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denna artikel syftar till att diskutera upp- 
levda tendenser, dels att internationella mi-
litära insatser kan uppfattas som något på-
tvingat med begränsad uteffekt för främst 
Försvarsmaktens organisation men också 
deltagande individer, dels att insatta freds-
förband kan uppfattas vara en resurs att 
användas i nationella krissituationer och 
därmed mer eller mindre godtyckligt kan 
lyftas ut från insatsområdet.2 Författaren 
menar dels att värdet av fredsinsatser inte 
kan övervärderas, dels att eventuella kort-
siktiga nationella fördelar med ett minskat 
militärt fredsengagemang uppvägs av de 
långsiktiga nackdelar det skulle innebära 
för Sverige i det internationella samspe-
let, följdverkningar för solidariteten med 
utsatta länder liksom med samarbetande 
organisationer – och, som kombination av 

nationellt och internationellt, avseende den 
tröskeleffekt det internationella deltagandet 
anses bidra till.3

Inledning
Likt andra myndigheter står Försvarsmakten 
återkommande inför olika utmaningar. En i 
princip 45-årig period av nedrustning såg sin 
botten under mitten av 00-talet vilken var 
en följdeffekt av kalla krigets slut och den så 
kallade andra världens fall.4 Försvarsmaktens 
inriktning skiftades från att vara rikets ”hem-
försäkring” i form av ett nationellt invasions-
försvar till att vara en ”brandsläckare” med 
fokus på ett internationellt insatsförsvar. 
Ominriktningen bidrog till Försvarsmaktens 
existensberättigande och fortsatta legitimitet 
i politiskt hänseende. Samtidigt, allt medan 
premien för rikets hemförsäkring minskade 

Internationella militära insatser – 
nödvändigt ont eller strategiskt verktyg med 
”uppsida”?
av Fredrik Holst1

Résumé

The present article discusses if international peace operations in a Swedish context should be 
seen as a necessary evil or as a strategic tool with positive output. Both as a part of Swedish 
foreign policy at political level and as a formal task accepted by the leadership of the Swedish 
Armed Forces the author has identified tendencies of reluctance at lower levels towards set-
ting-up and to providing units internationally. Although regiment and flotilla commanders 
are proud to provide units, the current situation of reformation and growth, related to the 
recovery of the national defence, pose challenges. For instance, sub-unit commanders direct-
ing personnel working to the limit could be less prone to engage in additional tasks such as 
those related to overseas deployment. Observing a risk of a slippery slope where potential 
negative attitudes towards taking part in peace operations could be spread, the author dis-
cusses why international service remains beneficiary to Sweden and its Armed Forces (as an 
organisation) as well as to the individuals serving with the peace forces.
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ökade självrisken. Politiskt uppfattades inte 
försvaret alltid som prioriterat ekonomiskt, 
och i linje med ovanstående ansågs det inte 
vara motiverat med t ex en aktiv värnplikt. 
Denna pausades vilket samtidigt skapade en 
viss förvåning i de bredare samhällslagren. 
Med sin mer expeditionära inriktning skulle 
Försvarsmakten vara bättre om den var or-
ganiserad med mer professionella och stå-
ende styrkor.

Den Ryska federationens invasion av östra 
Ukraina och annekteringen av Krim 2014 i 
strid med internationell rätt och den etable-
rade europeiska säkerhetsordningen liksom 
det efterföljande försämrade säkerhetspoli-
tiska läget i vårt närområde, har via olika 
utredningar och försvarsbeslut bidragit till 
att pendeln har svängt tillbaka under senare 
år.5 Även om volymerna saknas är värnplik-
ten sedan 2018 aktiverad igen och återeta-
bleringen av ett flertal så kallade organisa-
tionsenheter, som regementen och flottiljer, 
pågår för fullt när detta skrivs (i december 
2021). Inte minst har Försvarsmaktens roll 
som spegling av utvecklingen förtydligats. 
t ex har regeringen i sin uppdaterade instruk-
tion till Försvarsmakten lyft upp och förtyd-
ligat att myndighetens ”huvuduppgift är att 
försvara Sverige mot ett väpnat angrepp.”6 
För ett land som formellt sett inte har varit 
i krig sedan 1814 kan det låta osannolikt, 
men givet potentiellt ytterligare storpolitis-
ka försämringar, menade den tvärpolitiska 
försvarsberedningen att Sverige blir påver-
kat och t o m att ett väpnat angrepp mot 
Sverige inte kan uteslutas.7

Med utmaningar som det nämnda om-
världsläget och pågående återtagning som 
sammanfaller med personalbrist i Försvars-
makten har författaren identifierat tenden-
ser där det, möjligen med visst fog, undras 
varför verksamheten dessutom ska ”belastas” 
med uppdrag som att sätta upp förband för 
internationella militära insatser.8

Diskussion
Trots pågående utmaningar i Försvarsmakten 
skulle det sannolikt kunna påstås att delta-
gande i internationella insatser är en icke-
fråga, en no brainer. Högre myndighetsfö-
reträdare och förbandschefer konstaterar att 
man gör vad regeringen bestämmer. Detta 
ligger i linje med att 

Försvarsmakten ska kunna delta i såväl 
kortvariga som långvariga internationella 
militära insatser och ta fram underlag för 
beslut om sådana insatser …9 

och regeringen framhåller också i utrikes-
deklarationen från 2021 att:

[g]enom vårt deltagande i civila och mili-
tära insatser i exempelvis Afghanistan, 
Irak, Mali och Ukraina bidrar Sverige till 
säkerhet, förebygger konflikter samt ska-
par förutsättningar för hållbar utveckling. 
Detta engagemang är en viktig del av vår 
solidariska säkerhetspolitik och bidrar till 
gemensam säkerhet.10

Vidare omtalade förre statsministern Stefan 
Löfven i den första och senaste nationella 
säkerhetsstrategin att ”insatser för fred” ut-
gör en del i det antagna breda säkerhetsbe-
greppet.11 Vidare bland annat att 

[d]et ligger i Sveriges intresse att vara en 
trovärdig och solidarisk partner i interna-
tionella insatser samt att solidariskt bidra 
till internationella fredsfrämjande och sta-
biliserande insatser… 

liksom att 

[d]eltagandet i insatser är ett sätt att visa 
solidaritet och fördjupa samarbetet med 
länder och organisationer som är viktiga 
för säkerheten i vårt närområde.12

Utifrån statsmakternas säkerhetspolitiska 
målsättningar har Försvarsmakten tagit fram 
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styrdokument kring hur det militära makt-
medlet ska nyttjas. I t ex Militärstrategisk 
doktrin (MSD 16) förtydligas exempelvis hur 
det bör tänkas och hur det militära försvaret 
ska nyttjas och att det för detta görs veder-
börliga analyser. I doktrinen diskuteras också 
den konceptuella utgångspunkten för svensk 
försvarsförmåga där utöver totalförsvar och 
försvarsvilja den internationella förankring-
en utgör delarna. Exempelvis omtalas här 

”bidrag till internationell krishantering.”13 
Vidare konstateras i den militärstrategiska 
inriktningen att tröskeleffekt under fred och 
i kris stöds bland annat av att 

[v]åra internationella samarbeten och freds-
främjande operationer ska bidra till att öka 
vår operativa förmåga samt öka det inter-
nationella förtroendet.14 

I sin tur innebär detta att 

Försvarsmakten ska kunna delta i interna-
tionella fredsfrämjande och stabiliserande 
operationer.15

Om nu statsmakternas inriktning är tydlig 
och Försvarsmakten anammat betydelsen av 
internationella insatser, varför skrivs då dessa 
rader? Chefen för Veterancentrum intygar 
dessutom att organisationsenhetscheferna ”i 
många fall ser det som ett hedersuppdrag” 
att sätta upp förband och tillhandahålla per-
sonal för utlandstjänstgöring.16 Anledningen 
kan uppfattas vara inte helt tydlig men bott-
nar i att denne författare har identifierat ett 
antal vad som kan betecknas som tenden-
ser kopplat till de internationella insatserna. 
Dessa tendenser består bland annat i a) att 
Försvarsmaktens personal ”går tungt” och 
att förbanden har fullt upp. Även om fram-
förhållningen och dialog/information om 
framtida insats upplevs som god innebär 
uppgiften en extra pålaga samtidigt som 
ett återtagande kopplat till det nationella 

försvaret pågår. Marginalerna är få och 
det kan upplevas som att en insats utom-
lands tar energi från andra uppgifter, inte 
minst då en insats inte sällan föregås av en 
utbildningstid om bortåt sex månader inte 
endast hemma på förbandet utan också på 
tjänstespecifika anläggningar, skjutfält m m 
annorstädes.

En annan tendens består i b) en tanke el-
ler uppfattning om att i en fortsatt försäm-
rat säkerpolitiskt läge kommer utlandsinsat-
serna i princip att upphöra därför att per-
sonalen och möjligen utrustningen behövs 
i försvaret av riket. Det är oklart var bryt-
punkten går, d v s när det är dags att sluta 
utbilda eller/och när det är dags att ta hem 
redan insatta förband. Men scenariot är 
återkommande vid spel och övningar både 
på Försvarshögskolan och i Försvarsmakten. 
Om det inte framgår i inledande scenario, 
till del beroende av var i konfliktskalan som 
spelet eller övningen börjar, så kommer snart 
frågan eller påståendet ”vi har väl tagit hem 
utlandsförbanden?”17 Alternativt kan det 
förekomma som ett spelkort att planera för 
t ex forcerad hemtagning.

De nämnda tendenserna har båda en för-
klarlig grund, och det kan tyckas förmätet 
att försöka bemöta dessa med olika mer eller 
mindre hurtfriska argument. Samtidigt me-
nar författaren att det finns en risk för ett så 
kallat sluttande plan som kan smitta uppåt 
i organisationen, leda till konfirmering och 
i förlängningen innebära att internationella 
militära insatser inte längre uppfattas som 
något positivt på vare sig organisations- el-
ler individnivå.18 Detta dessutom i en tid då 
Sverige redan har det lägsta antalet soldater/
sjömän sedan de moderna fredsfrämjande 
insatserna började för 65 år sedan, strax fö-
re årsskiftet 1956–1957. Från utgången av 
mars 2022 kommer det att var ännu färre, 
bedömt ca 260 individer.19 Antalet är jäm-
förbart med, t o m lägre än, våra nordiska 
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grannländer vilka i sin tur vardera har näs-
tan hälften så stor befolkning.20

Som en ansats till att trots allt diskute-
ra de nämnda tendenserna kan i det första 
fallet inga sakargument bemöta att upprät-
tande av förband för internationella insatser 
är resurskrävande. Däremot torde situatio-
nen underlättas av en fortsatt långsiktighet 
i planeringshänseende.21 Att betona de för-
delar som finns med internationella insat-
ser både på organisations- och individnivå 
skulle också bidra till en mer positiv syn. 
Utöver altruistiska skäl kan annat såsom att 
inhämta och analysera underrättelser även 
om insatsområdet ligger långt ifrån Sverige 
komma både Försvarsmakten och Sverige till 
gagn. Insatser med större inslag av våld och 
tvång torde vidare öka krigföringsförmågan. 
Med respekt för att särskilda förutsättningar 
råder i insatsområdet och i förbanden, som 
t ex ofta är sammansatta av delar från andra 
organisationsenheter i Försvarsmakten, ska 
faktorer som att pröva kunskaper, metoder 
och utrustning inte underskattas. Fortfarande 
kan på bataljonsnivå och nedåt finnas be-
hov av att förtydliga att, och motivera hur, 
den internationella militära insatsen faktiskt 
bidrar till ökad förbandsförmåga.

Möjligheten till internationell tjänstgö-
ring gynnar t ex organisationen i det att 
Försvarsmakten framstår som en attraktiv 
arbetsgivare. I klarspråk är förekomsten av 
internationella militära insatser bra för rekry-
teringen. På individnivå är prövning, även 
av egenkännedom, i insatsmiljö vanligen 
mycket givande och utmanande. Vad gäl-
ler ledarskap dessutom oavsett hur ”lugnt” 
eller hur ”tufft” det är området, om än ur 
olika synvinklar. I den mån egen huvudtjänst, 
men även andra uppgifter, får utövas skarpt 
är detta i princip ovärderligt för den enskil-
de vars personliga trovärdighet dessutom 
ökar. Även om inte alla individer uppfattar 
insatsen positivt och det är svårt på organi-

sationsnivå att mäta eller värdera kan det 
överlag argumenteras för att internationella 
fredsinsatser i förlängningen gynnar organi-
sationen och förbandsförmågan.

Avseende den andra identifierade tenden-
sen, huruvida det skulle finnas någon avgö-
rande vinst med, om det ens vore möjligt, att 
ytterligare minska det internationella mili-
tära engagemanget och rent av ta hem per-
sonalen kan detta också diskuteras. Att viss 
nyckelpersonal, vissa enheter eller funktioner 
som utgörs av ”trånga sektioner” med låg 
redundans, tas hem är både förståeligt och 
acceptabelt för ledande organisationer och 
samarbetspartner givet att en situation upp-
står i hemlandet (Sverige). Däremot skulle 
det vara tvivelaktigt om hela styrkan dras 
ur skyndsamt givet såväl ingångna deltagar-
avtal som för förtroendet på plats. Även om 
det trots allt skulle tolereras är frågan om 
en fredsfrämjande styrka om 200–300 per-
soner bör användas som ”krisregulator” i 
en helt annan kontext än den avsedda? Och, 
utöver nämnda specialfunktioner, kommer 
personalen och utrustningen att avgörande 
bidra till rikets försvar?

I sammanhanget kan nämnas, även om 
jämförelsen kan tyckas halta, att Ukraina, 
ett land som de facto är i väpnad konflikt 
oavsett hur landet själv benämner situatio-
nen, inte minskar sitt internationella enga-
gemang med fredsförband, utan tvärtom 
planerar att öka detsamma.22 Medveten om 
att detta är ett led i en politisk ambition är 
det en intressant observation. Författarens 
tolkning, utöver den nämnda politiska am-
bitionen, är att solidaritet med andra länder 
i kris, organisationer man samarbetar med, 
inte endast Nato, liksom att inhämtade er-
farenheter utomlands är ett strategiskt val 
som väger tyngre för landet än att kortsik-
tigt och ”för säkerhets skull” dra ned på, 
eller rent av att avsluta, det internationella 
deltagandet.
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Utan att man gör någon omfattande jäm-
förelse med Ukraina, eller för den delen med 
våra nordiska grannländer, då varje enskilt 
land har sina säkerhetspolitiska betingel-
ser, kan det tyckas att Sverige bör innehål-
la sina internationella åtaganden och att 
Försvarsmakten i det längsta försöker bi-
behålla det relativa begränsade truppbidrag 
som vi för närvarande har till FN och andra 
organisationer (och värdländer). I sådana 
fall, eller som led i detta, föreslås också att 
t ex övningsförutsättningar justeras så att 
man undviker att etablera en uppfattning 
om att hela bidrag till internationella mi-
litära insatser utgör en [avgörande] faktor 
för hantering av krissituationer hemmavid. 
Och även om hemtagning slutligen är ett 
politiskt beslut, följaktligen att ”spelkort” 
av nämnd karaktär tas fram för begränsade 
delar och enskilda nyckelfunktioner snarare 
än för hela förband. En mer kostsam men 
strategisk åtgärd vore vidare att söka utöka 
förmågan eller redundansen hos vissa speci- 
fika funktioner eller i trånga sektorer.23

Sammanfattning och 
slutsatser
Under en period av drygt tio år var Försvars-
makten inriktad mot och fokuserad på inter-
nationella militära insatser. Organisations-
enheterna kunde i princip lägga andra upp-
gifter åt sidan och fokusera på planering 
och genomförande av den insats som ålagts 
dem. Nu har inriktningen skiftat tillbaka 
mot nationella uppgifter och exempelvis har 
värnpliktsutbildningen återaktiverats. När 
internationella militära insatser ska sättas 
upp genomförs detta om inte med begrän-
sade så med ansträngda resurser. En given 
framgångsfaktor förutom goda planerings-
förutsättningar är att söka nå balans mellan 
dessa resurser och ställda uppgifter.

Med denna ”tendensspaning” har ock-
så redogjorts för såväl formella dokument 
som betonar betydelsen av internationella 
militära insatser som referenser till chefsut-
talanden om att det uppfattas som ett he-
dersuppdrag att sätta upp förband för inter-
nationell tjänst. Försvarsmakten löser inte 
endast uppgiften utan ser också, i linje med 
statsmakterna uppfattning, den strategiska 
nyttan och den potentiella försvarseffekten 
på högre nivå. Självklart finns det olika per-
spektiv och kostnader på det internationel-
la engagemanget, oaktat att t ex samarbete 
med andra länder och internationella orga-
nisationer är militärstrategiskt och operativt 
fördelaktigt. Omfattningen i form av t ex 
volym och antal insatser ska vidare kunna 
diskuteras. Samtidigt, på lägre nivå, där för-
delarna med fredsinsatsen inte framstår som 
lika tydliga ur förbandsförmågeperspektivet 
(i synnerhet om förbandet varit sammansatt 
av olika ”externa” enheter) måste stödet 
fortsatt finnas före, under och efter insatsen. 
Detsamma gäller till enskilda och angående 
det sistnämnda, alltså efter insatsen, t ex att 
meritvärdet för den deltagande individen bi-
behållas och t o m stärks.

Föga överraskande måste svaret på förfat-
tarens initialfråga sammantaget bli att inter-
nationella militära insatser är och förblir ett 
strategiskt verktyg med huvudsakligen posi-
tiva effekter för Sverige, för Försvarsmakten 
som organisation liksom för den enskilde 
deltagaren. Detta trots att det ibland kan 
vara svårt att på taktisk nivå se relevansen 
för förbandsförmågan särskilt i ljuset av 
tilltagande uppgifter inklusive övningar för 
rikets egna försvar.

Det kan i sammanhanget påstås att även 
vad som kan upplevas som en icke-fråga (här 
uppgiften – och relevansen av – fredsinsat-
ser) inte endast kan bli föremål för diskus-
sion utan också bli ”självsvängande” och få 
påverkan bortom vad som eventuellt förut- 
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sågs inledningsvis. Utan analys och problem-
kategorisering riskerar det lilla att växa till 
det stora om fenomenet – frågan, spörsmå-
let, tendensen et cetera – inte förstås lika 
eller ens liknande på olika nivåer. Förutom 
att ledningsfilosofier och professionsetik 
kan komma att prövas påverkas inte endast 
verksamheten, inklusive insatser och opera-
tioner, utan situationen kan också komma 
att exploateras av externa aktörer såsom 
uppdragsgivare (statsmakterna), media och 
ytterst av potentiella motståndare.

Avslutningsvis ska det under kommande år 
bland annat bli intressant att se vilken bety-
delse internationellt engagemang, inklusive 
militära fredsinsatser, ges i såväl den förvän-
tade nya nationella säkerhetsstrategin från 

regeringen som i den nya militärstrategiska 
doktrinen (MSD 22) från Försvarsmakten. 
Kopplat till detta om, var och i vilken om-
fattning en ny truppinsats aktualiseras efter 
det svenska engagemanget i Mali. Dessutom, 
om än indirekt relaterat till, eller som en för-
längning av, några av de diskuterade reso-
nemangen har regeringen påbörjat arbetet 
med en nationell veteranstrategi.24 Arbetet 
ska vara brett och inkluderande och ”syf-
tar till hur veteraners kompetens bättre ska 
kunna tas till vara i samhället.”25 Det finns 
en förhoppning att även veteranstrategin 
kommer att presenteras under 2022.

Författaren är stabsjurist vid marinstaben

1. Artikeln är författad i samband med att förfat-
taren genomförde den högre operativa chefs-
kursen vid FHS.

2. I artikeln används det mer formella och lagtek-
niska ”internationella militära insatser” (”IMI”) 
omväxlande med det mer vardagliga ”fredsin-
satser”. I båda fallen avses ”fredsfrämjande in-
satser” där statsmakterna, helst med stöd av 
beslut i Förenta Nationernas säkerhetsråd an-
nars med inbjudan från insatslandets regering, 
uppdrar åt Försvarsmakten att skicka förband 
eller enskilda för att lösa uppgifter enligt givna 
mandat och ledda av en internationell organi-
sation eller enskilt värdland. Med ”fredsfräm-
jande insatser” avses främst antingen ”freds-
bevarande” (utan egentligt våldsmandat; nöd-
värn) eller ”fredsframtvingande” (med robust 
mandat; lösa tjänsteuppgifter med alla nödvän-
diga medel).

3. Tröskeleffekt innebär förenklat att blotta tan-
ken att på olika sätt ge sig på Sverige ska upp-
höra vid insikten om att det kommer att ”kos-
ta mer än det smakar.” Jämte ett antal ytterli-
gare aspekter såsom tillgänglighet och trovär-

dighet är målet således att ”tydliggöra att ett 
angrepp på Sverige medför orimliga kostnader 
för en angripare och därmed verka krigsavhål-
lande”, se Militärstrategisk doktrin – MSD 16, 
s 54.

4. Det kan hävdas att Försvarsbeslutet från 2004 
liksom beslutet om nedläggning av Militär-
distriktsorganisationen från 2005, verkställt 
under påföljande år, utgjorde det sista steget i 
utfasningen av det tidigare invasionsförsvaret.

5. Främst det internationella våldsförbudet enligt 
FN-stadgan, artikel 2(4) respektive respekt för 
existerande landgränser samt rätten att välja 
sin egen säkerhetspolitik, inklusive frihet att 
välja av eventuella partner(s), fastställda i den 
Europeiska säkerhetskonferensen, ESK, seder-
mera Organisationen för säkerhet och samar-
bete i Europa, OSSE.

6. Förordning (2007:1266) med instruktion för 
Försvarsmakten, 1§.

7. Försvarsberedningens slutrapport Värnkraft, 
Ds 2019:8, s 113.

8. Personalbristen kan bland annat förklaras med 
stora pensionsavgångar. Vidare att det finns en 

Noter
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”lucka” i åldersstrukturen givet att färre perso-
nal anställdes under perioden med neddragning-
arna och ominriktning. (Därmed återstår en re-
lativt ung och mindre erfaren befälskader som 
har att hantera t ex värnpliktsutbildningen.)

9. Förordning (2007:1266) med instruktion för 
Försvarsmakten, 3a§.

10. Utrikesminister Ann Linde: Regeringens dekla
ration vid 2021 års utrikespolitiska debatt i 
riksdagen onsdagen den 24 februari 2021, s 3.

11. Nationell säkerhetsstrategi, Regeringskansliet, 
Statsrådsberedningen, Stockholm 2017, s 3.

12. Ibid, s 16 och 18. Flera illustrationer i dokumen-
tet kan dessutom kopplas till Försvarsmaktens 
internationella militära insatser, se s 3, 11 och 
13.

13. Militärstrategisk doktrin – MSD 16, Försvars-
makten, 2016, s 49. Samtidigt är det intressant 
att under avsnittet 3.4 ”Försvarsmaktens upp-
drag”, där instruktionen till myndigheten be-
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