetet och vid behov gjort korrigeringar bedöms också ha stärkt den interna validitet-

en. Författaren har uppfattat att intervjusituationerna präglats av en öppenhet och vilja att be-

skriva händelseförloppet så verklighetstroget som är möjligt vid en intervju i en efterhandssi-

tuation. 
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5.5 Fortsatt forskning 

Förslag ges att genomföra en enfallstudie med två analysenheter, FL01 och FL02, med för-

djupning av möjligheten avseende personal. Syftet skulle vara att öka förståelsen för, och på-

verkan av skillnader mellan, grundläggande och robusta krav vid en uppkommen insats. Re-

sultaten kan då jämföras från två insatser med kort förberedelsetid, där huvuddelen i den 

första bestod av personal som uppfyllde robusta krav medan den andra var i grundberedskap 

vid beslutet. Slutsatserna bedöms vara relevanta för både kommande internationella insatsför-

band men även för det nationella insatsförsvaret. 

Förslag ges också att genomföra en tvåfallstudie med Sverige och exempelvis Finland som 

har ett jämförbart falluniversum. En jämförande tvåfallstudie, med det framtagna analysverk-

tyget som grund, skulle dels stärka den utvecklade teorin från detta arbete men skulle också 

prova resultatet från arbetet med de fördelar som en tvåfallstudie har. 
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