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Abstract 

Participating in peace support operations has been and remains a significant part of the 

Swedish defense and security politics. Since the end of the Cold War, the Swedish national 

defence has been more and more dismantled, in favor of international peace support 

operations which have become an increasingly important task for the Swedish defence. Why 

then, is Sweden so engaged in conflicts so far from home? Using two classic theories of 

international politics, realism and liberalism, this study aims to shed light on arguments from 

the Swedish parliament on why it is important for Sweden to participate in international peace 

support operations. After analyzing arguments of the Social Democrat Party, the Moderate 

Party, the Green Party and the Liberal Party concerning three different peace support 

operations which Sweden has participated in, the result shows that although both realism and 

liberalism are influencing the parties’ argumentation, liberalism is the theory which is used 

more often. Thus, the answer to why Sweden participates in peace support operations is to be 

found in arguments that clearly express views of liberalism, rather than views of realism.  

Key words: liberalism, peace support operations, realism, Sweden, the Green Party, the 

Liberal Party, the Moderate Party, the Social Democrat Party. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning och problemdiskussion 

Krig är först och främst ett politiskt instrument, menade krigsteoretikern Carl von 

Clausewitz.
1
 Sverige har inte varit i krig på 200 år, men har under de senaste 50 åren deltagit i 

olika internationella fredsfrämjande insatser världen över. Allt sedan starten 1956 då Sverige 

ingick i en FN-styrka med uppgift att övervaka eldupphöravtalet i Suez, har Sverige sedan 

dess deltagit i fredsfrämjande insatser under ledning av FN och EU men även tillsammans 

med Nato. Den svenska försvarsmakten har deltagit i 120 internationella uppdrag i 60 länder, 

där sammanlagt 100 000 svenskar har tjänstgjort.
2
 Svenska styrkor har deltagit på geografiskt 

skilda platser såsom Mellanöstern, Afrika, Cypern, Bosnien och inte minst Afghanistan där 

svenska styrkor fram tills nyligen fortfarande fanns på plats. Uppenbarligen är det viktigt för 

Sverige att spela en aktiv roll inom den internationella säkerheten, och har så varit ända sedan 

efterkrigstiden. Den uttalade neutraliteten, om än ej helt efterlevd, som svensk 

säkerhetspolitisk linje bidrog till möjliggörande av svensk militär närvaro internationellt, då 

Sverige ansågs vara en neutral och opartisk deltagare.
3
 

Efter kalla krigets slut har en förändring skett i svensk försvarspolitik, då bipolaritet och det 

tidigare sovjetiska hotet inte längre existerade. Det ledde fram till försvarsmaktens 

omställning till att i huvudsak numera ägna sig åt internationell verksamhet till förmån för det 

nationella försvaret, med en ökad svensk aktivitet internationellt som följd.
4
 2002 

exkluderades således neutraliteten i den svenska säkerhetspolitiska linjen, som nu istället kom 

att handla om ett Sverige som militärt alliansfritt men där hot mot säkerheten bäst avvärjs i 

samarbete med andra länder.
5
 Den svenska solidaritetsförklaringen, som menar att Sverige 

inte kommer att ställa sig neutralt vid angrepp på ett annat EU-land eller nordiskt land, och 

förväntar sig detsamma tillbaka, är i linje med den ökade integrering och samarbete inom 

försvarspolitik som medlemskapet i EU och det nära samarbetet med Nato har gett.
6
 Sveriges 

säkerhetspolitiska mål handlar nu främst om global krishantering internationellt.
7
  

                                                           
1
 Clausewitz (1991) s. 42 

2
 Försvarsmakten 

3
 Ångström (2010) s. 182 

4
 Agrell (2014) 

5
 Tolgfors (2010) 

6
  a.a. 

7
 Agrell (2013) s. 115 
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Då regeringsformen kräver riksdagens godkännande innan svensk väpnad styrka skickas 

utomlands, är det partierna i riksdagen som i allt väsentligt har det största inflytandet vid en 

eventuell fredsfrämjande insats,
8
 vilket bekräftar Clausewitz idé om kriget som en fortsättning 

på politiken. Svaret på frågan om varför Sverige deltar i internationella fredsfrämjande 

insatser står alltså att finna hos de olika partier som debatterat frågan i riksdagen. Deras 

argumentation i frågan kan relateras till de klassiska statsvetenskapliga teorierna som 

tillsammans kan användas för att förklara Sveriges militära aktivitet internationellt, såsom i 

denna studie. Realismens tankar om statens säkerhet som statens främsta uppgift, vikten av 

maktbalans och strävan efter makt kan vara en möjlig förklaring till att Sverige deltar i många 

fredsfrämjande insatser utomlands. En annan utgångspunkt är liberalismens interdependens, 

tilltron till internationellt samarbete och förespråkande av liberala värden.  

Svensk försvarspolitik har alltså genom en successiv övergång kommit att allt mer handla om 

nationell verksamhets tillbakagång till förmån för internationell verksamhet. Ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv är det intressant att undersöka incitament till svensk 

försvarspolitisk aktivitet på den internationella arenan, då det kan ge ytterligare kunskap om 

svenskt beslutsfattande gällande fredsfrämjande insatser utomlands. Det faktum att svenskt 

deltagande i sådana insatser har ökat sedan kalla krigets slut gör att ämnet är av än mer 

relevans.
9
 Förekomsten av debatter även utanför det politiska rummet gällande vad Sverige 

egentligen har att göra i avlägsna delar av världen, såsom exempelvis nu är aktuellt i 

Afghanistan där Sverige nyligen avslutat sin insats, gör undersökningens ämne intressant 

också ur ett utomvetenskapligt perspektiv.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Utifrån det förda resonemanget i inledningens problemdiskussion är således syftet med denna 

undersökning att utifrån ett realistiskt samt ett liberalistiskt
10

 perspektiv undersöka varför 

Sverige deltar i internationella fredsfrämjande insatser. Genom studie av propositioner och 

riksdagsdebatter som föregått undersökningens valda insatsers godkännande i riksdagen 

undersöks huruvida de svenska riksdagspartiernas argumentation för deltagande i 

fredsfrämjande insatser till största del präglas av ett realistiskt eller ett liberalistiskt 

                                                           
8
 Försvarsdepartementet (2013a) 

9
 Ångström (2010) s. 173 

10
 För att särskilja den internationella politiska teorin liberalism från den politiska ideologin liberalism, används i 

undersökningen begreppet liberalistiskt framför begreppet liberalt. 
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perspektiv. Undersökningen svarar alltså på om svensk försvarspolitik sedan 

omorganiseringen av det svenska försvaret till att i huvudsak ägna sig åt internationella 

insatser, främst är ett resultat av realism eller liberalism som teoretisk utgångspunkt, eller 

möjligtvis en kombination.  

Den frågeställning som undersökningen kommer att svara på är följande: 

I den politiska debatten som föregick inledningen av svenskt deltagande i 

fredsfrämjande insats, kan de olika riksdagspartiernas argumentation för insatsen i 

huvudsak ses som ett uttryck av realism eller liberalism? 

Frågeställningen kommer sedan att ställas till tre olika fall, d.v.s. tre olika fredsfrämjande 

insatser, som introduceras i materialavsnittet. Svaret på frågeställningen kommer även att 

kunna ge svar på huruvida det finns någon skillnad bland riksdagspartierna i hur de 

argumenterar.  

 

1.3 Teori och tidigare forskning 

Utifrån statsvetenskapliga teorier om internationella relationer är realism och liberalism 

kanske de mest kända. Det är klassiska versioner av just dessa två teorier som kommer att 

utgöra förklaringsverktyg i denna undersökning och diskuteras nedan, följt av en presentation 

av tidigare forskning som relaterar till min egen undersökning. Utifrån teorierna konstrueras 

sedan ett analysschema som presenteras i metodavsnittet. 

1.3.1 Realism 

Den klassiska realismen kan ses som ett arv från bl.a. Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes 

och Jean-Jacques Rousseau.
11

 Hans J. Morgenthau menade att politiken styrs av objektiva 

lagar, vilka också går att finna i människans natur. Att förstå dessa lagar är väsentligt för att 

förstå samhället och politiken. Faktorer som är av vikt enligt realismen såsom makt, 

konkurrens och krig har alltså sin grund i människans natur.
12

 

Den viktigaste enheten i politiken är den suveräna staten, och på grund av ovan nämnda lagar 

är dennes främsta uppgift är att överleva och sträva efter makt.
13

 Morgenthau definierade 

                                                           
11

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 86 
12

 Morgenthau (1993) s. 3-5 
13

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 94-95 
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makt som kontroll över andra människors tankar och handlingar. Politisk makt betyder då det 

ömsesidiga förhållandet inom statens ledning, samt ledningen gentemot det övriga folket.
14

  

Staten måste således agera på ett sådant sätt att konsekvenserna blir de allra bästa för den 

egna staten. Staten överväger då rationellt de alternativ som står till buds, och genomför det 

vars konsekvenser mest överensstämmer med statens intresse. Statens intresse definieras av 

realismen som makt, och därav blir det politiska landskapet präglat av maktspel där 

maximering av den egna statens makt är målet. Genom att hela tiden sätta statens intresse 

först, utesluts att staten bör handla moraliskt. Resultatet av en stats handlande kan mycket väl 

tyckas stämma överens med berörda beslutsfattande personers moraliska hållning, men både 

moral och ideologi är egentligen oväsentligt då statens intresse i alla avseenden står överst på 

agendan. Att rationellt agera enligt statens intresse blir då att agera moraliskt.
15

 Moral och 

ideologi kan dock användas i politiken på så sätt att staten klär sin politik i ideologiska termer, 

men politiken är likväl endast en manifestation av maktkamp.
16

 Konceptet att statens intresse 

betyder makt är universellt giltig, dock kan betydelsen skilja sig mellan tid och rum så till 

vida att det som är i statens intresse för en stat inte nödvändigtvis behöver gälla för en annan 

stat, eller vid en annan tidpunkt. Därav blir hur stater uttrycker sin makt också varierat mellan 

världens stater.
17

 

Den internationella politiken befinner sig i en fientlig värld där det råder anarki. Då det inte 

finns någon övergripande auktoritet, och staternas kamp för makt och överlevnad leder till 

maktspel mellan dessa suveräna stater, menar realismen att anarki råder. Därav är det en 

betydande skillnad mellan internationell och nationell politik, då den senare befinner sig i en 

hierarkisk struktur med en auktoritet.
18

  

Realismen menar att statens egen säkerhet är dennes ansvar och ingen annans. Därav finns 

liten eller ingen tilltro till internationella organisationer såsom FN för att säkerställa säkerhet i 

världen, vilket är en betydande skillnad gentemot liberalismen som istället sätter hög tilltro till 

de internationella organisationernas betydelse för fred och säkerhet. För att behålla sin makt 

och säkerhet kan staten bygga upp en stor militär för att kunna försvara sig mot angrepp. För 

mindre stater är det av naturliga skäl ej lika enkelt att genomföra en sådan satsning, och deras 

alternativ är istället att gå tillsammans med andra mindre stater för att bilda en formell allians. 

                                                           
14

 Morgenthau (1993) s.30 
15

 Morgenthau (1993) s. 5-7 
16

 Morgenthau (1993) s. 99 
17

 Morgenthau (1993) s. 10-11 
18

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 87 
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Staten strävar efter att upprätthålla sin säkerhet genom maktbalans, där det inte finns en enda 

unipolär stat utan makten är balanserad och utan hot från en hegemonisk stat.
19

 Målet med en 

stor militärstyrka är dock inte nödvändigtvis att överlägset segra vid ett eventuellt krig, utan 

att genom denna militärkapacitet få motståndaren att inte inleda kriget då den ändå inte kan 

vinna. Militärkapaciteten blir alltså ett medel för staten att påtvinga motståndaren sin vilja och 

därav påverka dess handlingar, i enlighet med Morgenthaus maktdefiniering.
20

 

En stats strävan efter makt kan manifestera sig i statens internationella politik på flera sätt. En 

politik av status quo strävar efter att bibehålla situationen och statens makt så som den är för 

tillfället, och således inte förändra maktdistributionen. Vill staten däremot öka sin makt och 

därigenom genomföra en förändring i maktbalansen kan staten föra en politik av imperialism. 

Staten kan också föra en politik av prestige, för att demonstrera för omvärlden hur mäktig 

staten verkligen är eller hur mäktig staten vill göra intryck av att vara.
21

 

 

1.3.2 Liberalism 

Under upplysningstiden bidrog Immanuel Kant till de tankar som innefattar den klassiska 

liberalismen idag. Hans påstående om att liberala stater är mer fredliga i förhållande till 

omvärlden, den demokratiska fredsteorin, är väsentlig för liberalt tänkande i internationella 

relationer.
22

 Denna idealism fick ett uppsving efter kalla krigets slut, och Francis Fukuyama 

menade då att liberala demokratier var den enda vägen till en fredlig värld då, dess 

institutioner och normer utgjorde ett hinder till krig och således förespråkade fredliga 

relationer med omvärlden.
23

 Värt att reflektera över är hur dessa liberala demokratier ska 

förhålla sig till andra inte lika liberala stater i världen. Den demokratiska fredsteorin verkar i 

detta avseende inte ha lika mycket kraft, då det finns flertalet exempel på liberala demokratier 

med fientliga relationer till illiberala stater, inte minst på senare tid med USA och dess krig 

mot Irak och Afghanistan.   

Liberalismen lägger stor vikt vid värden såsom individualism, tolerans, frihet, demokrati, 

mänskliga rättigheter och konstitutionalism. Stor tilltro sätts till internationella organisationer 

såsom exempelvis FN, och de anses ha en stor betydelse för upprätthållande av tidigare 

                                                           
19

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 87-88 
20

 Morgenthau (1993) s.34 
21

 Morgenthau (1993) s.51 
22

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 104 
23

 Burchill & Linklater m.fl. (2013) s. 57-59 
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nämnda liberala värden.
24

 Internationella organisationer är också ett viktigt forum genom att 

även mindre stater kan utöva inflytande genom att bidra till agendan eller opinionsbildning.
25

 

Liberala värden upprätthålls även genom internationella regimer som samlar stater och består 

av regler och normer inom ett specifikt sakfrågeområde.
26

 I en värld bestående av liberala 

demokratier har också betydelsen av militär makt minskat och är ej längre av största vikt för 

stater när det gäller att utöva inflytande gentemot andra stater. 
27

  

Begreppet interdependens är väsentligt för liberalismen och kan förklaras som ömsesidigt 

beroende
28

, alltså ett tillstånd av ökade transnationella aktiviteter mellan aktörer som då leder 

till ökat ömsesidigt beroende aktörerna emellan.
29

 Både stater, företag och internationella 

organisationer är av betydelse för förståelsen av internationella relationer, och kan alla sägas 

vara aktörer på den internationella arenan.
30

 Genom globaliseringen kan interdependensen 

sägas ha ökat, framför allt inom den ekonomiska sektorn genom handel som är en central del 

av liberalismen, men också med tätare kontakter i andra sektorer. En aktörs beslut i en del av 

världen kan alltså ha påtaglig effekt även för aktörer i en annan del av världen, och tvärtom. 

Beroendet av varandra ökar men relationerna aktörer emellan kan vara både symmetriska och 

asymmetriska, dvs. aktörerna påverkas alla i princip lika mycket, men det finns även 

situationer då graden av påverkan varierar mellan aktörerna.
31

 Något som ger en betydlig 

påverkan på en viss stat behöver inte nödvändigtvis påverka en annan stat lika mycket.  

Interdependens kan alltså utgöra hinder för hur stater agerar, om kostnaden av att överbrygga 

hindren är större än vinsten. Sådana hinder kan vara externa händelser och beslut som kan 

påverka den egna staten. Därför blir det viktigt att söka influera sådana externa faktorer till sin 

egen fördel. Makt blir alltså ett centralt begrep. Keohane & Nye talar om begreppen 

känslighet och sårbarhet inom interdependens och vikten av att skilja dessa åt. Känslighet 

inom interdependens betyder hur känslig en stat är för ett beslut eller en händelse som tar 

plats någon annanstans i världen.
32

 Statens sårbarhet avgörs av hur väl staten klarar av att 

anpassa sig till det nya läget. Därav kan en stat vara väldigt känslig för t.ex. utbrott av en 

konflikt i ett berört område, men kunna hantera situationen på ett sätt som inte bidrar till 

                                                           
24

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 103 
25

 Keohane & Nye (2001) s. 32 
26

 Keohane & Nye (2001) s. 272 
27

 Keohane & Nye (2001) s. 23-24 
28

 Keohane & Nye (2001) s. 7 
29

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 121 
30

 Keohane & Nye (2001) s. 22 
31

 Baylis, Smith & Owens (2011) s. 567 
32

 Keohane & Nye (2001) s.10-11 
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statens sårbarhet. Hur situationen hanteras blir alltså det väsentliga och om staten kan 

förändra läget utan alltför höga kostnader så behöver inte interdependens leda till beroende 

och minskad makt för staten.
33

 Istället kan interdependens betyda både kostnader och vinster 

för staten som kan samexistera.  

 

1.3.3 Tidigare forskning 

Inom forskningen om svensk försvarspolitik finns det ett gediget material avseende perioden 

under kalla kriget. Dock har inte forskning om försvarspolitik i Sverige efter kalla krigets slut 

bedrivits i lika hög grad, även om trenden så småningom börjar vända. Wilhelm Agrell 

skriver i Fredens illusioner om det svenska försvarets skiftande fokus från nationell till 

internationell verksamhet, vilket är det sammanhang som min egen undersökning befinner sig 

i. Agrell menar att det svenska nationella försvaret har gått från att under 1990-talet varit 

landets mest moderna någonsin, till att senare i princip avvecklas. Med start i 1996 års 

försvarsbeslut har internationella insatser blivit den främsta uppgiften för försvaret, vilket är 

ett stort skifte i svensk försvarspolitik.
34

 Internationella insatser fyller även andra syften än att 

bidra till stabilitet i konfliktområdet, såsom genom ett sätt för Försvarsmakten att framhålla 

det svenska försvarets effektivitet och framgångsrikhet. Internationella insatser är också ett 

sätt att skaffa sig erfarenheter från fältet som inte kan skaffas på motsvarande sätt i Sverige. 

Därav ska insatserna bidra till att även stärka det nationella försvaret på hemmaplan.
35

 Ett 

annat skifte kan också ses i hur argumentationen ser ut idag jämfört med tidigare under kalla 

kriget, då motståndare idag argumenterar emot ökat försvarsanslag i termer av pacifism eller 

försvarskritik, till skillnad från tidigare då finansdepartementet var den part som kom med 

kritik.
36

 Agrell menar dock att nedmonteringen av försvaret har lett till en illusion av fred, då 

det sedan 2005 inte finns någon nationell försvarsförmåga kvar. Istället har en 

föreställningsvärld om en stabil säkerhetsgemenskap inom europeisk politik etablerats, där 

traditionella hot inte längre är av relevans och nutida hot istället handlar om krishantering 

internationellt. Utifrån denna föreställningsvärld blir nationellt försvar framhållet som något 

förlegat och ej överensstämmande med verkligheten, och därav kan nedmontering 

motiveras.
37

 

                                                           
33

 Keohane & Nye (2001) s. 11 
34

 Agrell (2010) s. 7-9 
35

 Agrell (2010) s. 223, 228 
36

 Agrell (2010) s. 237 
37

 Agrell (2010) s. 243-244 
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Idén om en säkerhetsgemenskap som leder till fred diskuteras även av Ove Bring. Bring 

menar att tanken om att svensk neutralitet bidrog till fred nu till stor del övergått till att istället 

handla om en kollektiv säkerhet, där fred upprätthålls av internationellt samarbete, t.ex. 

genom fredsfrämjande insatser.
38

 Kollektiv säkerhet är dock problematiskt på så sätt att det 

förutsätter gemensamma värderingar som ofta inte finns i ett globalt perspektiv.
39

 Även om 

problemet även återfinns i mindre regionala säkerhetsgemenskaper såsom Nato, så har 

mindre, regionala organisationer ofta både enklare att skapa en enighet bland sina 

medlemmar, samt också enklare att organisera sina resurser och sin ekonomi. FN:s 

misslyckade inblandning i Bosnien 1995 som senare leddes av Nato där även Sverige deltog, 

är ett exempel på en mindre kollektiv säkerhetsgemenskaps effektivitet gentemot en större 

global sådan.
40

 Även EU kan ses som en kollektiv säkerhetsgemenskap, som enligt Bring har 

kapacitet att bli vår tids fredsbevarare.
41

Att Sverige allt mer deltar i insatser under ledning av 

EU och Nato bekräftar Brings tes om effektivt samarbete i regionala säkerhetsgemenskaper.
42

 

FN som säkerhetsgemenskap får kanske i dagsläget se sig slagen av regionala 

säkerhetsgemenskaper. Insatserna som är i fokus i denna undersökning befinner sig alla i 

sådana sammanhang som Bring talar om, då de varit helt eller delvis under ledning av EU och 

Nato. 

Tidigare forskning som mer precist relaterar till min egen studie kan exemplifieras med Jan 

Ångström, som menar att säkerhet och identitet är möjliga anledningar till att Sverige deltar i 

internationella fredsfrämjande insatser. Ångström menar att i och med kalla krigets slut och 

dess numera icke-hot från Sovjetunionen har Sverige ökad möjlighet att bedriva en aktiv 

försvarspolitik. Utan fruktan för att stöta sig med stormakten Ryssland kan Sverige deltaga 

mer aktivt internationellt. Dessutom kan Sverige genom sådant samarbete bidra till en 

situation av ömsesidiga förväntningar gentemot övriga västländer, något Ångström liknar vid 

ett politiskt och militärt kontrakt från väst om att gemensamt hjälpa varandra vid behov. 

Därtill kan deltagande i internationella fredsfrämjande insatser inte bara bero på en vilja att 

förbättra läget i berörda områden, utan också för att främja svenska intressen inom andra 

politikområden. På grund av samarbete med Nato och inom EU i insatser kan ett välvilligt och 

deltagande Sverige vara fördelaktigt för Sverige även i vidare samarbeten.
43

 Ångström menar 
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även att Sverige agerar på det sätt som vi gör för att stärka identiteten som en välgörande part 

i världen, och att Sverige då deltar i konfliktområden p.g.a. att det krävs för att upprätthålla en 

självbild av ett Sverige som visar solidaritet med svaga. Då antalet konflikter i världen har 

ökat sedan kalla krigets slut följer att Sverige allt oftare deltar i fredsfrämjande insatser, 

eftersom det överensstämmer med den identitet som Sverige anser sig ha.
44

  

Eli Stamnes hävdar att det finns en antydan till särskild nordisk strategi gällande 

fredsfrämjande insatser, vilket följer av antagandet att de nordiska länderna präglas av 

homogenitet och skiljer ut sig från resten av Europa. De nordiska länderna har ofta en likartad 

inställning till fredsfrämjande insatser, vilket påvisas av det faktum att de deltagit i fler FN-

insatser under 90-talet med högre antal trupper per capita än övriga europeiska stater. Stamnes 

menar då att de nordiska länderna, inklusive Sverige, har ett kombinerat synsätt av liberal 

institutionalism och realism gällande fredsfrämjande insatser. Det är viktigt att verka för 

internationell rätt, solidaritet och fredlig konfliktlösning. Men Stamnes menar också att det för 

en liten stat är viktigt att framhålla att en världsordning där internationella normer råder är att 

föredra framför en världsordning där den starkaste vinner. Därav består incitament för 

deltagande inte nödvändigtvis enbart av en önskan om att bidra till bättre och stabilare 

förhållanden i det berörda konfliktområdet, utan också för att säkerhet utomlands även gynnar 

svensk säkerhet. Genom att profilera sig som förespråkare för liberala värden kan också 

inflytandet ökas och med egna fördelar som resultat.
45

 Genom min egen undersökning kan 

resultatet antingen bekräfta eller inte bekräfta Stamnes tes. 

 

1.4 Metod och material 

Nedan följer en redogörelse och diskussion över de metodologiska val som undersökningen 

stått inför. Även lämpliga avgränsningar presenteras.   

1.4.1 Metod 

Denna undersökning syftar till att utifrån ett liberalistiskt samt ett realistiskt perspektiv 

undersöka varför Sverige deltar i internationella fredsfrämjande insatser. Dessa två teorier 

valdes utifrån att de är klassiska statsvetenskapliga teorier som är väl utvecklade, och som 

skiljer sig markant från varandra. På så sätt var förhoppningen att de skulle kunna fungera 

som analytiskt intressanta motpoler. Att använda flera teorier kan ge olika perspektiv och 
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tydliggöra olika utgångspunkter som kan ha varit aktuella när beslut togs om de valda 

insatserna. Även andra teorier kan tänkas applicerbara på undersökningens syfte, såsom 

exempelvis postmodernism eller konstruktivism. 

I avseende vilka fredsfrämjande insatser som ska utgöra undersökningens material fanns vissa 

möjliga val att reflektera över. För att säkerställa validitet och att undersökningen verkligen 

mäter det som den är tänkt att mäta, är det viktigt att definiera relevanta begrepp som 

förekommer i undersökningen. Begreppet fredsfrämjande insatser är problematiskt då det inte 

finns någon allmän konsensus om vad som menas med begreppet, och att olika aktörer då kan 

lägga olika mening i begreppet. Långt draget kan begreppet innefatta vad som helst som i 

slutändan ledde till fred, oavsett hur, vilket gör att t.ex. atombombningen av Japan under 

andra världskriget var en lyckad fredsfrämjande insats då det resulterade i Japans kapitulation. 

Det får resultatet att begreppet i den politiska debatten kan vara ett effektivt redskap till att klä 

sina egna motiv i fina, fredliga termer. Problematiken är tydlig, men för att ändå göra ett 

välgrundat försök till att definiera fredsfrämjande insatser i min undersöknings sammanhang 

kan tidigare forskning tas till hjälp. Wilhelm Agrell hänvisar till en doktrin från 

Försvarsmakten där två typer av insatser relateras till varandra: fredsbevarande insatser som 

förutsätter att det redan finns en fred att bevara, samt fredsframtvingande insatser som med 

tvång ska få till stånd fred. Dessa två insatstyper utgör tillsammans fredsfrämjande insatser, 

vilket då är en kategori överordnad tidigare nämnda typer av fredsinsatser. Ett 

definitionsproblem uppstår vid urskiljning av vad som ska räknas som fredsbevarande 

respektive fredsframtvingande insatser, då våldsanvändningen ser olika ut, men då de båda 

insatstyperna ofta överlappar varandra undgås problemet genom att använda ett annat 

överordnat begrepp.
46

 Ett liknade resonemang återfinns hos Alex J. Bellamy & Paul D. 

Williams, där fredsfrämjande insatser används som ett uttryck för både förebyggande, 

begränsande och hantering av konflikter samt återuppbyggning.
47

 I denna studie definieras 

alltså fredsfrämjande insatser som insatser som både kan syfta till att bevara eller att 

framtvinga fred, vilket leder till att alla militära svenska internationella insatser genom 

historien kvalificerar sig, eftersom Sverige inte varit i formellt krig på 200 år. 

Metoden för min undersökning är en textanalys, där valda fredsfrämjande insatser kommer att 

studeras utifrån perspektiv av realism och liberalism. Genom noggrann läsning av texten 

hittas argument för svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser som sedan placeras in i ett 
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analysschema som presenteras nedan. Endast argument för kommer att inkluderas, då alla 

valda insatser godkänts av samtliga valda partier i riksdagen. Undersökningens frågeställning 

är alltså en systematisk sådan, som syftar till att systematisera och klassificera innehållet i 

lämpliga fack.
48

  För att frågeställningen ska bli mätbar, kommer ett antal operationaliseringar 

att användas. Dessa kommer att utgå från tidigare teoriavsnitt om realism och liberalism, och 

kommer då att appliceras på det riksdagsmaterial som utgör undersökningens material. 

Genom överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen i teoriavsnittet och nedan 

operationella definition av undersökningens bärande begrepp säkerställs undersökningens 

validitet. Även tydlig redogörelse för hur tolkningen av texterna har skett, d.v.s. motivering 

för varför argumenten tolkas och klassificeras som de gör bidrar till undersökningens 

validitet.  

Analysschemat nedan kommer att användas för att analysera materialet; detta schema blir 

alltså undersökningens operationaliseringar. För att kunna utröna huruvida argument uttrycker 

realism eller liberalism kan tre frågor ställas till materialet, som i sin tur kan besvaras genom 

ett uttryck av realism eller liberalism. Argument i materialet som anses vara relevanta för 

undersökningen är sådana som berör någon av frågorna i analysschemat och kan placeras in 

däri. Frågorna som ställs är:  

 Varför berör konfliktområdet Sverige? 

 Hur bör hotet avvärjas? 

 Vad manifesterar det svenska deltagandet?  

Utifrån teoriavsnitten ovan bryts teorierna ner i tre vardera mindre delar som sedan kan 

appliceras på materialet och utgöra frågans svar. 

 REALISM LIBERALISM 

Konfliktområdet berör 

Sverige p.g.a.: 
Hot mot svensk säkerhet Interdependens 

Hotet avvärjs genom: Maktbalans 
Internationellt 

samarbete 

Svenskt deltagande 

manifesterar: 
Makt Liberala värden 

Tabell 1.1. Analysschema. 
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 Realismen definieras först som (1) hot mot svensk säkerhet, vilket anspelar på teorins idé om 

att statens säkerhet är dess främsta uppgift. För att staten ska överleva och behålla sin makt 

måste alltså hot mot staten avvärjas. Realism definieras även som (2) maktbalans. Att 

bibehålla maktbalansen är en väsentlig del av realismens strävan efter säkerhet. I min 

undersöknings sammanhang kan maktbalans beröra området för den specifika insatsen, t.ex. 

kan tänkas att maktbalansen i Afghanistan upprätthålls genom att införa stabilitet för att 

förhindra det maktvakuum som möjliggör frammarsch av olika krafter såsom talibaner och 

andra krigsherrar. Detta skulle då också vara positivt för den egna staten, alltså Sverige, då 

maktbalans minskar konflikter. Avslutningsvis definieras realismen även som (3) 

manifestation av makt. Sverige är en militärt liten stat som ensam inte har mycket att säga till 

om men där internationella insatser innebär en chans för svenskt försvar att visa upp sin 

försvarskapacitet, eftersom dessa internationella insatser nu i huvudsak är försvarets främsta 

uppgift. Även det nationella försvaret stärks då internationella insatser är en möjlighet för 

försvaret att öva, och kan således även bli starkare på hemmaplan.
49

 

Liberalism definieras inledningsvis som (1) interdependens, ett ömsesidigt beroende bland 

aktörer världen över. Genom ökade relationer och aktiviteter över nationsgränserna ökas 

beroendet aktörerna emellan, och beslut och händelser som äger rum på ena sidan av världen 

kan även ha påtaglig effekt för aktörer i andra delar av världen. Geografiskt avlägsna 

konflikter kan därav påverka även Sverige, t.ex. genom handel eller ekonomi. Eftersom 

liberalismen sätter stor tilltro till att samarbete i internationella organisationer skapar fred, 

definieras liberalism även som (2) internationellt samarbete. Slutligen definieras liberalism 

som (3) liberala värden, såsom mänskliga rättigheter, frihet och andra normer som är av stor 

vikt i liberalism, och således kan fungera som motiv för svenskt deltagande i fredsfrämjande 

insatser.   

 

1.4.2 Material 

Materialet för denna undersökning utgörs av riksdagsmaterial. Utifrån de valda 

fredsfrämjande insatserna används propositioner från regeringen som ledde till riksdagens 

godkännande om insatserna, samt protokoll från debatter i kammaren där ärendet har 

debatterats. Materialet är relevant för undersökningens syfte, då det illustrerar debatten bland 

riksdagspartier som föregick inledningen av de valda fredsfrämjande insatserna. Genom att 
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använda material från både regeringen och oppositionen kommer flera sidors incitament till 

insatser fram. Det valda materialet utesluter dock inte möjligheten att det finns inlägg i 

debatten som inte dokumenterats, men som likväl kan vara av vikt. Det finns också en 

möjlighet att partierna har något av en dold agenda och argumenterar på ett annat sätt än vad 

som stämmer överens med partiets egentliga åsikter. Problemet skulle kunna lösas t.ex. med 

hjälp av intervjuer av berörda riksdagsledamöter för att nå djupare kunskap, men p.g.a. 

uppsatsens omfång och tidsram samt svårigheten att få till stånd sådana intervjuer har det 

alternativet uteslutits. Dessutom finns andra källkritiska problem med att få fram material med 

hjälp av intervjuer, då det är lätt för de intervjuade att efterkonstruera och försköna bilden av 

dem själva och deras handlingar bakåt i tiden, vilket skulle verka negativt för 

undersökningens reliabilitet. Därtill finns flera anledningar till att istället låta det tryckta ordet 

tala, vilket gör att undersökningens valda material till huvudsak bör spegla partiernas 

egentliga åsikter med resultatet att materialet ändå är lämpligt för att uppfylla uppsatsens 

syfte, samt är tillförlitligt och innehar reliabilitet. 

Gällande vilka specifika riksdagspartier som inkluderas i undersökningen kommer en 

avgränsning att ske, p.g.a. undersökningens tidsram. I egenskap av de två största partierna 

från varsitt block kommer Moderaterna och Socialdemokraterna att inkluderas, just för att de 

representerar de partier som flest väljare röstar på och som därigenom har mest makt. De har 

dock inte alltför olika åsikter i försvarsfrågor, vilket gör att det kan bli svårt att se en tendens 

till att det ena partiet skulle argumentera mer enligt realism än liberalism, än tvärtom. Därför 

tillkommer även Folkpartiet och Miljöpartiet som mer uttryckligen har en tydligare åsikt i 

frågan. Folkpartiet är positiva till och vill satsa på det militära nationella försvaret, medan 

Miljöpartiet är mer negativt inställd till militära medel som lösning på konflikter. Partierna i 

undersökningen består alltså av två från det blå blocket och två från det röda blocket vilket 

minskar risken för att resultatet tenderar att komma från det ena eller andra blocket. P.g.a. 

uppsatsens ordomfång kommer endast det första anförandet från respektive parti i debatten att 

analyseras, där partiets huvudsakliga ståndpunkt ändå kommer fram.  

Det kan vara värt att extra tydligt påpeka att de fredsfrämjande insatserna endast kommer att 

studeras utifrån sitt inledningsskede då insatsen godkändes i riksdagen, vilket alltså gör att 

eventuella senare propositioner om insatsen inte kommer att inkluderas i undersökningens 

material. Det gör att insatser som fortfarande pågår kan utgöra möjliga alternativ för analys 

och den möjliga population där jag drar mitt urval utifrån blir större. Det är även värt att 

observera att endast undersökning av insatsens inledning innebär att hänsyn inte tas till det 
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faktum att insatsens karaktär kan komma att ändras, och inte längre betraktas som en 

fredsfrämjande insats, såsom t.ex. Agrell hävdar är fallet med insatsen i Afghanistan.
50

 

Undersökningens syfte uppfylls dock med endast insatsernas inledning som material, vilket 

förbigår problemet.  

Gällande vilka specifika fredsfrämjande insatser som ska utgöra undersökningens material har 

hänsyn framför allt tagits till undersökningens tidsperspektiv, som gör att antalet undersökta 

insatser blir begränsat. Risken med ett lågt antal analysenheter och då minskad möjlighet att 

dra mer generella slutsatser utifrån resultatet måste ställas emot tidsramen och 

undersökningens tänkta omfattning. Efter att ha undersökt det möjliga materialets omfång 

bedöms att tre st. insatser blir lämpligt. Det ger ändå början till en möjlighet att se en 

eventuell trend i beslutsfattande kring fredsfrämjande insatser, samtidigt som medvetenhet 

måste bevaras om att jag med ett ändå så lågt antal analysenheter måste vara försiktig med att 

dra långtgående slutsatser för att inte riskera undersökningens validitet.  

Det svenska försvaret genomgick en omorganisation med start i 1996 års försvarsbeslut där 

allt mer fokus lades på förmågan att delta i internationella insatser.
51

 Detta, tillsammans med 

2000 års försvarsbeslut som än mer uttryckligen prioriterar deltagande i internationella 

insatser har sedan dess än mer utvecklats till att sådan verksamhet i princip är försvarets 

främsta uppgift idag.
52

 Med bakgrund i starten av detta skifte i svensk försvarspolitik, anser 

jag det lämpligt att i min undersökning endast välja insatser som inletts efter 2000, då de 

internationella insatserna blir en allt viktigare uppgift för försvaret, och då det är just sådana 

internationella insatser som behandlas i denna undersökning. Dessutom leder avgränsningen 

till att jag kan fokusera min undersökning till att enbart behandla 2000-talet, vilket ger 

undersökningen mer fokus på hur det ser ut idag. Detta resonemang leder fram till möjlighet 

att välja mellan avslutade insatser i Bosnien och Hercegovina (2004-2008), Tchad (2008), 

Somalia (2008-2010), Libyen (2011) och Afghanistan (2002-2014)
53

, samt ännu pågående 

insatser i Somalia (2010-) och Mali (2013-).
54

 Först och främst inkluderas Afghanistan i 

undersökningen, detta av flera anledningar. Det är den första insatsen sedan försvarsbeslutet 

år 2000 och försvarets omstrukturering med ytterligare fokus på internationella verksamheter. 

Dessutom kan insatsen också ses som ett resultat av terrorattackerna i USA den 11 september 
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2001, en händelse som inte haft någon motsvarighet tidigare och därmed möjligtvis haft 

påverkan på svenskt beslutsfattande. Även Libyen blir ett fall för min undersökning på grund 

av den stora politiska debatt som föregick insatsen, även om riksdagspartierna senare nådde 

konsensus i frågan vid omröstningen i kammaren. För att få ett stort tidsspektrum från år 2001 

till idag, så inkluderas även Mali som är Sveriges senaste insats.  
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2. Tre riksdagsbeslut 

Nedan följer en redovisning av undersökningens resultat med redogörelse för argument 

framförda i propositioner och debatter, som sedan har analyseras och med motivering 

placerats in i analysschemat. Avslutningsvis följer en resonerande sammanfattande analys av 

resultatet.  

 

2.1 Afghanistan 

Den svenska fredsfrämjande insatsen i Afghanistan har sin bakgrund i ett mandat från FN som 

beviljar en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan för att stötta den övergångsregering 

som olika afghanska grupper enats om under en FN-konferens i Bonn. Under ledning av 

Storbritannien inleddes Sveriges deltagande 2002 efter en socialdemokratisk proposition. 

Riksdagens beslut nedan innebar att det svenska bidraget inledningsvis bestod av 45 personer 

och skulle vara under högst sex månader.
55

  

2.1.1 Regeringens proposition 

Vid analys av propositionen finnes exempel på argument som kan sägas uttrycka både realism 

och liberalism. I regeringens proposition om svenskt deltagande i insats i Afghanistan 

behandlas inledningsvis att efter de tidigare misslyckade försöken att hejda väpnade konflikter 

i landet, har nu världssamfundet gjort samlade ansträngningar för att åstadkomma fred för det 

afghanska folket. Ett minimum av säkerhet för Afghanistans befolkning måste kunna 

garanteras. Dessutom är säkerhet viktig för den politiska processen, och att den nya 

övergångsregeringen kan inrätta sig och bedriva sitt arbete är av största vikt för att säkerhet 

och ordning på längre sikt ska kunna upprätthållas av afghanska institutioner själva. 

Propositionen framhåller även USA-koalitionens insatser som har lett till maktförändringar i 

Afghanistan, vilket möjliggjort en förhandlingsprocess för att få till en positiv politisk 

utveckling.
56

 Propositionen framhåller alltså att det skett en förändring i maktbalansen i 

Afghanistan, vilket möjliggör en eventuell framgång för säkerhetsläget och den politiska 

utvecklingen i landet. Maktbalans som ett sätt att förändra säkerhetsläget tyder således på en 

realistisk argumentation. 

Även det svenska humanitära biståndet till Afghanistan är en väsentlig del i propositionen. 

Genom biståndsarbete av både svenska organisationer såsom svenska Afghanistankommittén 
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och stöd till internationella organisationer såsom Röda Halvmånen och FN bidrar Sverige 

positivt till situationen i Afghanistan. Dock krävs ett förbättrat säkerhetsläge för att bistånd 

ska kunna genomföras effektivt. En multinationell säkerhetsstyrka skulle stabilisera det 

politiska klimatet och därav bidra till stabilitet och säkerhet så att biståndsarbetet kan bedrivas 

mer effektivt.  I propositionen framhålls också det positiva samarbete som Sverige redan har 

tillsammans med Storbritannien i Kosovo. Regeringen anser att det svenska bidraget där har 

gett goda resultat, och anser att styrkan som nu föreslås skickas till Afghanistan är ett bidrag 

som kommer att fungera väl i samarbetet inom den multinationella säkerhetsstyrkan. 

Regeringen påpekar också i propositionen att ett svenskt deltagande i Afghanistan skulle visa 

att Sverige stöder FN:s arbete och är villigt att aktivt bidra till det. Även Sveriges redan aktiva 

biståndsengagemang är i enlighet med att ta ansvar för den afghanska freden genom 

deltagande i den multinationella säkerhetsstyrkan i landet.
57

 Det svenska biståndsarbetet i 

Afghanistan tar således upp en stor del av propositionen. De internationella samarbeten från 

liberalismen som är biståndets sammanhang är också viktigt för regeringen att framhålla i 

argumentationen för en svensk insats i landet. Samarbetena tar sig olika form, som i 

internationella organisationer såsom FN eller mellanstatligt med andra stater under 

Storbritanniens ledning. Genom biståndsarbetet kan också tänkas att liberala värden såsom 

mänskliga rättigheter uttrycks, då propositionen framhåller goda effekter av Sveriges bidrag 

till biståndsarbetet i Afghanistan, exempelvis skolor, sjukhus och social verksamhet för barn i 

flyktingläger. Även andra liberala värden inom politiken såsom demokratiska rättigheter 

framhålls som argument för insats i propositionen, då den multinationella säkerhetsstyrkan 

ämnar syfta till att övergångsregeringen ska fungera och stabilisera det politiska klimatet i 

landet.  

 

2.1.2 Debatt i kammaren 

Sverige blev inbjudet av Storbritannien att tillsammans med dem delta i insatsen i 

Afghanistan, något som Urban Ahlin från Socialdemokraterna framhåller i debatten. Han 

pekar på det svenska bidragets höga utbildning för ändamålet, och hänvisar till att både 

regeringen och utskottet anser att det svenska bidraget kan göra en god insats. Sveriges 

deltagande tillsammans med Storbritannien och andra stater bildar alltså tillsammans den 

grupp som den svenska styrkan utgör en del av.
58

 Det visar på att Ahlins argument kan 
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förklara det svenska deltagandet genom att gemensamt samarbete internationellt har 

intentionen att bidra med stabilitet och fred i Afghanistan. Således kan argumentet placeras in 

under liberalism, där tanken att hotet avvärjs genom internationellt samarbete råder. 

Dessutom skulle argumentationen även kunna vara ett tecken på realism, och att svenskt 

deltagande manifesterar makt då Ahlin tydligt framhåller den svenska styrkans höga 

utbildning och effektivitet med stor tilltro till framgång, vilket kan tolkas som ett sätt för 

Sverige att visa upp sin försvarskapacitet och förmåga.  

Ahlin påpekar också att det i enlighet med Sveriges försvarspolitik är lämpligt att delta i 

fredsfrämjande insatser som vilar på FN-mandat och att stödja FN:s resolutioner, för att hjälpa 

Afghanistan att gå framåt i en demokratisk riktning.
59

 Det är alltså viktigt att stödja FN och 

dess arbete för demokrati och andra liberala värden för att hjälpa det afghanska folket till en 

bättre framtid, vilket tyder på liberala värden som inplacering av argumentet i analysschemat.  

Moderaternas Göran Lennmarker
60

 framhåller det hedersamma i att Sverige fått en förfrågan 

av Storbritannien om att delta i en insats tillsammans med dem. Sveriges bidrag består av ett 

högt specialiserat förband som Storbritannien även samarbetat med i Kosovo, och gjorde 

således ett gott intryck på britterna.
61

 Lennmarkers argumentation placerar sig tydligt under 

liberalism som internationellt samarbete, då han tydligt påpekar att samarbetet mellan 

Storbritannien och Sverige har stor potential att fungera effektivt.  

Lars Ångström från Miljöpartiet framhåller det afghanska folkets akuta situation. Behoven är 

stora, både vad det gäller att se till att de mänskliga rättigheterna garanteras för hela 

befolkningen, och vad det gäller införandet av demokratiska institutioner.
62

 Ångströms 

argumentation är ett tydligt exempel på ett liberalt sådant, som hamnar under rubriken 

liberala värden i analysschemat, då han uttryckligen förordar liberala värden såsom 

mänskliga rättigheter som en orsak till att Sverige bör deltaga i insats i Afghanistan.  

Därtill menar Ångström att för att sådana liberala värden ska kunna upprätthållas i landet 

krävs säkerhet för den övergångsregering som har blivit tillsatt i Kabul. För att regeringen 

senare ska kunna skydda folket måste regeringens egen säkerhet alltså först garanteras, vilket 

är målet med FN-resolutionen om en multinationell styrka i Afghanistan.
63

 Det är alltså 
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viktigt att maktbalansen blir som sådan att den nya regeringens makt överstiger talibaners och 

diverse andra lokala krigsherrars makt som i fungerande regerings frånvaro tagit kontroll över 

landet. Därav tolkar jag Ångströms argument som ett realistiskt sådant, som fokuserar på 

maktbalans som ett sätt att avvärja den hotfulla situationen i landet.  

Ångström påpekar också att försvarspolitik bör utformas med fokus på förebyggande av 

terrorism och konflikter, som annars riskerar att utvecklas till reella väpnande konflikter och 

terrororganisationer som blir ett hot för samtliga världens stater.
64

 Ångström menar alltså att 

Sverige, och andra länder, bör fokusera mer på konflikt- och terrorbekämpning inte bara för 

det berörda områdets skull utan också för att vi alla riskerar att hotas av den globala 

terrorismens utveckling. Detta argument tolkas därav som ett exempel på liberalism där 

interdependens blir inplaceringen i analysschemat, p.g.a. Ångströms framhävande av 

konflikter och terrorism som ett möjligt hot för samtliga av världens stater då det ömsesidiga 

beroendet är högt, och att Sverige därför bör arbeta förebyggande genom t.ex. deltagande i 

insats i Afghanistan. 

Folkpartiet deltog överhuvudtaget inte med några representanter i debatten, vilket är 

anmärkningsvärt och dessutom beklagligt för min undersökning då det leder till bortfall. 

 

2.2 Libyen 

Efter antagande om resolution 1973 i FN:s säkerhetsråd godkände riksdagen propositionen 

från alliansregeringen om att bidra till den Nato-ledda internationella insatsen med 250 

personer i högst tre månader. Syfte var att upprätthålla den flygförbudszon som FN:s 

resolution bl.a. innehöll.
65

 

2.2.1 Regeringens proposition 

Inledningsvis påpekar alliansregeringen att i resolutionen från FN som utgör insatsen i 

Libyens underlag, slås fast att situationen i Libyen är ett hot mot internationell fred och 

säkerhet. Således är det inte bara en nationell angelägenhet för den enskilda staten Libyen, 

utan riskerar att hota freden även internationellt.
66

 Därav kan liberalismens interdependens 

utgöra ett bidrag till varför Sverige uttrycker det viktiga i att delta i insats i Libyen. Vad som 

pågår där kan få konsekvenser även utanför närområdet, vilket är just vad ett hot mot 
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internationell fred och säkerhet utgör.  Till viss del skulle denna del av propositionen 

möjligtvis även kunna tolkas enligt realismen, då en svensk insats förespråkas för att 

situationen i Libyen skulle kunna utgöra ett direkt hot mot svensk säkerhet. Dock anser jag att 

den liberalistiska förklaringen är mer trovärdig, då en olöst situation i Libyen rimligen inte 

kommer att innebära ett direkt hot mot Sverige, utan istället möjlig påverkan p.g.a. 

interdependens med exempelvis förändrade handelsrelationer som resultat.  

I propositionen föreslår regeringen att Sverige bör medverka till att verkställa beslut i FN:s 

säkerhetsråd om att förbättra situationen i Libyen och därav bör Sverige bidra i den 

internationella insatsen. Eftersom Sverige har uttalat ett starkt stöd för FN och dess resolution 

om Libyen, bör Sverige också vara beredda att bistå. Regeringen menar även att ”ett starkt FN 

är en hörnsten i svensk utrikespolitik”. Därav är det rimligt att anta att Sverige bör visa sitt 

stöd för FN inte bara i ord, utan också i handling genom att delta i arbetet med en 

flygförbudszon över Libyen, såsom föreslås i propositionen. FN har även uppmanat samtliga 

medlemsstater att bistå för att skydda civila, genomföra ett vapenembargo samt att upprätta en 

flygförbudszon.
67

 Propositionen framhåller också det breda konsensus som finns 

internationellt kring insats i Libyen. Arabförbundet och Gulfstaternas samarbetsråd har yrkat 

på ett ingripande från FN, och vid ett möte uttryckte både Natoländer, FN, EU och 

Arabförbundet stöd för FN-resolutionen och uttalade en vilja till att bidra till verkställandet.
68

 

Insatsen i Libyen samlade alltså både stater och organisationer i flera sorters samarbeten. 

Insatsen är därav på många sätt ett uttryck för liberalismens fokus och tilltro till 

internationellt samarbete.  

När Nato så beslutar sig för att ansvara för insatsens genomförande vänder de sig till Sverige 

för ett önskemål om svenskt bidrag, rimligen för att de anser att Sverige är en kompentent 

aktör och kan bidra på ett effektivt sätt.
69

 Deltagandet blir också då ett sätt för Sverige att leva 

upp till denna bild, och att visa att vi verkligen är skickliga på det arbete som insatsen innebär. 

Att Sverige svarar på Natos önskemål tyder på att Sverige också själva anser sig kapabla till 

att klara av uppgiften, och därav kan denna del av propositionen tolkas som ett uttryck för 

manifestation av makt från den realistiska teorin, då Sverige genom insatsen har möjlighet att 

visa sin förmåga för omvärlden.  
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Propositionen hänvisar också till FN:s säkerhetsråd som menar att en lösning på situationen i 

Libyen kräver långsiktighet av det internationella samfundet, för att tillmötesgå de legitima 

krav som det libyska folket ställer. Det internationella samfundet måste alltså stödja en positiv 

utveckling i Libyen, med en inledande politisk process av demokratisk utveckling till en 

rättstat där mänskliga rättigheter respekteras.
70

 Således anser regeringen i enlighet med 

säkerhetsrådet, att omvärlden har ett ansvar gentemot befolkningen i Libyen att säkerställa 

sådana liberala värden, såsom mänskliga rättigheter och demokratiska institutioner.  

 

2.2.2 Debatt i kammaren 

Socialdemokraten Urban Ahlin framhåller det positiva i att Sverige ställer upp när FN kallar.  

Det är en svensk tradition att ställa upp när FN ber om hjälp, och Sverige är ofta bland de 

första att ställa upp och vara beredda att bidra. Socialdemokraterna själva har begärt att 

Sverige mer aktivt skulle pådriva FN och den internationella debatten om att införa en 

flygförbudszon. När det nu är gjort måste Sverige ställa upp.
71

 Den internationella 

organisation som FN utgör bestående av samarbete mellan medlemstaterna återkommer igen 

som ett argument till varför Sverige ska deltaga i fredsfrämjande insats. Precis som Ahlin 

menar så har Sverige av tradition ofta ställt upp när FN pekat på behov, och haft stor tilltro till 

organisationen.  Därav kan denna argumentation klassificera sig som ett liberalistiskt sådant, 

som framhåller vikten av internationellt samarbete som ett sätt att lösa situationen i Libyen. 

Ahlin framhåller också vikten av att säkerhetsrådet lyckades enas, då Kina och Ryssland lade 

ned sina röster.
72

 Därav kunde den säkerhetsresolution som insatsen bygger på röstas igenom, 

också det ett exempel på internationellt samarbete som bidrar till att omvärlden kan agera för 

en förbättring av situationen. Ahlin menar även att det är positivt att FN fokuserar på 

individers säkerhet, och inte bara på staters säkerhet
73

, såsom brukar återfinnas inom 

realismen.  

Cecilia Widegren från Moderaterna menar att Sverige omöjligen kan stå passivt inför 

situationen i Libyen. Sverige har ett ansvar gentemot vår omvärld att verka för fred och 

säkerhet. När människor hotas och FN beslutar om ingripande ska Sverige ställa upp. Sverige 

ställer redan upp för Libyen genom bistånds- och utvecklingsprojekt, men bör även göra det 

genom denna militära insats. Vidare menar Widegren att Sverige inte är neutralt då vi är för 
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demokrati och emot diktatur.
74

 Då Widegren tydligt påpekar att Sverige bör ingripa i Libyen 

p.g.a. ett ansvar som vi har gentemot Libyen och omvärlden, kan detta argumenterande 

således tolkas som att Widegren anser att Sverige p.g.a. liberalismens interdependens är nära 

sammankopplad med Libyen och inte kan blunda för situationen där, och därför bör vidta 

åtgärder. Denna interdependens, som även kan tänkas innehålla moraliska inslag, innehåller 

ett rättfärdigande för att blanda sig i Libyens affärer p.g.a. det ansvar vi har gentemot 

oskyldiga civila.  

I debatten framhåller Widegren även att Sveriges deltagande i Libyen är möjligt tack vare 

stridsflyget JAS 39 Gripen. Widegren menar att Gripen är ett mycket kvalificerat stridsflyg 

som också är lämpligt att använda i insatser med Nato, som haft gemensamma övningar med 

just detta stridsflyg. Det är dessutom första gången på 50 år som Gripen används i insats och 

första gången det ingår i en internationell insats.
75

 En möjlig tolkning är att insatsen i Libyen 

även innebär ett tillfälle för Sverige att demonstrera stridsflygets kapacitet i aktion, och är en 

uppvisning som möjligen kan fånga potentiella köpare. Därav skulle Widegrens argument 

kunna innebära att en möjlig analys av vad man kan se att Sveriges deltagande i Libyen 

manifesterar är makt, under realismen i analysschemat. 

Miljöpartiets Bodil Ceballos talar i debatten om att hennes parti tror att förändring sker genom 

icke-våld, och att fred inte bara är målet utan också vägen. Trots detta anser Miljöpartiet att 

Sverige bör engagera sig i Libyen. Miljöpartiet är starka anhängare av FN, och då insatsen har 

både ett tydligt FN-mandat och avgränsning så motsätter de sig inte förslaget. Ceballos 

motiverar också insatsen med att även om icke-våld var vägen till frihet hos Libyens grannar 

Tunisien och Egypten, så har liknande fredliga demonstrationer inte fungerat i Libyen och 

därav behövs aktioner från omvärlden.
76

 Ceballos menar alltså att svensk insats i Libyen är 

rättfärdig endast p.g.a. beslut i FN, då Miljöpartiet i övrigt hellre ser icke-militära insatser. 

Liberalismens internationella samarbete inom FN är alltså avgörande för huruvida Sverige 

bör bidra till insatsen eller inte.  

Vidare menar Ceballos dock att Sveriges bidrag borde vara av civil karaktär, hellre än militär 

sådan. Det finns redan tillräckligt många som cirkulerar i Libyens luftrum, och en humanitär 

insats för att tillgodose människors grundläggande behov hade gjort mer nytta. Humanitära 

insatser samt insatser för att stärka en demokratisk utveckling hade varit att föredra framför 
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Sveriges militära bidrag. Inte bara är en humanitär insats att föredra då civilbefolkningen är i 

behov av mat, mediciner och liknande; ”om alla lägger sig i militärt, vem ska då vara neutral 

nog att kunna medla eller förhandla i ett senare skede då den politiska lösningen börjar närma 

sig?” Sverige är en viktig aktör inom biståndet, och bör satsa på det istället för på det militära 

där vi ändå inte kommer att bli en spelare av stor rang. Sverige har diplomatiskt sett ett gott 

rykte internationellt och skulle kunna bidra med mycket för en fredligare situation i Libyen.
77

 

Ceballos uttrycker här en oro över vad Sveriges militära deltagande i Libyen skulle kunna 

innebära, inte bara för Sverige som kan få sämre rykte då vi inte håller oss neutrala, utan 

också vad det i praktiken kan komma att innebära för t.ex. Libyen då alla är upptagna med att 

ta ställning, och ingen neutral medlare finns kvar att förbättra situationen eller att introducera 

civila insatser, då allt krut läggs på det militära. Trots detta, ger Miljöpartiet sitt stöd för att 

Sverige deltar militärt i insatsen. Tilltron till liberalismens internationella samarbete inom FN 

och dess beslut väger alltså i detta fall tyngre än Miljöpartiets egentliga förespråkande av 

icke-våld. 

Allan Widman från Folkpartiet anser att det viktigaste skälet till att Sverige ska delta i 

insatsen är för att undvika en humanitär katastrof. FN:s resolution innebär att fokus nu ligger 

på individers säkerhet, alltså den libyska befolkningen, och inte på staters säkerhet. Detta är 

någonting unikt, som det är i Sveriges intresse att bidra till. För tio dagar sedan ingrep USA, 

Storbritannien och Frankrike i Libyen, och Sverige bör sälla sig till dem i den internationella 

insats som riksdagen nu ska besluta om. Widman menar även att en sammanslutning av 

ingripande stater i Libyen kan sända ett budskap till andra diktaturer i regionen, om att 

omvärlden kommer att agera vid hot mot civilbefolkningen.
78

 Att omvärlden går samman och 

tillsammans ingriper i Libyen är alltså det bästa sättet att få en lösning på konflikten. 

Liberalismens internationella samarbete blir således det som förhoppningsvis ska leda till 

fred och stabilitet i området. Sverige bör vara med för att stödja FN, men också för att visa att 

brott mot civila inte går obemärkt förbi.  

Widman påpekar även att både Europas och Sveriges säkerhetspolitik blivit allt mer 

solidarisk, och att vi har en skyldighet att hjälpa till när konfliktsituationer uppstår. Denna 

solidaritet innebär att även Sverige kan räkna med samma engagemang om en konflikt skulle 

uppstå närmare hemmaplan.
79

 Att visa solidaritet med andra stater kan alltså vara en uppenbar 
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fördel för Sverige, då om vi ställer upp för andra ställer också andra upp för oss. Widman 

menar alltså helt enkelt att Sverige bör deltaga i insatsen i Libyen, för att senare kunna 

utkräva samma solidaritet om ett hot mot svensk säkerhet skulle uppstå, och således placerar 

sig Widmans anförande under realismen i analysschemat.   

 

2.3 Mali 

Med bakgrund av interna strider mellan rebellgrupper och regeringsstyrkor i Mali där senare 

en övergångsregering tillsatts efter påtryckningar från omvärlden, har FN:s säkerhetsråd 

antagit en resolution som ger mandat till en fredsfrämjande stabiliseringsinsats till Mali. EU 

bidrar med en utbildningsinsats för den maliska armén, där Sverige deltar. Alliansens 

proposition föreslår att skicka en väpnad styrka på högst 160 personer i högst tolv månader.
80

 

2.3.1 Regeringens proposition 

I propositionen anger regeringen flera skäl för att delta i FN:s insats i Mali. Konflikten har ett 

negativt inflytande på hela regionens utveckling vilket kan innebära en ökad risk för spridning 

av terrorism. Genom insatsen är förhoppningen att åstadkomma förbättrad säkerhet och att 

återupprätta en demokratisk ordning för att skapa en långsiktigt hållbar lösning.
81

 

Förhoppningen är alltså att läget ska stabiliseras och inte sprida sig till andra delar i området. 

Med en stabil politisk ordning skapas en realismens maktbalans där situationen präglas av 

förutsägbarhet, och där risken för terrorism minskas. 

I propositionen framhåller även regeringen FN:s resolution om att situationen i Mali utgör ett 

hot mot internationell fred och säkerhet. Då situationen riskerar att förvärras och spridas 

vidare, bör därför omvärlden agera i en internationell insats.
82

 Situationen riskerar att utgöra 

ett internationellt hot, och således inte ett hot bara för Mali och det maliska folket.  

Liberalismens interdependens kan således vara en förklaring till varför Sverige ska bidra till 

den internationella insatsen.  

Regeringen menar även att p.g.a. Sveriges tidigare engagemang för Afrikas fred och 

utveckling, följer även att vi bidrar till FN:s stabiliseringsinsats. Regeringen framhåller även 

vikten av att uttrycka sitt stöd för FN och dess fredsfrämjande verksamhet, vilket deltagandet i 

deras insats i Mali gör. FN tillfrågade sina medlemsländer om bidrag till insatsen, och då bör 
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Sverige svara. Dessutom samordnas det svenska bidraget med andra nordiska länder för att 

kunna ge större effektivitet, vilket pekar på ett nordiskt samarbete inom säkerhets- och 

försvarspolitik som blir allt djupare.
83

 Förespråkandet av liberalismens internationella 

samarbete som propositionen uttrycker går att finna på flera nivåer. Inte bara är hela insatsen 

ett resultat av internationellt samarbete, inom FN mellan bidragande länder, 

övergångsregeringen i Mali och andra afrikanska aktörer, utan regeringen framhäver även det 

nordiska samarbetet som ger mer effektiva resultat än om ländernas bidrag till insatsen skett 

var för sig utan samordning.  

Regeringen menar även att insatsen innebär en möjlighet för det svenska försvaret att öka sin 

erfarenhet av fredsfrämjande verksamhet.
84

 Detta är inte bara positivt i sig, utan innebär också 

att det svenska nationella försvaret kan stärkas, då internationella insatser är en möjlighet att 

öva och ta med sig fördelaktig erfarenhet hem. På så sätt kan även det svenska försvarets makt 

stärkas, genom internationella insatser, och är ett exempel på argument hämtat från realismen.  

 

2.3.2 Debatt i kammaren 

Carina Hägg från Socialdemokraterna framhåller kopplingen mellan Malis inhemska rörelser 

och internationella sådana som arbetar emot mänskliga rättigheter och demokrati. Hägg menar 

att de inhemska rörelserna även finns internationellt och har sin motsvarighet i andra länder, 

som exempelvis skulle kunna vara Sverige. Hägg framhåller att en förvärring av situationen i 

Mali kan innebära att risken för attentat i Sverige också ökar.
85

 Hägg menar alltså att p.g.a. 

realismens eventuella hot mot svensk säkerhet som kan uppstå som resultat av terroriströrelser 

i Mali och internationellt, så bör Sverige bidra till en lösning av konflikten i Mali, inte bara 

för Mali självt utan vi bör även arbeta emot dessa rörelser för Sveriges egen skull.  

Vidare menar Hägg att Sveriges deltagande i Mali förutsätter ett mandat från FN:s 

säkerhetsråd.  Hon påpekar även att Sverige bidrar bäst till Mali tillsammans med andra.
86

 

Liberalismens internationella samarbete är alltså enligt Hägg både en förutsättning för och 

det mest effektiva tillvägagångssättet för Sveriges bidrag till den internationella insatsen. 

Moderaternas Cecilia Widegren menar att Sverige tar solidariskt ansvar för den gemensamma 

säkerheten, som byggs tillsammans med andra. Sverige har ett soldariskt ansvar gentemot 
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andra länder i världen. Widegren menar även att ett solidariskt ansvar inte bara bidrar till 

säkerhet i det berörda området, utan också skapar säkerhet internationellt, och även då hemma 

i Sverige. Genom att bidra till insatsen i Mali medverkar Sverige också till att minska hotet 

från terrorister som haft baser i ostabila delar av landet.
87

 Terroriströrelser som kan operera i 

ett ingenmansland utgör ett internationellt hot, och genom att bidra till att staten Mali blir 

starkare och kan utöva kontroll över sitt eget territorium bidrar Sverige även till en större 

säkerhet för oss själva. Således uppvisar Widegrens argumentation att realismens hot mot 

svensk säkerhet är en bidragande faktor till varför Sverige bör deltaga i Mali. 

Widegren framhåller också den skada framväxten av sådana terroriströrelser i området kan 

innebära för viktiga globala handelsflöden. För Sverige som är ett litet, exportberoende land 

är handeln enormt viktig, vilket gör att det är angeläget för oss att bidra till att säkra dessa 

handelsflöden.
88

 Detta kan utgöra ett exempel på liberalismens interdependens, då det 

ömsesidiga beroendet som handelsrelationer ger är i fokus. Sverige har ett ansvar att se till att 

handeln kan fortgå och inte hotas av konflikter, och bör så göra genom insatsen i Mali. 

Bodil Ceballos från Miljöpartiet menar att Natos insats i Libyen 2011 till viss del är en orsak 

till situationen i Mali. När Nato drog sig tillbaka fanns ingen kvar som tog ansvar för den 

stora mängd vapen som fanns i området och som senare bl.a. hamnade hos beväpnade grupper 

i Mali. Detta bidrog till att möjliggöra en statskupp, som ledde till ett maktvakuum i Mali. 

Därav menar Ceballos att en militär fredsfrämjande insats är nödvändig.
89

 Således är det 

viktigt att skapa en realismens maktbalans i detta vakuum, för att stabilisera läget. 

Folkpartiets anförande i debatten är mycket kort, men Allan Widman framhåller emellertid 

det positiva i att insatsen står under FN:s huvudmannaskap, då det är en förutsättning för att 

insatsen ska bli lyckosam och att situationen i Mali ska kunna förbättras.
90

 Enligt Widman är 

det alltså FN och liberalismens internationella samarbete som organisationen går ut på som är 

det bästa tillvägagångssättet för att uppnå stabilitet i Mali.  

2.4 Analys 
Analys visar att debatten kring fredsfrämjande insatser i högre grad präglas av liberalism än 

av realism, både räknat i enbart propositioner och enbart debatter samt i propositioner och 

debatter tillsammans. Totalt sett så framfördes realistiska argument 11 gånger i det totala 
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materialet, att jämföra med liberalistiska argument som återfanns 19 gånger. Således är 

liberalism mer förekommande i svensk politisk debatt gällande fredsfrämjande insatser än 

realism, även om skillnaden inte är överdrivet stor och debatten kan sägas innehålla element 

från båda perspektiven. Samtliga partier i undersökningen var dessutom eniga om det svenska 

deltagandet i insatserna, och resultatet visar även att partierna överlag uppvisade konsensus 

också i sin argumentation. Inget parti använde argument från endast den ena teorin, utan totalt 

sett uttryckte samtliga partier både realism och liberalism.  

Resultatet visar att en utveckling nu kan göras av analysschemat som presenterats på s. 14, där 

resultatet gett de bärande begreppen underrubriker. Siffrorna i parentes anger hur många 

gånger respektive argument använts.  

 REALISM LIBERALISM 

Konfliktområdet berör 

Sverige p.g.a.: 

Hot mot svensk säkerhet 

(3) 

-terrorism 

-solidaritet 

Interdependens (5) 

-internationellt hot 

-handel 

Hotet avvärjs genom: 

Maktbalans (4) 

-förutsättning 

-mål 

Internationellt 

samarbete (10) 

-samarbetens effektivitet 

-stödja FN 

Svenskt deltagande 

manifesterar: 

Makt (4) 

 -kompetens 

- stärkt nationellt försvar 

Liberala värden (4) 

-mänskliga rättigheter 

-demokrati  

Tabell 2.2. Utvecklat analysschema.  

Resultatet visar att både terrorism och solidaritet ansågs motivera insats enligt hot mot svensk 

säkerhet. Genom att medverka till stabilitet i konfliktområden, minskas risken för terrorism 

som kan spridas till Sverige. Att eftersträva ett Sverige solidariskt mot andra stater och 

samarbeten anses även gynna Sverige vid ett eventuellt hot mot Sverige då vi förväntar oss 

samma solidaritet tillbaka, i linje med den svenska solidaritetsförklaringen.  

Insats p.g.a. interdependens motiveras med det internationella hot mot freden som en olöst 

konflikt utgör, men även med den skada Sverige skulle lida till följd av minskade 

handelsflöden som konfliktens ostabilitet riskerar att leda till. Detta kan tolkas som att även 
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Sverige har sina egna agendor vid deltagande i insatser utomlands, annat än att lösa konflikten 

för t.ex. solidaritetens skull. Liberalismens interdependens ger upphov till handelskontakter 

och när de hotas kan Sverige nästan på ett realistiskt sätt rationellt besluta om att ingripa för 

att förbättra sin egen situation, då Sverige är beroende av handel och export.  

Maktbalans återfinns i resultatet som både en förutsättning för svensk insats, då det i 

propositionen om Afghanistan framhålls att USA:s ingripande förändrat maktbalansen och 

kan bana väg för ytterligare framgångsrika internationella insatser, men också som ett mål till 

en stabil politisk ordning. Trots realismens betoning på att staten är den enda aktören av vikt, 

får nog ändå sägas att i undersökningens undersökta fall så innebär maktbalans balans mellan 

olika maktgrupper inom de enskilda staterna. En möjlig tolkning är att se maktbalans som ett 

realistiskt begrepp på ett liberalistiskt fenomen, då olika aktörer utanför staten tillskrivs mer 

vikt inom liberalismen.  

Ett intressant inlägg i debatten är Miljöpartiets Lars Ångström som i sitt anförande i debatten 

om Afghanistan menade att för att liberala värden, som återfinns som både mänskliga 

rättigheter och demokratisk ordning, ska kunna implementeras krävs en maktbalans. En 

möjlig analys av Ångströms argument är att det skulle kunna sägas vara typiskt för den här 

undersökningens resultat, då även om liberalism totalt har företräde så används båda teorierna 

av alla partier och ingen vidare trend går att finna i hur de argumenterar.  

Resultatet visar även att internationellt samarbete var det vanligaste argumentet till hur 

konflikten ska lösas.  Ett föga förvånande resultat kanske, då samarbete aktörer emellan nu 

snarare är regel än undantag. Det positiva som samarbete ger framhålls i resultatet, och 

överensstämmer också med Sveriges solidaritetsförklaring där säkerhet byggs i gemenskap 

med andra. Den stora tilltron till FN som återfinns i resultatet kan också tolkas som en 

spegling av Sveriges tradition att vara en stat som är aktiv inom FN. Samarbete kan också 

tänkas skapa legitimitet till insatsen, då flera aktörer står bakom beslutet. Resultatet stämmer 

överens med liberalismens höga tilltro till samarbete och internationella organisationer, och 

möjligen kan det också vara ett sammanhang där även ett litet land som Sverige har 

möjligheten att utöva inflytande.  

På flera ställen uttrycks makt, genom påpekande av den svenska styrkans kompetens. Även 

om Sverige är en liten militärnation, så är Sverige uppenbarligen ändå en kompetent partner i 

strid. Att ta tillfället i akt och använda stridsflyget Gripen är dessutom positivt för eventuell 

försäljning i framtiden, då omvärlden får se flygets kapacitet i aktion och vad Sverige är 
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kapabla till. Kanske just eftersom Sverige inte har en stor försvarsapparat blir det extra viktigt 

att visa upp sin kapacitet i de sammanhang där det är möjligt, och på så sätt uttrycka makt, 

enligt realismen. Även det positiva i att också det nationella försvaret stärks då de svenska 

styrkorna kommer hem med nya erfarenheter och kunskaper framhölls.  
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3. Slutsatser 

Före presentation av undersökningens slutsatser kan det vara lämpligt att påminna om dess 

syfte och frågeställningar. Syftet var alltså att utifrån ett realistiskt samt ett liberalistiskt 

perspektiv undersöka varför Sverige deltar i internationella fredsfrämjande insatser, och detta 

skedde genom studie av propositioner och debatter som har föregått insatsernas godkännande 

i riksdagen. Frågeställningen ställdes till tre olika fredsfrämjande insatser som Sverige 

deltagit i, och löd:  

I den politiska debatten som föregick inledningen av svenskt deltagande i 

fredsfrämjande insats, kan de olika riksdagspartiernas argumentation för  insatsen i 

huvudsak ses som ett uttryck av realism eller liberalism? 

Undersökningens resultat visar som sagt att debatten kring fredsfrämjande insatser i högre 

grad präglas av liberalism än av realism, både räknat i endast propositioner och endast 

debatter samt i propositioner och debatter tillsammans. Vid argumenterande om varför 

Sverige bör delta i fredsfrämjande insatser uttrycks alltså incitament som kan tänkas 

härstamma från både realismen och liberalismen. Dock överstiger antalet liberalistiska 

argument de realistiska argumenten, vilket gör att utifrån denna undersöknings material kan 

alltså slutsatsen dras att debatten om eventuellt svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser i 

större utsträckning präglas av motivering för insatsen med hjälp av liberalism, än med 

realism.  Ytterligare ett tecken på liberalismens övertag gentemot realismen vid debatten om 

fredsfrämjande insatser är att flera debattörer påpekar det positiva i att FN agerar för att värna 

om individers säkerhet, hellre än staters säkerhet. Detta stämmer överens med liberalismens 

fokus på individer framför staten, jämfört med inom realismen där staten är den viktigaste 

enheten.  

Då exempel på både realism och liberalism återfanns i argumentationen i min undersökning, 

kan den sägas bekräfta och överensstämma med den svenska delen i Eli Stamnes forskning 

som menar att nordiska länder har ett synsätt gällande fredsfrämjande insatser som innehåller 

både realism och liberalism. Samma parti betonar ofta vikten av att deltaga i insats för den 

svenska säkerhetens skull, men också för att verka för internationell rätt och fredliga lösningar 

samt andra liberala värden. Både realism och liberalism tillsammans avspeglas i svensk 

inställning till fredsfrämjande insatser. Min undersökning visar således att de flesta 

anföranden i debatterna samt propositionerna oftare innehöll inslag av båda teorierna, hellre 
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än endast en av dem. Sveriges försvarspolitik kan således sägas innehålla en blandning av 

realism och liberalism, åtminstone i ämnet för denna undersökning.  

Även om samtliga partier i undersökningen var eniga om det svenska deltagandet i insatserna, 

så skulle kunna tänkas att deras respektive argumentationer var främst influerade av antingen 

realism eller liberalism, men resultatet visar att partierna överlag uppvisade konsensus även i 

sin argumentation. Det fanns inget parti som enbart använde argument från den ena teorin, 

utan totalt sett förespråkade partierna både realism och liberalism. Det går alltså inte att se 

några trender i hur respektive parti argumenterar. Insatserna i undersökningen präglades 

således av en mycket stor enighet bland riksdagspartierna, inte bara i omröstningen i 

kammaren utan också i hur de argumenterade och vilka incitament partierna använder. 

Möjligen skulle eventuella trender kunna uppvisas i en djupare undersökning med ett större 

material, men utifrån min egen undersökning kan slutsatsen dras att partierna är relativt lika i 

sin argumentation. Denna enighet skulle möjligtvis kunna ha att göra med traditionen inom 

svensk politik att vilja nå konsensus över blockgränserna i försvarspolitiska frågor. 

Wilhelm Agrell framhävde i avsnittet om tidigare forskning möjligheten som de 

internationella insatserna ger för att framhålla effektivitet för det svenska försvaret, som då 

både kan visa upp sin kapacitet och ta hem nyttiga erfarenheter från fältet. Liknande 

argumentation återfinns även i materialet för denna undersökning. Sådana insatser är ju trots 

allt den enda möjligheten för det svenska försvaret att uppträda aktivt i en konfliktsituation.  

Både Agrell och också Ove Bring framhöll idén om en europeisk säkerhetsgemenskap som 

innebär att det nationella försvaret får mindre fokus till förmån för internationella insatser. 

Det vanligaste argumentet i debatterna var vikten av internationellt samarbete, vilket ger stöd 

åt Agrell och Brings idéer om säkerhetsgemenskaper som den viktigaste faktorn för fred. Det 

positiva som samarbete inom FN, EU, Nato och också inom de nordiska länderna medför för 

internationell fred framhölls av flertalet debattörer och i propositioner. Ett föga förvånande 

resultat kanske, då dagens globaliserade värld innebär att vi kommer allt närmare varandra på 

flertalet sätt, både på gott och ont. Det kan också vara ett uttryck för att vissa komplicerade 

problem är svåra för en stat att lösa enskilt, speciellt om staten är ineffektiv och ostabil såsom 

Afghanistan, Libyen och Mali, och därav kräver andra organisationsformer för att kunna lösas 

gemensamt med aktörer utifrån. Att debattörerna så ofta påpekade vikten av att Sverige 

stödjer FN ligger i linje med det aktiva stöd och den betydelse som Sverige traditionellt sett 

har tillskrivit FN. 
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Värt att notera är att alla tre insatser i undersökningen befinner sig utanför Europa, och 

således på ett geografiskt relativt långt avstånd från Sverige. En möjlighet är att andra 

argument skulle framföras vid en eventuell insats som låg närmare Sverige, som då kanske 

skulle ge upphov till ökat uttryck för realismen. Eventuellt skulle fler argument framföras om 

att Sverige bör bidra till att stabilisera det berörda konfliktområdet för att stävja det eventuella 

hot mot svensk säkerhet som en konflikt i vårt närområde skulle innebära. Detta kan relateras 

till att regeringen nu diskuterar ökade försvarsanslag efter krisen i Ukraina, möjligen för att 

minska hot mot Sveriges säkerhet som situationen i Ukraina och Rysslands agerande kan 

innebära. 

Undersökningens resultat utesluter dock inte att även andra teoretiska perspektiv skulle vara 

applicerbara och därmed ligga närmare sanningen om hur Sverige ser på fredsfrämjande 

insatser som en del av sin försvarspolitik. Såsom presenterades i avsnittet om tidigare 

forskning så menade Jan Ångström att ett motiv kan vara viljan till upprätthållande av den 

svenska självbilden och identiteten om solidaritet, en idé som närmast påminner om 

konstruktivismen. Ytterligare forskning kan bidra till att ge svar på den frågan. En annan 

utgångspunkt för framtida forskning skulle kunna vara att undersöka hur väl de 

fredsfrämjande insatserna återpeglar realism och liberalism när de väl är igång. En insats kan 

ju som sagt ändra karaktär under insatsens gång, och således kan andra drivkrafter stå bakom 

vid ett senare skede än vid insatsens inledning.  

Avslutningsvis kan således, utifrån undersökningens förutsättningar, den mer långtgående 

slutsatsen ändå dras att svensk nutida försvarspolitik möjligen kan ses som ett uttryck av 

liberalism som en teori om internationell politik, åtminstone gällande delar såsom 

internationell verksamhet.  
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Sammanfattning 

Svensk försvarspolitik har länge inkluderat deltagandet i militära fredsfrämjande insatser 

internationellt. Sedan det kalla krigets slut har det svenska nationella försvaret allt mer 

nedrustats och en omstrukturering av försvaret har skett, till förmån för internationella 

fredsfrämjande insatser som har blivit en allt större uppgift för Försvarsmakten. Men varför är 

det så viktigt för Sverige att engagera sig militärt i konflikter runt om i världen?  

Med hjälp av två klassiska teorier om internationell politik syftar denna undersökning till att 

undersöka svenska incitament till deltagande i fredsfrämjande insatser. Realismens idéer om 

statens säkerhet som statens främsta uppgift, vikten av maktbalans och strävan efter makt, 

ställs emot liberalismens interdependens, tilltron till internationellt samarbete och 

förespråkande av liberala värden. Dessa teorier används för att uppfylla undersökningens 

syfte att svara på om Sverige när det gäller fredsfrämjande insatser präglas av ett perspektiv 

av realism eller liberalism.  

Undersökningens metod är en textanalys av regeringens propositioner om svenskt deltagande 

i tre olika insatser samt fyra riksdagspartiers argumentation i debatter som föregick 

godkännande av dessa insatser. Utifrån teorierna realism och liberalism konstrueras sedan ett 

analysschema där argument från riksdagspartierna placeras in som antingen ett uttryck för 

realism eller liberalism. De inkluderade riksdagspartierna i denna undersökning är 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet samt Folkpartiet, vars argument för insatser i 

Afghanistan, Libyen samt Mali är föremål för analys.  

Resultatet av undersökningen visar att ingen trend går att finna i hur respektive parti 

argumenterar, då alla partier på ett i princip likartat sätt använder argument som uttrycker 

både realism och liberalism. Möjligen är detta ett resultat av en utbredd konsensus bland 

partierna när det gäller försvarspolitiska frågor, såsom brukar eftersträvas. Dock visar 

resultatet att argument som uttrycker liberalism används som incitament till svenskt 

deltagande i fredsfrämjande insatser i högre utsträckning än realism. Således är de svenska 

incitamenten till fredsfrämjande insatser till största del ett uttryck av liberalism, såsom de 

framförts i den politiska debatten.  
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