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Abstract 

The research question of this study was the following:   

- Why did Sweden choose to enter Afghanistan in 2002?  

- Which of Allisons three models best describe Swedens involvement in the war 

in Afghanistan? 

Purpose: The aim of the study has been to, based on Allisons three resarch models; the 

rational actor, organizational behaviour and governmental politics attain an 

understanding regarding why Sweden chose to enter the Afghanistan war in 2002.  

Method: An argumentativesanalysis has been done because a particularly specific 

subject has been analysed, the focus is on the governments and the parliaments 

webpages in order to gather the relevant decisions and propositions that are needed to 

answer the aim and questions of the study. This study is based on analysing the 

argument "why?" in order to then be able to take a stand regarding an issue.  

Conclusion: The study has shown that all three models illustrates different reasons why 

Sweden chose to enter the Afghanistan war. To overlook any of the models is not 

possible and will only give one point of view. 

 

Nyckelord: Allison, rationelle aktören, organisationsbeteende, byråkratiskpolitiska 

modellen, Afghanistankriget, svensk säkerhetspolitik 
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1 Inledning 

1.1 Inledning  

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder och landets historia är fyllt av motgångar 

med både inre konflikter och yttre hot. Landet är långt ifrån en demokrati eftersom det 

förkommer enormt mycket korruption och kvinnoförtryck. Konflikten mellan 

regeringen i Kabul och talibanerna pågår alltjämt med våldsamma uppror, vilket i hög 

grad påverkar den civila befolkningen.1 För att landet ska kunna återhämta sig efter så 

många års krig är det beroende av utländsk hjälp.  

18:e januari 2002 beslöt den svenska riksdagen att skicka militära trupper till konflikten 

i Afghanistan med syftet att de skulle ingå i den internationella säkerhetsstyrkan 

International Security Assistance Force (ISAF) som fanns i landet.2 Inom ISAF har 

ungefär 9 000 svenskar tjänstgjort i Afghanistan under perioden 2002 -2014 och det har 

kostat Sverige mer än 10 miljarder kronor. I mer än 13 år har Sverige deltagit i insatser i 

Afghanistan som leds av Nato. Insatserna har både varit militära och innehållit 

omfattande utvecklingssamarbete.  Sverige har spelat stor roll för att stödja fred och 

säkerhet samt bygga upp Afghanistan på nytt. De svenska soldaterna har fått betala ett 

högt pris för att bevara fred i landet. Fem soldater och två anställda tolkar har mist livet 

i Afghanistankriget sedan 2002.3 

Det har förespråkats en ny säkerhetspolitik och strävan efter internationellt samarbete 

när det kommer till frågan om internationella insatser från Sveriges sida.4 Under det 

senaste decenniet har svensk säkerhetspolitik ändrats, solidaritetsfrågan har blivit allt 

mer viktig och utvidgad. Sverige har alltid hållit sig neutrala och är inte med i någon 

militärallians men Sverige kommer inte hålla sig passivt om något EU-medlemsland 

eller nordiskt land skulle angripas.5 

Insatserna i Afghanistan kan förklaras med argumentet att värna om mänskliga 

rättigheter eller att Sverige vill att Afghanistan ska bli ett mer demokratiskt land. 

Regeringen i Sverige har använt ord som fredsbevarande eller återuppbyggnad för att 

                                                 
1 DN Debatt. ”Sveriges insats i Afghanistan ska granskas av utredning 
2 W. Agrell (2013) s.79  
3 DN Debatt. ”Sveriges insats i Afghanistan ska granskas av utredning”  
4 Försvarsdepartementet (2013) s. 216-217  
5 http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Svensk-sakerhetspolitik-/  

http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Svensk-sakerhetspolitik-/
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förklara insatsernas mål och medel i Afghanistan.6  Som det ser ut råder det alltså en 

oklarhet i frågan om varför Sverige valde att bidra med militära trupper i Afghanistan. 

Vad var Sveriges syfte med att gå in i Afghanistankriget 2002?  

1.2 Bakgrund  

I detta avsnitt kommer allmän fakta om Afghanistan och dess historia att tas upp samt 

lite kortfattad information om svensk säkerhetspolitik. Avsnittet kommer också ta upp 

terrorattacken som skedde i USA 2001. Som avslutning i detta avsnitt kommer det 

finnas allmän fakta om Sveriges engagemang i Afghanistan. 

1.2.1 Afghanistan och Sveriges engagemang  

Sent på 1700-talet blev Afghanistan självständigt efter att perser, greker och tadzjiker 

hade erövrat landet. Under 1900-talet drabbades landet av väldigt dålig ekonomi och 

detta ledde till att kungen Ahmad Shah Durrani avsattes i en statskupp år 1973. Landet 

var en monarki från 1700-talet då landet var självständigt fram till 1973. Afghanistan 

har varit i krig sedan Sovjetunionen invaderade december 1979, målet vara att bekämpa 

kommunistiska Taraki – regeringen som hade lanserat ett radikalt reformprogram i 

landet. I kriget dog mer än 600 000 afghaner och ungefär 5,5 miljoner människor var på 

flykt efter kriget. Efter Sovjetunionen dragit sig tillbaka hamnade Afghanistan i ett 

inbördeskrig som varade i fyra år. Najibullah som var Afghanistans president hade blivit 

mördad tog talibanerna över landet och de kontrollerade nästan 95 procent av landets 

yta. Tusentals skolbyggnader förstördes och läskunnigheten sjönk drastiskt. Drygt tjugo 

år i krig hade dragit tillbaka Afghanistan till förmodern tid.7  

Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara fred och säkerhet i Sverige.8 Det finns två 

inriktningar när det gäller säkerhetspolitik, utåtriktad och inåtriktad. I denna 

undersökning kommer det utåtriktade perspektivet att stå i centrum. Utåtriktad 

säkerhetspolitik innebär: “Att ett lands internationella agerande uppfattas som ett 

konsekvent uttryck för den deklarerade säkerhetspolitiken. Under blockpolitik är detta 

speciellt spännande för ett alliansfritt land som då själv måste skapa omvärldens bild av 

sin internationella aktörsroll.”9  

 

                                                 
6 W.Agrell (2013) s.79  
7 Carl Johan Gardell (2001:5), s. 2-9 
8 Andrén Nils (2002), s. 8  
9 Andrén Nils (2002), s. 31 
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Den utåtriktade kan sammanfattas på detta sätt:  

Tabell 1.10 

MÅL MEDEL 

Strategiskt rollval: försvarspolitiska 

relationer till andra stater. 

Utrikespolitiskt rollval mellan ytterligheterna total 

integrering och total isolering. 

Försörjning utifrån med livsviktiga 

förnödenheter. 

Handelspolitik. 

Direkt påverkan på den större 

internationella miljön. 

Aktivt medlemskap i internationella 

organisationer, samt annan diplomatisk aktivitet. 

Internationell gemenskap. Information, kommunikation, aktivt samarbete 

och samordning. 

 

Drygt 3 000 människor miste sina liv i 11 septemberattackerna som utfördes av 

terrornätverket al-Qaida. Fyra amerikanska inrikesflygplan kapades av nitton män som 

hade utbildats av al-Qaida under lång tid. Två av flygplanen flög in i World Trade 

Centers tvillingtorn på Manhattan i New York, det tredje flygplanet riktades mot 

högkvarteret Pentagon i Washington och det fjärde planet lyckades aldrig nå sitt 

förmodade mål kongressbyggnaden i Washington.11 

I USA skapades politisk opinion mot terrorism, USA började inleda projektet som 

kallas för ”Kriget mot terrorismen” där kongressen i USA gav George Bush rätten till 

att skärpa lagar och angripa terrorister utomlands. Oktober 2001 började USA och 

Storbritannien tillsammans angripa talibanregimen i Afghanistan genom FN:s stöd, 

eftersom man misstänkte att al-Qaidas ledare Usama bin Ladin höll sig gömd i 

Afghanistan.12  

Sverige och Afghanistan har haft diplomatiska relationer sedan 1930- talet, men de 

senaste åren har Sveriges engagemang för Afghanistan blivit allt större.13 Januari 2002 

beslöt riksdagen att Sverige skulle bidra med militära trupper till Afghanistankriget. 

2001 hade det svenska biståndet till Afghanistan stiget till ca 250 miljoner kronor. 

                                                 
10 Andrén Nils (2002), s. 35 
11 https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2001/terrorattacken-mot-usa-den-11-

september-2001  
12 http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Efter-den-11-september/  
13 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Sverige-och-Afghanistan1/  

https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2001/terrorattacken-mot-usa-den-11-september-2001
https://www.krisinformation.se/handelser-och-storningar/2001/terrorattacken-mot-usa-den-11-september-2001
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Efter-den-11-september/
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Sverige-och-Afghanistan1/
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Sedan 1982 har Afghanistankommittén som är en biståndsorganisation som verkar i 

Afghanistan och har en verksamhet med 500 skolor och 170 kliniker i 18 provinser.14  

ISAF är en fredsstyrka med FN-mandat som hade sänts till Afghanistan 2002 för att 

skydda regeringen och hålla ordning i samhället. År 2003 fick Nato högsta befälet för 

ISAF som har sina styrkor i Kabul. ISAF utökade sina baser i norra delen av 

Afghanistan 2004 och där fick Sverige ansvaret för fyra provinser med huvudbasen i 

Mazar-i-Sharif.15 

Sedan 2008 har Sverige ett diplomatiskt deltagande genom en ambassad med ungefär 

tio medarbetare i huvudstaden Kabul. Ambassaden samverkar med internationella 

organisationer så som FN och EU och att ambassaden fungerar som centrum för 

Sveriges insatser i Afghanistan.16 2014 minskade Sverige sin närvaro i landet från 500 

soldater till 270, samtidigt överlämnade Sverige ansvaret för sina provinser till de 

afghanska myndigheterna.17  

Sedan flera år tillbaka har Sverige varit en av de största deltagarna i EU:s polisinsats 

(EUPOL), där Sverige bidrar med poliser men det förekommer även civila experter. 

Syftet med insatsen är bygga upp ett effektivt samhälle fritt från korruption och 

förbättra kunskapen om mänskliga rättigheter i Afghanistan.18 

Resolute Support Mission (RSM) som är en Nato-insats inleddes i början av 2015 i och 

med att ISAF upphörde. Insatsen består av ungefär 12 000 män och kvinnor där Sverige 

bidrar med militär insats. I september 2014 bidrog Sverige med ungefär 50 personer i 

landet där de främst arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna.19  

1.3 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna undersökning är att utreda varför Sverige valde att gå in i Afghanistan 

2002. Boken ”Essence of Decision explaining the Cuban Missile Crisis”20 kommer 

ligga till grund för undersökningens teori. Allisons tre modeller om den rationelle 

aktören, organisationsbeteende samt byråkratiskpolitiska modell kommer att fungera 

                                                 
14 Proposition, 2001/02:60 
15 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Fordjupning/  
16 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Sverige-och-Afghanistan1/  
17 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Fordjupning/  
18 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Sverige-och-Afghanistan1/  
19 http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Sverige-och-Afghanistan1/  
20 Allison & Zelikows (1999) 

http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Fordjupning/
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Sverige-och-Afghanistan1/
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Fordjupning/
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Sverige-och-Afghanistan1/
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Sverige-och-Afghanistan1/
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som hjälp för att förklara argumenten till varför Sverige beslöt sig för att gå in i 

Afghanistan 2002.  För att kunna besvara undersökningens frågeställning på bästa 

möjliga sätt blir uppsatsen en argumentationsanalys. 

Frågeställning:  

-  Varför valde Sverige att gå in i Afghanistan 2002?  

- Vilken av Allisons tre förklaringsmodeller förklarar bäst Sveriges engagemang i 

Afghanistankriget?   

1.4 Tidigare forskning  

Det finns inte mycket forskat om Afghanistankriget och Sveriges engagemang i kriget, 

vilket ger utrymme för denna specifika undersökning.  

Wilhelm Agrell är författare och professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet 

och har skrivit boken ”Ett krig här och nu”, där han tar upp Sveriges militära 

engagemang i Afghanistan. Agrell beskriver hur svensk iblandning i Afghanistan har 

utvecklats från fredsbevarande insats till deltagande i ett krig. Han säger att det har skett 

utan mycket debatt samt utan att riksdagen fått den informationen. I sin bok redogör 

Agrell steg för steg för kriget men samtidigt är han öppen med sin kritiska inställning, 

han menar att den svenska insatsen varit dåligt ordnad och att det inte har bidragit till att 

befolkningen i Afghanistan fått bättre liv.21 

Det finns två olika uppsatsarbeten som ligger närmast denna undersökning men ingen 

av uppsatserna söker de svaren som ställs i denna undersökning.  En av 

undersökningarna handlar om vilka incitament som kan förklara Sveriges engagemang i 

Afghanistan ur ett liberalistisk, realistiskt och konstruktivistiskt perspektiv och är 

skriven av Palm. Där Palm försöker beskriva vilka incitament som kan förklara Sveriges 

engagemang i Afghanistan med hjälp av olika perspektiv.22 

Den andra undersökningen handlar om Svenska militära interventioner och är skriven 

av Rehnström. Rehnström har valt ut två av Sveriges största riksdagspartier, 

Moderaterna och Socialdemokraterna. Undersökningens syfte är att kartlägga hur de två 

partierna argumenterar för den svenska militära insatsen i Afghanistan, när den började 

                                                 
21 W.Agrell (2013)    
22 Erik Palm (2013)  
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samt när mandatet förlängdes. Det som saknas i den här undersökningen är att inte ta 

med helheten utan den ser bara utifrån Sveriges två största partier och att de andra 

lämnas utanför.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Kd Josef Rehnström (2011)  
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2 Teori  

Teorin som har använts i denna undersökning är av den amerikanske statsvetaren 

Graham Allison. Allison publicerade 1999 den andra utgåvan av boken ”Essence of 

Decision”. Allison använder sig av olika förklaringsmodeller för att förklara 

Kubakrisen. Allison menar att begreppet förklaringsmodell är ett logiskt system för att 

spåra de relevanta och kritiskt avgörande faktorerna vid en specifik kritisk händelse.24 

Fördelen med modellen är att den ger en förklaring till varför en förändring har skett, 

därför är det lämpligt att ha den här typen av modell i denna undersökning.  

2.1 Rationelle aktören   

Den första modellen; Rational Actor, handlar mycket om målstyrning och val samt att 

välja rätt. Aktörens logiska tänkande sätts på prov samt att förhindra alla sorts hot ett 

visst utfall ger. Genom att kartlägga en viss situation sätter den rationelle aktören upp 

ett visst mål och koncentrerar sig på att genomföra det bästa möjliga alternativet. Det 

finns flera alternativ aktören kan välja emellan och det är viktigt att veta vilka 

konsekvenser av en viss handling ger. Att välja ett beslut systematiskt och veta vilka 

konsekvenser som är mest positiva för aktören leder till att det blir lättare för den att 

välja det rätta alternativet. Att arbeta systematiskt och rationellt i sitt arbetssätt är vägen 

till rätt beslut enligt den rationelle aktören. Modellen kan användas även inom 

organisationer samt företag oberoende av storlek men den kan också användas för 

individuella beslut. Att tänka igenom problemet, att sätta upp måttliga mål, se vilka 

alternativ som finns, att tänka vilka konsekvenser som finns och sedan ta ett rationellt 

beslut kan uppfattas som ett ”moget” sätt att hantera kriser på även en individuell nivå. 

Rationelle aktören är den optimala modellen att föra en diskussion eller politisk aktivitet 

så som inför ett val för att reflektera över för- och nackdelar när det gäller ett beslut. 

Politiska beslut är för det mesta ekonomiskt grundade, vilket leder till att ett beslut kan 

tas om kostnaden är låg istället för att ta ett beslut som har högre kostnader, även om det 

första beslutet hade varit det bästa alternativet.25 

                                                 
24 Allison & Zelikow (1999), s.4  
25 Allison & Zelikow (1999), s. 13-52 
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Den rationelle aktören kan sammanfattas på detta viss; En stat ska handla utifrån ett 

visst utfall som skall leda till nyttomaximering. Det finns fyra kärnbegrepp att använda 

vid en analys av stat som en rationell aktör:26   

 Mål och målsättning  

- Är ett direkt resultat av statens intresseinriktning och dess prioriteringar.   

 Alternativ  

- Staten skall kunna välja mellan olika konsekvenser, såväl positiva och negativa. 

 Konsekvenser  

- Valet av olika alternativ leder till av vilken konsekvenser som tydligast leder 

mot uppsätta mål.  

 Val  

- Vilket val som väljs leder till största nytta för staten.  

Rationelle aktören är lättare att sätta sig in i om materialet är relevant för att då kan 

forskaren kan tänka sig in i situationen och välja det beslut som kan anses vara bäst, 

vilket leder till att aktören väljer det beslut som är mest troligt. Struktur och relation kan 

bortses från skillnad från organisationsbeteende som är mer komplicerad.27  

Allison ställer sig de fem följande frågorna utifrån rationelle aktören för att analysera 

Kubakrisen, frågorna kan också användas till lättare analysera Sveriges engagemang i 

Afghanistan.28 

- Vilka är de uppfattade omständigheterna som staten ser som hot och 

möjligheter?  

- Vilka är statens målsättningar?  

- Vilka är de uppfattade alternativ för att ta itu med problemet?  

- Vilka är de uppfattade strategiska kostnaderna och fördelana med respektive 

alternativ?  

- Vilket är statens bästa val för följande förutsättningar?  

2.2 Organisationsbeteende  

Den andra modellen; Organizational Behavior, lägger fokus på den statliga byråkratin 

och utrikes-politik är det kollektiva utfallet av fler byråkratier, modellen sätter 

                                                 
26 Allison & Zelikow, (1999), s. 16-19  
27 Allison & Zelikows, (1999), s. 401-405 
28 Allison & Zelikows, (1999), s. 390  
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organisationer och stater som de huvudsakliga aktörerna inom politik. Det blir lätt en 

blandning av olika intressen i en organisation och därför behövs en stabil organisation. 

Arbetsfördelning är därför ett viktigt koncept för en organisation för att uppnå uppsatta 

mål. Det är viktigt att organisationen arbetar hårt för det verkliga målet, genom sina 

medarbetare får organisationen olika kunskaper då varje individ är unik och har sina 

erfarenheter samt kunskaper. Att hela tiden ta in nya medlemmar är nyttigt för 

organisationen, eftersom på det sättet tillförs hela tiden ny kunskap. Med tiden skapar 

organisationen sin egen kultur, med skrivna och oskrivna regler som kan påverka 

organisationens stagnering. Vid utrikespolitiken fungerar stater som aktörer som 

samspelar mellan varandra. Det är viktigt i utrikespolitiken att ha förståelse för 

organisationsbeteende och deras regelverk eftersom regelverk kan sätta begränsningar 

för en organisation, samt att det kollektiva utfallet skall stå i centrum och inte den 

enskilda aktörens utrikespolitik.29  

Det som kännetecknar organisationsbeteende kan sammanfattas på detta vis:30 

- Arbetsfördelning är grunden till en sund organisation  

- Organisationer skapar möjligheter  

- Förenklar individens beteende och avgränsar intressen  

- Organisations kultur påverkar medlemmarnas beteende och åsikter så att de 

stämmer överens med formella och informella normer  

Allison ställer fyra frågor för att diskutera Kubakrisen utifrån denna modell. Frågorna 

som han ställer är väldigt komplicerade och behöver mycket mer information för att 

kunna besvaras. I denna undersökning kommer inte frågorna att stå i centrum men det 

kan ändå vara bra att ha dessa frågor i tanken.  

De fem frågor Allison ställer sig:31 

- Vilka är de faktiska eller upplevda omständigheterna som staten uppfattar som 

hot eller möjligheter?  

- Vilka är statens målsättningar?  

- Vilka är statens reella eller upplevda handlingsalternativ för att adressera 

situationen? 

- Vilka är de strategiska kostnaderna och fördelarna för vart handlingsalternativ?  

                                                 
29 Allison & Zelikow (1999), s. 143-184 
30 Allison & Zelikow (1999), s. 143-158  
31 Allison & Zelikow (1999), s. 390 
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- Vilket är statens bästa handlingsalternativ givet förutsättningarna? 

2.3 Byråkratiskpolitiska modellen  

Govermental politics, är Allisons sista modell och fokuserar på det interna spelet i en 

statsapparat eller organisation. Allison menar att det inte består bara av ledarskap och ett 

homogent och entydigt styre utan att det består av fler aktörer, dessa aktörer agerar inte 

som en grupp utan som individualister. Vilka som är med och tävlar och konkurrerar 

med varandra i maktkampen kallas för ”spelare”. Spelarna ser inte till den stora helheten 

när det gäller målet för organisationen, istället ser de till att vinna med fördelar eller nå 

de mål som kan gynna de själva. Istället för att använda rationella val vid viktiga beslut, 

sker förhandlingar, köpslående och ren maktkamp. Spelarna som är med i maktkampen 

är inte enbart individer, de kan även vara representanter för sin egen organisation. Detta 

innebär att beslut inte bara speglar individen utan också deras organisation. I vissa fall 

kan det hända att i kampen om vad som är riktigt är det inte alltid någon av parterna 

som är segrare. Ibland kan det hända att beslutet som blir resultatet av maktkampen inte 

speglar vad någon av spelarna eller deras organisation står för.32 

Det som kännetecknar den byråkratiskpolitiska modellen är:33 

- Maktdelning mellan parterna  

- Makt att övertala sina anhängare  

- Köpslående är en del av processen  

- Att påverka på ett resultat är inte samma sak som om det finns makt över 

resultatet 

- Utrikespolitik och inrikespolitik har både likheter och olikheter 

De fem frågor Allison ställer i byråkratiskpolitiska modellen är:34 

- Vilka är spelarna? Det vill säga, vems synsätt och värderingar räknas i de olika 

alternative och handlingarna 

- Vilka faktorer formar spelarnas uppfattning?  

- Vilka faktorer har betydelse för spelares påverkan på alternativ och åtgärder?  

- Vilka etablerade processer finns, det vill säga, där spelarna samlar och jämför 

uppfattningar för att fatta beslut?  

                                                 
32 Allison & Zelikow (1999), s. 255-294  
33 Allison & Zelikow (1999), s. 255-263 
34 Allison & Zelikow (1999), s. 390  
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2.4 Kritik mot Allisons teori 

Första upplagan av Essence of decision (1971) fick stort genomslag men den fick även 

väldigt mycket kritik, främst av Bendor och Hammond som kritiserade Allisons bok i 

artikeln Rethinking Allison’s models (1992). 35 De menar att Allisons teorier inte är 

logiskt konsekventa och att vissa delar av organisationsbeteende är felaktiga samt 

otydliga och att rationelle aktören är förenklad vilket kan leda till att viktiga aspekter av 

problemet kan missas. Däremot är byråkratiskpolitiska modellen för komplex och 

otydlig.36 

Men denna undersökning kommer lägga fokus på andra upplagan av Essence of 

decision (1999). Det finns nackdelar med att använda förklaringsmodeller, det kan bl.a. 

leda till att författaren kommer bort från innehållet. Förklaringsmodeller kan ses som en 

förenkling där hela bakgrunden och innehållet kan klämmas in i en enkel modell med 

former och frågor. På det sättet kommer författaren att tolka sitt underlag utifrån 

förklaringsmodellerna som följer redan utmärkta riktmärken. Här kan det bli att vissa 

aspekter syns mer än andra och ibland kan en viss aspekt bli mycket mer förstorad än 

det egentligen är.37  

Det krävs många variabler, händelser för att förutse framtiden. Besluten brukar vara mer 

komplicerade vilket leder till att det är mycket svårt att analysera fram en slutsats. 

Politiska beslut är oförutsebara i och med att det kräver mycket kunskap men också 

kunskap som inte går att nås så som tankar hos aktören. Det kan läggas fram en 

trovärdig analys kring ett beslut men inte en helt säker prognos. Det finns många 

anledningar till varför ett beslut tas vilket inte alltid följer strukturer. Dessa modeller går 

att använda på inrikes- utrikespolitik men att förklara utrikespolitik kan vara 

problematiskt, eftersom att inrikes och utrikespolitik skiljer sig mycket, såsom insatser 

och vapen. Utrikespolitik är komplicerad och ibland går det inte att göra en fullständig 

analys på grund av att det inte går att hitta viss information.38  

 

 

 

                                                 
35 http://www.olivialau.org/ir/archive/ben1.pdf 
36 Bendor & Hammond (1992), s. 302  
37 Allison och Zelikow, (1999), s. 387-392  
38 Allison och Zelikow (1999), s. 379-405  
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3 Material och metod  

3.1 Metod  

Det är mycket svårt att ge en fullständig översikt över varför Sverige valde att gå in i 

Afghanistan, delvis på grund av allmänt vedertagna föreställningar som inte lyfts fram 

som argument i debatter utan bara uttrycks implicit.39 Teorin som kommer användas i 

denna studie för att förklara varför Sverige valde att gå in i Afghanistankriget 2002, är 

rational choice. Beteenden och anledningar till beslut kan förklaras ur ett flertal 

synvinklar, rational choice passar bra för denna undersökning eftersom ett beslut med 

de tre förklaringsmodeller, den rationelle aktören, organisationsbeteende och 

byråkratiskpolitiska modellen kan förklaras beroende på hur man med hjälp av de 

förklaringsmodellerna tolkar beslutet. På så sätt kan inte en analys av ett beslut göras 

objektivt och resultatet beror på subjektet.  Däremot kan man applicera de tre 

modellerna beroende på hur de tolkas, samt hur den undersökta situationen tolkas. De 

tre modellernas grundförmåga är att kunna ge en vettig förklaring till varför saker har 

skett i en viss situation. Därför är det realistiskt att använda dessa tre 

förklaringsmodeller i denna undersökning.40  

För att besvara undersökningens syfte utförs en argumentationsanalys som är en lämplig 

metod då ett snävt material analyseras. Denna undersökning utgår från att analysera 

argumentet ”varför?” för att sedan kunna ta ställning i en viss fråga. Problemställningen 

i denna undersökning kommer inte ge ett självklart svar. Undersökningen kommer inte 

argumentera för eller emot eftersom effekten då blir att man säger ”vet” vad som är rätt 

eller fel i en debatt eller fråga.41 

Argumentationsanalys är en metod som granskar texter med argument för och emot av 

ett specifikt utfall eller en händelse. Bergström och Boréus menar att de finns tre olika 

syften med argumentationsanalys. Det första är deskriptivt och innebär att man finner 

argumenten i texten genom att rekonstruera argumentationen. Det andra syftet är 

preskriptivt och bedömer om argumentationerna är rationella och sakliga för att avgöra 

ifall de håller eller inte. Argumentationsanalysens sista syfte är värderande och utgår 

                                                 
39 Naess, Arne, (1992), s. 84  
40 Allison & Zelikow, (1999), s. 392- 401  
41 Rolf Ejvegård (2005), s. 5  
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ifrån att man tar reda på i vilken mån argumentens beviskraft är för eller emot.42 I denna 

uppsats kommer det deskriptiva syftet att stå i fokus.  

För att denna undersökning ska bli så hanterbar som möjligt är det viktigt att begränsa 

ämnet. Det är inte möjligt för denna undersökning att ta upp allt material om varför 

Sverige valde att gå in i Afghanistan. Därför kommer fokus ligga på regeringens och 

riksdagens hemsidor för att hämta de relevanta propositioner protokoll och betänkande 

som behövs för att besvara undersöknings syfte och frågeställning.43 Undersökningen är 

baserad på sekundärkällor, det vill säga bearbetat material.44 Varför denna undersökning 

bara kommer behandla år 2002, är på grund av att det var året då Sverige för första 

gången gick in i Afghanistan. Propositioner och protokoll och betänkande kommer att 

hämtas från år 2001 för att det var året terrorattack mot USA skedde och det var de året 

världen öppnade ögonen för Afghanistan. Det var 2001 FN uppmanade sina 

medlemsstater att bidra med personal och utrustning till ISAF. Regeringen beslutade år 

2001 om ett svensk deltagande i Afghanistan.  

3.2 Avgränsningar  

Denna undersökning kommer inte lägga fokus på Sveriges engagemang i andra länder, 

utan fokus kommer endast ligga på Sveriges engagemang i Afghanistan. Det intressanta 

i det här är att det inte har varit något fokus på Afghanistan innan terrorattacken 11 

september 2001 då hela världen började engagera sig mer och mer.  Därför blir den här 

händelsen aktuell eftersom allt började 2002 då Sverige gick in i Afghanistan. När 

uttalanden, propositioner, protokoll och betänkande undersöks kommer endast 

proposition 2001/02:60  och protokoll 2001/02:54, betänkande 2001/02:UFöU2 samt 

2001/02:UFöU3 stå i centrum för att de berör denna undersöknings frågeställning mest. 

Proposition 2001/02:60 har valts för att det är den ursprungliga propositionen för svensk 

insats i Afghanistan. För att få ett mer djupare perspektiv av undersökningen inriktades 

den på ett mer snävt val av material, vilket sedan ansågs vara lämpligast att göra en 

argumentationsanalys på. Ett mer brett material val hade bidragit till att undersökningen 

inte skulle ha hög reliabilitet och validitet.45   

                                                 
42 Bergström och Boréus (2012) s. 92 
43 Rolf Ejvegård (2009), s. 95-96 
44 Rolf Ejvegård (2009), s. 71-75  
45 P.Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson & L. Wängnerud (2015), s. 56-57, 63-65 
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Allison använder sig av tre modeller, den rationelle aktören, organisationsbeteende och 

byråkratiskpolitiska modellen. Alla tre modellerna kommer att ligga till grund för 

undersökningen, för att sedan kunna applicera vilken av modellerna som bäst förklarar 

Sveriges engagemang. På grund av tidsbrist i arbetet kan det vara lätt för forskaren att ta 

enkla genvägar och välja att inte ha med delar av en viss händelse. Kvaliteten i 

undersökningen blir beroende av forskarens egen förmåga att hålla sig objektiv till i 

arbetet. Som försvar kan argumenteras att vad än forskaren gör så handlar det alltid om 

att göra aktiva val och att välja bort vissa delar i en händelse för att lyfta fram en viss 

sak mer än de andra, därför kan förklaringsmodellerna ses som ett bra stöd i 

processen.46   

En pro-contra analys hade kunnat göras, syftet med det är att tydliggöra åsiktsskillnader 

samt att visa vad som skiljer en uppfattning åt. Men denna undersökningens 

ursprungliga utgångspunkt hade inte kunnat framställas på samma sätt, det vill säga: 

varför? Istället hade det bedrivet för och emot teser när det gäller ett svenskt 

engagemang i Afghanistan, vilket inte är undersökningens syfte.47 

3.3 Material  

Allt material är hämtat från riksdagens och regeringens hemsida från åren 2001. 

Materialet består av proposition 2001/02:60 och protokoll 2001/02:54, betänkande 

2001/02:UFöU2 och 2001/02:UFöU3. Protokoll 2001/02:54 skiljer sig från andra 

eftersom i besluten finns anförande från Socialdemokraterna, Moderaterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det finns två anförande från Socialdemokraterna i 

besluten men Jag har valt att fokusera på anförande som är av Urban Ahlin istället för 

det av Karin Wegestål för att det passar bättre min undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Allison & Zelikow, (1999), s. 387-392  
47 Bergström och Boréus (2012) s. 94 
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4 Resultat  

Sammanfattning av regeringens proposition 2001/02:60  

I propositionen tas bakgrunden till Afghanistans utveckling samt varför en 

multinationell säkerhetsstyrka behövs i landet upp. Det svenska stödet till FN har varit 

att hjälpa med jordbruksrehabilitering, minröjning och biståndssamordning. Men 

Sverige har även sponsrat FN:s livsmedelsprogram (WFP) ett logistikstöd som innebär 

att 50 lastbilar står i tjänst för livsmedelstransport för att underlätta transportering i 

landet, eftersom det på osäkra vägar rånas transporter. Afghanistan kommer vara i stort 

behov av humanitärt bistånd så som rehabilitering och återuppbyggnad. För att 

stabilisera det politiska arbetet och förbättra säkerheten i hela landet krävs det en 

multinationell säkerhetsstyrka i Kabul. Försvarsmakten fastlägger i promemorian48 att 

en sådan insats skulle bestå av 20 och 30 man, och insatsen skulle vara i Afghanistan 

under fyra månader. Kostnaderna för denna insats är beräknad till 35 miljoner kronor 

ungefär.49 

Regering vill att riksdagen ska ge regeringen rättigheten att skicka 45 väpnade personer 

under högst sex månader till FN:s multinationella säkerhetsstyrka i Afghanistan. Skälen 

till detta är att säkerheten för politiska arbetet ska bli bättre samt att huvudstaden Kabul 

ska bli neutral av representanterna från interimsadministrationen, vilket är bra för 

fredlig utveckling i landet. Befolkningen i Afghanistan måste få en bättre säkerhet, 

eftersom det är förutsättning en till effektivt bistånd. Svenskt engagemang i Afghanistan 

skulle kunna visa att Sverige aktivt är redo att ta ansvar för FN:s fredsstyrka i 

Afghanistan.50 

Sedan 1999 har en likadant insatt i Kosovo (KFOR) inleds för fredsbevarande. Där 

bland annat svenska insats arbetar med den brittiska styrkan vilket försvarsmakten anser 

att det vara ett effektivt med bra resultat.51 

Sammanfattning av riksdagens protokoll 2001/02:54 fredagen 18 januari  

Bonnkonferensen gav FN rättigheten att säkra Kabul och dess område med 

internationell säkerhet. FN gick med på dessa åtgärder, och uppmanade sina 

medlemsstater att bidra med personal och andra resurser för att detta skulle ske. 

                                                 
48 är ett samlingsnamn för förslag 
49 Proposition, 2001/02:60, s. 1-8 
50 Proposition, 2001/02:60, s. 1-8 
51 Proposition, 2001/02:60, s. 1-8  
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Storbritannien ställde upp och fick även godkännande att leda denna insats i 

Afghanistan. Sverige var en av länderna som fick inbjudan att delta i insatsen. Utskottet 

ser det som en självklarhet att Sverige ska gå med eftersom enligt traditionen har 

Sverige stött FN och fredsfrämjande insatser som sker under FN:s befäl. Sverige 

kommer bidra med 45 välutbildade personer, som bara består av yrkesofficerare och 

inga värnpliktiga personer ingår. Uppgiften för den internationella säkerheten var att 

hålla säkerheten i Kabul och omgivningen för att interimsadministrationen skulle ha 

någon chans att utvecklas.52 

Anförande 1 av Urban Ahlin, Socialdemokraterna (S) 

Ahlin börjar med att ta upp den fruktansvärda terrorattacken som skedde 11 september 

2001 mot World Treade Center och Pentagon i USA, i sitt tal. Han menar att situationen 

förändrandes inte bara i USA utan även i Afghanistan, eftersom talibanregimen 

skyddade terroristerna vilket ledde till att de fick motståndare i USA. FN gav USA 

rätten att ingripa mot de som skyddade och stödde terrorister och deras nätverk. I sitt tal 

tar Ahlin upp att man enades om att tillsätta en interimsadministration som skulle 

innesluta olika politiska grupperingar i landet och att den skulle verka i ungefär sex 

månader, för hoppningsviss skulle landet hitta en ny regering som skulle få två år att 

verka i landet för att sedan bli nyval. För att detta ska ske måste säkerheten upprätthållas 

och att riksdagen ger regeringen rättigheten att ställa upp med en svensk väpnad stryka 

som ska ske under högst sex månade menar Ahlin.53 

Anförande 2 av Göran Lennmarker, Moderaterna (M)  

För att få en demokrati samt bygga utvecklingen i Afghanistan är det självklart att 

upprätta en säkerhet, ISAF är den som ska upprätthålla säkerheten i Kabul. 

Storbritannien kommer leda denna styrka och Sverige blev inbjuden att delta i detta 

vilket Lennmarker menar är hedrande att Sverige har fått förfrågan. Sverige har sen 

tidigare erfarenhet av ett samarbete med Storbritannien från Kosovo. Lennmarker säger 

att Sverige måste skaffa sig mer resurser för sådana insatser eftersom han menar att det 

märks att FN förväntar sig mer av Sverige. Lennmarker tar upp ett exempel från en 

tidskrift The Economist där Finland, Norge samt Danmark var högt rankade när det 

gällde avancerad kapacitet och att Sverige låg i mitten av undersökningen. Med detta 

menar Lennmarker att Sverige måste skaffa sig högre ambition för att utveckla sin 

                                                 
52 Protokoll, 2001/02:54, s. 2-8  
53 Protokoll, 2001/02:54, s. 2-8   

https://data.riksdagen.se/fil/365AB45A-CEAD-4E54-8AE2-9010969D214F
https://data.riksdagen.se/fil/365AB45A-CEAD-4E54-8AE2-9010969D214F
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kapacitet när det gäller fredsfrämjande insatser. Afghanistan är ett mycket orolig land 

och därför ska Sverige vara tacksam för dem som är beredda att ställa upp i denna 

insats.54 

Anförande 3 av Berit Jóhannesson, Vänsterpartiet (V)  

Efter en kortfattad historisk bakgrund om Afghanistan och den humanitära situationen 

menar Jóhannesson att regeringen glömmer bort den historiska bakgrunden till att 

Afghanistan är där de är just nu. USA utrustade talibanerna och ger de politisk stöd efter 

den sovjetiska flykten, tack vare detta så vann talibanerna inbördeskriget. För två år 

sedan tog vänsterpartiet upp läget i Afghanistan, stödet till talibanerna från utländska 

länder, samt kvinnoförtrycket i landet men detta uppmärksamdes inte förrän 11 

september, då världen insåg den allvarliga situationen i landet. De menar att Sverige 

borde ta upp detta i FN för att få ett stopp på export på vapen till stridande parter och att 

USA måste ta sitt ansvar för det de har orsakat när det gäller Afghanistan.55 

Anförande 4 av Lars Ångström (MP)  

Miljöpartiet vill att Sverige ska bidra med styrka för att upprätthålla säkerheten, men 

däremot är de negativa till att Sverige hjälper det ena landet men inte andra länder så 

som Indien och Pakistan menar Ångström i sitt anförande. De kritiserar andra partier 

eftersom de menar vart fanns kritiken mot USA när de hjälpte talibanerna, eftersom 

talibanerna aldrig varit demokratiska i sitt handlande och aldrig skyddade afghanska 

befolkningen. Ångström tar upp också vart kritiken fanns när Saddam Hussein fick 

stödet på 80-talet, eftersom han menar att det var västvärldens beväpning av Saddam 

Hussein som ledde till att angreppskriget startade i Irak. Han tar också upp att Sverige 

har öppet låtit krigsmateriel exporterats till diktaturer som sedan hjälpt talibanerna. 

Ångström säger att det är efter 11 september som Sverige har kritiserat USA men glömt 

sitt egen agerande sen tidigare.56 

Sammanfattning av utrikes- och försvarsutskottets bestänkande 2001/02:UFöU2  

FN arrangerande 2001 en konferens i Bonn om Afghanistans politiska situation, de som 

medverkade i konferensen var olika afghanska grupper som den 5 december 2001 kom 

överens om en FN- auktoriserad insats i landet. FN:s säkerhetsråd resolution 138657 ger 

rättigheten att upprätta en multinationell säkerhetsstyrka som ska verka under sex 

                                                 
54 Protokoll, 2001/02:54, s. 2-8 
55 Protokoll, 2001/02:54, s. 2-8 
56 Protokoll, 2001/02:54, s. 2-8  
57 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1386  

https://data.riksdagen.se/fil/365AB45A-CEAD-4E54-8AE2-9010969D214F
https://data.riksdagen.se/fil/365AB45A-CEAD-4E54-8AE2-9010969D214F
https://data.riksdagen.se/fil/365AB45A-CEAD-4E54-8AE2-9010969D214F
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1386
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månader, för att hjälpa afghanska interimsmyndigheten att säkra säkerheten i Kabul och 

runt i kring, 20 december 2001.58  

Den 19 december fick FN:s generalsekreterare ett brev av Storbritannien om att de ville 

ta på sig att organisera och leda denna styrka, och i brevet framgår att senast 30 april 

2002 kommer de överlåta ledningsansvaret till ett annat land. 2001 blev Sverige 

inbjuden att delta i den multinationella styrkan. Riksdagen klubbade genom att ställa 

upp en väpnad stryka på högst 45 personer under sex månader som skulle ledas under 

FN:s ledning.59 

I propositionen som lades fram angående en multinationell säkerhetsstyrka, tar de upp 

bakgrunden till Afghanistan samt fördelar med denna styrka. Utskottet tar upp att det är 

första gången som världen samlas tillsammans för att skapa fred och stabilitet i 

Afghanistan. Bonnavtalet utgick på att på ett traditionellt sätt ska en övergångsregering 

styra landet i högst två år. Under denna tid är det viktigt att driva fram utvecklingen i 

landet, stabilisera samt ge befolkningen säkerhet. Humanitärt bistånd är nödvändigt 

skriver regeringen i propositionen, för att bistånd ska nås fram är det ännu viktigare med 

säkerheten i landet.60  

Sammanfattning av utrikes- och försvarsutskottets bestänkande 2001/02:UFöU3  

20 december 2001 beslutade FN:s säkerhetsråd om resolution 1386, att ge rättigheten 

för en internationell säkerhetsstyrka, (ISAF) som skall verka under sex månader det vill 

säga fram till 20 juni 2002. 28 december 2001 gav regeringen en proposition om 

svenskt deltagande och 18 januari 2002 beslöt sig riksdagen att skicka 45 väpnade 

personer i högst sex månader till den multinationella styrka som skall ledas under FN:s 

säkerhetsråd.61  

Den 14 mars bestämde regeringen att insatsen skulle förlängas till 31 augusti 2002, om 

FN:s säkerhetsråd ger nya uppdrag till internationella styrkan samt att riksdagen skall 

klubba genom detta. Med samma bakgrund som innan det vill säga, högst 45 personer 

till ISAF. Återigen uppmanar FN:s säkerhetsråd sina medlemsstater att bidra med 

personal och andra resurser till internationella styrkan.62  

                                                 
58 Betänkande, 2001/02:UFöU2, s. 3-10 
59 Betänkande, 2001/02:UFöU2, s. 3-10  
60 Betänkande, 2001/02:UFöU2, s. 3-10 
61 Betänkande, 2001/02:UFöU3, s. 1-14 
62 Betänkande, 2001/02:UFöU3, s. 1-14 



  
 

- 19 - 

Enligt lagen (1992:1153) får regeringen skicka svensk väpnad stryka för tjänstgöring till 

”fredsbevarande verksamhet” utan att höra med riksdagen om FN begär detta eller 

beslut som fattas av Organization for Security and Co-operation in Europe (OSSE)63. 

FN resolutionen 1413 hänvisar till kap VII i FN:s stadga som säger att om situationen 

kräver kan tvång användas för att skapa fred i Afghanistan. Det går således inte att 

utesluta fredsframtvingande åtgärder och ett sådant uppdrag ligger inte inom ramen för 

det mandat regeringen fått genom (1992:1153). Eftersom det saknas en av riksdagen 

godkänd förpliktelse eller lag som anger förutsättningar för uppdraget måste riksdagen 

godkänna ett svenskt deltagande i ISAF. Sveriges bidrag till ISAF består i att trygga 

samhället, samarbeta med politiska ledare och lokalbefolkningen i landet samt skydda 

vissa speciella objekt. Sex svenska officerare arbetar vid ISAF:stab, uppgifterna innebär 

att samverka med civil-militär och minröjning.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/OSSE/  
64 Betänkande, 2001/02:UFöU2, s. 1-14 

http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Internationella-organisationer/OSSE/
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5 Analys  

I det här avsnittet analyseras det ihopsamlade materialet som rör Sveriges engagemang i 

Afghanistan 2002. För att koppla till undersöknings teori kommer argumentet om varför 

Sverige gick in i Afghanistan 2002 att kopplas till de tre olika förklaringsmodellerna, 

för att sedan kunna välja den förklaringsmodell som passar bäst och tydligast förklarar 

Sveriges engagemang i Afghanistan.  

5.1 Rationelle aktören  

Allisons första modell den rationelle aktören handlar om att aktören ska vara målstyrd 

och fokus ligger på ett specifikt utfall som ett beslut syftar till att uppnå. Alla beslut tas 

för att uppnå den målsättning man tidigare har satt upp för ett specifikt utfall, samtidigt 

ska alla hot som kan hindra utfallet ska minimeras. En förutsättning inom denna modell 

är att aktören d.v.s. ledaren har ett flertal olika alternativ att välja mellan vid ett beslut 

och att aktören väljer det alternativ som skulle leda till bästa möjliga förutsättning.65  

Rationella aktören kan användas för att förstå utrikespolitiskt agerande. En aktörs, i 

detta fall statens, handlande kan förklaras i termer av de objektiva förutsättningar som 

den ställs inför.  De fyra variablerna som kännetecknar rationella aktören är 

mål/målsättning, alternativ, konsekvenser samt val. Med bara få och enkla 

förutsättningar gällande statens mål, kan man analysera vad staten kommer att göra eller 

har gjort.66  

Mål och målsättning är första variabeln i den rationelle aktören, med det menar Allison 

att det är ett direkt resultat av statens intresseinriktning och dess prioriteringar. Målet 

för svensk säkerhetspolitik är fred och säkerhet i Sverige, därefter kommer 

solidaritetsfrågan för att bidra till en fredlig utveckling i ett annat land,67 vilket är en 

anledning till att Sverige ville bidra i den multinationella säkerhetsstyrkan i 

Afghanistan. Regeringens mål och målsättning som de tar upp i propositionen är att 

säkerheten i Afghanistan ska blir bättre speciellt i Kabul för att ge en ärlig chans till 

interimsadministrationen att utvecklas i en demokratisk riktning. Kabul ska dessutom 

bli neutralt av all politisk inverkan som ingår i interimsadministrationen. Befolkningen 

ska få bättre säkerhet eftersom säkerheten är en förutsättning för effektivare bistånd 

menar regeringen. 

                                                 
65 Allison & Zelikows, (1999), s.13-53  
66 Allison & Zelikows, (s1999), s.21  
67 http://www.sakerhetspolitik.se/Sakerhetspolitik/Svensk-sakerhet/Svensk-sakerhetspolitik-/   
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Allison förklarar rationelle aktörens andra variabel som består av alternativ. Det innebär 

att både regeringen och riksdagen vill ställa upp i de multinationella styrkan med högt 

45 personer som ska verka i sex månader i Afghanistan.  Styrkan kommer lyda under 

Storbritanniens befäl där Storbritannien lyder under FN:s säkerhetsråd. Styrkans uppgift 

är att upprätthålla säkerheten, både för befolkningen i Afghanistan och för de 

interimsadministrationen. Regeringen menar att insatserna ska bistå Afghanistans 

återbyggnad, skapa grunder för demokrati samt skapa fredligt ett samhälle. 

Den tredje variabeln i Allisons rationelle modell är konsekvens vilket han förklarar är 

valet av olika alternativ leder till vilken av konsekvenser som tydligast leder mot 

uppsatta mål. Staten ska kunna välja mellan såväl positiva som negativa konsekvenser, 

vilket regeringen tar upp i sin proposition. Möjligheterna är att driva fram utvecklingen 

i Afghanistan, stabilisera säkerheten. Befolkningen är i stort behov av humanitärt 

bistånd för återuppbyggnad av landet efter många år i krig. För att biståndstransporter 

ska nå sina mål måste hotet minimeras genom att förbättra säkerheten i landet, samt att 

utländska soldater som kämpar på talibanernas sida ska avväpnas. 

Den fjärde variabeln är val, vilket innebär att val som väljs leder till största nytta för 

staten. Göra de val som Sverige förtjänar bäst på, vilket är att skicka 45 personer under 

sex månader. Insatsen kostade ungefär 40 miljoner, vilket försvarsmakten kan göra det 

med gällande budget anser regeringen.  

5.2 Organisationsbeteende  

Till skillnad från rationelle aktören ligger fokus i organisationsbeteende på vad som 

händer inom den statliga byråkratin. Detta perspektiv kan sammanfattas i att 

utrikespolitik skapas av flera byråkratier, där utfallet står i centrum vilket leder till att 

utfallet blir ett annat än vad regeringschefen tänkt sig från början. Dessutom styr i hög 

grad byråkratierna implementeringen av beslut vilket också påverkar utfallet. Förstår vi 

reglerna för en byråkratis implementering av beslut, kan vi också förstå utfallet. Enligt 

Allison behandlas ett viktigt problem sällan av en enda del av statsförvaltningen, det 

vanliga är att flera olika statliga organisationer är inblandade och där regeringschefen 

endast har begränsade möjligheter att styra de olika organisationernas beteende.68 

                                                 
68 Allison & Zelikows (1999), s.143  
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Utifrån detta fall utgör de inblandade byråkratierna försvarsmakten, utrikes- och 

försvarsutskottet, regeringen, FN och Storbritannien. Huvudaktören som egentligen 

ligger bakom Sveriges engagemang i Afghanistankriget är FN. FN uppmanade sina 

medlemsstater att bidra med personal och andra resurser för att den internationella 

säkerhetsstyrkan skulle bildas. Storbritannien anmälde sig att leda denna koalition 

inledningsvis, Storbritannien bjöd därefter in ett tjugotal länder där i bland Sverige. FN 

och Storbritannien kan därför ses som aktörer som interagerar med Sverige. Nu ligger 

beslutet i Sveriges händer, försvarsmakten angav att ett förband på mellan 20 till 30 

personer kan sättas in i Afghanistan och agera i fyra månader. Sedan försvarsmakten 

föreslog detta ville regeringen istället skicka 45 personer under en sex månaders period. 

Detta är ett exempel på hur utrikespolitiska beslut påverkas av flera olika organisationer 

inuti staten och att resultat inte alltid blir som det var tänkt från början.  

Teorin organisationsbeteende visar också att aktören agerar utifrån tidigare erfarenheter 

med närliggande situationer och ageranden för att sedan appliceras på senare situationer. 

I det här fallet likställer regeringen insatsstyrkan som ska skickas till Afghanistan med 

den Sverige skickade till Kosovo 1999. Likheterna består i att samarbeta med 

Storbritannien och styrkans storlek. Sverige har en tradition av delta i internationella 

insatser på FN mandat. Därmed bör Sverige även delta denna gång, säger både utskottet 

och regeringen.  

Genom organisationsbeteende är det viktigt att de olika aktörerna förstår varandras 

regelverk. Regelverken kan sätta begränsningar för den enskilda aktören. I det här fallet 

var Storbritannien tvungna att vänta in riksdagens godkännande, eftersom det gällde 

fredsframtvingande åtgärder vilket regeringen inte har mandat att bevilja. Storbritannien 

men även FN måste respektera att Sveriges riksdag har beviljat insatsen på max 45 

personer som får tjänstgöra max under sex månader. Därefter måste Sveriges riksdag 

besluta om eventuell förlängning.  

5.3 Byråkratiskpolitiska modellen 

Utifrån den byråkratiskpolitiska modellen kan svenska staten ses som ett virrvarr av 

olika maktspelare som samtliga försöker vinna maktspelet. I det här fallet utgörs det 

politiska spelet om Afghanistaninsatsen av de olika riksdagspartierna och dess 

företrädare i utskottet men även försvarsmakten. Det är självklart för Sverige att ställa 

upp när FN behöver det, enligt svensk tradition har Sverige alltid stött fredsfrämjande 
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insatser som sker under FN:s befäl och själva FN. 2001 satt Socialdemokraterna i 

ledningen och i den propositionen som Göran Persson lämnar till riksdagen tar han upp 

att ett svensk engagemang i Afghanistan leder till att Sverige bevisar för FN att Sverige 

är redo att ta ansvar för fredsstyrkan i Afghanistan. Detta kan tolkas som att bara för att 

Sverige är litet land behöver det inte betyda att de kommer vara passiva och att det har 

samma kapacitet som andra länder. Att Storbritannien bjöd in Sverige till att delta i 

styrkan bevisar att en stormakt som Storbritannien räknar med en svensk styrka. 

Tydligast syns detta genom Göran Lennmarker som vill tjäna poäng genom att slå ett 

slag för upprustning av Sveriges militära kapacitet. Han menar att det är hedrande att 

Sverige har fått en inbjudan av Storbritannien. Sverige måste skaffa sig mer resurser när 

det gäller fredsfrämjande insatser eftersom det märks att FN förväntar sig mer av 

Sverige när det gäller sådana insatser. Han tar upp en undersökning som tidskriften The 

Economist hade gjort och där Finland, Norge och Danmark var rankande högt och att 

Sverige låg i mitten, det vill säga varken bra eller dåligt. Därför vill han och hela 

moderaterna att Sverige ska skaffa sig högre ambition för att utveckla sin kapacitet när 

det gäller fredsfrämjande insatser. Lennmarker ser insatsen i Afghanistan som en 

möjlighet för Sverige att stärka sin insatskapacitet. Således är högre kapacitet en 

förutsättning för Lennmarker och moderaternas stödjande av propositionen.  Att Sverige 

har blivit inbjuden till en multinationell säkerhetsstyrka är stort men miljön i Kabul och 

dess omgivning är väldigt riskabel, de är väldigt tacksamma för de som är beredda ställa 

upp och hjälpa till. Här visar Lennmarker en tydlig maktkamp som är bland de nordiska 

länder, att Sverige ska inte nöja sig med en lagom plats när det gäller avancerad 

kapacitet.  

Utifrån kriteriet köpslående kan ses att Berit Jóhannesson (V) och Lars Ångström (MP) 

har en förutsättning att Sverige ska ta upp kritik mot vapenexport till diktaturer. För att 

stöda propositionen om insats i Afghanistan vill de i utbyte se en hårdare ställning mot 

vapenexport till diktaturer. Ångström är också kritisk till att endast göra ingripande i 

Afghanistan, han vill se att Sverige hjälper till i andra länder så som Indien och 

Pakistan. Jóhannesson menar att situationen i Afghanistan är skapad av USA genom 

deras stöd till talibanerna under Afghanistans inbördeskrig. Jóhannesson är därför 

kritisk till att insatsen sker såhär sent. Vänsterpartiet hade redan två år innan tagit upp 

situationen i Afghanistan men de fick inte gehör förrän efter 11 september attackerna.  
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Försvarsmakten har även uttalat sig i frågan och sagt att 20 till 30 personer under fyra 

månader är genomförbart. Utskottet och regeringen har istället förslagit 45 personer 

under sex månader. Utskottet bortsåg från försvarsmaktens synpunkt och förslog att 

skicka mer personer under längre tid.  

Den byråkratiskpolitiska modellen kan sammanfattas på detta sätt; Spelarna som är med 

i maktspelet är inte enbart individer, de kan vara representanter för sin egen 

organisation. Detta innebär att beslut inte bara speglar individen utan också deras 

organisation. I vissa fall kan det hända att i kampen om vad som är riktigt är det inte 

alltid någon av parterna som är segrare, ibland kan det ske att beslutet som blir resultatet 

av maktspelet inte speglar vad någon av spelarna eller deras organisation står för. Trots 

olika synsätt och krav i from av kritik mot vapenexport till diktaturer, ökad 

insatskapacitet eller önskan om ett tidigare engagemang enades spelarna i att stödja 

förslaget och att genomföra insatsen i Afghanistan. Utskottet bifaller propositionen som 

lades fram angående en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan. Utskottet ser det 

positivt att det är första gången som hela världen samlas tillsammans för att skapa fred 

och stabilitet i Afghanistan.   
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6 Slutsatser  

I detta avsnitt kommer undersökningens frågeställning besvaras, den löd Utifrån 

Allisons teori, undersöka varför Sverige valde att gå in i Afghanistankriget 2002? Sedan 

argumenteras för vilken modell som bäst förklarar Sveriges engagemang i Afghanistan.  

En av anledningarna att Sverige gick in i Afghanistankriget var solidaritetsaspekten. 

Målet för svensk säkerhetspolitik är i andra hand att säkerställa fred i andra länder. En 

relaterad anledning är att insatsen sker på FN mandat, vilket då uppfattades som ett 

självklart val att ställa upp eftersom Sverige har en lång tradition av att stödja FN.  

Ytterligare en anledning till ett svenskt deltagande är att Storbritannien inledningsvis 

skulle leda den multinationella säkerhetsstyrkan. Eftersom Sverige tidigare har arbetat 

med Storbritannien i fredsbevarande insatser så som i Kosovo har Sverige positiva 

erfarenheter av ett samarbete med dem. Sverige tror därför att även en insats i 

Afghanistan skulle ha samma positiva utfall som den i Kosovo. 

Lennmarkers uttalande om högre insatskapacitet visar även på en annan anledning 

varför Sverige valde att gå in i Afghanistankriget 2002. Lennmarker ville se en högre 

svensk insatskapacitet och Afghanistan var en första möjlighet att stärka den. Både 

utskottet och försvarsmakten ansåg att insatsen kunde genomföras genom ramen av 

försvarsmaktens rådande budget. Där av kan det ses som en kostnadsfråga, insatsen var 

relativt billig att genomföra och då även en anledning till att genomföra den. 

En avslutande anledning till varför Sverige gick in i Afghanistankriget är att bevisa att 

Sverige är ett ansvarstagande land, trots sin ringa storlek. Det är även ett bevisande för 

resten av världen att Sverige är en aktör man kan räkna med när det gäller 

internationella samarbeten.  

Tidigare nämnda anledningar till varför Sverige gick in i Afghanistan kommer från 

samtliga tre av Allisons modeller. Underökningen har visat att det inte går att borste 

från någon av Allisons modeller. De kompletterar varandra och ger olika synsätt till 

Sveriges engagemang i Afghanistan. Varje modell belyser olika viktiga aspekter.  Att 

bortse från en eller flera är allvarligt skada sin förståelse av hur en stat fattar beslut.  
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Rationelle aktören förklarar bäst argumentet om insatsens kostnad. Att insatsen kunde 

genomföras på försvarsmaktens rådande budget innebär möjlighet till nyttomaximering 

som är en central del i rationelle aktören. Målet att visa solidaritet och att säkerställa 

fred i ett annat land passar även i denna modell eftersom det tillhör statens mål och 

målsättningar.  

Utifrån organisationsbeteende är det tre av anledningarna som passar in. Först av allt är 

det att ställa upp på FN mandat som är anledningen till Sveriges engagemang i 

Afghanistankriget. Sveriges statliga organisation är vana att ställa upp när FN begär och 

det har därför blivit en norm, någonting outtalat och självklart. Den andra anledningen 

är ett brittiskt ledarskap av insatsen. Tidigare erfarenheter har visat att ställa upp på FN 

mandat och samarbeta med Storbritannien har gett positiva konsekvenser.  

Till byråkratiskpolitiska modellen tillhör de sista två anledningarna som består av; 

Sverige ska bevisa ansvar och öka sin insatskapacitet. Båda dessa anledningar har sin 

grund i maktkampen mellan olika spelare som representerar olika organisationer.  I 

slutändan kan det hända att beslutet som tas inte återspeglar spelarnas egentliga avsikt.  

 

Avslutningsvis har undersökningen visat att samtliga tre modeller belyser olika 

anledningar till varför Sverige gick in i Afghanistankriget. Att borste från någon av 

modellerna är därför inte möjlighet och ger endast ett synsätt.  

Tidigare forskning har visat detta område är begränsat och kan med fördel forskas och 

undersökas mer ingående. Förslag på framtida forskning är att undersöka de olika 

aktörerna inom FN:s organisation och hur det har påverkat Sverige att delta i insatsen.  
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7 Sammanfattning 

Undersöknings två frågeställningar löd:  

- Varför valde Sverige att gå in i Afghanistan 2002?  

- Vilken av Allisons tre förklaringsmodeller förklarar bäst Sveriges engagemang i 

Afghanistankriget?   

Syfte: Syftet med undersökningen har varit att utifrån Allisons tre förklaringsmodeller. 

den rationelle aktören, organisationsbeteende samt byråkratiskpolitiska modellen få en 

förståelse varför Sverige valde att gå in i Afghanistan 2002. 

Metod: Det har gjorts en argumentationsanalys för att då ett snävt material analyseras, 

fokus ligga på regeringens och riksdagens hemsidor för att hämta de relevanta 

propositioner, protokoll och betänkande som behövs för att besvara undersöknings syfte 

och frågeställning. Denna undersökning utgår från att analysera argumentet ”varför?” 

för att sedan kunna ta ställning i en viss fråga.  

Material: Allt material som har använts i denna undersökning har hämtats ifrån 

riksdagens och regeringens hemsida. Det material som har hämtas har varit proposition, 

protokoll och betänkande eftersom det behövdes för att besvara undersöknings syfte och 

frågeställning.  

Slutsats: Undersökningen har visat att samtliga tre modeller belyser olika anledningar 

till varför Sverige gick in i Afghanistankriget. Att borste från någon av modellerna är 

därför inte möjlighet och ger endast ett synsätt.  
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