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Abstract 
 
The purpose of this study was to examine the incentives behind Sweden’s decision to engage 

in the Afghanistan conflict.  

 

The method used to fulfil the purpose of the study is content analysis. The material that has 

been used in the study is various books and articles concerning Sweden in Afghanistan, 

Swedish foreign policy and perspectives in political science. 

 

The study is multi-theoretical and thus the analysis explains the incentives from a liberal, a 

realist and a constructivist point of view. 

 

The conclusion of the study is that identity has a great part in explaining the incentives for 

Sweden to engage in Afghanistan, especially because of the transformation in strategy and 

foreign policy that has taken place since the end of the cold war. Other factors, such as peace 

building and national interests also are incentives supported by the material used in the study. 

Yet, perhaps they are first and foremost connected by the constructivist idea of identity.   
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1. Introduktion  
 
Den 18:e januari 2002 beslutade sig riksdagen för att Sverige skulle bidra med trupper till 

konflikten i Afghanistan. Syftet med dessa trupper var att ingå i den internationella 

säkerhetsstyrkan som var placerad i landet.1 Kriget i Afghanistan var till en början USA:s svar 

på de terrordåd som genomfördes mot landet den 11:e september 2001. Bush-administrationens 

reaktion på dessa handlingar blev det uttalade kriget mot terrorismen, vilket tog en första 

åtgärd mot terrorcellen al-Qaida genom att bekämpa terrorismen på dess egen mark.2 Då al-

Qaida hade sin fristad i Afghanistan, som var kontrollerat av talibaner, uppdagades genast 

denna stat som målet för insatsen. Natten till den 7:e oktober 2001 inledde USA sina militära 

operationer i landet genom flyg- och missilangrepp mot strategiska mål. Det var bara en 

tidsfråga innan den talibanska regimen var störtad.3 

     

Efter detta kom även FN (Förenta Nationerna) att bli delaktigt i Afghanistan. En resolution 

antogs den 20:e december 2001 av FN:s säkerhetsråd. Denna resolution innebar att 

säkerhetsstyrkan ISAF (International Security Assistance Force) nu skulle ta över ansvaret med 

Storbritannien som ledarnation.4 I och med detta blev även Sverige delaktigt i konflikten. Den 

18:e januari 2002 röstade riksdagen igenom en proposition angående svenskt bidrag till ISAF 

och dess verksamhet i Afghanistan.5 

   

Motiven bakom detta svenska engagemang kan ses som olika beroende på vilket perspektiv 

som används. Det har exempelvis förespråkats för en ny sorts säkerhetspolitik och det finns en 

viss strävan efter samarbete på det internationella planet när det kommer till frågan om 

internationella insatser.6 Den säkerhetspolitik som bedrivs av Sverige har skiftat enormt i 

karaktär under de senaste decennierna. Bland annat har solidaritetsförklaringen utvidgat 

säkerhetsbegreppet i Sverige till att inkludera bland annat ”förhindrandet av terroristhot på 

                                                
1 W. Agrell – Ett krig här och nu, Stockholm: Atlantis AB, (2013), s.79. 
2 Ibid, s.61. 
3 Ibid, s.65-67. 
2 Ibid, s.61. 
3 Ibid, s.65-67. 
4 Ibid, s.70. 
5 Ibid, s.79. 
6 Försvarsdepartementet - Vägval i en Globaliserad Värld, DS 2013:13, Stockholm: Fritzes Offentliga 
Publikationer, (2013), s.216-217.	  
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medlemsstaternas territorier”.7 Vidare innebär solidaritetsförklaringen, som riksdagen 

påpekat, att Sverige inte skall stå passivt om något av våra nordiska grannländer attackeras.8 

Att Sverige idag ingår i internationella insatser på FN:s sida är alltså inte något särskilt 

underligt.9 Svensk säkerhetspolitik har förändrats, och ur ett sådant perspektiv kan det även 

finnas incitament till det svenska engagemanget i Afghanistan.  

 

Insatsen kan även förklaras utifrån värnandet om mänskliga rättigheter, eller att Sverige vill 

bidra till ökad demokratisering i Afghanistan. Möjligtvis kan det även ses som positivt att 

svensk militär får prövning i fält. Sveriges regering har själv pekat på att ett ökat antal soldater 

i Afghanistan ses som nödvändigt för att säkerställa säkerhet och utveckling. Det har även 

argumenterats för att en strävan efter stabilitet i området är nödvändig, då det leder till stabilitet 

i Sverige.10  

 

Ur ett mer kritiskt perspektiv argumenteras det istället för att anledningarna till engagemanget i 

Afghanistan är oklara. Svensk regering och politiker har använt ord som fredsbevarande, 

återuppbyggande samt diverse biståndsformuleringar för att förklara insatsens mål och 

mening.11 Det verkar alltså råda en stor oklarhet kring varför Sverige valde att bidra med 

trupper till insatsen, likaså vilket syfte dessa trupper har.  

 

Vidare har andra kritiker argumenterat att detta är ett krig som har orsakat stort lidande. Bland 

annat menar förre svenske försvarsministern Peterson följande: ”För Sverige är kriget ett 

moraliskt nederlag i dubbel bemärkelse. Sverige har blivit en krigförande nation – en nation 

som dödar människor i ett annat land”.12  

 

Oavsett vilken ståndpunkt en har i denna fråga är förklaringarna till den svenska insatsen i 

Afghanistan relativt få och vitt skilda. Flertalet dokument och filer är hemligstämplade13 och 

                                                
7 M. Ekengren – EU, Sverige och Samhällssäkerheten i (K. Engelbrekt & J. Ångström - Svensk Säkerhetspolitik, i 
Europa och Världen), Stockholm: Norstedts Juridik AB, (2010), s.87. 
8 R. Dalsjö – Från Neutralitet till Solidaritet: Omgestaltningen av Sveriges Säkerhetspolitik efter det Kalla Kriget 
i (K. Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, (2010), s.61-62. 
9 J. Ångström – Försvarsmaktens Internationella Insatser: I den svenska Säkerhetens eller Identitetens Tjänst? I 
(K. Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, (2010), s.173.	  
10 Ibid, s. 181. 
11 W. Agrell – Ett krig här och nu, (2013), s.79. 
12T. G. Peterson – Förord i (L.G. Liljestrand – Sverige i krig igen, Vägen in i Afghanistankriget), Skarpnäck: 
Föreningen Afghanistansolidaritet (2012), s.4. 
13 L.G. Liljestrand – Sverige i krig igen, Skarpnäck: Föreningen Afghanistansolidaritet, (2012) s.7. 
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offentlig redovisning har inte varit så omfattande.14 När material sågs över inför val av 

forskningsområde var det denna brist av material som ledde till ett intresse för konflikten i 

Afghanistan, och har således bidragit till att generera syftet i sig. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att försöka utreda vilka incitament som kan förklara beslutet att 

bidra med trupper till ISAF och därmed medverka i konflikten i Afghanistan. Syftet besvaras 

med hjälp av tre olika perspektiv som förväntas ge olika svar, vilket förhoppningsvis bidrar till 

en mångfacetterad slutsats. Dessa perspektiv är liberalism, realism och konstruktivism. 

 

Analysens själva upplägg utgår då alltså från frågan: 

 

Vilka var de svenska incitamenten bakom 2002 års beslut att bidra med trupper till ISAF och 

därmed medverka i den internationella insatsen i Afghanistan? 

 

1.2 Frågeställningar 
 

För att vidare specificera undersökningens upplägg kommer analysen söka besvara tre stycken 

grundläggande frågor: 

 

Vilka incitament kan ett liberalistiskt perspektiv se som centrala i förklarandet av det svenska 

militära medverkandet i Afghanistankonflikten?  

 

Vilka incitament kan ett realistiskt perspektiv se som centrala i förklarandet av det svenska 

militära medverkandet i Afghanistankonflikten? 

 

Vilka incitament kan ett konstruktivistiskt perspektiv se som centrala i förklarandet av det 

svenska militära medverkandet i Afghanistankonflikten? 

 

1.3 Disposition 

                                                
14 W. Agrell – Ett krig här och nu (2013) s.9. 
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Uppsatsen börjar med kapitel 1. Där följer en introduktion om Sveriges engagemang i 

Afghanistan. Sedan kommer uppsatsens syfte och frågeställningar, vilka sedan avslutas med 

dispositionen. 

 

Efter detta följer kapitel 2. Där beskrivs forskningsdesign, metod och material som har valts för 

uppsatsen samt hur dessa val motiveras. 

 

I kapitel 3 sker sedan en genomgång av de teoretiska perspektiv som har använts i analysen, 

dessa är uppsatsens röda tråd och därför ses det som väsentligt att denna uppsats börjar med en 

teoretisk genomgång. Perspektiven knyts även samman med de kategorier som ska användas i 

analysen. 

 

Efter teori är det sedan dags för kapitel 4, tidigare forskning. Här ligger främsta fokus på 

forskning om konflikten i Afghanistan, och framför allt vilken roll Sverige har haft i 

Afghanistan. Forskare samt deras undersökningar om Sverige i Afghanistan avhandlas här. 

 

I kapitel 5 är det hög tid för själva avhandlingen, där empiri och analys interagerar med 

varandra. Perspektiven som används samt alla underkategorier bearbetas här en efter en. 

 

Uppsatsens avslutas sedan med slutsatsen, kapitel 6. Denna sammanfattar analysen och 

försöker att ge ett resultat till undersökningens syfte. 

 

2. Forskningsdesign 
 

Denna studie är en teorikonsumerande sådan. Det var ett enskilt fall som stod i centrum för 

uppsatsen, vilket sedan beprövades med diverse teorier för att förklara vad som har hänt just i 

detta fall.15 Fallet som är i centrum av studien är Sveriges engagemang i Afghanistan. De 

teorier som användes för att bepröva detta engagemang är liberalism, realism och 

konstruktivism. För att besvara undersökningens syfte genomfördes en kvalitativ textanalys. 

Detta sågs som den bäst lämpade metoden då ett snävt material skulle analyseras på ett 

                                                
15 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson & L. Wängnerud – Metodpraktikan, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 
(2012), s.41. 



 5 
 
 

ingående, studerande vis.16 Uppsatsen är även förklarande då den söker besvara hur olika 

teorier kan leda till olika förklaringar till fallet som står i centrum.17  

 

Det var av avsikt att skilja denna uppsats från diverse tidigare avhandlingar genom själva 

formen och den analytiska strukturen. Likt Allison och Zelikows ”Essence of Decision”18 

angreps området därför ur ren analysform. Med detta menas att de teorier som användes gick 

som en röd tråd igenom hela uppsatsen, och det var även dessa som genererade slutsatsen. 

Uppsatsens fokus ligger på hur olika perspektiv ger olika förklaringar till varför Sverige har 

bidragit med trupper till insatsen i Afghanistan. Förhoppningen var att få en teoretisk mångfald 

i uppsatsen, vilket kunde bidra till en god diskussion om Sveriges engagemang i 

konfliktområdet och hur svensk säkerhetspolitik ser ut idag.  

 

 De teorier som applicerades i uppsatsen är som tidigare nämnt liberalism, realism och 

konstruktivism. Det är tre perspektiv som är väldigt olika varandra vilket befarades leda till 

bättre teoretisk mångfald. Dessa perspektiv avhandlas utförligare under kapitel 3: Teori. 

 

Perspektiven som valdes är i grunden olika och förhoppningen var att de skulle komplettera 

varandra. De antogs även kunna bidra till en mångfacetterad slutsats då de kunde ge väldigt 

olika svar på varför Sverige har engagerat sig i Afghanistan. Detta sågs som nyttigt för 

undersökningen då det kunde ge ett flertal förklaringar av insatsen i Afghanistan, och således 

en rikare analys. Om perspektiv som är mer lika i natur hade valts, befaras det att detta kunde 

ha resulterat i en alltför snäv slutsats med en alltför normativ karaktär. Dock kunde det, likt 

Allison och Zelikow i ”Essence of Decision”,19 valts perspektiv som fokuserar mer på 

beslutsfattande och hur organisationer samt politiker påverkar beslut. Som tidigare nämnt är en 

stor del av det statliga materialet angående Afghanistan sekretessbelagt då det rör sig mycket 

om utrikespolitik. Därav antogs det att sådana perspektiv hade försvårat forskningen på grund 

av materialbrist.  

 

De perspektiv som valdes är även tre av de större perspektiven inom internationella relationer. 

Det är perspektiv som är beprövade och de har även erkända kännetecken som är hjälpsamma 

                                                
16 Ibid, s. 210. 
17 Ibid, s.36. 
18 G. Allison & P. Zelikow – Essence of Decision – Explaining the Cuban Missile Crisis, 2 uppl, London: 
Longman, (1999). 
19 G. Allison & P. Zelikow – Essence of Decision. (1999).	  
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för min analys. Dessa kännetecken bidrog till en ytterligare kategorisering som sker inom dessa 

perspektiv. Detta för att lättare kunna analysera textenheterna. 

 

• Liberalism delades in i (1) Fred som förklaring, (2) Svensk opinion angående 

Afghanistan och (3) Internationellt samarbete.  

 

• Realism delades på liknande vis in i (1) Ett samarbete för egennyttan, (2) Terrorism 

som säkerhetspolitisk hotbild och (3) Kriget i Afghanistan.  

 

• Slutligen så tog konstruktivism upp (1) identitet som en mer generell diskussion. Denna 

kopplades dock samman med övriga perspektiv och kategorier, så som fredsfrämjande 

och internationellt inflytande. 

 

En mer utförlig diskussion kring dessa kategorier och varför de valdes följer i kapitel 3: Teori. 

 

Då avsikten var att genomföra en god undersökning inriktades denna på ett smalt val av 

material då det ansågs gynnsamt för den kvalitativa textanalys som skulle genomföras. Ett 

större material förmodades bidra till lägre kvalitet i undersökningen på grund av den 

begränsade tid som fanns. Dock skulle materialet vara av god kvalitet samt leda till en uppsats 

med hög reliabilitet samt validitet. Det fanns en bra mängd material om Afghanistankonflikten 

ur svensk synpunkt att tillgå, både gällande böcker och artiklar. Då det är en konflikt kantad av 

sekretess och hemligstämpling valde jag att att inte fokusera på regeringsdokument då de 

kunde bli svåra att finna, men även att tyda, under den begränsade tid som fanns. Litteratur om 

svensk säkerhetspolitik, geopolitik och samhällsförändring kom även att analyseras då dessa 

kategorier är centrala i de teorier uppsatsen bygger på. Ytterligare en utgångspunkt i material 

var den litteratur som rör de perspektiv som skulle användas. Att få en förståelse för 

perspektiven var viktig för att på så sätt kunna genomföra en bra analys.  

 

Gällande materialet skedde även en avgränsning i mängd. Att tiden var begränsad resulterade i 

ett fokus på ett fåtal böcker och artiklar. Då en kvalitativ textanalys skulle genomföras sågs 

denna avgränsning som eftersträvansvärd, framför allt då materialet kunde granskas utförligare 

och således ge en bättre grund för analysen.20 För att vidare specificera valet av material 

användes endast sådant material som var relevant för uppsatsen. De böcker och artiklar som 
                                                
20 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson & L. Wängnerud – Metodpraktikan (2012) s.120 
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valdes rör alltså Sveriges militära inblandning i Afghanistan, vilket även var ett 

inklusionskriterium för material till undersökningen. Lika gällde övrigt material som berörde 

de teorier som användes i analysen, svensk säkerhetspolitik och utrikespolitik samt den 

generella bilden av insatsen i Afghanistan. Detta material valdes ut för att bygga en bättre 

grund för själva uppsatsen att stå på. Litteratur om exempelvis säkerhetspolitik och teori var 

viktig för att få ökad förståelse och således kunna genomföra en god analys.  

 

 För att lyckas tillfredsställa undersökningens syfte kom granskning av materialet att ske 

genom att klassificera innehållet i de texter som analyserades. Tankeinnehållet i texterna kom 

alltså att formaliseras i kategorier som var lätta att överblicka. Detta för att logiskt ordna 

argument efter vilken teori de tänktes höra hemma i.21 För att exemplifiera kunde en text som 

innehöll frasen ”från svensk del fanns ett stort intresse i att visa gott exempel för FN:s 

fredsinsatser” komma att klassificeras som en textrad som tydde på liberala incitament, och 

därav markerades den för att sedan användas i den liberala analysdelen. Fraser som klassades 

som liberala markerades med (1), realistiska med (2) och konstruktivistiska med (3). Likaså 

grupperades fraserna utefter vilket specifikt incitament de tydde på. Exempelvis klassades 

citatet ”från svensk del fanns ett stort intresse i att visa gott exempel för FN:s fredsinsatser” 

som (1a). (1) för dess liberala karaktär och (a) för att frasen tydde på fred som incitament. 

Dessa fraser plockades sedan ut ur texterna för att grupperas ihop i ett dokument. Ett enskilt 

dokument innehöll bara fraser som tydde på ett visst perspektiv och en viss kategori, så som 

”Samarbete för egennytta” (2a). De källor som fanns till kategorierna skrevs in bredvid de 

enskilda fraserna. I dessa dokument klassificerades sedan vilka argument som kunde tala för 

eller mot incitamentet, samt vilka slutsatser som kunde dras utifrån den information som 

existerade. Utförligare beskrivning av perspektivens underkategorier avhandlas under rubrik 3: 

Teori. Under sådan typ av analys kan dock vissa texter försummas eller ha olika mening 

beroende på vem som utför analysen. För att undvika detta har, som tidigare nämnt, litteratur 

angående dessa perspektiv studerats utförligt. På så sätt har reliabiliteten ökat. 

 

 

 

 

                                                
21 Ibid s.211 
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3. Teori 
 
Det teoretiska ramverk som denna uppsats bygger på består av tre perspektiv. Dessa är 

liberalism, realism och konstruktivism. Det är dessa perspektiv och kategorierna de delas in i 

som genomsyrar hela uppsatsen och är dess röda tråd. Därav är det av vikt för läsaren att först 

och främst förstå uppsatsens teoretiska utgångspunkt, för att sedan kunna botanisera i 

analysdelen utan några större problem. 

 

3.1 Liberalism 
 
Liberalism är ett klassiskt perspektiv inom internationell politik och härstammar från filosofer 

så som John Locke och John Stuart Mill.22 Det centrala inom liberalismen är dess fokus på den 

autonoma individen. Individen är primär i samhället, statliga myndigheter och organisationer är 

endast något som är artificiellt och skapat. De styr förvisso samhället men individen är fri och 

oberoende. Alla människors rätt till frihet är därför något som är viktigt inom liberalismen. 

Därför bör staten endast finnas till för att garantera fri- och rättigheter så som rätten till liv och 

egendom.23 Dock kan olika vägar tas för att nå dessa mål. Jeremy Bentham förespråkade 

utilitarism, vilket innebar att majoriteten var viktigast. Så länge som en majoritet förespråkade 

ett beslut så skulle detta följas oavsett om det för vissa individer kanske innebar negativa 

konsekvenser.24 John Stuart Mill hävdade däremot att var människa har rätt till att leva sitt eget 

liv efter sina egna principer, och det är statens ansvar att skydda befolkningens rätt till frihet. 

Han menade även att samhället genom staten bör intervenera i de fall där individers friheter 

och rättigheter tar skada.25 Medborgarskapet är alltså en garanti för människor då alla individer 

i samhället får samma frihet och rättvisa jämlikt fördelat.26 

 

Liberalismen betonar frihet, tillväxt och fred som mål vilka kan uppnås genom samarbete.27 

Stater agerar inte utefter sin strävan efter största möjliga makt som det realistiska perspektivet, 

utan snarare utefter statens interna organisering som är ett resultat av konkurrens mellan 

                                                
22 M. Ericson – Liberalism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.51-52.	  
23 S. Buckler – Normative Theory i (D. Marsh & G. Stoker (red) Theory and Methods in Political Science), 3 uppl, 
Hampshire: Palgrave Macmillan, (2010), s.158-159. 
24 Ibid, s.160-161. 
25 Ibid, s.161. 
26 Ibid, s.160-161. 
27 M. Ericson – Liberalism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.51. 
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inomstatliga intressegrupper.28 Det finns även andra aktörer inom den internationella politiken, 

så som internationella organisationer och icke-statliga aktörer av olika slag.29 På grund av detta 

ser liberalismen det som naturligt att stater eftersträvar samarbete och internationell solidaritet 

då världen är uppbyggd på ömsesidigt beroende.30 Liberalismen har en god inställning till 

diplomatiska processer och ser det framför allt som ett verktyg för att nå fred. Demokrati och 

nationellt självbestämmande är också något som betonas som viktigt inom internationella 

relationer. Kollektiv säkerhet och fred bör alltså ur ett liberalistiskt perspektiv nås genom bi- 

eller multilaterala förhandlingar.31 

 

Kärnvärden för liberalismen är fred tillsammans med välfärd och rättvisa. Inom liberalismen 

existerar staten endast på grund av individerna inom den och dess enda syfte är att garantera 

individens frihet.32  

 

Den liberalistiska analysen kommer att fokusera på: 

 

a) Fred som förklaring.  

 

Då fred är en av grundpelarna inom liberalismen33 undersöker den liberala analysen 

fredsfrämjande som ett första incitament till den svenska insatsen i Afghanistan. Fred 

och biståndsformuleringar har varit återkommande argument för Sveriges insats i 

Afghanistan, åtminstone från regeringens håll.34 Ur ett liberalistiskt perspektiv ses 

stater även som strävande efter samma gemensamma mål, en värld präglad av 

ömsesidigt beroende som bygger på samarbete för att uppnå fred och frihet.35 Fred kan 

därav ses som en faktor av stor betydelse för att förklara det svenska beslutet att skicka 

trupper till Afghanistan. 

 

 
                                                
28 Ibid. s.51. 
29 Ibid. s.51-52 
30 Ö. Österud – Statsvetenskap – Introduktion i Politisk Analys 2 uppl. Stockholm: Natur och Kultur, (2002), 
s.371. 
31 Ibid s.277. 
32 Magnus Ericson – Liberalism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.51. 
33 Magnus Ericson – Liberalism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.53. 
34 W. Agrell – Ett krig här och nu (2013) s.79. 
35 C. Wagnsson – A Security Community in the Making? Sweden and NATO post-Libya, European Security, 20:4, 
583-603, (2011) s.587. 
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b) Svensk opinion angående Afghanistan.  

 

Liberalism värnar också om folklig opinion.36 Individen är viktigast37 och det är staters 

interna organisering och konkurrens mellan inhemska grupper som påverkar 

politiken.38 Hur en stat är organiserad internt resulterar alltså i den utrikespolitik som 

förs. Det är individer som röstar fram regeringen och denna skall återspegla 

individernas åsikter. Alltså kan opinion säga något om incitament till insatsen i 

Afghanistan, det kan även vara intressant att analysera hur opinion och insatsen i 

Afghanistan går samman. Fanns det i samhället en vilja till att bidra med trupper till 

ISAF, och hur återspeglar samhällets vilja de beslut som togs? 

 

c) Internationellt samarbete.  

 

Den tredje kategorin som skall undersökas är internationellt samarbete. Till skillnad 

från realism, där det är var stat för sig,39 ser liberalismen världen som en gemenskap 

präglad av internationellt samarbete för att uppnå mål som fred och frihet.40 Ur liberal 

synvinkel skulle alltså ett av de svenska incitamenten till insatsen i Afghanistan kunna 

vara en strävan efter internationell solidaritet och samarbete. Därför är det intressant att 

undersöka hur internationellt samarbete i Afghanistan ser ut, samt om det finns några 

tecken på att detta samarbete är ett incitament till Sveriges insats i landet. 

 

Det finns även fler kategorier som på ett bra sätt beskriver liberalismen, om inte bättre i vissa 

fall. Dock är dessa tre kategorier väldigt klassiskt liberala då de betonar individens inflytande i 

samhället, att fred är ett mål som stater bör sträva efter samt att internationellt samarbete är 

betydelsefullt. När material sågs över inför uppsatsen så var det dessa tre kategorier som gick 

att urskilja som mer betydelsefulla. De återkom frekvent i den litteratur som studerades och de 

tycktes ha en viktig roll i det hela. Därav slopades övriga kategorier, så som exempelvis 

                                                
36 M. Ericson – Liberalism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.53. 
37 C. Wagnsson – A Security Community in the Making? Sweden and NATO post-Libya, European Security, 20:4, 
583-603, (2011) s.587. 
38 M. Ericson – Liberalism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.51. 
39 M. Hall - Realism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.35. 
40 M. Ericson – Liberalism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.53. 
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mänskliga rättigheter vilket från början antogs vara viktigt. De kategorierna var inte lika 

återkommande i den litteratur som studerades. För att kunna genomföra en god analys valdes 

således de kategorier som täcktes av ett mer omfattande material. 

 

3.2 Realism 
 

Realismen har sitt ursprung bland filosofer som medeltidens Machiavelli och antikens 

Thukydides, och har länge varit dominerande inom studiet av internationella relationer.  

Inom realismen ses världen som anarkisk. Det finns alltså ingen övergripande auktoritet inom 

internationella relationer utan var stat är snarare utlämnad till sig själv. På grund av detta 

eftersträvar varje stat makt och inflytande. Konflikt och krig är inget konstigt, utan är snarare 

naturligt då världen präglas av denna misstänksamhet och maktsträvan.41 

 

Men varför strävar stater efter makt? Realismen beskriver detta som ett nästintill naturligt 

behov. Den klassiske filosofen Thomas Hobbes menade att individer var ”vandrande klasar av 

begär eller aptit”42 och det är mycket väl troligt att staten, som individen är självisk i sin 

natur.43 Detta är något som även den klassiske filosofen Machiavelli beskrev så tidigt som på 

medeltiden. Medborgare förbinder sig till staten då den skyddar dessa från den anarki som 

annars skulle råda då människor eftersträvar makt och värnar om egenintresset. Statsledarens 

ansvar är att skydda staten och dess invånare. Ledaren måste även följa de principer som gäller 

för att öka statens makt och invånarnas välstånd. Detta kan endast ske om makthavaren handlar 

utifrån egna intressen.44 Machiavellis klassiska verk ”Fursten”45 bygger på dessa tankar och är 

lika relevant idag som då.46  

 

Det kan även vara så att avsaknaden av anarki och auktoritet leder till en osäker situation. I 

rädslan för att själv bli attackerad bygger stater upp sitt eget försvar. 47 Detta 

säkerhetsdillemma leder till att det råder en stor spänning mellan stater då de kontinuerligt 

                                                
41 M. Hall - Realism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011) s.35. 
42 P. Roberts & P. Sutch – Politiskt Tänkande – En Introduktion, Lund: Studentlitteratur AB, (2007), s.95. 
43 Ö. Österud – Statsvetenskap – Introduktion i Politisk Analys (2002) s.283. 
44 M. Hall - Realism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.36.  
45 N. Machiavelli – Fursten, Stockholm: Natur och Kultur, (2008) 
46 M. Morner – Reflektioner Kring en Nyöversättning av Fursten i (Niccolo Machiavelli – Fursten), Stockholm: 
Natur och Kultur, (2008), s.11-12. 
47 Ö. Österud – Statsvetenskap – Introduktion i Politisk Analys (2002) s.283. 
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rustar upp och förbättrar försvar för att öka sin egen säkerhet, medan det kanske i själva verket 

leder till ökad osäkerhet.48 

 

Realism har under lång tid dominerat säkerhetspolitiken. Militära medel och förhandlingar för 

ökat inflytande har tidigare praktiskt taget styrt säkerhetspolitik, till stor del på grund av att 

makthavare genom säkerhetspolitik vill säkerställa medborgares välbefinnande. Denna 

säkerhet har ofta konstituerats av ett nationellt försvar49 för att säkerställa egenintresse i 

potentiella konflikter eller meningsskiljaktigheter med andra stater. Realismen försvagades 

dock efter det kalla krigets slut då nya teoribildningar, så som liberalism, kom att ta fart. Ändå 

är krigföring lika aktuellt idag, speciellt med tanke på Afghanistan, och realism är således lika 

relevant idag som det tidigare har varit.50 

 

Realismen kommer även den att delas in i tre stycken kategorier för analys. Dessa är: 

 

a) Ett samarbete för egennyttan.  

 

Även om samarbete inte är någon klassisk realistisk idé så är inflytande det. Det kan 

alltså tänkas att Sverige ur ett sådant perspektiv samarbetar med stater som USA då det 

kan leda till ökat inflytande och makt.51 Ur ett realistiskt perspektiv existerar ingen 

naturlig internationell solidaritet. Var stat är utlämnad till sig själv och internationell 

politik präglas av misstänksamhet och konflikt.  Då stater söker makt kan det snarare 

argumenteras för att internationellt samarbete sker för egennyttan. Det kan alltså tänkas 

att Sverige samarbetar med exempelvis NATO och FN i Afghanistan för ett ökat 

inflytande på den internationella arenan, alltså för egen vinnings skull. 

 

b) Terrorism som säkerhetspolitisk hotbild.  

 

Terrorism pekades från början ut som en klar anledning till USA:s angrepp på 

Afghanistan. Är det möjligt att Sverige i realistiskt manér ville avvärja denna hotbild 

                                                
48 M. Hall - Realism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011) s.40. 
49 J. Baylis & J. J. Wirtz – Introduction i (J. Baylis, J.J. Wirtz & C.S. Gray (red.) Strategy in the Contemporary 
World), 3 uppl. New York: Oxford University Press, (2010), s.2-3. 
50 Ibid, s.3, 
51 M. Hall - Realism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.35.	  
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och därför bidrog med trupper till insatsen? Att värna om den egna statens säkerhet är 

en central del av realismen. Terrorism är ett globalt, gränsöverskridande hot vilket kan 

vara riskabelt för Sverige.52 Ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv kan det vara viktigt att 

ta upp kampen mot terrorismen. 

 

c) Kriget i Afghanistan.  

 

Då realism kännetecknas av makt och militär styrka är militära insatser inte något 

underligt.53 Sågs Afghanistan som en möjlighet till att pröva svensk militär, eller 

kanske som ett tillfälle för militären att få ökad erfarenhet? Realism förklarar krig som 

en naturlig orsak av världen vi lever i. Då stater strävar efter absolut makt tenderar 

intressen ofta att krocka och väpnade konflikter är därför frekvent förekommande.  

Sverige kan ur ett sådant perspektiv ha valt att bidra till insatsen i Afghanistan för att 

säkra egenintresset. Att välja kriget för att stabilisera en säkerhetspolitisk hotbild som 

terrorism, för att bättra på sitt inflytande hos andra länder eller för att svenska trupper 

ska få erfarenhet av krig är exempel på detta egenintresse. Då realismen ser krig som 

naturligt kan det därför bidra till att stärka en realistisk slutsats av incitamenten till 

insatsen i Afghanistan. Framför allt då krig enligt liberalismen inte är något som en 

demokratisk stat strävar efter,54 kan denna del av analysen verka som ett motargument 

mot övriga incitament som tidigare har avhandlats. Ytterligare ett exempel av detta är 

den opinion som är emot att svenska soldater skall ta skada i svenska insatser 

utomlands.  Då skador eller dödsfall sannolikt kan inträffa i krig fungerar detta som en 

kritik mot den argumentation om opinion som fördes i den liberala analysdelen. 

 

Även i realismen finns ett antal andra kategorier som kunde valts för den här undersökningen. 

Att dessa specifika kategorier är aktuella i konflikten är det som skiljer dem från övriga 

kategorier som kunde ha valts. I den litteratur som bearbetades inför analysen så gick det att 

urskilja dessa tre kategorier som särskilt betydelsefulla. Det fanns en stor mäng material som 

fokuserade på terrorism som hotbild, samarbete för inflytande samt om de militära insatserna. 

Därav föll valet på dessa kategorier. 

                                                
52 C. Parker - Terrorism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011) s.363-365 
53 M. Hall - Realism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011) s.35. 
54 Ibid. s.35.	  
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3.3 Konstruktivism 
 

Konstruktivism är ett relativt modernt perspektiv och etablerades först på 1990-talet inom 

studiet av internationella relationer. Inom konstruktivismen lägger man fokus på sociala 

konstruktioner så som identitet, kultur, intressen och idéer. De formas och ges olika betydelse 

beroende på vilken kontexten är, de är alltså föränderliga från situation till situation. Aktörer 

har alltså olika identiteter och intressen i olika situationer, vilket är föränderligt över tid.55 

Exempelvis kan det, på ett realistiskt vis, existera anarki inom den internationella politiken 

samtidigt som det inte gör det. Om en stat ser internationell politik som anarkisk så är detta 

statens egen konstruktion av verkligheten.56  

 

Konstruktivism är som sagt ett nyare perspektiv och är inte alls lika förekommande som 

liberalism eller realism i statsvetenskaplig litteratur. En del tycker att konstruktivism är ett 

väldigt diffust perspektiv medan andra undrar om det verkligen finns något som kan kallas för 

konstruktivism.57 Existerar gör den dock och blir allt populärare.58 Inom studiet av 

internationella relationer är oftast konceptet om identitet konstruktivismens kärna59, dock finns 

det inom konstruktivismen flera olika inriktningar som lägger fokus på olika saker. Det finns 

också inriktningar inom konstruktivismen som interagerar med andra perspektiv, så som 

exempelvis konstruktivistisk realism.60  

 

Oavsett inriktning inom konstruktivismen så är identitet en viktig beståndsdel. Historiens gång 

är sammanflätad med konstruktion, så väl som rekonstruktion, av identiteter hos nationer, 

stater, individer eller andra aktörer.61 Dock kan själva innebörden av ordet identitet vara olika 

beroende vilken den konstruktivistiska inriktningen är. I denna uppsats är innebörden av 

                                                
55 J. Eriksson - Konstruktivism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011) s.89. 
56 Ibid. s.94. 
57 K. E. Jörgensen – Four Levels and a Discipline i (K.M. Fierke & K.E. Jörgensen - Constructing International 
Relations – the Next Generation), New York: M. E. Sharpe, Inc. (2001) s. 36. 
58 M. Zehfuss – Constructivism and Identity: A Dangerous Liaison i (S. Guzzini & A. Leander - Constructivism 
and International Relations – Alexander Wendt and his Critics), London: Routledge, (2006), s.93. 
59 Ibid, s.93-94. 
60 K. E. Jörgensen – Four Levels and a Discipline i (K.M. Fierke & K.E. Jörgensen - Constructing International 
Relations – the Next Generation), New York: M. E. Sharpe, Inc. (2001) s. 39. 
61 F. V. Kratochwil – Constructivism as an Approach to Interdisciplinary Study i (K.M. Fierke & K.E. Jörgensen - 
Constructing International Relations – the Next Generation), New York: M. E. Sharpe, Inc. (2001) s. 36. 
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begreppet identitet som följer: föränderliga värderingar, normer och idéer hos individer eller 

stater. Dessa kan påverkas av intresse samt förklara hur en individ eller en stat agerar.62  

 

I den konstruktivistiska analysen är identitet utgångspunkten. Det blir då därför endast en 

kategori. 

 

a) Identitet.   

 

En generell diskussion om svensk identitet. Både hur Sverige ser på sig självt, men även 

hur andra ser på Sverige analyseras här. Detta kopplas samman med möjliga incitament till 

konflikten i Afghanistan. Som tidigare nämnt jämförs det även med tankegångar från 

övriga perspektiv och de underkategorier som där finns.  

 

Efter det kalla krigets slut så skedde stor förändring i svensk utrikespolitik. Sovjetunionen 

upplöstes och var inte längre en del av den säkerhetspolitiska hotbilden. I och med detta 

inleddes en transformering av svensk identitet, framför allt i utrikespolitiken. Sverige gick 

med i EU, påbörjade samarbete med NATO och engagerade sig flitigt i internationella 

insatser.63 Kan identitet förklara Sveriges insats i Afghanistan?  

 

I den konstruktivistiska analysen föll valet på att fokusera på endast kategori. Utgångspunkten 

var dock att ha tre stycken kategorier, likt de övriga perspektiven. När materialet undersöktes 

framgick det dessvärre att identitet var den enda kategori som var tillräckligt återkommande för 

att kunna användas. Det fanns väldigt lite material om övriga kategorier, och det befarades att 

detta kunde leda till en bristfällig analys. Det kändes dock som att konstruktivism var ett 

viktigt perspektiv att ta upp, just för att identitet var så förekommande i materialet. På grund av 

detta togs konstruktivism med i analysen men förändrades. Istället för tre stycken kategorier 

blev det en större kategori som avhandlar identitet, men även hur normer och övriga 

konstruktivistiska tankar relaterar till identitet. Den konstruktivistiska analysen blev även 

kortare än övriga analyser, men den bidrar med väldigt goda slutsatser till varför Sverige har 

engagerat sig i Afghanistan och därför var den viktig behålla.  
                                                
62 B. Locher & E. Prügl – Feminism: Constructivism’s Other Pedigree i (K.M. Fierke & K.E. Jörgensen - 
Constructing International Relations – the Next Generation), New York: M. E. Sharpe, Inc. (2001) s.79. 
63 A. Bjurner– Ett UD-perspektiv på svensk Säkerhetspolitisk Förändring efter det Kalla Krigets Slut i (K. 
Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts Juridik 
AB, (2010), s.43-44. 
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4.0 Tidigare forskning 
 

4.1 Svensk säkerhetspolitik efter kalla kriget 
 
I och med kalla krigets slut försvann den tunga bipolaritet som präglade internationella 

relationer såväl som Sveriges utrikespolitik under den senare halvan av 1900-talet.64 Detta 

resulterade i en globalt ökande liberalism då USA och västmakterna sågs gå segrande ur detta 

kalla krig. Fred, tillväxt och internationellt samarbete är liberala världen vilka kom att prägla 

den nya världsbilden, åtminstone i väst.65 Upplösningen av det forna säkerhetspolitiska hotet 

från öst ledde även till förändringar i svensk utrikespolitik, och allt sedan dess har denna i viss 

mån liberaliserats. Sverige är nu med i EU, har skrivit på solidaritetsförklaringen och genomför 

militära övningar med militäralliansen NATO.66 Sverige har sedan 2002 även fört krig i 

Afghanistan.67  

 

Under 1990-talet började således det svenska försvaret att transformeras.68 Den miljö som post-

kalla kriget konstituerade var väldigt gynnsam för svensk försvarspolitik då det inte längre 

fanns någon riktig hotbild.69 Alltså kunde staten nu slopa det ålderdomliga territoriella 

försvaret för att istället prioritera ett högteknologiskt insatsförsvar som kunde delta i 

internationella insatser.70 Enligt tidigare forskning var detta en förändring som skedde på grund 

av solidaritet. Sverige ökade sitt engagemang i bi- och multilaterala relationer globalt, i Europa 

samt Norden.71 Det har även hävdats att detta har haft en negativ inverkan på relationen mellan 

stat och individ. Civilbefolkningen tycks ej heller sett positivt på transformeringen av 

försvaret.72 Legitimiteten för denna förändring av försvaret kan således ha brustit.73  

                                                
64 M. Ericson – Liberalism i (J. Gustavsson & J. Tallberg (red.) Internationella Relationer), 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur AB, (2011), s.46. 
65 Ibid. s.54-55. 
66 A. Bjurner– Ett UD-perspektiv på svensk Säkerhetspolitisk Förändring efter det Kalla Krigets Slut i (K. 
Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts Juridik 
AB, (2010), s.43-44. 
67 J. Ångström – Försvarsmaktens Internationella Insatser: I den svenska Säkerhetens eller Identitetens Tjänst? I 
(K. Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, (2010), s.181. 
68 M. Peterson - Defense Transformation and Legitimacy in Scandinavia after the Cold War: Theoretical and 
Practical Implications. Armed Forces & Society. 37(4), 701-724. (2011). s.704. 
69 Ibid. s.709. 
70 Ibid s.709. 
71 Ibid. s.710. 
72 Ibid s.713. 
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4.2 Svensk säkerhetspolitik idag 
 
I och med förändringen av svensk säkerhetspolitik såväl som försvar så är målen för svensk 

utrikespolitik idag helt annorlunda än under det kalla kriget. Idag prioriterar Sverige ett 

insatsförsvar snarare än ett invasionsförsvar.74 Målen för försvaret idag är att medverka i 

internationella insatser, kanske framför allt för att värna om fred och säkerhet.75 En ny grund i 

den svenska säkerhetspolitiken är även civil-militär samverkan. Ett utvidgat säkerhetsbegrepp 

har lett till att samverkan mellan dessa två instanser, som traditionellt sett har varit separerade, 

nu är ett mål för att kunna uppnå fred och säkerhet.76  

 

Några av de mest grundläggande värden och intressen som Sverige idag värnar om är:77 

 

• mänskliga fri- och rättigheter 

• demokrati 

• säkerhet 

• frihet 

• fred 

• trygghet 

• välstånd 

 

Det existerar även ett stort fokus på bi- och multilaterala samarbeten. Sverige vill bygga 

säkerhet och skapa fred genom solidariskt arbete med andra länder och organisationer.78 

Sverige engagerar sig kanske framför allt i FN för att sträva efter dessa mål.79 

Försvarsrådsberedningen är även intresserad av att öka det samarbete som sker i FN och 

fördjupa detta, kanske framför allt vad gäller de internationella insatser för fred som FN 

genomför.80 Det sker även samarbete med EU för att främja fred och stabilitet, och 

försvarsrådsberedningen vill att EU:s position som säkerhetspolitisk aktör ska stärkas.81 

                                                                                                                                                     
73 Ibid s.715. 
74 L. Åkerström - Säkerhetspolitik för en ny Tid, Stockholm: PAX förlag Sverige AB, (2008), s.24. 
75 ibid. s.9. 
76 ibid. s.85. 
77 Försvarsdepartementet - Vägval i en Globaliserad Värld (2013), s.216. 
78 ibid. s.216-217. 
79 ibid. s.217. 
80 Ibid. s.217. 
81 Ibid. s.218. 
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Sverige samarbetar även med NATO, till stor del för att bättra på de säkerhetspolitiska 

relationer som finns till de transatlantiska länderna. Sverige är dock inte medlem i NATO.82 

 

Forskare inom det statsvetenskapliga fältet har tidigare problematiserat det bi- och multilaterala 

samarbete som sker från svensk sida.83 Det ses som ett dilemma att Sverige är delaktigt i 

exempelvis FN som värnar om mer liberala värden, medan det även sker ett ökat samarbete 

med NATO som är en mer realistiskt präglad allians.84 

 

Tidigare forskning pekar även på att resursprioriteringen inom försvaret stundtals verkar brista. 

Även fast det hävdas att det civila nu är en prioritet så är biståndet för att förebygga konflikter 

relativt lågt i jämförelse med det svenska försvarets budget. Det finns en risk för att detta kan 

ha en negativ inverkan på det långsiktiga fredsarbetet.85 

 

4.3 Sverige i Afghanistan 
 
Insatsen i Afghanistan tycks vara en omtvistad sådan, likaså vilka incitament som kan tänkas 

ligga bakom insatsen. Formuleringarna från regeringen rörde bland annat fred, bistånd och 

säkerhet86 och målet var att freden skulle vinnas snarare än kriget.87 Inom forskarvärlden 

existerar det dock ett flertal olika förklaringar och åsikter angående Sveriges insats i 

Afghanistan. 

 

Agrell anser i sin forskning att det var en konflikt som inte kunde kontrolleras. Det var inte 

någon insats det var tal om utan snarare beväpnat krig.88 Det fanns vissa drag av manipulation i 

svenskt beslutsfattande men även kanske en osäkerhet då politiker inte alltid förstod sig på vad 

det handlade om,89 när riksdagen beslutade att bidra till insatsen i Afghanistan var osäkerheten 

stor angående dess syfte.90 

 

                                                
82 Ibid. s.218-219.	  
83 C. Wagnsson – A Security Community in the Making? Sweden and NATO post-Libya, European Security, 20:4, 
583-603, (2011), s.586. 
84 Ibid. s.586-587. 
85 L. Åkerström - Säkerhetspolitik för en ny Tid, Stockholm: PAX förlag Sverige AB, (2008), s.93. 
86 W. Agrell – Ett krig här och nu, (2013), s.79. 
87 L. Åkerström - Säkerhetspolitik för en ny Tid, Stockholm: PAX förlag Sverige AB, (2008) s.81. 
88 W. Agrell – Ett krig här och nu, (2013), s.8. 
89 Ibid. s.332. 
90 Ibid s.78-80. 
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Även Liljestrand håller en kritisk ton angående Sveriges medverkan i ISAF och Afghanistan. 

Sverige planerade insatsen i hemlighet91, och detta skedde redan innan någon FN sanktion hade 

givits.92 Det tycks alltså att Liljestrand ser viljan till ökat samarbete med USA och NATO som 

mål till insatsen.93 Sverige för även krig i Afghanistan vilket enligt Liljestrand tyder på ett 

skifte från fredspolitik till krigspolitik från Sveriges sida.94 Kriget i Afghanistan har även 

medfört stora kostnader för Sverige, politiskt såväl som ekonomiskt.95 

 

SOM-institutets undersökningar kan tyckas besitta större reliabilitet jämfört med diverse 

tidigare nämnd forskning, som är av mer normativ karaktär. Angående svenskars inställning till 

NATO så var opinionsbalansen negativ mellan åren 1994-2007.96 Det tycks alltså ha funnits ett 

flertal motståndare till svenskt medlemskap i NATO, däremot säger detta inte tillräckligt om 

svenskars inställning till det samarbete som har skett med NATO i Afghanistan. Däremot 

hamnade opinionsbalansen angående åsikter om att avbryta Sveriges militära insats i 

Afghanistan på en negativ opinionsbalans. Detta var år 2007.97 Bjereld menar även att insatsen 

i Afghanistan är en kontroversiell fråga rent politiskt.98 Opinionsbalansen angående åsikter om 

förslaget att avbryta Sveriges militära insats i Afghanistan förändras dock år 2009, vilket Ydén 

och Berndtson redovisar utifrån SOM-institutets undersökningar.99 Opinionsbalansen fortsätter 

efter samma trend även följande år och är positiva från 2009 till 2012.100 År 2012 uppmäts 

även det högsta värdet i opinion.101 Slutsatserna som Ydén och Berndtson drog av detta är att 

insatsen kanske inte accepterades som en fredsinsats då rapporteringar om krig ökade.102 De 

påpekar även att målen kan ha varit att göra skillnad för Afghanistans invånare men även att 

medverka i en militär insats tillsammans med andra länder.103 De hävdar även att insatsen i 

Afghanistan har försäkrat Sverige om en plats i ett strukturerat samarbete mellan EU- och 

NATO-medlemmar.104 

 

                                                
91 L.G. Liljestrand – Sverige i krig igen – Vägen in i Afghanistankriget (2012), s.9.	  
92 Ibid. s.10. 
93 Ibid. s.7-12. 
94 Ibid. s.43. 
95 Ibid. s.43. 
96 U. Bjereld – NATO-medlemskap och Svensk Militär Närvaro i Afghanistan. (2007), s.486. 
97 Ibid. s.488. 
98 Ibid. s.485. 
99 K. Ydén & J. Berndtsson - Efter Afghanistan? Försvaret, Kriget och Svenskarna. (2013), s.625. 
100 Ibid. s.625. 
101 Ibid. s.625. 
102 Ibid. s.625. 
103 Ibid. s.617. 
104 Ibid. s.617.	  
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Som synes är det alltså en debatt präglad av en mängd olika åsikter. Syftet med denna uppsats 

var att dra egna slutsatser utifrån den tidigare forskning som finns. Istället för att ha en 

normativ ansats eller endast ta upp enstaka incitament som anledning till insatsen i Afghanistan 

skedde en analys som var mer multiteorietisk. Uppsatsämnet angreps med tre vitt skilda 

perspektiv vilka gav olika förklaringar till insatsen. Således skiljer sig slutsatsen från den 

tidigare forskning som bearbetades. 

 

5. Analys 
 

5.1 Liberalt perspektiv 

5.1.1 Fred som förklaring 
 

Post-kalla kriget kan ha varit gynnsam för Sverige rent politiskt. Ett nytt geopolitiskt läge har 

för svensk del lett till ett skifte från storskaligt nationellt försvar till ökat fokus på 

internationella insatser i liberal anda, Afghanistan är ett exempel på detta.105 I och med den nya 

säkerhetspolitiken har beslutsfattare i Sverige hävdat att insatser för fred runt om i världen är 

något som bör prioriteras. Redan i 1995 års försvarsproposition menar regeringen att ”Det 

ligger i Sveriges intresse att konkret bidra till fred och säkerhet genom att med totalförsvarets 

resurser, både militära och civila, medverka i internationellt fredsfrämjande och humanitära 

insatser”.106 Fredstanken tycks given, men att regeringen nämner intresse och säkerhetspolitik 

pekar även mot realistiska tankegångar. 2008 ger regeringen ut skrivelsen ”Nationell strategi 

för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet”. En del utav 

denna strategi består i att svenska insatsers syfte är ”att värna och främja övergripande 

intressen såsom en världsordning, med sin grund i folkrätten, för att uppnå fred, frihet och 

försoning”.107 Fred är alltså en viktig beståndsdel i svensk säkerhetspolitik, vilket ytterligare 

betonas i försvarsdepartementets publikation ”Vägval i en Globaliserad Värld”.108 Där påpekas 

att även det svenska arbetet i FN sker för fred, säkerhet och utveckling, och 

försvarsberedningen ”anser att Sverige ska fördjupa och förstärka FN:s förmåga genom ökat 

                                                
105 M. Peterson - Defense Transformation and Legitimacy in Scandinavia after the Cold War: Theoretical and 
Practical Implications, Armed Forces and Society, 37(4), s.701-724, (2011) s. 709. 
106 J. Ångström – Försvarsmaktens Internationella Insatser: I den svenska Säkerhetens eller Identitetens Tjänst? I 
(K. Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, (2010), s.180. 
107 Ibid. s.181. 
108 Försvarsdepartementet - Vägval i en Globaliserad Värld, (2013), s.215-216. 
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svenskt deltagande i de FN-ledda fredsfrämjande insatserna”.109 Utifrån dessa fakta verkar det 

alltså som att fredssträvan är en naturlig anledning till de svenska truppernas närvaro i 

Afghanistan. 

 

Mer specifikt så har det myntats att freden bör vinnas, snarare än kriget.110 Insatsen i 

Afghanistan var en fredsinsats111 och denna fred skulle vinnas genom att skapa stabilitet och 

lokalt ägandeskap i landet. Ett fast ägandeskap brukar oftast eftersträvas för fred, detta för att 

det underlättar relationerna mellan lokala och internationella aktörer.112 I Afghanistan var detta 

grundtanken. Lokalt ägandeskap för stabilitet. Efter ett tag uppdagades det dock att 

Afghanistans president, Karzai, var alltför svag. Därav blev det istället för lokalt ägandeskap 

en intervention från de internationella aktörerna. Därmed tog dessa kontroll över ägandeskapet, 

speciellt i de regioner där det ansågs extra nödvändigt.113 Planen var dock att successivt lämna 

över ledarskapet till de Afghanska myndigheterna, först var det dock nödvändigt att öka dessa 

myndigheters styrka och stabilitet. På så vis skulle fred uppnås.114 Stabilitet för fred är även ett 

uttalat mål från svenskt håll.115 I den första strategin som svenska myndigheter utformade för 

insatsen i Afghanistan år 2002 ligger ett stort fokus på en stabil utveckling i Afghanistan. 

Grundläggande samhälleliga institutioner och övrig infrastruktur sågs som nödvändig att stödja 

för fred och demokrati.116 Även i en proposition från regeringen år 2005 nämns det att antalet 

soldater skulle ökas i landet, från ca 150 till ca 400. Målet med dessa förband var att förhindra 

instabilitet.117  

 

Som synes finns en rad argument för att insatsen i Afghanistan har skett utifrån ett perspektiv 

om fred, åtminstone från svenskt håll. Dock finns det även mycket som pekar emot dessa 

argument om fred. Denna kritik finns framför allt att hämta inom övriga analysdelar, men viss 

kritik kommer även att återges här.  

                                                
109 Ibid. s.217. 
110 L. Åkerström - Säkerhetspolitik för en ny Tid, Stockholm: PAX förlag Sverige AB, (2008) s.81.	  
111 W. Agrell – Ett krig här och nu (2013) s.7. 
112 A. K. Jarstad & L. Olsson - Hybrid Peace Ownership in Afghanistan: International Perspectives of Who Owns 
What and When, Global Governance 18, 105-119, (2012) s.105. 
113 Ibid. s.107. 
114 L. Karlborg– International Quest for Local Legitimacy in Afghanistan: A Tower of Babel? Small Wars & 
Insurgencies, 24:2, 349-361, (2013), s.359. 
115 C. Wagnsson – A Security Community in the Making? Sweden and NATO post-Libya, European Security, 20:4, 
583-603, (2011) s.587. 
116 W. Agrell – Ett krig här och nu (2013) s.157 
117 Jan Ångström – Försvarsmaktens Internationella Insatser: I den svenska Säkerhetens eller Identitetens Tjänst? 
I (K. Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, (2010), s.181. 
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Framför allt riktar sig kritiker mot begreppet fred som ett mål för insatsen i Afghanistan då det 

ses som allt för optimistiskt. Målen för insatsen har varit allt för ambitiösa, speciellt med 

hänsyn till storleken på det manskap som har skickats dit.118 Även den stabilitet som 

eftersträvades i landet uteblev till stora delar då Afghanska krigsherrar installerade sig som 

guvernörer, polischefer och annat med sin legitimitet stärkt av de trupper de förde befäl 

över.119 Tron på ett demokratiskt Afghanistan sågs år 2004 som överoptimistiskt.120  

 

Andra kritiker hävdar bestämt att insatsen i Afghanistan har varit fel från första början. Istället 

för att bidra med trupper till insatsen skulle det från svensk sida ha satsats på att främja samtal 

och förhandlingar, för att på så sätt nå en fredlig lösning av situationen. I och med kriget i 

Afghanistan ses det som att Sverige har övergivit sin traditionella fredslinje.121 Det hävdas 

även att Sverige har fört en väldig massa tal om bistånd och fokus på fred, men snarare 

föredragit att öka trupper istället för ökad satsning på bistånd.122  

 

5.1.2 Svensk opinion angående Afghanistan 
 

Beslutet från riksdagen var till en början entydigt. Besluten om svensk trupp till Afghanistan 

stöddes av alla partier både år 2002 och 2003.123 Sedan 2004 har dock vänsterpartiet röstat 

emot förslag om trupper till Afghanistan eller helt enkelt avstått från röstning över huvud taget. 

Sverigedemokraterna röstade emot år 2010 och år 2011 lade de ner sina röster. 2010 fick de 

rödgröna dock gehör för sitt förslag att fasa ut insatsen i Afghanistan till år 2013, med sig hade 

de även Sverigedemokraterna vilket resulterade i en majoritet för förslaget. Dock försvårades 

detta efter riksdagsvalet 2010 då de rödgröna stod som förlorare och samarbetet bröts.124 I 

övrigt har det dock funnits ett starkt stöd för insatsen i riksdagen och en klar majoritet har stått 

                                                
118 Ibid. s. 185. 
119 W. Agrell – Ett krig här och nu (2013) s.105.	  
120 Ibid. s.106. 
121 Thage G. Peterson – Förord i (L.G. Liljestrand – Sverige i krig igen, Vägen in i Afghanistankriget), Skarpnäck: 
Föreningen Afghanistansolidaritet (2012), s.4. 
122 L.G. Liljestrand – Sverige i krig igen – Vägen in i Afghanistankriget (2012) s.28. 
123 Ibid. s.17. 
124 The Economist Intelligence Unit Limited 2010 – Country Report December 2010 - Monthly review: December 
2010 (2010) s.10. 
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bakom förslag om fortsatt medverkan i ISAF.125 Dock har insatsen blivit ett kontroversiellt 

ämne och ifrågasätts från flera håll i riksdagen.126 

 

Även om riksdagen var enig vid det ursprungliga beslutet 2002 så var samhällsopinionen mer 

reserverad, dock var även den för insatsen i Afghanistan.127 I undersökningen ”Åsikt om 

Sveriges deltagande i FN:s militära insats i Afghanistan, efter kön, ålder och partisympati”128 

redovisar Bjereld att opinionen svänger något vid år 2007. Vid frågan om förslaget att avbryta 

Sveriges deltagande i FN:s militära insats i Afghanistan svarade 32 procent att det var ett bra 

förslag, 32 procent svarar ”varken eller” och 35 procent svarar att det var ett dåligt förslag. Det 

fanns då alltså en fortsatt majoritet i samhällsopinionen som ställde sig positiva till insatsen i 

Afghanistan.129 Dock var det en väldigt jämn nivå mellan åsikterna, och det är värt att lägga 

märke till de hela 32 procent som svarade varken eller.  

 

I artikeln ”Efter Afghanistan? Försvaret, kriget och svenskarna”130 slår Ydén och Berndtson 

fast att det i Sverige fanns ett starkt stöd för försvarets fredsbevarande och humanitära insatser. 

Detta stöd existerade över partigränser och var oberoende av kön. Dock tyckte samma opinion 

att dessa internationella insatser inte hade något värde om de riskerade svenska soldaters liv.131  

 

År 2009 vände trenden. Opinionsbalansen hamnade då på hela +10 angående ”Åsikter om 

förslaget att avbryta Sveriges deltagande i den militära insatsen i Afghanistan”.132 42 procent 

tyckte där att förslaget var bra, medan 26 procent tyckte varken eller och 32 procent tyckte att 

det var ett dåligt förslag. Opinionen för följande år fortsatte efter samma trend. År 2012 var 

opinionsbalansen uppe i hela + 20. 45 procent tyckte att förslaget var bra medan 30 tyckte 

”varken eller” och 25 tyckte att förslaget var dåligt.133 

 

Kort sagt kan det alltså konstateras att opinionen till en början överensstämde med regeringens 

beslut. Samhällsopinionen såg positivt på beslutet att bidra med svenska trupper till ISAF-

insatsen. Detta skulle ju alltså kunna peka på ett liberalt tänk om att statens interna påverkar 

                                                
125 L.G. Liljestrand – Sverige i krig igen – Vägen in i Afghanistankriget (2012) s.17. 
126 U. Bjereld – NATO-medlemskap och Svensk Militär Närvaro i Afghanistan, (2007), s.485. 
127 The Economist Intelligence Unit Limited 2002 - Country Report May 2002 - Outlook for 2002-03 (2002) s.1. 
128 U. Bjereld – NATO-medlemskap och Svensk Militär Närvaro i Afghanistan, (2007). 	  
129 U. Bjereld – NATO-medlemskap och Svensk Militär Närvaro i Afghanistan (2007) s.488. 
130 K. Ydén & J. Berndtson - Efter Afghanistan? Försvaret, Kriget och Svenskarna (2013). 
131 Ibid. s.623. 
132 Ibid. s.625. 
133 Ibid. s.625.	  



 24 
 
 

dess externa. Men den svängning i opinion som ägde rum runt 2008-2009 pekar på motsatsen. 

En majoritet av opinionen tyckte då det är ett bra förslag att avbryta insatsen i Afghanistan och 

opinionen har fortsatt att ha den trenden sedan dess. Ändå har regeringen under flera år fortsatt 

med insatsen i Afghanistan oavsett stöd av opinion. Dock kan det spekuleras i att detta inte är 

någon fråga som ligger högt upp på dagordningen varken hos invånare eller beslutsfattare. 

Regeringen fick fortsatt förtroende år 2010 trots missnöje angående den militära insatsen, 

vilket kanske kan tyda på ett samhälle som är tämligen likgiltigt i syn vad gäller Sveriges vara 

eller icke vara i Afghanistan.  

 

Detta betyder dock inte att staten inte bryr sig om att ha en opinion bakom sig. Under insatsen i 

Afghanistan har det vidtagits åtgärder för att säkra ett stöd från samhällsopinionen. I 

”Säkerhetspolitik för en ny tid”134 påpekar Åkerström detta. ”I dag kan svenska soldater ses 

bygga brunnar och ge bort böcker till lokala skolor. I de fallen handlar det inte om bistånd 

utan att vinna stöd för den militära insatsen”.135 

 

 Den 7:e februari 2010 skedde största svenska förlusten i Afghanistan sedan år 2005. Under 

”skotten i sandslottet” blev en svensk skyttepluton angripen ur bakhåll under ett rutinmässigt 

patrulluppdrag. En ensam attentatsman öppnade eld mot plutonen och svenskar stupade, 

tillsammans med denne attentatsman.136 Det var en tragedi och samtidigt rubricerade 

tidningarna att svenskarna dog för freden, de var hjältar.137 Informationen om vad som 

egentligen hade hänt verkade dock vara bristfällig och det som återgavs i tidningarna verkade i 

vissa fall vara felaktigt.138 Denna rubricering var ingen åtgärd från statligt håll utan snarare var 

det medierna som målade upp denna bild av händelsen, likt Agrell beskriver i ”Ett krig här och 

nu” verkade det dock som att allmänheten i och med detta fick en ökad förståelse av vad 

Sveriges insats i Afghanistan innebar samt att detta kunde vara positivt.139 

 

Opinionen kan tyckas vara en viktig beståndsdel när det kommer till insatsen i Afghanistan. I 

liberal mening verkar det alltså som att opinion kan ha varit ett incitament till själva insatsen, 

speciellt i och med att en majoritet var för en insats i Afghanistan när det första beslutet togs år 

                                                
134 L. Åkerström - Säkerhetspolitik för en ny Tid, (2008).  
135 Ibid. s.81. 
136 W. Agrell – Ett krig här och nu (2013), s.236-241. 
137 Ibid. s.241. 
138 Ibid. s.242. 
139 Ibid. s.241.	  
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2002.140 Dock har opinionen skiftat över tid, till det motsatta. Sedan 2008-09 har det inte 

funnits något stöd för fortsatt krig, ändå har det inte skett någon större förändring vad gäller 

själva insatsen141, det verkar inte heller vara så att allmänheten har prioriterat denna fråga då 

insatsen har fortsatt. Dock kan det tyckas att staten har brytt sig om att ha allmänhetens stöd 

vad gäller Afghanistan, även om Sverige trots dåliga opinionssiffror från 2008-09 valde att 

fortsätta sitt bidrag till ISAF-insatsen. 

 

5.1.3 Internationellt samarbete 
 
”Det var inte bara den känslomässiga solidariteten, vi tänkte i termer av kollektiv säkerhet: en 

för alla, alla för en. Man föreställde sig att vilket land som helst skulle kunna bli attackerat av 

al-Qaida”.142 Den solidaritet och gemenskap som tidigare försvarsminister Björn von Sydow 

nämner tycks vara ett mål för Sveriges relationer till omvärlden. Bi- och multilaterala 

relationer är en stor del av utrikespolitiken och det ligger i Sveriges intresse att sträva efter ett 

internationellt samarbete då detta ses som bäst lämpat för att hantera diverse globala 

utmaningar.143 Dock kan det ju även tyckas att detta citat relaterar väl till realismen, speciellt 

med tanke på den kollektiva säkerhet som nämns. 

 

Relationen till FN är av stor vikt för Sverige. I regeringsdokumentet ”Vägval i en globaliserad 

värld”144 är detta något som tydligt kan ses: ”Försvarsberedningen anser att Sverige ska 

fördjupa och förstärka FN:s förmåga genom ökat svenskt deltagande i de FN-ledda 

fredsfrämjande insatserna”.145 Det verkar som att Sverige i och med ISAF-insatsen i 

Afghanistan har gjort just detta. ISAF är en säkerhetsstyrka som tillsattes i Afghanistan på FN-

mandat. Dock var det inte helt och hållet en FN-insats då ISAF även står under det 

amerikanska CENTCOM.146 Målet med styrkan var att ”stödja de afghanska myndigheterna 

med säkerhetsarrangemang”.147 Dock fanns det i början en viss osäkerhet angående ISAF från 

svensk sida. Det tycktes oklart om det var en amerikansk insats, en FN-ledd sådan eller någon 

                                                
140	  The Economist Intelligence Unit Limited 2002 - Country Report May 2002 - Outlook for 2002-03 (2002) s.1.	  
141	  K.	  Ydén	  &	  J.	  Berndtson	  -‐	  Efter	  Afghanistan?	  Försvaret,	  Kriget	  och	  Svenskarna	  (2013),	  s.625.	  
142 W. Agrell – Ett krig här och nu (2013) s.8-9. 
143 Försvarsdepartementet - Vägval i en Globaliserad Värld (2013), s.217. 
144 Ibid. 
145 Ibid. s.217. 
146 Ibid. s.75-85. 
147 Ibid. s.79. 
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annan slags internationell insats.148 Det existerade även en oklarhet i vilken karaktär den 

svenska truppen skulle ha.149 Det är alltså svårt att ur ett liberalistiskt perspektiv hävda att det 

svenska initiativet till medverkan i ISAF skedde på grund av solidaritet till FN, på grund av att 

situationen var högst oklar och myndigheter var osäkra på insatsens karaktär. Då ISAF inte 

heller är helt FN-ledd så är det svårt att säga att det svenska bidraget till styrkan är ett resultat 

av önskat samarbete med FN.150  

 

ISAF stod alltså under FN mandat men var i praktiken ledd av försvarsalliansen NATO.151 Det 

började som en FN-insats men år 2003 förhandlade försvarsalliansen till sig huvudansvaret 

över insatsen. I och med detta blev insatsen NATO:s första utanför Europas gränser.152 Stora 

delar av de trupper som användes i insatsen stod NATO-medlemmar för och de länder som 

kom att ha huvudansvaret för operationen var även medlemmar i försvarsalliansen, så som 

Storbritannien, Turkiet och Tyskland.153 Sverige och Finland ingick inte i alliansen, men 

medverkade däremot i NATO:s ”Partnerskap för fred”. Agrell nämner i ”Ett krig här och 

nu”154 att insatsen från Sveriges sida närmast var en symbolisk sådan.155 Det kan alltså 

spekuleras i om landet, ur en liberal synvinkel, ämnade förbättra sitt förhållande till 

försvarsalliansen och de länder som deltog i insatsen. I och med att Sverige valde att stationera 

sina trupper i norra Afghanistan tilläts USA och Storbritannien att fokusera på den södra delen 

av landet, där det var betydligt mer våldsamt.156 Det hävdas även att Sverige redan är med i 

NATO på grund av dess vilja att stödja alliansens insatser överlag.157 I detta fall verkar det 

alltså som att fanns en vilja till ökat internationellt samarbete.  

 

Ökat deltagande i bilaterala relationer har även tagit plats utanför FN och NATO. Framförallt 

med det nordiska grannlandet Norge där ett nära samarbete har skett, framförallt mellan 

trupperna i Afghanistan.158 Även samarbete har skett med Ryssland då Sverige har haft 
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tillstånd att använda landets järnvägar för att frakta militärt material till insatsen i 

Afghanistan.159 

 

Oavsett hur en ser på Afghanistankonflikten så tycks det vara så att insatsen präglades av 

internationell solidaritet. Agrell beskriver det som en enighet bakom formeln ”in tillsammans, 

ut tillsammans”160 och ur detta hänseende verkar det som att insatsen i Afghanistan en lyckad 

sådan. Länder har i konflikten slutit upp för att utkämpa denna tillsammans, och detta är något 

som har skett felfritt rent samarbetsmässigt.161 

 

Det tycks alltså att Sverige i och med insatsen i Afghanistan har visat en ökad vilja till 

internationellt samarbete, och själva samarbetet i sig kan mycket väl ha varit ett mål för 

insatsen. Sveriges engagemang i Afghanistan kan ha skett på basis av internationell solidaritet 

då staten ser bi- och multilaterala relationer som nödvändiga för att skapa ett säkert 

samhälle.162 Att förbättra relationer till FN, NATO och diverse andra aktörer har tidigare 

formulerats som mål för svensk utrikespolitik.163 Insatsen i Afghanistan tycks bekräfta att 

Sverige vill uppfylla dessa mål i praktiken.  

 

5.2 Realistiskt perspektiv 
 

5.2.1 Ett samarbete för egennyttan 
 

”Försvaret ville öva sig i strid och politikerna ville ligga bra till i Washington” är ett citat som 

säger det mesta om situationen i Afghanistan, ur ett realistiskt perspektiv det vill säga.164 

Framför allt så har Sverige utkämpat kriget i Afghanistan vid både NATO:s och FN:s sida för 

att visa upp sig som en viktig medspelare, och även för att öka Sveriges trovärdighet.165 Ur ett 

realistiskt perspektiv kan det tyckas att Sverige vill öka sitt inflytande genom att hålla god 

relation till USA, NATO och FN. Dock är detta något som sällan hörs från politiker. Kanske 

för att människor inte är så vana vid att höra att Sverige krigar för egen vinnings skull, snarare 

                                                
159 Interfax – Russia, Sweden sign Afghan transit agreement. Military News Agency; 10/12/2011, p1-1, 1p, 
(2011), s. 1-2. 
160 W. Agrell – Ett krig här och nu (2013) s.304. 
161 Ibid. s.304. 
162 C. Wagnsson - A Security Community in the Making? Sweden and NATO post-Libya (2011) s.595. 
163 Försvarsdepartementet - Vägval i en Globaliserad Värld (2013) s.75-76, 217.	  
164 L.G. Liljestrand – Sverige i krig igen – Vägen in i Afghanistankriget (2012) s.8. 
165 Ibid. s.42. 
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än ur ren osjälviskhet för att främja fred och människors rättigheter.166 Även överbefälhavaren 

General Håkan Syrén har påpekat att svenska insatsers primära mål inte längre är att generera 

svensk säkerhet. Sveriges långsiktiga intressen främjas istället då staten genom samarbete och 

inflytande får en god relation till länder och organisationer.167 Detta är en slags 

återförsäkringspolitik. Om Sverige stödjer exempelvis USA:s insats i Afghanistan räknar staten 

med något slags stöd från USA i framtiden.168 I svensk utrikespolitik finns en stor vilja till att 

stärka den säkerhetspolitiska gemenskapen. Framför allt står ökade relationer till FN, NATO, 

EU och Sveriges närområde i fokus.169 Även relationen till Norge har stärkts genom insatsen i 

Afghanistan. Detta samarbete ses också som opportunistiskt då det kan generera effektivare 

produktion av militärt materiell.170 

 

Det kanske även är relevant att försöka stärka den svenska identiteten om ökat inflytande står i 

fokus. Likt Bjurner uttrycker ”ansågs det särskilt betydelsefullt att undvika att betraktas som 

ett ”B-lag” i säkerhets och försvarspolitiska sammanhang”.171 Därav sågs det som viktigt att 

stärka positionen på den internationella arenan och framföra sig som en reliabel stat med god 

militär förmåga, en stat som var att lita på.172 Sverige har, genom insatsen i Afghanistan, tagit 

sin plats inom en europeisk och möjligtvis mer global säkerhetsstruktur tillsammans med 

NATO- och EU-medlemmar.173 Det kan alltså argumenteras för att Afghanistan sågs som en 

möjlighet till att bättra på den svenska identiteten, för att kunna ta denna plats.  

 

Det sägs ofta att Sverige är NATO:s sjuttonde medlemsland.174 Även om Sverige inte har 

något medlemskap så sker ett tätt samarbete med alliansen, Sverige är även delaktigt i NATO:s 

”Partnerskap för fred” och har agerat tillsammans med alliansen i ett flertal situationer. Det kan 

även argumenteras för att Sverige i praktiken redan är med i NATO. Möjligtvis inte som 

medlem av alliansen, utan snarare som medlem utav den säkerhetsgemenskap som NATO 
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är.175 Detta samarbete kan ses ur realistisk synvinkel då NATO primärt är en allians för 

gemensam säkerhet, snarare än fred och mänskliga rättigheter.176 Då Sverige redan har ett gott 

samarbete med EU och FN som värnar om mer liberala värden177 kan det tyckas att ett 

samarbete med NATO sker för egennyttans skull, genom samarbete med alliansen så skaffar 

Sverige sig återförsäkring inför framtiden.178 

 

Till skillnad från liberala argument om internationell solidaritet ligger fokus i detta avsnitt på 

hur värnandet om egennyttan tycks driva Sverige till internationellt samarbete och insatsen i 

Afghanistan. Målen med detta tycks ur realistisk synpunkt vara ökat inflytande hos stora 

aktörer, kanske framför allt USA och NATO men även FN och EU.179 Att agera tillsammans 

med, och stödja dessa länder gynnar förhoppningsvis Sverige i det långa loppet.180  

 

5.2.2 Terrorism som säkerhetspolitisk hotbild 
 

Regeringen har tidigare angett bekämpning av terrorism som ett av målen för insatsen i 

Afghanistan, det är alltså ett uttalat incitament.181 Själva meningen med insatsen från första 

början var att avsätta al-Qaida och sätta punkt på dess styre av landet. Detta skulle resultera i 

en stor vinst i kriget mot terrorismen.182 Även om USA tog initiativet så följde en rad länder 

efter, även Sverige. USA:s ambassadör i Sverige sade år 2011 att ”… Sverige har svarat upp 

mot de globala säkerhetsutmaningarna i vår tid och gått samman med Förenta Staterna och 

andra länder som en aktiv deltagare i internationella säkerhetsoperationer. Till exempel deltar 

Sverige i NATO-operationerna i Afghanistan och Libyen… Amerika och Sverige är 

beslutsamma att bekämpa terrorism och hindra dess våldsamma extremism”.183 Det ses alltså 

som självklart, även från Amerikanskt håll, att Sverige bidrog med trupper till Afghanistan för 

att kunna bekämpa terrorism sida vid sida med USA. 
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Det är dock viktigt att tillägga det faktum att bekämpningen av terrorism först och främst ses 

som nyttigt för Sverige och dess säkerhet. I en regeringsproposition om ökat truppbidrag från 

år 2005 pekar regeringen på detta. Där står att syftet med denna ökning är att bidra till en ökad 

säkerhet i Afghanistan och få bukt med den instabila situation som där råder, detta är speciellt 

viktigt då ett osäkert läge i landet även har sina följder för Sverige. Det är alltså svensk 

säkerhet som står i centrum.184 Faktum är att försvarsminister Tolgfors tidigare har målat upp 

en säkerhetspolitik som i grunden är relativt realistisk. Han utesluter att någon form av militär 

attack skall ske mot Sverige under de närmaste åren, men han exkluderar samtidigt inte att 

någon form av intressekonflikt eller olycka kan hända. Det närområdesperspektiv som minister 

Tolgfors har beskrivit är även geopolitiskt och samtidigt realistiskt då det präglas av svenska 

intressen.185 

 

Förhoppningarna om en snabb seger i Afghanistan blev inte långvariga. Det har blivit ett långt, 

utdraget och resurskrävande krig. I och med USA:s ändring av prioriteringar blev det dock 

klart att insatsen i Afghanistan skulle få ett slut. År 2014 ska ISAF dras tillbaka, detta utan att 

terrorismen är besegrad.186 Att bekämpa terrorism är ett av incitamenten till Sveriges insats i 

Afghanistan.187 Dock var det ett mål som tycks ha misslyckats. Det skulle kunna argumenteras 

kring huruvida bekämpning av terrorism verkligen är något som är specifikt för just realismen. 

Det kan dock hävdas att detta beror på vilka incitamenten med den terroristbekämpning som 

sker är. I det här fallet har det argumenterats för att det till störst del är realistiskt, detta för att 

den mest frekventa anledningen till terroristbekämpningen anges vara Sveriges säkerhet.188 

 

Terrorism har heller inte varit så omtalad i debatten om Afghanistan och mängden material 

som avhandlar denna punkt går ej att jämföra med delar av analysen. Detta skulle kunna tyda 

på att bekämpning av terrorism, trots att det är ett uttalat incitament, inte har varit det primära 

målet med insatsen i Afghanistan. 
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5.2.3 Det svenska kriget i Afghanistan  
 

För Sverige krig i Afghanistan? I ”Sverige i Krig Igen” menar förre försvarsministern Thage G. 

Peterson att svaret till denna fråga är självklart. Sverige för inte bara krig, utan har även blivit 

”en nation som dödar människor i ett annat land”.189 Det kan även vara så att krig inte var 

något mål från insatsens början, utan istället är en orsak av att insatsen har ökat och 

intensifierats över tid.190 Något som pekar mot detta är uttalanden från tidigare överbefälhavare 

Johan Hederstedt, som menar att stridserfarenhet önskades.191  

 

År 2003 tog NATO ansvaret över ISAF-insatsen i Afghanistan, därmed stod alltså svenska 

trupper under NATO192, en försvarsallians som ses som realistiskt präglad.193 Trots denna 

händelse uteblev omedelbara konsekvenser för hur ISAF och dess roll i Afghanistan 

utformades. I ett regeringsbeslut från 2004 slogs det även fast att den svenska insatsen skulle 

begränsas till logistik och stabstjänst. Här finns alltså inga incitament till krigsföring då 

insatsen inte fick sträcka sig till deltagande i väpnade konflikter.194  

 

2004 planerade Sverige även för övertagandet av PRT MeS. Detta övertagande var tänkt att ske 

i mars 2006.195 PRT betyder Provincial Reconstruction Team, och målet med dessa var att 

säkerställa bistånd till regionerna de verkade i och samarbeta med de lokala myndigheterna. 

Dessa team var både militära och civila.196 Att ta ansvar över ett sådant team sågs nyttigt då det 

kunde resultera i goda erfarenheter för den personal som Sverige hade på plats.197 I och med 

detta blev Sverige även Lead Nation i fyra av de provinser som låg i norr,198 ur ett realistiskt 

perspektiv pekar detta tydligt på en strävan efter erfarenhet hos de svenska förbanden. Dock 

bör det tillägas att de norra provinserna i landet var betydligt lugnare och stabilare än de i syd, i 

vilka amerikanska och brittiska trupper var verksamma.199  
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Detta skulle dock förändras och PRT anpassades för att kunna klara av ett betydligt större hot 

än tidigare. Resultat blev en ökning i budget från svenskt håll år 2006, från 315 miljoner till 

480 miljoner.200 Generellt sett ökade de totala insatserna i Afghanistan samma år till 30 000 

soldater, alla nationer inräknat. Det tycks alltså att insatsen under den här tiden förändrades. 

Från att insatsens mål var ett så kallat ”lätt fotavtryck” blev insatsen nu närmast en militär 

intervention.201 Även den svenska styrkan förstorades.202  

 

Trots att läget intensifierades är det svårt att påstå att Sverige de facto var en stridande nation. 

Bland annat så avstod svenska trupper från att använda pansarfordon då det kunde ses som 

provocerande. Vidare fick Sverige även tillåtelse att genomföra JAS-operationer i landet. 

Resultaten av detta var dock fåtaliga då de politiska riskerna ansågs vara allt för stora.203  

Insatsen var i grunden en civil-militär sådan och syftet med de svenska trupperna var inte att 

föra krig utan istället prioriterades återuppbyggnaden av ett säkert och stabilt samhälle.204 

 

Striderna i Afghanistan kom dock att tillta år 2008205 och även i norra Afghanistan började 

läget intensifieras våren 2009.206 Det var en betydlig våldsökning som skedde, detta fick sina 

följder även för svensk del. Samma år skedde ”skotten vid sandslottet”, svenska soldater blev 

beskjutna och besvarade elden. Två svenskar omkom tillsammans med en ensam attentatsman. 

Att detta var den största svenska förlusten sedan 2005207 pekar troligtvis på att det från svenskt 

håll inte bedrevs något större krig i landet.  

 

2014 blev sluttiden för insatsen i Afghanistan.208 Från svenskt håll planerade man att från och 

med 2012 överföra ansvar till afghanska myndigheter, detta blev början till avvecklingsplanen 

för insatsen i Afghanistan. Det är svårt att avgöra om det svenska åtagandet i ISAF kan 

likställas med att Sverige blev ett krigförande land. I jämförelse med de 90 000 soldater som 

sammanlagt deltog i Afghanistan kan antalet svenska soldater, blott 500 stycken, ses som 
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tämligen obefintligt.209 Även om egenintresse, ur realistisk synpunkt, kan tänkas styra 

incitamenten bakom regeringens val att bidra till ISAF så är det väldigt lite som tyder på att 

krig är en del utav detta. Det må ha varit krig i Afghanistan, men detta var något som till största 

del hanterades av USA och Storbritannien i de södra delarna av landet, i norr var läget 

betydligt mer stabilt210 och de svenska trupperna anpassade sig troligtvis därefter. Dock kan det 

mycket väl ha bidragit med god erfarenhet till förbanden på plats, men då inom områden så 

som spaning, stabstjänst och biståndshantering.211 

 

5.3 Konstruktivistiskt perspektiv 

5.3.1 Identitet 
 

I och med det kalla krigets slut förändrades svensk säkerhetspolitik radikalt. Det forna hotet 

från öst upplöstes och Ryssland var inte längre något större bekymmer för det svenska 

försvaret.212 Neutralitet ersattes med alliansfrihet. Inträde i EU, samarbete med FN och med 

NATO kom att forma den nya säkerhetspolitiska identiteten213 som var under transformering. 

Fredsinsatser och framför allt samarbete var nu punkter som prioriterades högt på 

dagordningen.214 Just fredsinsatser är något som Sverige tidigare har haft stor erfarenhet av. 

Det kan alltså tyckas att Sverige såg det som viktigt att inte betraktas som något ”B-lag” vad 

gäller dessa insatser,215 men även att få sin identitet bekräftat internationellt, kanske framför 

allt på grund av Sveriges nya säkerhetspolitiska grund. Afghanistan kan mycket väl ha varit en 

perfekt situation för detta ändamål. 
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Insatsen i Afghanistan formulerades från regeringens håll vara av humanitär och 

fredsbevarande art.216 Det kanske inte är så underligt då detta tycks vara den nationella 

självbilden, varken egenintresse eller interventioner verkar vara särskilt populära ord vad gäller 

internationellt åtagande.217 Då den nationella självbilden är något som stärker relationen mellan 

stat och individ218  kanske det inte är särskilt nyttigt för samhället i stort att bedriva insatser för 

annat än vad normen tillåter. 

 

Efter det kalla kriget och Sovjetunionens fall så skedde en omfattande liberalisering av svensk 

säkerhetspolitik219. Framför allt i och med FN:s ”An Agenda for Peace” och ”Responsibility to 

Protect” tycks internationella normer ha förändrats till att följa i dessa fotspår. Även Sverige 

tycks ha blivit allt mer benägna att genomföra interventioner för fred och mänskliga rättigheter 

efter att dessa normer skapats.220 Det kan alltså vara så att Sverige efter tid kom att värna 

betydligt mer om att ta del av det internationella samhället och dess normer, framför allt då 

Sverige är känt för att sätta humanitära intressen främst och värna om internationell solidaritet, 

jämlikhet och bistånd för utveckling.221 

 

Sett utifrån traditionsenlig svensk strategisk kultur så är insatsen i Afghanistan högst begriplig. 

Endast omkring 500 man kom att användas i den svenska insatsen i Afghanistan, jämfört med 

den totala summan om 90 000 soldater som användes av samtliga länder. Detta kan mycket väl 

tyda på att bevarandet av svensk identitet var i fokus, att svenska soldater var delaktiga i 

insatsen med syftet att bevara, om inte stärka den svenska identiteten som en fredsbevarande 

och välmenande nation. Sett utifrån detta spelar det liten roll om förbanden hade utfört något 

nyttigt väl på plats. Att endast vara i landet och visa på ett deltagande, oavsett vilken form detta 

tar, visar på ett åtagande nationellt såväl som internationellt222 
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217 J. Ångström – Försvarsmaktens Internationella Insatser: I den svenska Säkerhetens eller Identitetens Tjänst? I 
(K. Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, (2010), s.190-193. 
218 M. Demker – Idéer, normer, identiteter och diskurser I utrikespolitiken, i (D. Brommesson & A-M. Ekengren 
(red.) Sverige i Världen), 2 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning AB, (2011), s.58. 
219 A. Bjurner– Ett UD-perspektiv på svensk Säkerhetspolitisk Förändring efter det Kalla Krigets Slut i (K. 
Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts Juridik 
AB, (2010), s.43-44. 
220 J. Angstrom & J. W. Honig - Regaining Strategy: Small Powers, Strategic Culture, and Escalation in 
Afghanistan, (2012), s.682. 
221 S. A. Nohrstedt & R. Ottosen – Brothers in Arms or Peace? The Media Representation of Swedish and 
Norwegian Defence- and Military Co-Operation, (2010), s.2. 
222 Jan Ångström – Försvarsmaktens Internationella Insatser: I den svenska Säkerhetens eller Identitetens Tjänst? 
I (K. Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, (2010), s.196-197. 
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Det som till en början var en insats förändrades dock. Det kritiska läget i Afghanistan 

intensifierades över tid och började allt mer att likna ett krig.223 Stridigheterna i landet tilltog 

rejält runt 2008 och i samband med det förändrades även opinionen i Sverige. Den tidigare 

långvariga positiva inställningen till insatsen i Afghanistan kom nu att ändras. 

Opinionsbalansen angående ”Åsikter om förslaget att avbryta Sveriges deltagande i den 

militära insatsen i Afghanistan”224 hamnade nu på +10, det svenska folket hade nu en betydligt 

mer negativ inställning till insatsen. Sedan dess har opinionen följt en stabil negativ 

utveckling.225 Ökad intensifiering i stridigheter ledde även till svenska dödsfall år 2009,226 

vilket kan ha lett till att bilden som målades upp för allmänheten förändrades. Från att ha varit 

en fredsoperation verkade det nu som att Sverige mer och mer var delaktigt i ett krig, något 

som inte tycks stämma överens med den identitet som svenska folket ansågs sig ha, eller att 

vilja sträva efter. 

 

Trots detta fortlöpte den svenska insatsen i Afghanistan. Kanske var det så att Sverige, förutom 

att bibehålla sin liberala självbild, även ville bättra på sina relationer till omvärlden. Det var 

viktigt för Sverige att ses som en god internationell aktör vad gällde fred och rättigheter, en 

nation som var att lita på.227 Men det kanske även var så att Sverige strävade efter att bättra på 

sitt partnerskap med bland annat NATO och USA. Även från amerikansk sida fanns det en 

vilja till att kunna räkna in Sverige som en av landets allierade.228  

 

I och med det svenska försvarets insats i Afghanistan tycks det att Sverige har tagit en ny plats 

inom världspolitiken. I artikeln ”Efter Afghanistan? Försvaret, Kriget och Svenskarna” nämner 

Ydén och Berndtsson att ”Försvarets deltagande t ex i Afghanistan och Libyen har bekräftat 

Sveriges plats inom en europeisk (och transatlantisk) militärstruktur bestående av EU- 

och/eller NATO-medlemmar.”229 Detta summerar en stor del av den konstruktivistiska 

argumentationen angående incitamenten till Sveriges engagemang i Afghanistan, samtidigt 

sammanfattar detta citat den roll identitet har spelat för Sverige i insatsen. 

                                                
223 U. Bjereld – NATO-medlemskap och Svensk Militär Närvaro i Afghanistan (2007), s.485. 
224 K. Ydén & J. Berndtsson - Efter Afghanistan? Försvaret, Kriget och Svenskarna. (2013), s.625. 
225 Ibid. s.625. 
226 W. Agrell – Ett krig här och nu. (2013), s.241. 
227 L.G. Liljestrand – Sverige i krig igen – Vägen in i Afghanistankriget. (2012), s.42. 
228 Ibid. s.42. 
229 K. Ydén & J. Berndtsson - Efter Afghanistan? Försvaret, Kriget och Svenskarna (2013) s.617	  
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6. Slutsats 
 

Denna uppsats har fångat en mångfacetterad diskussion om Sveriges insats i Afghanistan, 

vilket även var planerat då incitamenten till insatsen i Afghanistan förväntades vara olika 

beroende på vilket perspektiv som applicerades.  

 

Den liberalistiska analysen visade på att fred spelar roll. Ett av regeringens uttalade syften med 

insatsen var att skapa fred och stabilitet i landet,230 även om detta misslyckades så tycktes det 

att det alltid var det uttalade målet för insatsen. Men det som kanske framför allt stärker den 

liberalistiska analysen är att internationellt samarbete var viktigt för att etablera fred. Den 

liberalistiska analysen om internationell solidaritet visar på att Sverige i och med insatsen i 

Afghanistan har visat sitt engagemang inom internationella relationer och en strävan efter ökad 

internationell solidaritet.231 Sveriges mål inom utrikespolitiken är just en sådan strävan.232 

 

Även opinion stärker den liberalistiska analysen, åtminstone delvis. Då det fanns en stark 

opinion bakom beslutet att bidra till den internationella insatsen i Afghanistan. Denna opinion 

var även fortsatt stark flera år framöver. Dock vände opinionen233 utan att få gehör från 

makthavarna vilket kan tyckas borde bidra till protester. Dock valdes regeringen om och gavs 

nytt förtroende vilket troligtvis visar på utrikespolitikens, eller åtminstone Afghanistans låga 

betydelse för svenska folket i jämförelse med övriga politikområden.  

 

Den realistiska analysen är inte fullt lika självklar. Det tycks att Sverige delvis har samarbetat 

med andra stater för att öka på sitt inflytande internationellt, samt säkerställa goda relationer 

till stater som är av intresse. Den återförsäkringspolitik som har skett genom Afghanistan är ett 

gott exempel på detta.234 Det dock inte självklart att detta är ett incitament som ligger bakom 

Sveriges engagemang i Afghanistan, det tycks ej heller vara ett uttalat sådant från regeringens 

håll. 

 

                                                
230 L. Åkerström - Säkerhetspolitik för en ny Tid. (2008), s.81. 
231 W. Agrell – Ett krig här och nu. (2013), s.8-9. 
232 Försvarsdepartementet - Vägval i en Globaliserad Värld. (2013), s.217. 
233 K. Ydén & J. Berndtsson - Efter Afghanistan? Försvaret, Kriget och Svenskarna. (2013), s.625. 
234 J. Ångström – Försvarsmaktens Internationella Insatser: I den svenska Säkerhetens eller Identitetens Tjänst? I 
(K. Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, (2010), s.183. 
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Även om terrorism delvis har återkommit i diskussionen om Afghanistan har det absolut inte 

skett lika frekvent. Än mindre har en sådan diskussion skett ur ett renodlat realistiskt 

hänseende, alltså att terrorism bör förhindras för att främja svensk säkerhet. Visst har det gjort 

det stundtals, men icke tillräckligt. Detta kanske till stor del beror på att det i svensk politik inte 

finns någon riktig tradition av att återge intressen som syften bakom internationellt åtagande.235  

 

Krig tycks inte heller vara ett incitament som ligger bakom Sveriges engagemang i 

Afghanistan. Även om det var en konflikt verkar det som att svenska soldater inte stred till den 

grad att det kan kallas krig, snarare ägnade de sig åt stabstjänst och spaning.236 Även om 

konflikten intensifierades så skedde detta inte förrän en bit in i insatsens gång.237 Det är då 

svårt att klassificera krig som ett bakomliggande incitament till beslutet att bidra till insatsen.  

 

Identitet kan tydligt ses som något som har gett karaktär åt det svenska åtagandet i 

Afghanistan, från början till slut. Dels var incitamenten till insatsen präglade av den nationella 

svenska självbilden, Sverige var en stat som värnade om fred, mänskliga rättigheter och diverse 

andra liberala normer.238 Därför kan det ses som naturligt att Sverige skulle bidra till insatsen i 

Afghanistan för att bibehålla den svenska självbild som existerade, samt för att upprätthålla 

dessa normer globalt genom internationell solidaritet. Sverige sökte även en ny roll i det post-

kalla kriget239 och konflikten i Afghanistan kan mycket väl ha konstituerat en lämplig plats att 

utveckla denna på. I och med medverkandet i ISAF och Afghanistan togs en pragmatisk ansats, 

som i karaktär var annorlunda i jämförelse med klassisk svensk säkerhetspolitik och den 

internationella bild som andra stater hade av Sverige.240 Då hotet från öst inte längre var en del 

av den säkerhetspolitiska beräkningen är det möjligt att fokus nu riktades mot ett ökat 

internationellt samarbete, inte bara med liberala samfund så som FN men även de som var mer 

realistiska i form, så som NATO. Slopandet av neutraliteten och nedtoningen av alliansfriheten 

var något som tillät ett sådant engagemang.241 Dock kan det tyckas att det inte fungerade lika 

bra ihop med den nationella självbild som den svenska opinionen hade. Det verkar som att 

                                                
235 L.G. Liljestrand – Sverige i krig igen – Vägen in i Afghanistankriget. (2012), s.42. 
236 W. Agrell – Ett krig här och nu (2013) s.150-151. 
237 Ibid. s.187. 
238 J. Ångström – Försvarsmaktens Internationella Insatser: I den svenska Säkerhetens eller Identitetens Tjänst? I 
(K. Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, (2010), s.180. 
239 K. Engelbrekt & J. Ångström - Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen. (2010), s. 181-182. 
240 The Economist Intelligence Unit Limited 2002 - Outlook for 2002-03. Country Report May 2002. (2002), s.1. 
241 J. Ångström – Försvarsmaktens Internationella Insatser: I den svenska Säkerhetens eller Identitetens Tjänst? I 
(K. Engelbrekt & J. Ångström (red) Svensk Säkerhetspolitik – i Europa och Världen), Stockholm: Norstedts 
Juridik AB, (2010), s.181-182 
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insatsen har inneburit stor påfrestning för relationen mellan nationellt och internationellt. 

Insatsen i Afghanistan har konstituerat förändring inom svensk säkerhetspolitik242 och 

regeringens mål angående utrikespolitiken i stort. Dessa förändringar har inte alltid stämt 

överens med hur svensk opinion uppfattar Sverige eller hur de tycker att svensk utrikespolitik 

bör utformas. Uppfattningar mellan beslutsfattare och befolkning tycks gå isär vad gäller 

relationen till NATO, alliansfriheten och framför allt insatsen i Afghanistan243 och detta är 

något som har varit problematisk för Sverige.  

 

Incitamenten till Sveriges engagemang i Afghanistan är alltså flera, samt olika beroende på 

perspektiv. Som sagt så tycks det dock att den säkerhetspolitiska förändring som har skett 

sedan kalla krigets slut har bidragit till stor del vad gäller incitamenten till Sveriges insats i 

Afghanistan. Framför allt förändring i identitet, men även en vilja till fortsatt förändring tycks 

vara tydliga incitament. Även om internationellt samarbete, fred och övriga underkategorier 

från analysen verkar vara incitament till insatsen i Afghanistan så verkar det som att dessa är 

tätt sammankopplade med debatten om just Sveriges identitet.  

                                                
242 W. Agrell – Ett krig här och nu. (2013), s.331. 
243 K. Ydén & J. Berndtsson - Efter Afghanistan? Försvaret, Kriget och Svenskarna. (2013), s.625.	  
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