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Abstract 

The 13th of October 2006, the Swedish parliament approved a change in the 

Foreign Policy. For the first time the Government choose to use a maritime unit in 

peace-time operations. This had never been done before. The Swedish navy was 

trained and ready for this, due to the new overall policy, regarding the Armed 

Forces of Sweden from 2004. The aim of this study is to analyse the process of 

agenda setting and see how the different policy’s suggestions are picked up, 

analysed and left, until there is only one policy suggestion that fills the 

requirement. The analysis is based upon Kingdon’s multiple streams framework 

theory (2011). Relevant material for the study was collected through text analysis 

of official documents and interviews with persons who were the key actors in the 

changes policy.  The outcome of this study shows, that, in the end, it is not the 

most obvious policy’s suggestion that will be used, but rather the one that fits in 

the political framework at a given moment, like The Armed Forces´ suggestion 

was demonstrated to be implementable. The Swedish contribution was small but 

still important one, both in terms of domestic and foreign policy.  

 

   

Nyckelord: Libanon, UNIFIL, ML01, Marinen, John Kingdon, MSF 

Antal ord: 9842 

 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ..............................................................................................................1 

1.1 Bakgrund .........................................................................................................1 

1.1.1 Konflikten ...............................................................................................1 
1.1.2 Svenska FN styrkor..................................................................................2 

1.2 Forskningsfråga ...............................................................................................2 
1.2.1 Syfte och målsättning...............................................................................2 

1.2.2 Definitioner .............................................................................................2 
1.2.3 Avgränsningar .........................................................................................3 

1.3 Tidigare forskning ...........................................................................................3 

2 Metod och material ..............................................................................................5 

2.1 Metod ..............................................................................................................5 

2.2 Material ...........................................................................................................6 

3 Teori .....................................................................................................................7 

3.1 Multiple Stream Framework ............................................................................7 

3.1.1 Politikerströmmen ...................................................................................8 
3.1.2 Policyströmmen .......................................................................................8 

3.1.3 Problemströmmen ....................................................................................9 
3.1.4 Policyfönster.......................................................................................... 10 

3.1.5 Policyentreprenörer................................................................................ 10 

3.2 Varför denna teori? ........................................................................................ 10 

4 Empiri ................................................................................................................ 12 

4.1 Konflikten ..................................................................................................... 12 

4.2 Från problem till beslut.................................................................................. 13 
4.2.1 Oroligheter ............................................................................................ 13 

4.2.2 Rätt tid, rätt plats och rätt utrustning ...................................................... 16 
4.2.3 Så kom frågan alla väntat på! ................................................................. 19 

5 Analys ................................................................................................................. 22 

5.1 Problemet ...................................................................................................... 22 

5.2 Politiken ........................................................................................................ 22 

5.3 Policy ............................................................................................................ 23 

5.4 Beslutsfönster ................................................................................................ 23 



 

 

5.5 Entreprenören ................................................................................................ 23 

5.6 Diskussion ..................................................................................................... 24 

5.7 Förslag till vidare forskning ........................................................................... 25 

Referenser .................................................................................................................. 26 

Primärkällor ............................................................................................................ 26 

Artiklar, rapporter och skrivelser ......................................................................... 26 
Offentligt tryck .................................................................................................... 26 

Elektroniska källor ............................................................................................... 27 
Intervjuer ............................................................................................................. 28 

Opublicerade dokument ....................................................................................... 28 

Sekundärkällor ........................................................................................................ 28 

Litteratur ............................................................................................................. 28 
Artiklar, rapporter och skrivelser ......................................................................... 29 

Elektroniska källor ............................................................................................... 29 

 
 



 

 1 

1 Inledning 

”I juli 2006 inleddes stridigheter mellan den israeliska armén och den 

shiamuslimska milisen Hizbollah, i FN antogs resolution 1701 om Libanon och 

situationen i Mellanöstern. Den befintliga FN-insatsen, UNIFIL, i Libanon 

utökades från 2 000 personer till maximalt 15 000 personer, med främsta syfte att 

bistå den libanesiska regeringen att etablera kontroll över landets hela 

territorium. Sverige beslutade som svar på FN:s förfrågan om att bidra militärt 

till insatsen att stödja UNIFIL med en korvett och en reducerat underhålls- och 

ledningsresurs” (Regeringen, Proposition, 2005/06:208). 

Detta var första gången som svenska Marinen åkte på utlandsmission. Fram 

till 2006 var deras främsta uppgift i fredstid: ”sjöövervakning, hävdande av 

territorialhavet och underrättelseinhämtning. Något som skedde och sker dygnet 

runt, året om” (Lindström, 2021-04-06). Vad var det som fick Marinen att 

genomföra insatsen och hur gick det till när riksdagen fattade beslutet den 13/10 

2006? 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Konflikten 

Oroligheterna och konflikten mellan Libanon och Israel har en lång historia. 1978 

invaderade Israel södra Libanon eftersom Palestine Liberation Organization 

(PLO) med sin bas i södra Libanon attackerat Israel. I samband med 

gränsstriderna och ockupationen av södra Libanon etablerades United Nations 

Interim Force In Libanon (UNIFIL) efter att resolutionerna 425 och 426 antagits i 

FN:s Säkerhetsråd. Dessa syftade till att stödja den libanesiska regeringen att 

återetablera kontrollen över området (United Nations Interim Force In Lebanon, 

online). Under åren har Israel invaderat södra Libanon i omgångar för att sedan 

dra sig tillbaka. Som en följd av detta bildades Hizbollah, en shiamuslimsk milis. 

Stridigheterna eskalerade den 7 juli 2006 efter att Hizbollah dödat åtta israeliska 

soldater och tillfångatagit två. Israel svarade med att attackera över 100 mål i 

Libanon med flyg. Målen påstods ha anknytning till Hizbollah. I anslutning till 

detta upprättade Israel en sjömilitär blockad. Efter 34 dagar trädde till slut en 

vapenvila ikraft mellan parterna. Det så kallade ”Sommarkriget” var slut. Under 

stridigheterna skadades och dödades ett stort antal civila. (United Nations Interim 

Force In Lebanon, background) (Hull, Cecilia & Asplund, Patrik 2008, s11-12) 
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1.1.2 Svenska FN styrkor 

Sverige har sedan FN bildades (24 oktober 1945) deltagit i ett antal av 

organisationens missioner. Huvudparten av dessa har bemannats av personal från 

Armén och har inneburit allt från fredsframtvingande till fredsbevarande insatser 

genom att skapa ordning och trygghet i det område de har verkat i. Flygvapnet har 

även de bidragit vid ett par tillfällen, så som i Kongo – ONUC 1960–63 med det 

nyskapade förbandet F22 med flygplanet Tunnan som mest kännetecknande för 

insatsen (Försvarsmakten, Avslutade truppinsatser). Därefter dröjde det fram tills 

2011 innan flygvapnet var ute på en större mission igen, Libyen. Operation 

Unified Protector (Libyen OUP), med basering på Sicilien. Marinen och 

Flygvapnet hade som uppgift att övervaka och hävda svenskt sjö- och 

luftterritorium både före och efter försvarsbesluten 1999 och 2004. Det är en 

uppgift som dessa två vapenslag står för dygnet runt året om, dvs de är i ständig 

beredskap (Werin 2021; Thörnqvist 2021).  

1.2 Forskningsfråga 

Varför valde Sverige att delta med en korvett i Libanon? 

1.2.1 Syfte och målsättning 

Syftet med denna uppsats är att svara på varför det blev en marin insats i Libanon 

2006. Detta var något helt nytt för Sverige. Aldrig tidigare hade Marinen 

genomfört en sådan insats i modern tid. Minstridskrafterna hade tidigare 

genomfört minröjningsoperationer i Baltikum för att i omgångar ”städa upp” från 

de tidigare världskrigen. Beslutet att genomföra ML01 (Marin insats Libanon 01) 

var ett tydligt paradigmskifte för Marinen och marina operationer i modern tid.  

I denna studie skall agendasättandet i den säkerhetspolitiska kontexten 

belysas och en analys skall genomföras av hur processen ledde fram till beslutet. 

Syftet är att se om det går att utröna ifall det kan bevisas ha funnits inslag av 

tydliga policyentreprenörer (se 3.1.5.) och i så fall vilken roll dessa har haft. 

1.2.2 Definitioner 

• I denna studie avser begreppet ”Marinen” den del av svenska marinen som 

i folkmun benämns som flottan, dvs större fartyg som är avsedda att 

operera på öppet hav. 
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1.2.3 Avgränsningar 

Följande avgränsningar kommer att användas för att kunna besvara 

frågeställningen: 

• Studien kommer enbart att behandla tidsperioden från juli 2006 till insats av 

ML01 (15/10 2006). 

• Studien kommer att titta på fallet ur ett svenskt perspektiv. 

Avsikten med den korta tidsperioden är att enbart studera det enskilda beslutet, 

det enskilda problemet som föranledde policyförändringen i svensk utrikespolitik. 

Det är inte studiens avsikt att ge en fullständig bild av det beslut som ledde fram 

till den marina insatsen ML01, då detta rör Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik, 

vilket inbegriper omfattande sekretess och diplomatiska förbindelser. Avsikten är 

att ge ett så bra svar som möjligt utifrån givna teorier och tillgängliga officiella 

källor. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Då händelsen har skett i relativ närtid, har forskningen inom området inte blivit 

omfattande om ens inledd. Vid tidpunkten för denna studie så har författaren bara 

hittat två tidigare uppsatser och två rapporter från FOI som berör forskningen om 

ML01.  

1: ”Logistik vid en svensk expeditionär fartygsinsats” av Mathias Guss, 2011.  

2: ”Varför togs beslutet om Sveriges första marina internationella insats i 

Libanon 2006” av Jenny Ström, 2014. 

3: ”Svenska korvetter i fredsfrämjande insatser: Exempel från det svenska 

deltagandet i UNIFIL” från FOI av Cecilia Hull och Patrik Asplund, 2008. 

4:” National Defence and International Military Missions The Swedish 

Armed Forces at home and abroad 1958–2020” från FOI av Elin Hellquist och 

Kajsa Tidblad-Lundholm, 2021. 

Den första studien handlar om det logistiska perspektivet för en marin insats, 

vilket inte tillför något till uppsatsens frågeställning. Den andra tar upp samma 

ämne/grundfråga som denna studie avhandlar. J. Ström har använt Allissons första 

och andra teori (The Rational Actor – Modell I och Organizational Behavior – 

Modell II) (Allison, 1999) och svarar på frågor som vem, vad, hur och med vilka 

medel.   

Eftersom avsikten med denna studie är att beskriva processen när och hur 

agendan växer fram, vilka bakomliggande drivkrafter som gjorde att det blev som 

det blev. Detta kompletterar J.Ströms studie och med detta så fyller denna studie 

en vetenskaplig lucka. 
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Den tredje rapporten, Svenska korvetter i fredsfrämjande insatser: Exempel 

från det svenska deltagandet i UNIFIL, hade som syftet att föra ett resonemang 

kring om huruvida Sverige skulle fortsätta bidra med korvetter i internationella 

insatser. Studien syftade också till att vara kunskapsuppbyggande och 

kunskapsspridande rörande marina insatser i framtiden. Den fjärde studien handlar 

om hur svensk försvarspolitik har utvecklats från 1958 och fram tills 2020. Hur 

den har anpassats efter rådande politiska tankar och intressesfärer vilket 

återspeglas i de insatser/missioner Sverige har deltagit i genom åren. Alltså är den 

relevant för denna studie men behandlar inte ämnet på djupet, då den inte tittar på 

fallet i sig. 
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2 Metod och material 

2.1 Metod 

Denna studie syftar till att analysera och försöka förklara varför Sverige valde att 

delta med en korvett i FN:s insats i Libanon (UNIFIL). Studien har sin grund i att 

se på hur processen går till att få upp en fråga på agendan. Studien tittar på vem 

som har gjort vad och hur i denna process (Esaiasson m.fl. 2017, s37), för att 

sedan anbringa en teoretisk ram samt begreppsapparat som åtföljs av ett empiriskt 

klassifikationsschema enligt Metodpraktikan (Ibid, s37). Med detta som grund så 

är studien beskrivande i sin natur (Ibid, s37). 

Till största del är denna studie beskrivande, men den går även på djupet och 

förklarar varför vissa frågor kommer upp på agendan (Ibid, s37). Kingdons teori 

(Se nedan, 3.1) som används i detta specifika fall, är till för att förklara processen; 

hur en fråga tas upp på agendan. Varför valde Sverige att delta med en korvett i 

Libanon? Med detta så blir studien teorikonsumerande (Ibid, s43). Det betyder att 

författaren inte har för avsikt att pröva själva teorin, utan med stöd av teorin 

förklara vad som har hänt. På så sätt blir denna studie dubbelverkande. Att 

förklara hur processen växer fram samt att tala om varför det blev som det blev. 

Grunden för denna studie har varit det skrivna ordet. Främst från 

propositioner, betänkanden från utskott och skrivelser mellan Regeringskansliet 

och Försvarsmakten (FM) samt FM:s interna skrivelser och ordrar. För att 

komplettera detta så har artiklar i olika tidningar och tidskrifter som berör ämnet 

för studien använts. För att studera den officiella samhällsdebatten i frågan har 

också media använts. 

För att berika det skrivna ordet har intervjuer gjorts med personer på 

nyckelpositioner med beslutsmandat i FM vid tiden som studien avser. Ett 

beslut/protokoll är en redogörelse i text om vad som talats om och beslutats om 

men det tar sällan med vad som föranlett beslutet, hur processen gick till; hur 

alternativa lösningar tas fram som sedermera skalas ner till det slutgiltiga 

förslaget; vad som det togs hänsyn till och i vilken andemening. Intervjuer kan 

genomföras på många olika sätt. I denna studie valdes en informantundersökning 

(Ibid, s235) med ett semistrukturerat frågesätt. Denna form valdes för att ge en så 

bra bild som möjligt av hur processen växte fram. I grunden togs ett antal 

frågeställningar fram som skulle anpassas inför varje intervju beroende på 

personens tjänsteställning. Under det att intervjuerna genomfördes kom det fram 

mer information som kunde användas i nästa intervju. Intervjupersonerna 

tillfrågades om de ville vara anonyma i studien men samtliga tackade nej till detta.  
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Metod och material har valts efter frågeställningen och applicerats på teorin 

och det ramverket teorin ger. Studiens avsikt är att hitta och visa på en trovärdig 

helhetsbild och förklaring till att den nya policyn antogs, då policyn gav en tydlig 

förändring av marinens fortsatta verkan. 

 

 

2.2 Material 

Grundmaterialet i denna studie är officiella dokument, protokoll och skrivelser 

från Regering, Riksdag, FM och FN. Dessa primärkällor har lästs och 

sammanvägts för att ge en så bra grund att utgå ifrån i analysen. I studien har 

media så som tidningar, radio och tv (journalistiska alster) använts som 

sekundärkällor för att kunna få en uppfattning om och eventuellt kunna beskriva 

den folkliga opinionen vid given tidpunkt på bästa sätt. Dessa har setts som 

sekundärkällor då de sannolikt har en politisk färgning och även i vissa fall kan 

vara något tillrättalagda. 

För att komplettera materialet från de officiella källorna så har intervjuer 

gjorts med personer som var försvarsmaktsanställda och satt på nyckelpositioner 

med beslutsmandat i FM vid aktuell tid. Intervjupersonerna har genom sina 

specifika befattningar och kunskaper vid tidpunkten som studien avser, kunnat 

berika de skrivna källorna. I och med detta så betraktas de försvarsmaktsanställda 

som primärkällor och informanter vilket betyder sanningssägare (Esaiasson m.fl. 

2017, s235-236). I samråd med intervjupersonerna så spelades intervjuerna in. 

Detta eftersom de valde att inte vara anonyma och att förfarandet ger studien 

större validitet. Studien har även använt sig av två intervjuer gjorda av Jenny 

Ström 2014. Den förste intervjuade var anställd vid Fö 2006 och den andre är en 

av de försvarsmaktsanställda som nämns ovan.   

På alla källor har begreppet Ädel-OST (Äkthet, Oberoende, Samtidighet, 

Tendens), som Peter Esaiasson med flera anför i Metodpraktikan nyttjats 

(Esaiasson m.fl. 2017, s287-299). Ädel-OST som metod har ansetts vara 

tillfredsställande för denna studie då den bedömer samtliga relevanta aspekter hos 

källorna. Riktigheten hos primärkällorna har inte setts om ett problem då dessa är 

myndigheter/internationella organisationers officiella dokument. De intervjuer 

som har genomförts i studien har setts på samma sätt, då personerna satt på 

positioner i samhället med god insyn i fallet. Media och bloggar måste däremot 

ses för vad de är, som nämnts ovan. Samtidighet och tendens har kontrollerats på 

samtliga källor för att se att dessa är riktiga för den tid de är skrivna för. Samtliga 

källor har korskontrollerats mot varandra så långt det är möjligt för att se att det 

finns samstämmighet. 
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3 Teori 

3.1 Multiple Stream Framework 

John Kingdon (Kingdon, 2011) utvecklade från början teorin om Multiple Stream 

Framework (MSF) för att förklara policyförändringar inom den amerikanska 

administrationen. Kingdon var inspirerad av Cohen, March och Olsen`s, Garbage 

Can model (Herweg m.fl. 2017, s18). MSF utvecklades för att analysera 

agendasättandet men även på andra delar i policyprocessen såsom beslutsfattande 

och implementering. Kingdons teori består utav tre strömmar, eller processer, som 

flyter genom policysystemet. De är politikströmmen, policyströmmen och 

problemströmmen. Strömmarna ses i princip som oberoende av varandra. 

Enskilda personer kan verka i alla strömmarna men ej samtidigt. Vid kritiska 

tillfällen inträffar så kallade policyfönster. Då kan en policyentreprenör 

sammankoppla de tre strömmarna och möjliggöra för en särskild policy att antas 

(Herweg m.fl. 2017, s30-31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild av teoretiskt ramverk 
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3.1.1 Politikerströmmen 

Politikerströmmen är en väldigt flyktig del av MSF, för att förklara detta närmare 

så får vi gå ner på de olika delarna i politikerströmmen. Det finns tre 

undergrupper, den folkliga opinionen, intressegrupper och själva styret så som 

regering och riksdag. Folklig opinion (National Mood) är en viktig variabel inom 

denna ström och politikerna fångar upp den genom olika undersökningar och den 

allmänna uppfattningen av folkviljan (Kingdon 2011, s146–150). Intressegrupper 

kan påverka om de har ett starkt inflytande inom ett specifikt område och på så 

sätt får upp frågan på den politiska agendan (Ibid, s150–153). 

Sist har vi den politiska makten, som har det starkaste inflytandet på 

politikerströmmen. Politikerna utgår oftast från sin ideologiska ståndpunkt (Party 

Ideology). Med detta i åtanke så lyssnar de på de andra två tidigare nämnda 

grupperna och fångar upp vad som anses viktigt för stunden (Balance Of 

Interests). Faller det in i deras tankemönster så har det större chans att hamna på 

agendan. Men det kan vara precis tvärtom om det anses gå emot regeringens och 

riksdagens intentioner (Ibid, s153–159). 

Med denna bakgrund så kan den politiska strömmen upplevas tillsynes 

nyckfull. Oftast brukar denna ström se ett problem i taget vilket gör att ett 

policyfönster (se nedan) kan ha en väldigt kort varaktighet (Herweg m.fl. 2017, 

s24-26).  

I denna studie kommer fokuset att ligga på själva styret så som regering och 

riksdag. Handlade de efter sin uttalade vilja (valmanifest, tidigare beslut) i frågan 

och vilken politisk vinning såg de i den nya policyn. Förekomsten av eventuella 

”tippingpoints” kommer också att undersökas, om det fanns en tydlig punkt där 

frågan vägde över i politikerströmmen. Det är viktigt att komma ihåg att frågor 

som berör utrikespolitik och säkerhetsfrågor har mycket mindre påverkan av 

opinion än andra politikområden därför är denna variabel mindre och får mindre 

tyngd i studien. 

3.1.2 Policyströmmen 

I denna ström finns det en massa idéer och förslag på policys. Kingdon talar om 

”primal soup” (Kingdon 2011, s116–130). Det kan förklaras som att alla idéer och 

förslag på policys flyter runt i en enda stor soppa. Idéer och förslag plockas upp 

modifieras, förändras, slås ihop och bryts isär allt eftersom de bearbetas för att 

sedans släppas ner igen. I och med detta är det svårt att riktigt veta vem som har 

gett upphov till vad. Då dessa har ett eget liv. Det är väldigt få förslag som 

kommer upp på agendan och till slut leder till ett beslut. För att en idé eller ett 

förslag på policys skall komma upp på agendan så behöver det klara av vissa steg. 

Kortfattat så skall idén/policyn vara utförbar och ha en värdeacceptans (Value 

Acceptability, Resource Adequacy). Samtidigt som policyn inte förespås några 
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större hinder så som kommande budgetförhandlingar och större motstånd i 

opinionen eller andra politiska problem (Technical Feasibility). I denna ström är 

det mycket diskussioner och övertalning om att vissa idéer/policys är bättre än 

andra. Detta görs i största del av en policyentreprenör (se nedan) (Herweg m.fl. 

2017, s22-24). 

Det är i denna ström studiens största fokus kommer att ligga. Här kommer 

studien titta på de mest relevanta lösningarna på det givna problemet som är i 

fokus. Hur olika policys ställs mot varandra och hur de ställs mot det givna 

problemet. Hur alternativa policys skalas ner en efter en då de går genom de tre 

stegen.  

 

3.1.3 Problemströmmen 

Vad är ett problem? I MFS mening så är det när något avviker från idealbilden av 

samhället. Något som kräver inblandning och eventuell åtgärd av statsmakten. Till 

att börja med så måste det eventuella problemet komma statsmakten tillhanda. 

Detta kan ske på olika sätt. Genom indikatorer (Indicators) så som statistik eller 

specifika händelser (Fokus Events). Situationen skall sedan tolkas som ett 

problem. (Kingdon 2011, s90–94)  

Exempel på dessa är arbetslöshet eller sjukskrivningar. Samhället accepterar 

en viss mån av dessa så som en naturlig del av samhället. Men när arbetslösheten 

och eller sjukskrivningarna ökar och stannar en längre tid på en högre nivå än vad 

som är socialt accepterat, så uppstår de som problem. Situationen har då 

definierats som ett problem och måste adresseras.  

Detta kan även ske genom fokushändelser (Ibid, s94–100). Det kan var en 

kris eller naturkatastrof.  Exempel på en sådana händelse är tsunamin i Indiska 

oceanen 2004. Större jordbävningar äger rum på jorden med ojämna mellanrum. 

Men efterverkningarna och alla de svenskar som var på andra sidan jordklotet och 

inte kunde ta sig hem eller än värre mist livet. Det var det som var problemet då 

och hur de och de efterlevande skulle tas om hand. 

Tiden är en viktig faktor för policyprocessen. En aktuell fråga kan snabbt 

komma upp på agendan för att sedan försvinna lika snabbt. Därav följer att det är 

av stor vikt att det kan finnas en lösning i policyströmmen som kan implementeras 

snabbt. Så problemförståelse är kritiskt för agendasättandet. Chansen för att en 

policy skall överleva ökar markant om dess policyentreprenör (se nedan) kan 

länka samman policyn som en lösning på ett givet problem. (Herweg m.fl. 2017, 

s21-22).  

I analysen av problemströmmen kommer denna studie att titta efter 

policyrelevanta indikatorer, fokushändelsen i stort och vad det ger för 

återkoppling (Load) till befintliga policys.  
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3.1.4 Policyfönster 

Policyfönster/beslutsfönster ”window of opportunity” (Kingdon 2011, s165) är när 

strömmarna ges en större chans att sammankopplas och klimatet för att fatta 

beslut är positivt. ”Beslutsfönstren” är bara öppna en kortare tid och det är av vikt 

att agera snabbt när ett sådant tillfälle ges. Strömmarna möts när det finns ett 

problem som kan ha en potentiell lösning och det politiska klimatet är lämpligt för 

att förändra aktuell linje (Herweg m.fl. 2017, s26-28). Tydligast är att sådana 

fönster öppnas när den politiska makten förändras, som vid val till riksdag eller 

motsvarande institution.  

Att operationalisera policyfönstret är svårt, det kan öppnas i alla strömmarna 

och vara mer eller mindre förutsägbart. I denna studie kommer författaren att, 

genom att studera de olika strömmarna och eventuella förändringar i dem, påvisa 

när policyfönster kan ha haft möjlighet att öppnas för policyförändringen och 

resonera kring i vilken ström det skedde och vad som öppnade fönstret. 

 

3.1.5 Policyentreprenörer 

Policyentreprenörer är viktiga och centrala aktörer i MSF. Policyentreprenörerna 

kan vara enstaka individer eller en organisation som är stark, förtroendeingivande 

och auktoritär inom sitt område. Entreprenörerna skall även vara villiga att 

investera sina resurser så som tid, energi, rykte och pengar, allt för att få igenom 

sin lösning för att i framtiden skörda frukten av sitt arbete (Kingdon 2011, s179). 

De väntar på rätt tillfälle att agera som när politiken är redo och det finns ett 

fördefinierat problem att ta itu med. I denna stund öppnas ett policyfönster, där 

det gäller för entreprenörerna att lägga fram sin lösning och föra upp förslaget på 

agendan (Herweg m.fl. 2017, s28-29). Denna studie kommer undersöka 

policyentreprenörens eventuella vilja att investera och argumentera för sitt förslag 

till policylösning samt eventuella vinningar för denna. 

3.2 Varför denna teori? 

MSF har fått kritik för att inte vara falsifierbar, att den inte är tydligt definierad 

och att den har svårt att driva hypoteser. Garbage can-modellen som MSF är 

sprungen ur har även den utstått kritik. Enligt teorin är strömmarna oberoende av 

varandra och att de inte påverkar de andra strömmarna, medan kritikerna menar 

att de påverkar varandra. Att det som sker i en ström kan trigga en annan ström 

och samkopplingar sker. Men många forskare hävdar att MSF teorin är användbar 

då den har utvecklats (Herweg m.fl. 2017, s40). Inte minst av Kingdon själv då 

han har gav ut en uppdaterad upplaga av teorin 2011. MSF är flexibel i sin 
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utformning och som koncept. Detta gör att den kan anpassas efter det politiska 

styret som modellen skall appliceras på. Den kan även appliceras på olika nivåer i 

den politiska policyprocessen. Den är inte bunden till amerikansk politik som den 

är sprungen ur. Samtidigt är denna flexibilitet den största anledningen till att 

teorin är ifrågasatt, då denna grad av abstraktion kan göra det svårt att falsifiera 

teorin. Teorin fortsätter att utvecklas och har applicerats på fler och fler områden 

(Herweg m.fl. 2017, s37). 

Trots kritiken ovan bedöms denna teori om den politiska policyprocessens 

passa studiens upplägg väl. Den är flexibel i sitt arbetsområde och kan därför 

anpassas till svenska förhållanden. Den tar hela policyprocessen i beaktande. 

Teorin delar upp intressesfärer och inflytande i beståndsdelar när dessa analyseras 

för att sedan se fenomen i sina helheter. 
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4 Empiri 

4.1 Konflikten 

Mellanöstern har en lång historia av konflikter och oroligheter. Staten 

Libanon bildades 1946. Innan dess hade Libanon varit ett franskt mandatområde 

sen första världskriget. Konflikten som denna studie utgår ifrån har sin början 

1978. Palestine Liberation Organization (PLO) som jobbade för ett Palestina 

självständigt från staten Israel hade sin bas i södra Libanon.  Basen som låg i 

Beirut etablerades 1970. I södra Libanon byggde PLO ett antal militärbaser som 

användes som utgångspunkt för gerillakrigföring mot Israel. 1975 bröt ett 

inbördeskrig ut i Libanon som inte tog slut förrän 1990. Israel stöttade vissa parter 

i konflikten både materiellt och militärt, vilket ledde till att Israel gick in i södra 

Libanon första gången 1978. Detta fördömdes hårt av FN och omvärlden. I 

samband med gränsstriderna och ockupationen av södra Libanon etablerades 

United Nations Interim Force In Libanon (UNIFIL) efter resolutionerna 425 och 

426 i säkerhetsrådet. Israel drog sig tillbaka enligt avtal och UNIFIL fick i uppgift 

att kontrollera detta och att Libanon åter fick kontroll av de södra delarna av 

landet. 

1982 vad det dags igen och Israel invaderade södra Libanon. Denna 

ockupation varade till 1985. Som ett svar på Israels ockupation av Libanon 

bildades den shiamuslimska gruppen Hizbollah för att bekämpa Israels närvaro i 

Libanon. Med Taif-avtalet 1990 tog inbördeskriget slut officiellt. Alla 

milisgrupper avväpnades utom Hizbollah. Hizbollah fick stöd av Iran och detta 

stöd ökade med tiden. 

Den 12 juli 2006 anföll Hizbollah israeliska trupper. Åtta israeliska soldater 

dödades och två togs tillfånga. Syftet med anfallet var att kidnappa så många 

soldater som möjligt för att kunna använde dem i fångutväxling mot libaneser. 

Detta såg Israel som en krigsförklaring och svarade med en massiv kampanj in i 

Libanon. Markstyrkor invaderade södra Libanon och israeliska flygvapnet anföll 

ett stort antal mål som bedömdes ha Hizbollahanknytning. Även infrastruktur 

slogs ut så som broar, större vägar och elförsörjning. Flygplatsen i Beirut anfölls 

också (Högkvarteret 2006-07-20). Samtidigt upprättade Israel en sjöblockad mot 

Libanon i Medelhavet. Den 14 juli avlossade Hizbollah två sjömålsrobotar mot 

INS Hanit, en israelisk korvett (Werin 2014, 2021). En robot träffade vilket 

resulterade i fyra döda och ett tiotal skadade. INS Hanit tog sig hem till 

hemmahamn för egen maskin. Den andra roboten låste på ett handelsfartyg som 
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träffades och sjönk. Handelsfartyget befann sig i förlängningen av robotens 

flygbana mot INS Hanit. 

  Ett av syftena med sjöblockaden var att stoppa insmuggling sjövägen av 

vapen till konflikten. Detta ledde i princip till att inga fartyg kunde ankomma eller 

avlöpa från Libanon. Som svar på detta attackerade Hizbollah norra Israel med 

massiva raketattacker. Striderna varade i 34 dagar och det så kallade 

”Sommarkriget” var slut. Den totala dödsiffran räknades till 1200 döda och 4000 

skadade personer på libanesiska sidan. Den utslagna infrastrukturen i landet och 

Israels sjöblockad skapade en allvarlig humanitär situation. Inga förnödenhet kom 

in i landet sjövägen. (Globalis/United Nations Interim Force In Libanon, 

background) (Hull, Cecilia & Asplund, Patrik 2008, s11-12). 

4.2 Från problem till beslut 

4.2.1 Oroligheter 

 

Det var en febril aktivitet på Försvarsdepartementet (Fö) under juli månad. 

Sverige hade för tillfället ett par observatörer med familjer på plats i Libanon för 

United Nations Truce Serpervisory Organisation (UNTSO) (Högkvarteret 2006-

07-20). Allt fokus låg initialt på att evakuera dessa anhöriga. Den 18 juli får man 

ut några av de anhöriga som tas emot på Arlanda av FM personalavdelning för 

utlandsstyrkan. Nu låg fokus på de resterande. Kl 06.20 på morgonen den 20 juli 

påbörjas evakuering med fartyg av anhöriga och andra utländska medborgare från 

Tyr till Larnaca på Cypern. På UNTSO:s önskan stannar observatörerna kvar då 

läget är ansträngt (Högkvarteret, Särskild…). Nu ändras fokus på Fö. Man börjar 

undersöka vad för alternativ som fanns tillhands. 

För att förstå bakgrunden till Fö:s handlande och politiken bakom får vi gå 

tillbaka till riksdagsvalet 2002. Socialdemokraterna, som får knappa 40 % av 

rösterna, bildar en minoritetsregering. I deras valmanifest inför valet kan man läsa 

följande. ”Vi är aktiva i FN, EU och andra internationella sammanhang. 

Nedrustning och mänskliga rättigheter, folkrätt och hållbar utveckling, en fri och 

rättvis handel - det är och ska vara hörnstenar i svensk utrikespolitik. En ny tids 

hot mot människors och länders säkerhet kan bara mötas i samverkan. Sverige 

ska fortsatt verka för fred i Mellanöstern, för ett utvidgat EU och delta i kampen 

mot den internationella terrorismen. Vi vill att EU ska vara en progressiv röst för 

mänskliga rättigheter, global rättvisa och frihandel” (Socialdemokraternas 

valmanifest 2002). Just Mellanöstern har varit Socialdemokraterna nära sedan 

Olof Palmes och Sten Anderssons tid vid makten. Anna Lindh som satt kvar på 

utrikesministerposten efter valet var något mer nyanserad än de tidigare nämnda 

herrarna och kritiserade båda sidor i Israel-Palestinakonflikten. Men hon förde 

vidare deras politiska idéer om Mellanöstern fram till sin död 2003 (Ahlqvist).  
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Det märks framför allt i det kommande försvarsbeslutet. ”Sveriges 

engagemang för att finna en fredlig lösning på den arabisk-israeliska konflikten 

är oförändrat starkt”. ”Den olösta konflikten mellan israeler och palestinier 

bidrar fortsatt till spänningarna i regionen och globalt” (Prop. 2004/05:5 s20). 

Det bör nämnas här att Irakkriget har precis tagit slut och Iraks självständighet har 

precis återupprättats när propositionen var uppe på riksdagens agenda. Vidare kan 

man läsa i propositionen. ”Stora och viktiga förändringar fortsätter att prägla vår 

omvärld. Sedan det kalla krigets slut har mellanstatliga spänningar minskat såväl 

i Sveriges närområde som globalt. Samtidigt har andra hot och utmaningar vuxit 

sig starkare. De är ofta mer komplexa och mer svårförutsägbara än gårdagens 

hot om väpnade angrepp. Sverige och övriga världssamfundet har ett ansvar att 

möta de hot som finns mot vår gemensamma säkerhet. Genom 

konfliktförebyggande insatser och konflikthantering i det aktuella området kan 

omvärlden bidra till stabilisering och därmed begränsa effekterna av konflikten. 

För att göra detta krävs att tillgängliga instrument används och utvecklas. Ett 

tidigt agerande för att förebygga hot och väpnade konflikter bidrar till säkerheten 

även för de länder som inte gränsar till konfliktområdet” (Prop. 2004/05:5 s23). 

Viljan från politiken är tydlig. Sverige skall agera tidigt och gemensamt med 

andra för att minimera konsekvenserna av en konflikt för att den inte skall sprida 

sig, framför allt på oroligheter som i Mellanöstern (Försvarsmakten 2002, 

Militärstrategisk Doktrin). 

Normalt på Fö arbetar handläggare och militärt sakkunniga tillsammans för att 

de ska kunna bidra med sina olika kunskaper i ett ärende. Det första Fö gör enligt 

rutin är att ta reda om Sverige överhuvudtaget skall bidra med något. Finns 

indikatorer på detta går arbetet vidare med informella eller formella förfrågningar 

till FM (Anclair 2014). Under början på augusti kommer en informell förfrågan 

från FN om svenskt bidrag till FN-insats och förstärkning av UNIFIL (Hull, 

Cecilia & Asplund, Patrik 2008, s18). Detta var en intresseförfrågan utan tydliga 

ramar för hur det eventuellt skulle aktualiseras. Det var en förfrågan om intresset 

fanns att delta från svensk sida. Diskussionerna blev långa ur ett folkrättsligt 

perspektiv. Vilket mandat skulle en eventuell insats ha. Skulle det röra ett kapitel 

VI eller VII mandat i FN-stadgan. I slutändan påverkade det inte beslutet om 

Sverige skulle delta från Fö:s sida utan snarare en inverkan på hur Fö skulle 

fortsätta att jobba i ärendet och med vilka ramar det gav att arbeta med vårt bidrag 

(Anclair 2014). 

Den informella frågan ställdes till FM som började inventera möjliga 

alternativ. Svenska marktrupper till förfogande för insats var få. Detta på grund av 

att Armén redan deltog i tre insatser runt om i världen. Sverige hade åtagit sig att 

var i Afghanistan, Kosovo och Demokratiska Republiken Kongo. Så 

personalutrymmet för markinsatser var begränsat. Dessutom planerades det för ny 

insats i Darfur där ett kompani ur andra ingenjörsbataljonen var öronmärkt, en 

styrka som skulle sättas upp tillsammans med Norge. Detta var inte officiellt för 

tillfället utan samtal fördes mellan Regeringen och FM (Anclair 2014; Lindstöm 

2021). Detta offentliggjordes den 1/9 av Svenska Dagbladet med artikeln Sverige 

kan sända trupp till Darfur (Svenska Dagbladet). 
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Nordic Battle Group (NBG) som Sverige skulle sätta upp till 2008 var under 

planering och utformning (Anclair 2014; Lindstöm 2021). Sveriges bidrag var 

störst och i och med detta så blev vi också ledande nation för styrkan. Enligt Åsa 

Anclair var medel redan avsatta på anslagsposter för NBG. Dels för själva 

förbandet, men också för att kunna göra en eventuell insats. Det betyder att 

försvarsdepartementet sparade undan pengar i förväg för att skapa sig ekonomiskt 

utrymme för en sådan insats och det benämns anslagssparande (Anclair 2014). 

Sammantaget så var Arméns möjligheter strängeligen begränsade. Med hänsyn till 

att Israel genomförde en sjöblockad mot Libanon så tittade FN på att upprätta en 

marin styrka som en del av UNIFIL. FN hade aldrig tidigare organiserat en sådan 

insats. Nu lyftes fokus på Fö och FM från Armén till Marinen.  

Anders Lindström (Chef Operativa Enheten, C OPE) ringde upp Odd Werin 

(Chef Marinens Taktiskt Kommando, C MTK) när han var hemma och klippte 

gräset (Werin 2014). Vad skulle Marinen kunna bidra med vid en eventuell insats 

i Libanon? Werin svarade att Marinen hade fyra stående förband klara för insats 

beroende på uppgift.  

• Ubåt (Internationellt ubåtsförband, IUb). 

• Korvettförband (Internationellt Korvett Styrkan, IKS). 

• Minröjningsresurser (Internationellt Minröjningsförband, IM). 

• Amfibiestyrka (Internationell Amfibiestyrka, IAS, var under 

konstruktion och blev officiellt registerförband 2007). 

 

Werin ville vara öppen med att använda alla förbandstyperna då de ej vad klart 

vad FN-resolutionen skulle innehålla. Nu fanns det alternativ. Problemet var bara 

det att det inte fanns någon riktig inriktning för tillfället. Stridigheterna pågick 

fortfarande och FN jobbade för högtryck på att förhandla fram ett eldupphör 

samtidigt som det arbetades på en ny resolution för konflikten. Alternativen lyftes 

hela vägen till regeringen. Politiskt hade det aldrig tidigare funnits någon tanke på 

ett marint bidrag eftersom Sverige aldrig tidigare genomfört en sådan insats. Nu 

väcktes tanken och det sågs som en politisk vinning att även använda Marinen vid 

insatser (Hull, Cecilia & Asplund, Patrik 2008, s18). Regeringen ville ha en 

tidsbegränsad insats på max 6 månader med hänsyn till eventuella kommande 

planerade insatser (Ibid, s18) (Werin 2021). FM tar generellt sett inte initiativ för 

egna alternativ till agendan utan istället arbetar de främst med att operationalisera 

de alternativ UD och Fö tagit upp på agendanivå. I Marinen hade det jobbats på 

insatsförbanden under ett par år och viljan var stor att få testa konceptet och att 

utveckla det. Nu var det klart att Sverige skulle bidra, men frågan var bara med 

vad?  

Den 11/8 antar FN:s säkerhetsråd resolution 1701 vilket utökar UNIFIL från 

2000 till maximalt 15 000 personer (United Nations, Resolution 1701). Dagen 

efter godkänner Libanon FN:s resolution vilket åtföljs av Israel dagen efter 

(United Nations, S/2006/670). Tre dagar senare träder ett eldupphöravtal i kraft, 

vilket utarbetats av FN (United Nations, S/2006/670). Nu fanns det något formellt 

att arbeta utifrån och alla parter var överens i stora drag om hur arbetet skulle 

fortlöpa för att lugnet åter skulle infinna sig i regionen. Regeringen förankrade 

beslutet om deltagande i EU-nämnden inför EU toppmötet den 28/8 då avsikten 
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var att tillkännage Sveriges bidrag till FN. FN:s generalsekreterare skull närvara 

och toppmötet skulle till stor del avhandla den första rapporten och hur 

implementeringen av resolution 1701 skulle genomföras (Edström & 

Gyllensparre, s225). 

Ubåt var ett alternativ om uppgiften var dold framskjuten spaning. Samtidigt 

var 1.ubåtsflotiljen (1.ubflj) upptagen med ett försvarssamarbete med US Navy i 

San Diego, Ubåt I Västerled (UIV 2005 - 2007). Ett annat försvarssamarbete på 

hemmaplan var på väg att starta tillsammans med Singapore Navy (projekt 

Northern Lights, NoLi 2007–2012) i och med att Singapore köpt två av Sveriges 

utrangerade ubåtar (Lindström, 2021-04-06). Så ubåt var inget alternativ. Enligt 

Werin fanns det styrningar på att inte lämna några avtryck på Libanesisk mark. 

Alternativen min- och amfibiestyrka togs bort snabbt då dessa skulle behöva en 

bas i Libanon. Till slut återstod endast IKS.  En stor fördel med detta förslag var 

att det logistiska behovet som insatsen krävde inte behövde ligga i Libanon, utan 

kunde vara stationerat i nära anslutning till operationsområdet. Med sina 

kvalificerade sensorer skulle IKS-förbandet kunna ha en mycket god lägesbild 

över tiden. Dessutom skulle den tretungade svenska flaggan vaja bredvid den 

ljusblåa FN flaggan och det skulle vara synligt för alla som såg fartyget, vilket var 

en viktig politisk signal. ”Visa flagg” som det kallas (Lindström, 2021-04-06)! En 

annan sak som tilltalade politikerna med detta förslag var att så att säga mycket 

effekt med liten risk (Lindström, 2021-04-06). Då läget på marken var mycket 

osäkert och insatsreglerna var snåriga, så skulle det bli tydligare vid en marin 

insats.  Det skulle innebära att den marina insatsen skulle bli lättare att avsluta.  

Förbandet bestående av två korvetter av Typ Göteborg och stödfartyget var ett 

så kallat R30 förband. Det betyder att personalen som var kontrakterade 

genomgick en grundutbildning på våren. Efter genomförd utbildning så återgick 

sjömännen till sitt civila liv samt att de försvarsmaktsanställda återgick till 

ordinarie tjänstgöring vid hemmaförbanden. Vid inkallelse av förbandet skulle det 

vara operativt i insatsområdet inom 30 dagar (Lüning). Den 18/8, en vecka efter 

att resolution 1701 beslutades gav FN ut ” Report of the Secretary-General on the 

implementation of resolution 1701” (United Nations, S/2006/670). I paragraf 24 

nämns för första gången ett marint bidrag, ”a maritime unit for patrolling the 

coastline”. Officiellt så jobbar då inte FN med att skapa en maritim styrka än, 

men samtal förs på den diplomatiska nivån. Enligt resolution 1701 paragraf 11 

och 14 kan FN bara agera på inrådan/förfrågan från det officiella libanesiska 

styret.  

4.2.2 Rätt tid, rätt plats och rätt utrustning 

Det var underförstått i FM att ett politiskt beslut skulle komma men att det 

skulle dra ut på tiden med anledning av valrörelsen inför riksdagsvalet. FM vidtog 

då ett antal åtgärder som inte krävde regeringens och riksdagens gillande. Till en 

början så genomfördes en begränsad beredskapskontroll av IKS förbandet. Endast 

anställda i FM kallades in av ekonomiska skäl. Vid inkallelse av de civila så 

skulle alla medel för upprätthållande av beredskap resterande del av året vara 
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förbrukade (Lüning). Normalt sett skulle fartygen kastat loss och genomfört 

övningar för att kontrollera materiel och personell status. Det gjordes inte av flera 

olika anledningar.  Resultaten från övningarna skull vara svåra att mäta då 

besättningarna skull vara blandade mellan IKS anställda och värnpliktiga sjömän, 

samt att fartygens årsöversyner låg i en nära framtid. Detta ledde till att det marina 

materielunderhållet blev styrande och årsöversynerna tidigarelades. Samtidigt 

tidigarelade FM en del nyinstallationer av materiel till fartygen som skulle ge en 

bättre förmåga att genomföra insatsen. Personalen genomförde de förberedelser de 

kunde och beredskapskontrollen avslutades (Lüning). 

Det visade sig att det ekonomiska utrymmet var extremt begränsat. Tidigare 

nämnda insatser hade i princip använt alla tillgängliga medel (Anclair 2014). Från 

början var tanken att hela förbandet skulle användas. Men ekonomin medgav inte 

ett så stort förband. Werin och Lüning (Magnus Lüning, Senare C ML01) 

argumenterade hårt för att skicka hela förbandet (Werin 2021) (Thörnqvist 2021). 

Vid eventuell begränsning i ekonomin så argumenterade de för att ta bort en av 

korvetterna ur insatsen. Nu uppstod det en debatt i Regeringskansliet (Hull, 

Cecilia & Asplund, Patrik 2008, s19). Skulle Sverige verkligen delta i insatsen, 

och om så var fallet så med vilken ambition?  Viljan var stark att deltaga men 

ekonomin skulle bli det som styrde. Beslutet blev att deltaga med en korvett med 

begränsad stödfunktion (FNSU, Forward Naval Support Unit) och 

ledningsförmåga. Dock borde möjligheterna för regeringen att flytta pengar från 

det stora anslaget till anslagsposten ha funnits om viljan fanns (Anclair 2014). 

Något som kräver riksdagsbeslut i dag men inte krävdes 2006. Anledningen till att 

det blev som det blev är enligt Werin det trånga ekonomiska utrymmet och 

okunskap om hur vårt marina koncept fungerar på grund av att vi aldrig varit på 

internationell insats tidigare (Werin 2021).  

Det rådde politisk enighet om att ärendet var viktigt och att Sverige skulle 

deltaga (TT, Svenska Dagbladet, 2006-09-28). Några var inte lika positiva till att 

det blev en marin insats. Carl Bildt skriver i sin blogg att de marina resurserna inte 

var det huvudsakliga behovet. De är givetvis kompetenta fartyg men att de har 

svårt att patrullera byar, säkra broar, genomföra ammunitionsröjning av landminor 

eller kontrollera lastbilar. Att skicka marina enheter är ett sätt att minimera sina 

risker för deltagande nationer (Bildt, Carl, Alla dessa dagar, 060822–24). Eskil 

Erlandsson (C, ordförande försvarsutskottet) tycker att det är bra att Sverige bidrar 

med en korvett men tycker att man omedelbart skall inleda förberedelser för att 

skicka marktrupp till södra Libanon (TT, Expressen, Sverige vill… 2006). I en 

debattartikel i Svenska Dagbladet från den 3/9 tar Erlandsson det ett steg längre. 

Att sända en korvett till Libanon är förhållandevis en liten insats. Det är 

marktrupper som behövs och det kan Sverige bidra med tidigast först om ett år 

(Erlandsson, Eskil 2006). 

Hotbilden var något som föranledde många diskussioner inom Fö och FM 

enligt Werin. Sjömålsrobotarna som Hizbollah hade avfyrat mot den israeliska 

korvetten INS Hanit, där en träffade och den andra sänkte ett handelsfartyg, kom 

ständigt upp på agendan. Hur hade det gått till? Varifrån och vilken sorts robot 

handlade det om? Det visade sig att sjömålsroboten var en kinestillverkad C-802, 

troligen lastbilsbaserad med en räckvidd på 120km och en stridsdel på 165kg. En 
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motsvarande europeisk robot är den franska Exocetroboten (Forsberg). Troligen 

hade Hizbollah fått tag i dem genom Iran (Werin 2021). FM tittade noga på hur 

fartygen skulle kunna försvara sig emot ett sådant hot vilket ledde till 

materielkompletteringar och färdigställande av motmedelsfunktioner. 

Hotbiblioteken uppdaterades. Resonemang fördes också med Tyskland (Lead 

nation) om hur underrättelse, förvarning och bekämpning skulle ske. Hotbilden 

och resonemanget kring den delades inte av alla i styrkan. Norge som bidrog med 

fem patrullbåtar av Stormklass var av en annan åsikt. Stormklass som även 

Sverige tidigare hade haft under namnet Hugin/Kaparenklass utrangerades i 

samband med FB04. Då de i princip endast hade luftförsvarsförmåga under dagtid 

och ingen mörkerförmåga. På Werins direkta fråga hur Norge kopplade ihop 

rådande hotbild med sina förmågor svarade de ganska enkelt att de inte ser 

hotbilden på det sättet. Norge ansåg inte att Hizbollah skulle angripa FN-styrkan. 

Att de hade medel till det var det ingen tvekan om, men inte viljan. Om FN skulle 

bli angripet var risken stor att de skulle dra sig ur och lämna området. Vilket 

troligen skulle betyda att Israel skulle kunna komma tillbaka och det var 

Hizbollah inte intresserade av. FN-styrkan var ett bättre alternativ för Hizbollah 

än Israel enligt det norska sättet att se på det (Werin 2021).  

Under EU-toppmötet den 28/8 presenterade den sittande regeringen (S) att de 

var beredda att bidra med en styrka till FN:s insats i Libanon. En korvett ur IKS 

med reducerat underhåll och ledningsresurs. För Socialdemokraterna var detta 

mycket viktigt inför det kommande riksdagsvalet. Den arabiska delen av Sveriges 

befolkning hade inte fått någon direkt uppmärksamhet från Socialdemokraterna i 

valdebatten. Nu kunde de profilera sig inom det området och visa på 

handlingskraft (Hull, Cecilia & Asplund, Patrik 2008, s19). Det politiska trycket 

var mycket hårt ute i Europa, bland annat från Frankrike och Italien för att skydda 

den stora skaran av euro-libaneser som fanns i området. Även Sverige hade ett 

relativt stort antal medborgare som befann sig i Libanon vid denna tid (Ibid, s19). 

I och med att Regeringen nu gått ut offentligt med Sveriges erbjudande till 

FN motar FM den första officiella skrivelsen den 29/8 att påbörja förberedelser 

för en insats i Libanon. Här står det att den maximala budgeten på 150 miljoner 

kronor skall tas från anslaget 6.1 Förbandsverksamhet och beredskap mm., 

anslagspost 2 Fredsfrämjande truppinsatser (varav75 miljoner 2006 och 75 

miljoner 2007) (Regeringen 2006-08-29). I skrivelsen står det också, ”I svaret 

skall de beräknade kostnaderna för de i förbandet ingående delarna redovisas 

separat” (Regeringen 2006-08-29).  

För att spekulera lite i detta så betyder det att 2007 kommer det nya pengar 

till insatsverksamhet enligt den långsiktiga försvarsbudgeten. Men för 2006 så är 

pengarna slut för en sådan här verksamhet. FM får då gå igenom sina räkenskaper 

för att se vad för medel som ännu inte har använts för utbildning, utveckling och 

övning i förbandsverksamheten samt kontrollera vad för medel som finns kvar för 

att hantera beredskapen för att få ihop pengarna. Att gå ner i beredskap var inget 

politiskt problem. Det kan komma att krävas en avvägning mellan uppgifterna 

territoriell integritet och internationella insatser. Den risktagning som följer med 

att resurser utnyttjas i internationella insatser bedöms dock som begränsad på 

grund av det gynnsamma omvärldsläget. Under perioden skall därför en fortsatt 
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satsning ske på förmågan att kunna delta i internationella insatser (Prop. 

2004/05:5 s64). Vilket också dåvarande flottiljchef för 4.sjöstridsflotiljen Jan 

Thörnqvist bekräftar, att ingen såg det som ett problem att skicka iväg ett fartyg ur 

den säkerhetspolitisk aspekten, varken politiker eller inom FM (Thörnqvist). FM 

fick alltså gå igenom verksamheten som var planerad för resten av 2006 och spara 

var de kunde för att få ihop pengarna enligt regeringens anvisningar. 

FM påbörjar nu arbetet på en bredare front samma dag som de mottagit 

Regeringens anvisning som skall redovisas för Fö senast den 15/9 (Regeringen 

2006-08-29). I den kommande Försvarsmakts Order (FMO) från den 1/9 kommer 

tydliga styrningar till alla berörda delar i FM. Samtidigt kan det ses att det 

saknades en hel del viktiga pusselbitar för att fortsätta planeringen. ”Ett flertal 

grundläggande faktorer är idag ej säkerställda eller i vissa fal helt okända. Innan 

dessa förutsättningar har definierats kan ingen slutgiltig förbandssammansättning 

beslutas. Ej heller kan en fastställd tidsaxel presenteras. Detta sammantaget gör 

att ej heller en slutgiltig ekonomisk beräkning kan genomföras” (Högkvarteret 

2006-09-01). FM börjar med det de kan planera för enligt Werin. Hur skall 

Marinen få ner ett fartyg till Medelhavet och hur lång tid tar det? Det är ca 4000 

nautiska mil till Libanon, vilket är ca 14 dygns ombasering för en korvett 

(Lüning). Marinen argumenterade för att det fartyget som skulle genomföra 

insatsen skulle göra ett antal utlandsbesök/örlogsbesök i syfte att ombasera till 

Medelhavet för att vara i nära anslutning till operationsområdet vid positivt 

riksdagsbeslut. Besättningen för ombasseringen skulle vara en grundbesättning 

med personal som inte skall vara mönstrad ombord vid eventuell insats. För att 

under tiden möjliggöra missionsutbildning och förberedelser av personalen för 

insatsen. Allt för att vinna tid. Detta gillandes av Fö och regeringen enligt Werin. 

Regeringskansliet tog nu hand om det diplomatiska för att bana väg för 

ombaseringen enligt Marinens tänkta navplan.  

4.2.3 Så kom frågan alla väntat på! 

Så kom den utlösande faktorn, den 6/9 skrev Libanons premiärminister en 

förfrågan om stöd till FN. Frågan gällde stöd med en marin styrka för att 

kontrollera Libanons kust. Han frågade specifikt efter om UNIFIL “could provide 

a naval task force that would help prevent the unauthorized entry of arms or 

related material by sea into Lebanon, until such time that [Lebanon’s] naval and 

security forces are able to fulfil these tasks on their own” (United Nations, 

2/2006/730). FN var beredda på detta och skapade direkt en interimsstyrka, 

Maritime Task Force 425 (MTF 425) som leddes av Italien med nära samarbete 

med Libanon och bestod av enheter från Italien, Frankrike, Grekland och 

Storbritannien. Denna styrka skulle bara verka fram tills att FN satt upp en 

permanent styrka (Ibid). Det var av yttersta vikt att häva den israeliska 

sjöblockaden (Försvarsmakten 2005, DMarinO, s19) för att få in förnödenheter till 

Libanon där den humanitära situationen var hårt ansträngd. I princip så var landet 

stängt från all import av varor och livsmedel. Dagen efter förfrågan till FN, 

påbörjar MTF 425 sin övervakning av libanesiskt territorialhav, samtidigt som 
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Israel häver sin blockad och seglar hem igen. Deras mål och syfte med blockaden 

sköts nu av FN. Samtidigt presenterar FN ett första utkast av MTF 448 där 

Sverige inte är omnämnt (United Nations, S/2006/733). FN:s behov var väl täckt 

och de föredrog de större bidragsgivarna för att minska administrationen och 

arbetsbelastning varje nytt land skulle orsaka. Sverige valde att stå på sig och fick 

med sitt bidrag till slut. En av anledningarna var att det var viktigt att visa 

solidaritet med FN och Libanon (Hull, Cecilia & Asplund, Patrik 2008, s20). Ren 

spekulation är att den dåvarande utrikesministern Jan Eliasson kan ha haft stor 

inverkan på att Sverige till slut kom med, då han också var ordförande i FN:s 

Generalförsamling. Lindström utryckte sig ungefär så här på frågan om detta: 

”Det är en man med stort kontaktnät, med goda förbindelser och inre linjer 

mellan Regeringen och FN. Men hur det har gått till kan jag bara spekulera i” 

(Lindström, 2021-04-06). Regeringen valde att inte inkräkta på en eventuell ny 

regering genom att ta ett officiellt beslut om deltagande i UNIFIL förrän efter 

valet. Så man höll inne propositionen tills valet var avgjort (Hull, Cecilia & 

Asplund, Patrik 2008, s20). 

Nu hade arbetet gått så långt i förberedelserna inför insatsen på Fö, UD och 

inom FM att det var dags att växla upp och gå in i en ny fas. Nu väntades det bara 

på ett regeringsbeslut att få ombasera HMS Gävle med GU-besättning till lämplig 

hamn i EU i nära anslutning till operationsområdet. Inriktningen var att efter 

erforderliga politiska beslut fattats skulle HMS Gävle vara operativt i mitten av 

oktober.  Först nu gavs klartecken att kalla in personalen för utbildning och insats 

(Högkvarteret 2006-09-14). Den 12/9 bildar C MTK (Werin 2021) förbandet 

ML01. Kl 12:00 den 15/9 gavs inkallelseordern ut för ML01 och fyra dagar senare 

rycker förbandet in på Muskö (Ibid). Samma kväll kl. 22 kastar HMS Gävle loss 

från Muskö med kurs mot Kielkanalen. På kajen står insatsbesättningen och 

vinkar av fartyget som är bemannat med HMS Sundsvalls officerare och HMS 

Gävles värnpliktiga. 

Två dagar innan var det Riksdagsval i Sverige, vilket satte punkt för en era av 

Socialdemokratiskt styre med Göran Persson vid rodret. Alliansen vann och 

Fredrik Reinfeldts tid vid makten som statsminister, hade sin början. Den 

avgående regeringen väntade nu på besked från FN om ett svenskt deltagande. 

Det kom först den 21/9. Nu låg vägen öppen för den första svenska marina 

insatsen. Regeringsproposition 2005/06:208, Svenskt deltagande i Förenta 

nationernas insats i Libanon, lämnades in 28/9. Hade det varit en fredsbevarande 

insats hade regeringen kunnat beslutat i ärendet. ”Den svenska personalen som 

ingår i UNIFIL kan med stöd av de för insatsen kommande insatsregler tillgripa 

tvångsmedel som går utöver nödvärn för att genomföra säkerhetsrådets mandat. 

Eftersom den svenska väpnade styrkan inte ställs till UNIFIL:s förfogande enbart 

för fredsbevarande verksamhet, måste riksdagen enligt 10 kap. 9§ 

regeringsformen lämna medgivande till insatsen” (Regeringen 2005/06:208). Här 

föreslår också den avgående regeringen att motionstiden för ärendet kortas ner till 

7 dagar, allt för att skynda på processen.  

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet var på samma linje och 

föreslog i sitt betänkande från den 11/10 att ärendet avgörs efter en bordläggning.  

Vidare kan konstateras att det inte kom några ytterligare motioner i ärendet. 



 

 21 

Endast Hans Linde från Vänsterpartiet hade ett särskilt yttrande. Enligt honom så 

väntade bara Israel och USA på en förevändning om att attackera Hizbollah, 

vilket bevisas genom det övervåld som användes i hela Libanon och inte bara i de 

södra delarna. Samtidigt riktar han skarp kritik mot Hizbollah för deras 

raketattacker mot israeliska byar och bostadsområden. 

Några dagar tidigare, närmare bestämt 4/10 löper HMS Gävle tillsammans 

med de tyska fartygen in i Limassol som har blivit MTF 448 hemmahamn. På 

vägen hade fartyget gått in i Cartagenas hamn för bunker och besättningsbyte 

(Norlin, Per och Östlund, Patrik 2006). Nu återstod det bara att genomföra marint 

underhåll på plats och en utbildningskontroll av personal och materiel.  Vilket var 

gjort till den 10/10 och styrkan var klar att lämnas över till FN tjänst. 

6/10 tog Alliansen över styret av Sverige efter sedvanlig 

skifteskonselj på Stockholms slott. Så var det då dags. Fredagen den 13 oktober 

Kl. 09.00 samlades kammaren. ”Herr talman! Vi har samlats här i dag för att 

besluta om att från svensk sida sända en väpnad trupp till Libanon. Det är ett 

viktigt beslut för att bistå i konflikten. Det är en viktig del av den svenska utrikes- 

och säkerhetspolitiken. Det vi i dag gör är i en lite särskild ordning, då det är den 

förra regeringen som har lagt fram propositionen och den nuvarande 

kammarmajoriteten i riksdagen som beslutar om förslaget. Därför är det särskilt 

glädjande att å det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets vägnar meddela 

att det är ett enigt utskott med alla sju partier som står bakom betänkandet. Jag 

kommer att i korthet föredra betänkandet. Insatsen sker på förfrågan från Förenta 

nationerna, och den har bemyndigats av FN:s säkerhetsråd i resolution 1701. 

Insatsen har som främsta syfte att bistå den libanesiska regeringen i att etablera 

kontroll över hela landets territorium. Det svenska bidraget är en korvett med 

reducerad underhålls- och ledningsresurs. Sverige har också för avsikt att 

placera stabsofficerare vid relevanta staber. Korvetten kommer att ingå i en 

multinationell insatsstyrka under annat lands ledning, i dag Tyskland. Beslutet 

innebär att vi bemyndigar att sända upp till 200 män och kvinnor under en 

sexmånadersperiod. Avslutningsvis, herr talman, vill jag å det sammansatta 

utrikes- och försvarsutskottets vägnar sända en tanke till de modiga kvinnor och 

män som i dag sitter på korvetten i Medelhavet, beredda att göra den här otroligt 

viktiga insatsen både för det libanesiska folket och för säkerheten i regionen men 

också för vår utrikes- och säkerhetspolitik. Ni ska veta att vi tänker på er. Med 

detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag i betänkande UFöU1” 

Veronica Palm (S) (Riksdagens 2006/07:10). Kammaren biföll förslaget och 

åtskildes 4 min senare. Två dagar senare genomfördes Transfer of Authority 

(TOA) till FN som delegerade befälsrätten till Force Commander (FC) UNIFIL. 

Så var den första marina insatsen ett faktum. 
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5 Analys 

Här nedan kommer de olika delarna i teorin att gås igenom separat enligt tidigare 

ramverk som studien grundar sig i. Detta för att se på och visa de givna 

indikatorerna i de tre strömmarna, samtidigt som det är viktigt att titta på 

entreprenörens roll i processen. Avslutningsvis i analysen kommer studien att titta 

närmare på när och var beslutsfönstret öppnade sig och vad som fick det att göra 

det. När alla delarna är genomgångna kommer en slutdiskussion att föras. 

5.1 Problemet 

Problemförståelsen är kritisk för agendasättandet. Det är viktigt att sätta ett 

problem i rätt sammanhang och hur det definieras är avgörande. Stridigheterna 

som blossade upp i juli 2006 var inte mellan två länder utan enbart mellan Staten 

Israel och den shiamuslimska organisationen Hizbollah som verkade i Libanon. 

Staten Libanon var svag efter alla år av oroligheter, inbördeskrig, invasioner och 

som ett resultat av detta ägde och styrde de inte över våldsmonopolet i landet. FN 

hade närvarat och agerat i landet i åtskilliga år. De hade trappat ner sin 

verksamhet då det verkade som att allt var på väg åt rätt håll. Men så var inte 

fallet, vilket tydligt visas när Hizbollah tog de israeliska soldaterna till fånga.  

Svaret var inte proportionerligt. Hela Libanon angreps från marken, luften och 

från havet mot mål där Israel ansåg att Hizbollah verkade. Det spelade ingen roll 

var de militära målen låg och vad som omgav dessa, vilket resulterade i höga 

dödstal och ännu fler skadade.  Libanon vart instängt och avskärmat från resten av 

världen. Den humanitära situationen blev snabbt ytterst ansträngd då inga 

förnödenheter släpptes in i landet med förevändningen att all vapensmuggling 

måste stoppas. 

5.2 Politiken 

Valdebatten pågick förfullt hemma i Sverige när striderna blossade upp i Libanon 

varför det var viktigt att visa handlingskraft inför valet. Politikerna tittade på vilka 

lösningar som fanns tillgängliga och om de passade in i tidigare policys. När de 

”ordinarie” lösningarna inte fanns tillgängliga i policyströmmen så vidgades 

sökfönstret. FM kom med förslaget att använda IKS, vilket gillades. Dock var 

ekonomin styrande och det landade i att endast ett fartyg med begränsat stöd och 

ledningsförmåga anmäldes tillgängligt till FN. Att vilja stötta FN i Libanon gav 



 

 23 

sittande regering hjälp i valet då de inte hade haft någon större fråga som riktats 

till den arabiska delen av befolkningen och alla som hade anknytning till Libanon.  

Samtliga partier stod bakom beslutet och detta resulterade i en kortare hantering 

mellan avgående regering - riksdag – nytillträdd regering. Utrikespolitiken är 

något som normalt sett sköts av regeringen och är traditionellt sett förbehållen 

denna av de övriga partierna i riksdagen.  

   

5.3 Policy 

Grundpolicyn att Sverige skulle agera mera internationellt med sina väpnade 

styrkor fanns redan i och med FB04 (Regeringen, 2004/05:43). Då togs det sista 

stora steget som monterade ner invasionsförsvaret och insatsförsvaret var ett 

faktum. Det fanns i grunden ett militärstrategiskt övervägande om att använda 

Marinen och flygvapnet i internationella insatser, något som FM hade jobbat hårt 

på att förbereda. I Marinen har insatsförbanden funnits sen 2001 i olika 

utsträckning och det fanns en stark vilja att få ut de maritima enheterna för att 

testa det marina konceptet (Lindström, 2021-04-06). Problemet var att det inte 

hade funnits något bra tillfälle tidigare.  

5.4 Beslutsfönster 

Initialt var fönstret stängt då ”ordinarie” policys inte skulle klara av de tre stegen 

(genomförbar, värdeacceptans och inga politiska hinder), på grund av personella 

och ekonomiska omständigheter. Fönstret öppnades på glänt först när Marinen 

kom in i bilden. Detta policyförslag gav synergieffekter i andra politiska 

intressesfärer än de som normalt sett inte påverkades. Dessutom var det 

ekonomiskt genomförbart. Fönstret öppnades vidöppet med förslaget att endast 

HMS Gävle, med begränsad stödfunktion och ledningsförmåga, skulle anmälas 

till FN. Efter det stod fönstret vidöppet fram tills beslutet togs. 

5.5 Entreprenören 

FM satt på alla policylösningar. När väl Werin (C MTK) fick frågan så var han 

öppen för att använda alla sina ”lösningar”. Allt eftersom förutsättningarna 

klarnade så smalnade policylösningarna tills endast en återstod. När valet av 

policy var gjord så tittade FM på vad de kunde göra för att ge IKS ett så säkert 

och gynnsamt läge som möjligt. Omprioritering i FM:s materielanskaffning 

gjordes för att få fartygen att bli så bra som möjligt med de tillgängliga medel som 
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fanns och som inte krävde regering och riksdags godkännande. Werin med FM 

argumenterade för hur de skulle lösa de politiska problemen med att få styrkan på 

plats inom ramen av internationella regler utan att behöva ett riksdagsbeslut. Allt 

för att beslutet skulle kunna tas i ett sent skede. 

 

 

5.6 Diskussion 

Att det skulle bli en mission från svensk sida var nog inte givet från början. Israels 

agerande mot hela det libanesiska folket och det övervåld som använts stod inte i 

proportion till vad den shiamuslimska organisationen Hizbollah hade genomfört. 

Bedömningen blir då att den humanitära situationen som uppstod var den 

utlösande faktorn för att Sverige skulle börja titta på hur de kunde stötta Libanon. 

Från början var inte det politiska intresset högt. Politikerna började titta i 

policyströmmen efter alternativ. De ordinarie policys som brukade användas 

avfärdades rätt fort på grund av faktorer som ekonomi och tillgänglighet. Här 

kunde det ha tagit slut från svensk sida. FM och Werin ville annat. För första 

gången fanns det en möjlighet att använda Marinen internationellt och att testa det 

marina konceptet. Detta tillfälle fick man inte gå miste om. Marinen la ner all sin 

kraft på att detta skulle fungera. Det var en vinna-eller-försvinna situation. Hela 

FM existens för tidpunkten var upphängd på insatsförsvaret och misslyckades 

man nu så fanns det risk för förödande följder. FM tar generellt sett inte initiativ 

för egna alternativ till agendan utan istället arbetar de främst med att 

operationalisera de alternativ UD och Fö tagit upp på agendanivå. Men denna 

gång var FM mera aktiva och villiga att använda ”sina” resurser på ett för dem 

fördelaktigt sätt. Detta stämmer med Kingdons teori om hur en policyentreprenör 

arbetar. Denna policy löste också ett annat viktigt politiskt problem. De behövde 

inte längre försvara nyttan med att ha en marin i den allmänna försvarsdebatten. 

Nu kunde alla se att de var till nytta och användes enligt senaste försvarsbeslutets 

vilja. Risken hade varit överhängande att Marinen fått ytterligare 

budgetnedskärningar i kommande försvarsbeslut. När väl policyförslaget låg på 

bordet och alla eventuella hinder var minimerade så blev det viktigare för 

politikerna att genomföra missionen än för FM. En så kallad tippingpoint enligt 

Kingdon. Det var viktigt att visa handlingskraft i valdebatten och gav den 

avgående regeringen möjlighet att visa den arabiska delen av befolkningen att de 

brydde sig om dem, vilket dittills hade varit en vit fläck i den socialdemokratiska 

valdebatten. Att Sverige såg till hela världen och inte bara till Europa. Samtidigt 

som trycket utifrån Europa var starkt på att EU skulle stötta, vilket även 

påverkade svenska förhållanden. Det var viktig att visa solidaritet med FN och 

världssamfundet. Att den svenska flaggan vajade bredvid FN-flaggan och alla 

andra deltagande länder.  

Så till frågan: Varför valde Sverige att delta med en korvett i Libanon? Att 

Sverige valde att delta med en korvett i Libanon 2006 beror till stor del på de 
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rådande omständigheterna. En markinsats var ett alternativ i traditionell mening, 

men med otydliga insatsregler och ett osäkert säkerhetsläge skulle det medföra 

stora risker för insatspersonalen. Risken för att soldater skulle skadas och 

eventuellt stupa var mycket hög. Detta var sannolikt en risk som politikerna inte 

var villiga att ta. Dessutom var Sverige redan ute på tre olika missioner och 

ytterligare en var under planering tillsammans med Norge. Därav Norges val att 

skicka Stormklass med hänsyn till planeringen inför den kommande insatsen med 

Sverige. Armén var fullbokad och de ekonomiska medlen var förbrukade. FM 

föreslog nu något som inte fanns direkt framför politikernas ögon och som 

dessutom skulle gå att genomföra ekonomiskt, utan tillförsel av ekonomiska 

medel. Riskerna med att skicka ett fartyg med besättning var betydligt lägre än att 

sätta soldater på marken. Att angripa ett örlogsfartyg är ett betydligt större steg på 

våldstrappan än att angripa en patrull. Till råga på allt så skulle denna 

policylösning lösa många politiska problem. Då nappade politikerna direkt och 

fönstret stod på vid gavel.  

Ur svensk synvinkel kan det inte sägas bero på drivkraften att överleva eller 

som försvar mot eventuellt yttre hot. Snarare är detta ett resultat av politiska 

förhandlingar som ger mervärde av svensk involvering. En positiv feedback som 

rinner över på andra områden och ställer Sverige i positiv dager internationellt. En 

viktig symbolhandling som visar på att Sverige är att räkna med internationellt.  

 

5.7 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att studera den politiska strömmen djupare. Att 

titta på spelet bakom kulisserna i FN som gjorde att Sverige fick med sitt marina 

bidrag till UNIFIL, då Sverige inte var med i det initiala styrkeförslaget från FN. 

Var Jan Eliasson inblandad i detta och i så fall på vilket sätt? Han satt trots allt på 

dubbla poster, ordförande i FN:s Generalförsamling och svensk utrikesminister 

fram till valet. 

Ett annat intressant förslag på ytterligare forskning skulle vara att titta på 

samma fall ur ett EU-perspektiv. Frankrike och Italien som har starka förbindelser 

till Libanon var drivande på EU-nivå och hur mycket påverkade det att det fanns 

så många eurolibaneser utsprida i Europa vid tiden för upptrappningen av 

konflikten mellan Hizbollah och Israel?  
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