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Abstract 

I januari 2021 anslöt sig Sverige till den franskledda specialförbandsstyrkan Task 

Force Takuba i Mali. Deltagandet ska ses som ett led i Sveriges fredsfrämjande och 

solidariska säkerhetspolitik åsyftat att hjälpa civilbefolkningen i landet, men även 

förhindra att terrorister och flyktingar tar sig till Sverige. Med utgångspunkt i 

Säkerhetsteorin och Carol Bacchis WPR-metod åsyftar denna uppsats att analysera 

hur det kritiska säkerhetsläget i Mali säkerhetiserats och begreppsliggjorts av 

svenska beslutfattare, samt vad detta rättfärdigat, men också uteslutit, för 

försvarspolitiska åtaganden i praktiken. Uppsatsen påvisar att en inramning av Mali 

som en terroriststat och potentiell källa för okontrollerade flyktingströmmar har 

rättfärdigat ett svenskt deltagande i Task Force Takuba med den primära uppgiften 

att bekämpa terrorism i landet. Genom applicering av Morten Børås “Fragility 

Dilemma” identifieras dock flera säkerhetsområden samtidigt ha osynliggjorts 

ifråga. Bristande våldsmonopol och statlig legitimitet, vilket givit terrorister ett 

större utrymme att verka och rekrytera inom, är två sådana. 

 

Nyckelord: Rättfärdigande av militära utlandsinsatser, Task Force Takuba, Mali, 

Säkerhetisering 

 

Antal ord: 9 964 

 

 
 



 

 

Innehållsförteckning 

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

1.1 Problemformulering ........................................................................................... 2 

1.2 Syfte & Frågeställningar .................................................................................... 3 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................... 4 

2 Begreppet säkerhetskomplexet .............................................................................. 5 

3 Bakgrund ................................................................................................................. 6 

3.1 Säkerhetskomplexet Mali ................................................................................... 6 

3.2 Svenskt deltagande i militära interventioner ...................................................... 7 

4 Litteraturöversikt ................................................................................................... 9 

4.1 Rättfärdigandet av militära insatser ................................................................... 9 

4.2 Fragility dilemma ............................................................................................. 11 

5 Säkerhetsteorin ..................................................................................................... 13 

5.1 Säkerhetiseringens implikationer ..................................................................... 14 

5.2 Kritik ................................................................................................................ 15 

5.3 Teoretiskt komplement .................................................................................... 16 

6 Bacchis WPR-metod ............................................................................................. 17 

6.1 Operationalisering ............................................................................................ 17 

7 Material ................................................................................................................. 20 

8 Analys .................................................................................................................... 23 

8.1 Vad representeras problemet som? .................................................................. 24 
8.1.1 Sverige tar post för humaniteten .............................................................. 24 
8.1.2 Terrorism .................................................................................................. 26 
8.1.3 Migration .................................................................................................. 28 

8.2 Vilka effekter resulterar representationen av problemet i? .............................. 30 

8.3 Vad osynliggörs och lämnas oproblematiskt i problemformuleringen? .......... 31 
8.3.1 Fragility dilemma – En våldsam stat ....................................................... 32 



 

 

8.3.2 Fragility dilemma – En svag stat ............................................................. 34 

9 Slutdiskussion ....................................................................................................... 36 

9.1 Avslut ............................................................................................................... 38 

10 Referenser ............................................................................................................. 39 

10.1 Primärmaterial .............................................................................................. 39 

10.2 Sekundärmaterial ......................................................................................... 40 
 
 



 

 1 

1 Inledning 

Alltsedan 2013 har Sverige haft militära förband placerade i Mali. 2020 beslutade 

riksdagen att utöka dessa genom att gå med i den franskledda 

specialförbandsstyrkan Task Force Takuba (Försvarsmakten 2021a). Som ett av få 

europeiska länder bidrar Sverige till insatsen med en helikopterburen insatsstyrka 

på 150 soldater. Styrkan förväntas finnas till förfogande till årsskiftet 2021/22, och 

även kunna agera i Niger vid behov. För svenskt vidkommande är deltagandet 

unikt. Svenska soldater tillåts exempelvis både agera offensivt och våldsamt 

(Österdahl 2020: 9-10). Till detta styrs förbandet inte under någon utav de större 

internationella organisationerna såsom FN och EU eller skickas efter resolution från 

FNs säkerhetsråd. Om än med folkrättsligt stöd, deltar man istället på franskt 

initiativ (ibid.). 

 

Mali är idag ett utav världens fattigaste länder med närmare 45% av sin befolkning 

under FNs fattigdomsgräns (1.25$/dagen) (Allen 2021: 29). Den statliga närvaron 

är begränsad och konflikten om naturtillgångarna laddad. Terroristgrupper såsom 

Al-Qaida och Maghreb har brett ut sig och kriminella aktiviteter ökat, såsom handel 

med vapen, droger och människor. Tillståndet är med andra ord kaosartat både 

politiskt, ekonomiskt och humanitärt och uppfattas så akut att tidigare 

fredsbevarande insatser Sverige skickat inte längre ses tillräckliga (ibid.). Likt 

Michel Foucault menat har det språk man tar till orda för att begreppsliggöra och 

säkerhetisera ett fenomen oerhörd makt (Olsson 1997: 34). Beroende på om man 

talar i termer av “lidande”, “kaos” eller “hot” kommer vissa åtaganden uppfattas 

mer legitima än andra. Språket (o)synliggör, kategoriserar och rättfärdigar det som 

ses rätt och rimligt att handla utefter. Ett fenomen har alltså ingen given betydelse 

i sin natur, utan får sin betydelse genom att det begreppsliggörs och representeras 

på ett visst sätt (ibid.). 
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1.1 Problemformulering 

I enighet med ett konstruktivistiskt angreppssätt påverkas stater av hur de förstår 

och ser på sig själva och sin omvärld (Reus-Smit 2013: 313). Beroende om man 

begreppsliggör världen bestående av egenrationella stater (jmf. neorealismen), 

krockande kulturer (jmf. Samuel Huntington) eller sociala orättvisor (jmf. 

marxismen) kommer stater anta olika policys för att bemöta dessa. Sverige har, i 

sammanhanget, länge setts bedriva en solidarisk säkerhetspolitik där insatser gjorts 

för att uppnå en fredligare värld (Sandman 2019: 283). Sverige är ett land som 

hjälper andra, ett land som står upp för fred i en värld där freden aldrig är given 

(ibid.). Det är i dessa termer svenska militära insatser har rättfärdigats, något som 

deltagandet i Task Force Takuba inte undantas från.  

 

Skillnaden mellan insatsen i Mali och tidigare insatser är att svensk militär nu tillåts 

agera offensivt. Det språk svenska beslutsfattare valt att åberopa för att 

begreppsliggöra och säkerhetisera “problemet” har varit betydande för att denna 

positionsförändring kunnat rättfärdigas (Bacchi 2009: 35). I regel lämnar dock 

inramningar av “problem” även saker osynliggjorda och mindre viktiga att åberopa 

(ibid.). Exempelvis, menar Henriette Erstad & Kari Orsland, riskerar ett fokus på 

terrorbekämpning göra att man missar att det är bristande statlig legitimitet som är 

roten till problemet och anledningen till att terrorister från första början kunnat få 

fäste i dessa länder (2020: 32). Det språk som åberopats för att säkerhetisera 

säkerhetskomplexet i Mali har alltså oerhörd makt. Med avstamp i detta avses i 

denna uppsats riksdagsdebatten “Svenskt deltagande för stärkt säkerhet i Mali” 

analyseras åsyftat att öka förståelsen för hur konflikter och säkerhetskomplex, som 

detta, begreppsliggörs och säkerhetiseras av svenska beslutsfattare samt vilka 

möjlighetsvillkor som (av)legitimerats av en sådan säkerhetisering. 
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1.2 Syfte & Frågeställningar  

Med utgångspunkt i ovan angivna inledning åsyftar denna uppsats att undersöka 

och problematisera hur säkerhetskomplexet i Mali inramats och säkerhetiserats av 

svenska beslutsfattare, vad detta öppnat upp, men också uteslutit, för politiska 

åtaganden i praktiken. I enlighet med syftet avser studien att, utifrån 

säkerhetsteorin, kritiskt granska och analysera riksdagsdebatten “Svenskt 

deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali” (Riksdagen 2020b). Debatten 

analyseras med Bacchis “What’s the problem represented to be-metod” som i regel 

tillämpas för att diskursanalytiskt undersöka hur problem begreppsliggörs i 

språkhandlingar samt vilka effekter detta får (Bergström - Ekström 2018: 272). Med 

detta avses slutsatser kunna dras om hur, ibland sett som avlägsna, 

säkerhetskomplex problematiseras på hemmaplan, vad det öppnar upp för politiska 

handlingsmöjligheter men också vilka implikationer detta får.  

 

Trots att det mediala intresset för insatsen varit begränsat (DN har exempelvis bara 

tre artiklar om operationen, medan Expressen bara en)1 är frågan i högsta grad 

utomvetenskapligt relevant. Detta inte minst då Task Force Takuba avviker från 

tidigare insatser men också då insatsen, som i skrivande stund genomförs, påverkar 

både liv och säkerhet i Mali. Att även politiker och myndigheter på sistone inramat 

transnationella hot som alltmer påtagliga för svensk säkerhet gör också frågan 

relevant ur ett vidare perspektiv, inte minst då berörda säkerhetskomplex 

begreppsliggjorts handla om sådana hot såsom terrorism (Krisinformation 2021). 

Mot bakgrund av detta avses nedanstående frågeställningar besvaras: 

 

1. Hur begreppsliggörs och säkerhetiseras säkerhetskomplexet i Mali av svenska 

beslutsfattare?  

2. Vad rättfärdigar detta för försvarspolitiska åtaganden och vad utesluts vid en 

sådan säkerhetisering?  

 

 
 

1 Hämtat 2021-04-25. 
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1.3 Avgränsningar 

Nedanstående arbete avgränsas till att behandla den probleminramning och 

säkerhetisering som återgivits av svenska beslutsfattare i riksdagsdebatten “Svenskt 

deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali”. Av utrymmesskäl berörs inte 

andra länders eller organisationers framställningar av konflikten eller hur de ställer 

sig till berörda insats. Ett beaktande av detta skulle göra att uppsatsen skulle tappa 

det fokus och djup som krävs för att dra välgrundade slutsatser ifråga. Studien avser 

att analysera Sveriges, och endast Sveriges, probleminramning och säkerhetisering 

av situationen i Mali, samt vilka åtaganden framställningen bidragit till och 

undangömmer. En mer utförlig redogörelse för konflikten lämnas därför utanför 

uppsatsens ramar eftersom detta i första hand inte berör hur militära operationer 

rättfärdigas vilket uppsatsen primärt avser att undersöka. En utförligare 

redogörelse för konflikten har ringa näring på detta, om inte rentav ses överflödig. 

Istället beskrivs endast hur säkerhetsläget ser ut och har sett ut de närmsta åren, den 

rapportering riksdagen baserat sina beslut på. Uppsatsens fokus på Sveriges 

rättfärdigande av deltagande i insatsen bidrar till ett bibehållet fokus och struktur 

som är betydande för att upprätthålla studiens precision och reliabilitet (Esaiasson 

mfl. 2020: 56). 
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2 Begreppet säkerhetskomplexet 

Återkommande i uppsatsen åberopas begreppet säkerhetskomplexet för att påvisa 

den komplexitet som säkerhetsmässigt råder i Mali. Landet präglas inte bara av 

terrorism utan, som nedan visas, även av ett svagt våldsmonopol, etniska 

spänningar, våldsam militär, bristande matsäkerhet och begränsade 

försörjningsmöjligheter (DIIS 2013: 18). Till detta har situationen även visats ha 

bäring på internationell säkerhet, inte minst gällande terrorism (ibid: 7). Att 

begreppsliggöra och betona säkerhetsläget som komplext är därför nödvändigt för 

att inte förminska hur mångfacetterad och flerdelad situationen faktiskt är.  
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3 Bakgrund 

I detta bakgrundsavsnitt lyfts kort några bakomliggande faktorer till den instabilitet 

som säkerhetsmässigt råder i Mali idag. Genomgången är nödvändig för att kunna 

identifiera vad som (o)synliggörs när säkerhetiseringen ifråga sedan ska analyseras. 

I avsnittet redogörs även för Sveriges tidigare militära interventioner med avsikt att 

öka läsarens förståelse för hur Task Force Takuba förhåller sig till tidigare insatser 

men också, mer konkret, påvisa hur insatser, som denna, juridiskt rättfärdigas. 

Redogörelsen förstärker även uppsatsens analysdel gällande säkerhetsteorin då 

olika konflikter begreppsliggörs och säkerhetiseras olika för att legitimera en viss 

typ av intervention (Buzan mfl. 1998: 14).  

 

3.1 Säkerhetskomplexet Mali  

En av grundorsakerna till rådande instabilitet är den mycket svaga statsapparaten 

(Allen 2021: 65). Detta har skapat ett vakuum i stora delar av landet vilket 

alternativa grupper, såsom terrorister och kriminella, fyllt (Børås 2019: 8). Med 

begränsade resurser har landet haft svårt att trycka tillbaka dessa och återta 

våldsmonopolet i landet (Allen 2021: 43). Med fransk hjälp lyckades man formellt 

återta kontrollen 2013, men endast temporärt. Sedan dess har både antalet 

terroristattacker och våldsbejakande organisationer ökat.  

 

Svårigheten att återta våldsmonopolet påverkas mångt och mycket av Tuaregernas 

(ett sahariskt nomadfolk) självständighetskamp i landets norra delar (ibid: 40). 

Gruppen har försökt uppnå självständighet sedan kolonialtiden och konflikter har 

återkommande utspelats. Efter att flera slagits på Gaddafis sida i Libyenkriget 

återvände många tungt beväpnade, men också radikaliserade, Tuareger till Mali 

2011. Svårigheterna för regeringen att hantera dessa blossade upp frustration inom 
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militären vilket bäddade för en militärkupp 2012 (ibid: 44). Samtidigt som dessa 

oroligheter utspelade sig kom de mer radikala Tuaregerna att alliera sig med AQIM 

(en terroristgrupp tidigare ledd av Al-Qaida) och ta kontrollen över flera 

nordliggande städer. Liksom ovan, underlättade statens närmast frånvaro detta 

(ibid). 

 

Med minskad nederbörd och återkommande torrperioder har även 

klimatförändringarna intensifierat konflikten i landet. Torkan i kombination med 

ökad befolkning gör att det finns allt mindre mark att odla på (Børås 2019: 15). 

Konflikten gällande resurserna och landtillgångarna har därför blivit alltmer laddad, 

inte minst mellan olika etniska och religiösa grupper. Den redan dysfunktionella 

staten och de närvarande spänningarna mellan norr och söder förstärks i symmetri 

med detta (ibid.). 

 

3.2 Svenskt deltagande i militära interventioner 

Sverige är, sett ur ett militärt perspektiv, en “icke-anpassad” stat. Det betyder att 

landet endast deltar i militära interventioner mot bakgrund av de lagar som 

upprätthållits av staten (Österdahl 2020: 9). För att knyta an till berörda insats 

framgår i 15 kap. 16 § i Regeringsformen (SFS 1974: 152) följande: 

 

Regeringen får sända svenska väpnade styrkor till andra länder eller i 

övrigt sätta in sådana styrkor för att fullgöra en internationell 

förpliktelse som har godkänts av riksdagen. 

Svenska väpnade styrkor får i övrigt sändas till andra länder eller sättas 

in om 

   1. Det är medgett i lag som anger förutsättningarna för åtgärden, eller 

   2. Riksdagen medger det i ett särskilt fall.  
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På senare år har Sverige skickat trupper till tre konflikter i världen – den i 

Afghanistan, Irak och Mali (Österdahl 2020: 9-10). Samtliga tre insatser grundas 

på inbjudan från respektive konfliktdrabbat land, överensstämmande Sveriges 

representativa mål om att deltagande i militära interventioner ska ha folkrättsligt 

stöd. Traditionsenligt har Sverige tidigare enbart sänt väpnade styrkor på resolution 

av FNs säkerhetsråd, något som sedan den NATO-ledda insatsen i Afghanistan 

tenderat förändras (Prop. 2019/20: 27). Som ett led i Sveriges solidariska 

säkerhetspolitik rättfärdigades det svenska bidraget till Afghanistan mot grundval 

att öka säkerheten, förebygga konflikter och skapa förutsättningar för hållbar 

utveckling och fattigdomsbekämpning i landet. Med stöd i form av utbildning och 

rådgivning förväntas de afghanska säkerhetsstyrkorna på sikt självständigt förmå 

hantera säkerheten i landet (inte minst från terroristgrupper och rebeller) (ibid.).  

 

År 2014 röstades även förslaget om att gå med i den USA-ledda insatsen Operation 

Inherent Resolve i Irak igenom av riksdagen (Österdahl 2020: 19-20). Syftet med 

operationen var att stötta den irakiska regeringen i kampen mot Islamiska staten. 

Den irakiska regeringen hade tidigare begärt brådskande hjälp av FNs säkerhetsråd, 

men utan resultat. I samband med Iraks andra rop på hjälp valde USA att bistå och 

leda styrkor i mån om att bekämpa terrorgruppen i området, vilket Sverige senare 

anslöt sig till. I regeringens proposition framgår att de svenska truppernas uppgift 

var att bistå med skydd och vakt vid koalitionens (den USA-ledda insatsen) baser 

samt utbilda och vägleda Iraks försvarsmakt. Varken insatsen i Afghanistan eller 

Irak agerar offensivt.  

 

Diskursen om terrorbekämpning har stått centralt när både operationen i 

Afghanistan och Irak har rättfärdigats (Österdahl 2020: 19-20). Om detta mönster 

avses fortlöpa, i en form av institutionalisering, skulle hypotetiskt sett även 

säkerhetiseringen av insatsen Task Force Takuba möjligen kunna grundas i denna 

föreställning. Alltså att Tuaregernas självständighetskamp, som bidragit till statens 

försämrade våldsmonopol och ökad terrorism, är anledningen till att en svensk 

insatsstyrka fått order om att verka i området (SSI 2014: 43). Om så är fallet skulle 

en riktningsförändring inom svensk försvarspolitik kunna urskiljas, något som gör 

insatsen ansenligt utomvetenskapligt intressant. 
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4 Litteraturöversikt 

För att inte tvingas uppfinna hjulet på nytt finns det ett betydande värde av att vara 

kumulativ i sin forskningsprocess, dvs. ställa sig på tidigare forskares axlar inom 

den vetenskapliga diskursen ifråga (Esaiasson mfl. 2020: 20). Forskningens 

primära uppgift är att vara samhällets spjutspets för ny kunskap. Av denna 

anledning är det viktigt att som forskare (eller som student) ta del av den 

kunskapsmassa som återfinns på området och, i nästa steg, bidra till att utveckla 

den (ibid: 21). Fokuset i denna uppsats riktas mot hur militära insatser, i detta fall 

Task Force Takuba, rättfärdigats på hemmaplan och vilka möjlighetsvillkor som 

(av)legitimerats av en sådan säkerhetisering. Nedan tas två, för uppsatsens del, 

relevanta problemområden upp och diskuteras utifrån rådande forskningsläge. Det 

första området “rättfärdigandet av militära insatser” är framförallt relevant för att 

undersöka, men också jämföra, hur säkerhetiseringen gått till och legitimerats 

medan “Fragility dilemma” primärt är av intresse för att identifiera vad som 

(o)synliggjorts ifråga. 

 

4.1 Rättfärdigandet av militära insatser 

Även om forskningen är begränsad när det kommer till hur militära operationer 

rättfärdigas finns ändå studier som berör ämnet ifråga. Tua Sandmans avhandling 

“When a peace-loving state uses force” är kanske mest relevant i sammanhanget 

(2019: 281-283). Avhandlingen fokuserar framförallt på hur våld och krig inramats 

av politiker och public-service rapportering i Sverige de senaste 20-30 åren. På detta 

sätt vill hon få en bild av hur våld framträder men också försvinner i de narrativ 

som framställs för att begreppsliggöra militära insatser utomlands. Sandmans 

primära slutsats är att våldet utgör en försvinnande del i de narrativ som utmålas. 

På detta sätt, menar hon, upprätthåller Sverige bilden av sig själv som en fredsnation 
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som inte varit i krig på över 200 år även om Sverige till stor del tagit steget mot att 

delta i mer fredsframtvingande insatser som Task Force Takuba är exempel på 

(ibid.). 

 

En betydande komponent för att en militär insats ska rättfärdigas är om något 

uppfattas hotande och osäkert. Historiskt sett har militära hot från andra stater 

överskuggat denna diskurs, men på senare år har diskursen vidgats alltmer och 

omfamnat allt fler frågor (Floyd 2013: 4). Inte minst USAs krig mot terrorn 

avspeglar detta, där hotet primärt diskursifierats som en icke-statlig aktör (ibid.). 

Frågan är relevant i sammanhanget inte minst då terroristgrupper visats vara 

påtagligt växande i delar av Mali (Allen 2021). Risken för att terroristgrupper även 

ska växa och utsätta betydligt fler för fara har även gjort att migrationsfrågan 

behandlats utifrån denna säkerhetslins (Bigo 2006: 396). Enligt Jeff Huysmans ska 

dock inte migration enbart ses som ett hot angränsat till terrorism (2000: 763). 

Migration, menar han, är något som kan ses hota den politiska gemenskapens 

identitet (kulturell säkerhet), ekonomi och välfärd (välfärdssäkerhet) (ibid.). Att se 

migration som en kulturell och ekonomisk belastning syntes inte minst vid 2015 års 

“flyktingkris” – en kris som, enligt Claudia Postelnicescu, till stora delar inramades 

som en "kris" för europeisk ekonomi och säkerhet (2016: 204). Vilken roll 

diskursen haft för att rättfärdiga militära insatser råder dock oklarheter om.2 

Uppsatsen kan eventuellt bidra till att fylla detta tomhål.  

 

Anledningen till dessa diskursers genomslagskraft, menar Rob Walker, beror på att 

säkerhet förutsätter en viss politisk gemenskap som ska skyddas (1990: 7). 

Terrorism, migration och krig kan ses gå nära detta. Att den egna staten sätts i 

centrum för rättfärdigandet av militära insatser, som här görs, är dock inte alltid 

fallet. Sedan 2005 års implementering av Responsibility-to-protect (RTP) har allt 

fler insatser, såsom i Darfur och Kenya, rättfärdigats på mer humanitära grunder 

(FN 2021). Om än det ibland rått oenighet när RTP ska inrättas (ofta av geopolitiska 

 
 

2 Sandman menar att migranters/flyktingars roll i sammanhanget främst kan återspeglats i en 
“hjälpar-diskurs” snarare än en diskurs om hot och fara (2019: 56). 
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skäl),3 har istället diskursen om människo-säkerhet vägt mycket tungt. Möjligheten 

för människor “...to have the opportunity to meet their most essential needs and to 

earn their own living”, såsom tillgång på mat, inkomst och frånvaro av våld, 

prononcueras i sammanhanget som mest centralt (FN 1994: 24). I motsats till ovan 

är alltså inte andra stater nödvändigtvis det primära hotet mot människors säkerhet 

(Booth 1991: 318). För miljontals människor, menar Ken Booth, är snarare den 

egna staten det, något som nedanstående diskussion om “Fragility dilemma” visar 

mycket explicit (ibid.).  

 

4.2 Fragility dilemma 

För att belysa vilka konsekvenser militära insatser i länder som Mali kan få, vilket 

är nödvändigt för att identifiera vad som (o)synliggörs ifråga, är Børås forskning 

om “Fragility dilemma” väl lämpad att åberopa (2017). “Fragile state”, eller på 

svenska skör eller bräcklig stat, menar Børås är en stat med bristande 

våldsmonopol, förtroende och illa fungerande institutioner (ibid: 150). Dilemmat 

grundas i att externa aktörer är beroende av, och inte sällan tvingas, för att 

respektera suveränitetsprincipen, lyda och stödja den styrande sköra staten ifråga 

för att verka på dess territorium (Børås 2019: 14). Att göra detta är dock inte 

oproblematiskt. Sköra stater är nämligen inte sällan auktoritära, korrupta och 

våldsamma mot sin befolkning – alltså sitt eget säkerhetshot (ibid.). Børås menar 

att detta ofta är något som bortses ifrån när militära operationer rättfärdigas (2017: 

151). Att så möjligen även är fallet i detta sammanhang ska inte negligeras och 

kommer därför utgöra en betydande variabel i nedanstående analyskapitel.  

 

Utöver att en “Fragile state” kan vara våldsam är den också, enligt Erstad & 

Orsland, i regel mycket svag (2020: 26). Detta gäller inte bara i den weberianska 

 
 

3 Detta visar förvisso att diskursen om statens säkerhet ofta väger tyngre än människo-säkerhet. 
Detta menar John Dietrich bl.a. varit fallet i Syrienkriget (2013: 324).  
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mening att den inte lyckas upprätthålla ett legitimt våldsmonopol över sitt 

territorium utan också att den har svårt att tillgodose sin befolkning med mer eller 

mindre fundamentala förnödenheter såsom mat och utbildning. Som konsekvens 

skapas i regel ett vakuum i dessa stater, vilket alternativa grupper, såsom klaner 

(jmf. Darod i Somalia), terroristgrupper (jmf. IS i Syrien) och kriminella (jmf. 

karteller i Mexiko) fyller (Wood 2015: 138). Dessa grupper tar med andra ord lagen 

i egna händer och förser, iallafall sina medlemmar, med det skydd och service som 

inte staten lyckas med (ibid.). Bedömare, liksom Orsland och Erstad, menar att om 

inte staten förser sina medborgare med den service som de behöver kommer det 

alltid finnas någon annan som gör det (2020: 23). Liksom bakgrundsavsnittet 

påvisat uppvisar Mali tydliga symtom på sådan skörhet. 

 

Att föra diskursen om, och begreppsliggöra en stat, på detta vis får också 

konsekvenser. Utbredd korruption, sönderfallande infrastruktur etc. är ingenting 

som kännetecknar staten i väst (Longley 2021). Denna framställs istället som 

idealet att sträva mot, samtidigt som länder, såsom Mali, utmålas avsakna dessa 

“korrekta” egenskaper (Devetak 2013: 188). Charlotta Brylla menar att en sådan 

subjektifiering ofta rättfärdigar en “hjälpar-diskurs”, där “vi”, i den fungerande 

kärnan, ska hjälpa “dem” i periferin (2000). En sådan diskurs kan förklara varför 

betoningen på ansvarstagande stått så centralt i den policyinramning som ifråga 

utmålats. 
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5 Säkerhetsteorin 

Beroende på vilken diskurs man ovan åberopar kommer säkerhetsbegreppet förstås 

olika. I dess mest grundläggande form handlar säkerhet om att något är skyddsvärt 

och behöver överleva (Buzan mfl. 1998: 29). Men en sådan definition är lös och 

öppen för vida stipulativa gränssättningar gällande vad som ska ingå i begreppet. 

Detta dilemma överskuggar hela säkerhetsforskningen och har skapat en påtaglig 

asymmetri inom fältet. Om än något reduktionistiskt kan forskningen ses uppdelad 

i två läger. På ena sidan står den traditionalistiska skolan som utgår från diskursen 

att statssystemet är anarkiskt och att det, av denna anledning, är staten som ska 

skyddas (ibid: 22). På andra sidan återfinns det vidgade perspektivet. De menar att 

det finns fler hot än mot staten som är relevanta. Att endast utgå från statens 

perspektiv gör exempelvis att man missar osäkerhetsmoment rörande exempelvis 

hälsa, fattigdom och inhemskt våld. 

 

Som en följd av dess konstruktivistiska angreppssätt utgår säkerhetsteorin, som i 

denna uppsats åberopas, från det vidgade synsättet ifråga. Säkerhetsteorin är en 

teoribildning hämtad från Köpenhamnsskolan som menar att säkerhetshot skapas 

genom att vi begreppsliggör, eller vad skolan kallar “säkerhetiserar”, ett fenomen 

som ett hot (Buzan mfl. 1998: 26). Mer explicit handlar en säkerhetisering om “in 

which the socially and politically successful speech-act of labelling an issue a 

‘security issue’ removes it from the realm of normal day-to-day politics, casting it 

as ‘external threat’ calling for and justifying extreme measures” (Williams 1998: 

435). Säkerhet förstås med andra ord som en självreferenspraxis – ett fenomen blir 

en fråga om säkerhet, inte nödvändigtvis för att det finns ett objektivt hot “där ute”, 

utan eftersom “problemet” uppfattas som ett sådant (Buzan mfl. 1998: 28). 

 

För att ett “säkerhetiserings-drag” ska lyckas, dvs. att kravet på handling omsätts i 

praktiken, måste “draget” accepteras av en relevant publik (i en demokrati kan detta 

vara parlamentet medan exempelvis i en enpartistat partikongressen) (Buzan mfl. 

1998: 26-31). Talhandlingarna görs ofta utifrån en retorik att ”om vi inte vidtar 



 

 14 

åtgärder nu, kommer detta få bäring på våran säkerhet senare”. Murbyggandet vid 

den mexikanska gränsen kan exempelvis ses ha rättfärdigats av en sådan retorik om 

hot och fara (Garcia 2019: 577).4 Den säkerhetiserande aktörens status har ofta stor 

betydelse om en säkerhetisering kommer accepteras (Buzan mfl. 1998: 17). 

Vetenskapsmän, myndigheter och politiker är aktörer som vanligen åtnjuter högt 

förtroende ifråga. Nedan åtföljs en mer detaljerad redogörelse kring 

säkerhetiseringens implikationer, dess kritik och komplement som vi anser 

nödvändiga. 

 

5.1 Säkerhetiseringens implikationer 

En säkerhetisering innebär, enligt Köpenhamnsskolan, att den politiska 

beslutsprocessen flyttas bortom den vardagliga dag-till-dag-politiken till en 

undantagspolitik där tidigare spelregler sätts ur spel (Buzan mfl. 1998: 28). 

Coronapandemin illustrerar detta väl. Pandemin inramades som ett exceptionellt 

hot som krävde exceptionella åtaganden för att lösas. Detta gjorde att den politiska 

beslutsprocessen (i varierande grad) flyttades bortom den vardagliga dag-till-dag-

politiken och legitimerade en undantagspoltik som tidigare inte var möjlig – 

utegångsförbud är ett sådant exempel (Lauren 2021). En säkerhetisering blir med 

andra ord en slags avdemokratisering och ska, enligt skolan, inte idealiseras (Buzan 

mfl. 1998: 29). 

 

En avhängig risk med en säkerhetisering är att någons säkerhet riskerar bli någon 

annans osäkerhet (CASE 2006: 461). I litteraturen kallas detta för en security-trap. 

Dilemmat uppdagas framförallt vid en “Fragile State” (Børås 2019: 17). Den sköra, 

korrupta och auktoritär statens vilja att utöka sin kontroll, och således “skydda” sig 

själv, har inte sällan skett på bekostnad av befolkningens säkerhet. Militärt våld, 

 
 

4 Jmf. ovannämnda diskurs om kulturell- och välfärdssäkerhet.  
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våldtäkter och avrättningar är tre exempel på denna ömsesidigt förstärkande process 

(ibid.).  

 

5.2 Kritik  

Köpenhamnsskolan har primärt kritiserats från tre håll. Den första kritiken, utförd 

av Matt McDonald, menar att skolans nästan uteslutande fokus på elitaktörer gör 

att flera fall av säkerhetiseringen missas (exempelvis de maktlösas perspektiv) 

(2008: 574). Även om McDonalds kritik är viktig kan dess relevans ifrågasättas. 

Buzan mfl. menar exempelvis att betoningen på elitaktörer ska förstås som ett 

naturligt resultat av att de oftast har störst makt-kapital och därav möjlighet att 

uppnå en mer framgångsrik säkerhetisering (1998: 22). Att rikta strålkastarljuset 

mot dem i marginalen skulle riskera att det fokus på talhandlingar, som skolan 

ålägger sig, hamnar i skymundan. 

 

En andra kritik, framlagd av Bill McSweeney, kritiserar teorin för att behandla 

identitet som något statiskt (1996: 84). Enligt McSweeney bör identitet istället 

förstås som något som formas av säkerhetiseringen (eller hotet) i sig. Religiös 

extremism kan exempelvis skapa en sekulär identitet hos de hotade, trots att de inte 

identifierat sig som detta tidigare (ibid). Denna kritik är viktig att påminnas om, 

inte minst då identitetsbaserade diskurser, såsom kulturell säkerhet, potentiellt har 

betydelse ifråga.  

 

Den tredje kritiken handlar primärt om att Köpenhamnsskolan inte förmår förklara 

varför vissa säkerhetiseringsförsök lyckas medan andra inte, även om “dragen” 

utförs av samma aktörer (Stengel 2019: 295-298). Detta är av betydelse för att 

förklara varför insatsen setts som det enda “rätta” att åberopa i sammanhanget. För 

att fylla detta tomrum avses Frank Stengels något mer poststrukturalistiska ramverk 

användas. 

 



 

 16 

5.3 Teoretiskt komplement  

Stengels säkerhetsteori, som till stora delar utgår från Köpenhamnsskolan, menar 

att ett säkerhetiseringsförsök har bättre chanser att lyckas om budskapet är 

kompatibelt med redan existerande diskurser ifråga (Stengel 2019: 300). En fråga 

som terrorism kan exempelvis kopplas till en ekvivalenskedja om vapen, extremism 

etc. medan klimatförändringar till översvämningar, svält etc. som redan uppfattas 

farligt. En undantagspolitik rättfärdigas sålunda genom att “hotet” ses 

överensstämma med de diskurser som redan definierar vad säkerhet är för något (se 

ovanstående litteraturöversikt). Därutöver menar Stengel utgör även, det han kallar 

“antagonistisk andra”, ett exceptionellt hot. Ett sådant hot åtnjuter vanligen en mer 

framgångsrik säkerhetisering än andra (ibid: 304). Terrorism är ett sådant exempel 

som inte bara hotar människan i sig, utan även den politiska gemenskapens sätt att 

leva. Av denna anledning åtnjuter därför frågor som terrorism ofta en mer 

framgångsrik säkerhetisering än exempelvis bilkörning – även om bilkörning 

egentligen kan vara farligare (ibid.).  
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6 Bacchis WPR-metod 

I denna fallstudie avses Bacchis diskursanalytiska metod “What’s the problem 

represented to be” (vidare förkortat WPR) användas (Esaiasson, 2017: 217). 

Metoden är fruktbar att åberopa när det kommer till att undersöka hur problem 

begreppsliggörs i språkhandlingar, i detta fall applicerat på tal, och vilka effekter 

detta riskerar få (Bergström - Ekström 2018: 272-74). Likt ovan påvisats, menar 

Bacchi, är inte förståelsen av ett problem given. Hur vi pratar om (och 

säkerhetiserar) ett problem har stor betydelse både för hur vi uppfattar problemet 

men också hur vi sedan väljer att hantera det. Enligt Bacchi skapar en 

policyinramning, eller ett säkerhetiserings-drag för att använda 

Köpenhamnsskolans terminologi, vissa specifika förståelser av “problemet”. Men 

vad en sådan inramning också gör är att vissa saker osynliggörs, stängs ute och ses 

mindre viktiga att åtgärda. Problemformuleringar diskursifierar alltså problemet. 

Det rättfärdigar vad som ses lämpligt att handla utefter och inverkar de-facto på 

dem som ses orsaka/påverkas av problemet (ibid.). 

 

6.1 Operationalisering 

För att operationalisera metoden ifråga avses nedanstående frågor hämtade från 

Bacchi åberopas. I analyskapitlet appliceras dessa sedan på riksdagsdebatten 

“Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali” för att redogöra och 

diskutera hur svenska beslutsfattare valt att begreppsliggöra berörda 

säkerhetskomplex (2020b). Frågorna “vilka antaganden ligger bakom 

problemrepresentationen?” och “kan problemet tänkas vara annorlunda?” lämnas 

dock därhän. Detta görs då dessa, i vår mening, har större fokus på genealogi och 

diskursbildandet i sig och inte vad som nödvändigtvis (o)synliggörs samt vilka 

konsekvenser detta får. 
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1. Vad representeras problemet som?  

 

I samstämmighet med första frågeställningen avspeglar denna fråga primärt hur 

“problemet” i Mali har begreppsliggjorts (Bergström - Ekström, 2018: 273). För att 

tydligt anknyta till säkerhetsteorin kommer frågan primärt behandlas i betraktande 

av vad beslutfattarna ifråga utpekat som skyddsvärt och uppfattats hota detta dvs. 

vad som representeras som ett säkerhetshot (Buzan mfl. 1998: 3). Enligt 

Köpenhamnsskolan betraktas ett fenomen som ett säkerhetshot, inte nödvändigtvis 

för att det finns ett verkligt hot där ute, utan eftersom det uppfattas och representeras 

som ett sådant. Då beslutsfattare, enligt skolan, i regel är de som utför sådana 

säkerhetiseringsdrag bidrar det till en påfallande symmetri mellan både metod, 

material och teori vilket gör frågan mycket fruktbar att åberopa i sammanhanget 

(ibid: 28).  

  

2. Vad osynliggörs och lämnas oproblematiskt i problemformuleringen?  

 

En policyinramning innebär i regel att vissa saker osynliggörs, stängs ute och ses 

mindre viktiga att åtgärda (Bacchi 2009: 36). Situationen i Mali har visats vara 

mycket komplex och allt ryms svårligen inom samma policyförslag. För att 

identifiera “vad [som] osynliggörs och lämnas oproblematiskt” ifråga avses tidigare 

forskning om “Fragility dilemma” användas som underlag för analys. Att använda 

“Fragility dilemma” hjälper analysen att bibehålla fokus och relevans. Enligt Børås 

är “Fragility dilemma” ofta något som utesluts i militära operationer vilket försvårat 

möjligheten att motarbeta exempelvis terrorism i dessa länder (2019: 17). Att så 

även kan vara fallet här är hypotetiskt möjligt och därav relevant att åberopa.  

 

3. Vilka effekter resulterar representationen av problemet i?  

 

Målet med denna fråga är att identifiera vilka effekter representationen har fått. För 

att göra detta kommer riksdagsdebatten (säkerhetiseringen) att jämföras med den 

faktiska uppdragsbeskrivning insatsen givits. Att begreppsliggöra problemet på ett 

visst sätt har betydelse för vilka handlingsalternativ som ses möjliga men också hur 

dessa sedan omsätts i praktiken (Esaiasson 2020: 2017). Att använda 
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uppdragsbeskrivningen är i sammanhanget ett vedertaget förfarande då den ofta 

mer utförligt återger vilka grunder militära insatser skall agera utifrån (ibid: 295). 

Ett alternativt förfarande, som dock lämnas därhän, är att jämföra med det material 

som återspeglar de operationer insatsen faktiskt utfört. Då Sveriges deltagande i 

operationen enbart pågått i ett par månader och, som konsekvens, gjort att 

materialet ifråga varit mycket begränsat, riskerar ett sådant tillvägagångssätt leda 

till snedvridna slutsatser och försämrad validitet. 
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7 Material  

Det förstahandsmaterial som primärt avses användas i nedanstående analys är 

riksdagsdebatten “Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali”. 

Debatten grundar sig i regeringens proposition om en svensk insatsstyrka i Mali och 

är ett och bidragande steg i processen för beslut. Då debatten primärt utgörs av 

försvars- och utrikesutskottet stärks också validiteten ifråga då det i regel är dem 

som antar, rättfärdigar och inramar beslut om militära utlandsinsatser (Esaiasson 

mfl. 2020: 294). Riksdagsdebatten varade i närmare två timmar där samtliga partier 

gavs möjlighet att argumentera för sin politik, granska regeringen och väcka 

opinion. Citaten som utgör studiens analysobjekt är utvalda delar av debattens 

protokoll. 

 

Att använda materialet ifråga görs inte utan anmärkning. Liksom Buzan mfl. visat 

innebär ofta en säkerhetisering att beslutsprocessen flyttas bortom den vardagliga 

dag-till-dag-politiken till en undantagspolitik kännetecknad av betydande 

hemlighet (1998: 7). I en sådan domän kan situationen uppfattas annorlunda och 

andra lösningar mer “rätta” än de politikerna rättfärdigat (Carson 2018). Vad detta 

möjligen kan innebära är att det skapas en asymmetri mellan den inramning som 

gjorts av beslutsfattarna och de faktiska operationer som utförs (ibid.). Asymmetrin 

påverkar dock inte uppsatsen direkt i sig. Uppsatsen syftar att behandla den 

offentligt framställda diskursen, och vad som undangöms denna. Om dessa 

“undanskymmelser” synliggörs inom den hemliga-domänen är med andra ord inte 

av intresse. Avsikten är att belysa och analysera det offentliga material som kommer 

till uttryck av svenska beslutsfattare och materialet avses lämpligt i detta ändamål.  

 

En utmaning när man använder debatter och politikeruttalanden är att uttolka vilka 

argument som anses (mindre) viktiga (Esaiasson mfl. 2020: 308). Ifråga nämns 

exempelvis klimatet 4 gånger i riksdagsdebatten, medan terrorism över 30 gånger. 

En rimlig tolkning är att terrorism är av större betydelse än klimatet. Men, liksom 

Kristina Boréus & Sebastian Kohl visat, kan saker tillhöra det självklara, och just 
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därför inte åberopas lika ofta (2018: 79). Tolkningsfel i sammanhanget kan ha stor 

betydelse för vilka slutsatser som dras. Ett vanligt förfarande, som även åberopas 

här, är att använda tidigare forskning som stöd. Om terrorism exempelvis framhävs 

som viktigt i liknande fall ökar sannolikheten att det även har betydelse här (ibid.).  

 

Utöver primärmaterialet åberopas även en större mängd sekundärmaterial i 

uppsatsen. Detta görs primärt för att identifiera vad som (o)synliggörs ifråga samt 

för att jämföra, i linje med Stengels ramverk, säkerhetiseringen med de diskurser 

som bestämt vad (o)säkerhet är för något. Liksom nämnts i litteraturöversikten 

hämtas materialet rörande vad som (o)synliggörs primärt från Børås forskning om 

“Fragility dilemma” tillika komplimenterande rapporter, mediematerial och 

forskning åsyftat att påvisa kongruensen mellan forskningsområdet och berörda 

insats. När det kommer till att jämföra de diskurser som återfinns på området 

appliceras huvudsakligen forskning utförd av Huysmans, Bigo och Walker, tillika 

komplimenterande FN-rapporter. Hur väl säkerhetiseringen överensstämmer med 

dessa diskurser är, enligt Stengel, av betydelse för att säkerhetiseringsdraget ska 

kunna rättfärdigas och sålunda relevant att åberopas som analytisk grund (2019: 

307). 

 

Med tanke på uppsatsens avgränsning att analysera Sveriges, och endast Sveriges, 

deltagande i Task Force Takuba har, som tidigare nämnts, Børås forskning om 

“Fragile dilemma” valts att användas som huvudsakligt sekundärmaterial (2019). 

Valet baseras främst på Sveriges uppgiftsbeskrivning i insatsen, att stödja den 

maliska regeringen ifråga. Eftersom “Fragility dilemma” grundar sig i att externa 

aktörer (Sverige) stöttar andra stater i kris (Mali), anses sekundärmaterialet väl 

lämpat att åberopa (ibid.). Fragility dilemma står även centralt när det kommer till 

att förklara orsakerna bakom rådande konflikt. Konflikten gällande naturresurserna 

och landtillgångarna hade exempelvis inte varit lika laddad om staten hade försett 

sin befolkning med ett undantagslöst rättsskydd (Allen 2021: 53). Liknande 

uppdagas när det kommer till de regionala spänningarna mellan norr och söder. 

Dessa spänningar hade aldrig varit lika starka om inte staten hade riktat närmare 

90% av de statliga medlen till de södra delarna och i princip lämnat de norrliggande 

utan beskydd (ibid: 77). Mali lider alltså av tydliga symtomen av en “Fragile state” 
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och är nödvändigt att beakta för att kunna bekämpa terrorism och uppnå fred i 

landet. 
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8 Analys 

Figur: Analyskapitlets disposition 

 

Med hänsyn till ovan angivna syfte avses i detta analyskapitel diskuteras hur 

säkerhetskomplexet i Mali inramats och säkerhetiserats av svenska beslutsfattare 

samt vad detta öppnat upp, men också uteslutit, för politiska åtaganden i praktiken. 

Analysen är uppbyggd likt en trestegsraket varpå de olika avsnitten, i linje med 

ovanstående illustration, bygger på varandra. I det första avsnittet (10.1) riktas 

fokuset primärt mot hur säkerhetskomplexet i Mali, i enighet med Bacchi, 

begreppsliggjorts och säkerhetiserats som ett problem. I analysens andra del (10.2) 

skiftas detta fokus något för att undersöka vilka försvarspolitiska möjlighetsvillkor 

som legitimerats och rättfärdigats av säkerhetiseringen ifråga. I den tredje och sista 

delen (10.3) diskuteras detta sedan utifrån vad som osynliggjorts. Med 

utgångspunkt i riksdagsdebatten “svenskt deltagande i militär insats för stärkt 

säkerhet i Mali” åläggs ett större fokus vid Köpenhamnsskolan i de två första 

avsnitten, medan Børås forskning om “Fragility dilemma” i det avslutande. 
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8.1 Vad representeras problemet som? 

 

“Utmaningen handlar om terror, trafficking, drogsmuggling och 

religiös jihadism. Det är av stor vikt att vi bekämpar detta i området 

tillsammans med andra. [...] Om inte länder i Europa och andra delar av 

världen är beredda att göra något åt detta, då har vi problemen i än större 

utsträckning direkt vid egen husknut” 

 
Hultqvist (S) 

 

Peter Hultqvists anförande ovan sammanfattar väl den säkerhetisering som gjorts 

för att begreppsliggöra säkerhetskomplexet i Mali. Nedan åtföljs en mer fördjupad 

analys kring de talhandlingar, narrativ och problemrepresentationer som lyfts fram 

ifråga. Detta görs tematiskt uppdelat i tre, huvudsakligen komplimenterande men 

också konkurrerande, delavsnitt. För att knyta an till Köpenhamnsskolan riktas 

fokuset nedan primärt mot vad som utpekas som “skyddsvärt” och anses hota detta 

(inte insatsen i sig). 

 

8.1.1 Sverige tar post för humaniteten  

Fred och humanitet har länge stått centralt i den svenska självbilden och så även 

utgjort en viktig komponent i rättfärdigandet av Sveriges militära insatser 

utomlands (Sandman 2019: 282). I enlighet med ett konstruktivistiskt angreppssätt 

påverkas vilka insatser Sverige deltar i både av hur Sverige ser på sig själv och sin 

omvärld (Wendt 1992: 398). Att Sverige länge “tagit post för humaniteten”, som 

Hans Wallmark (M) uttrycker det, påvisar tydlig symmetri med Sandmans 

argument ovan och kan förklara varför också frågor såsom mänskliga rättigheter, 

fred och fattigdomsbekämpning fått så stort utrymme även i detta sammanhang. 

Denna självbild, som både Sandman och Wallmark belyser, uttrycks i en nästintill 

pliktkänsla i debatten, något Joar Forsells (L) uttalande nedan visar mycket explicit; 
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“Om man kommer från en demokrati och själv lever i fred och frihet 

har man en plikt att ställa upp för andra människor. Man har en plikt att 

stå till förfogande när mänskliga rättigheter kränks och när människor 

förtrycks” 

 

Anförandet ovan målar tydligt upp ett säkerhetskomplex i Mali karaktäriserat av 

“nöd” och “lidande”. När man talar i termer som dessa subjektpositionerar man 

också, enligt Brylla, den “andre” som i behov av hjälp (2000). Olika hänvisningar 

till utvecklingsindex såsom HDI och fattigdomsmått målar tydligt upp ett Sverige 

som är i Mali för att hjälpa, och i synnerhet civilbefolkningen. Problemet 

begreppsliggörs med andra ord utifrån en diskurs om människo-säkerhet där den 

maliska befolkningen ses som det primärt skyddsvärda ifråga. Janine Alm Ericsons 

(MP) uttalande om att “förutsättningarna och möjligheterna att skapa en framtid för 

sig själv och sina barn krymper när osäkerheten eskalerar” eller Lars Adaktussons 

(KD) om att “hundratusentals människor ständigt lever i skräck” sammanfaller väl 

med detta och FN’s prononcuering om att “there have always been two major 

components of human security: freedom from fear and freedom from want” (1994: 

24). 

 

En betydande faktor bakom rådande osäkerhet i Mali utpekas i debatten grundas i 

statens bristande närvaro och våldsmonopol. Detta har öppnat upp för laglöshet, 

framväxt av terroristgrupper, vårdslöst militärt handlande, osäkerhet och inte minst, 

som Kenneth G Forslund (S) uttrycker det “långtgående konsekvenser för 

människors levnadsvillkor”. Ericson (MP) menar exempelvis att i Malis norra delar 

“...finns knappast staten. Där har istället militanta extremistgrupper tagit plats, med 

våld och terror som följd”. Liksom framförts av Erstad och Orsland har detta skapat 

ett tomrum där terrorister kunnat härja fritt (2020: 26). Att det istället skulle handla 

om bristande legitimitet, eller institutioner, nämns inte. 

 

Även klimatförändringarna utpekas anses påverka säkerhetsläget. Men även om 

klimatet ses ha en betydelse ifråga utmålas dock inte frågan som en direkt källa till 

problemet i sig, utan snarare som något som “eldar på”, för att använda Forsells (L) 

uttryck. Klimatförändringarna får med andra ord inte karaktären av en oberoende 

variabel, utan en sidoliggande sådan som förstärker de spänningar och problem som 
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redan återfinns i landet. Hanna Gunnarssons (V) anförande frångår emellertid denna 

tolkning. Hon menar att “...konflikten grundar sig bl.a. i minskad nederbörd och 

torka”. Men som tidigare anförts är detta inget som synliggörs i debatten i stort. När 

allt kommer omkring nämns klimatförändringarna bara i 3 av de 9 anföranden och 

i två av dessa endast förbigående.  

 

8.1.2 Terrorism  

Medan klimatet endast vidnämns under fyra tillfällen i riksdagsdebatten berörs 

frågan om terrorism både utförligt och frekvent av samtliga talare. Detta, liksom 

vad ovan framförts, påvisar tydligt terrorismens betydande roll ifråga. Mali beskrivs 

som en “sockerbit för extremister” (Lundgren [C]) “där islamismen och jihadismen 

växer snabbast” (Adaktusson [KD]). Den särskilda betoningen på terrorism bör inte 

endast förstås som en konsekvens av de alltmer frekventa terrordåd som utspelas i 

regionen utan också som ett resultat av den diskurs som definierat vad osäkerhet är. 

Sedan 11:e september och de alltmer frekventa terrorattackerna i Europa (såsom 

Stockholm 2017) har islamistisk terrorism, enligt Stengel, alltmer diskursifierats 

inte bara som ett hot mot människans överlevnad (människo-säkerhet) utan även 

mot “vårt” sätt att leva (kulturell säkerhet) eller som Adaktusson (KD) anför “mot 

vår demokrati och öppna samhälle” (2019: 310). Terrorism kan med andra ord 

förstås utgöra ett nav i policyinramningen som fogar samman flera diskurser såsom 

kulturell- människo- och statlig säkerhet samtidigt. 

 

Terrorn i Mali begreppsliggörs både som ett hot mot civilbefolkningen, men också 

mot europeisk och, i synnerhet svensk säkerhet. “Där krig och konflikter breder ut 

sig och terrorrörelser vinner mark är det människor som drabbas”, anför Ericson 

(MP). Återkommande omnämns olika terrordåd mot civilbefolkningen som 

understödjande detta narrativ. T.o.m. fall utanför Mali, såsom i Tchad och Nigeria, 

lyfts fram som exempel på de alltmer frekventa terrordåd som skakar regionen. Att 

göra detta, menar vi, görs inte utan anledning. Att begreppsliggöra hotet på detta 

sätt gör att hotet inte bara diskursifieras som något specifikt för Mali, utan som ett 

transnationellt hot som kan utsätta betydligt fler för fara. Tolkningen är självklart 
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inte oproblematisk. Att använda fall från andra länder skulle likväl kunna göras 

åsyftat att betona vikten av att hjälpa dem i Mali specifikt utan några helst 

intentioner om att det också är en transnationell fråga. Men det finns mycket 

explicita argument som stödjer att så är fallet. Forsells (L) argument att “vi måste 

se till att bekämpa terrorism i andra länder så att den inte sprider sig hit” visar tydligt 

på detta, så även Ulf Kristerssons (M) argument nedan; 

 
“Sahelregionen befinner sig i ett mycket svårt läge. Det ligger långt från 

Sverige, men utvecklingen där har bäring på svensk och europeisk 

säkerhet. Det gäller inte minst hotet från terrorgrupper.”  

 

13/6-2020 

 

Kristerssons argument ovan utmålar inte bara situationen i Mali som något avlägset 

problem långt borta där “andras” säkerhet hotas av “andra”, utan även något som 

hotar “oss”. Att det är just “vi” som ska skyddas från “dem” menar Walker är 

grundläggande för att ett säkerhetiserings-drag ska rättfärdigas (1990: 7). Den 

statscentrerade diskursen, för att åter använda Stengels ramverk, har enligt Walker 

länge haft en nästintill hegemonisk ställning i att definiera vad osäkerhet är. Det är 

i dessa termer vi är vana vid att förstå säkerhet, som något externt som hotar “oss” 

och “vår” gemenskap (ibid.). Kristerssons utmålning är även mycket lik Frankrikes 

utrikesminister som menar att Mali riskerar bli “a terrorist state at the doorstep of 

France” om inget görs (Allen 2021: 173). Hultqvists (S) uttalande att “det är av stor 

vikt att vi bekämpar detta i området tillsammans med andra [...] annars får vi 

problematiken också i Europa” följer samma linje.  

 
“Utskottet konstaterar att den stora utmaningen uppstår i de exceptio-

nella lägen där säkerhetsrådet inte förmår förhindra folkmord, brott 

mot mänskligheten, krigsförbrytelser, etnisk rensning eller andra 

omfattande övergrepp”  

 
Forslund (S) 
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Likt anförandet ovan inramas Mali befinnas i ett “exceptionellt läge” där utökade 

militära insatser ses nödtvungna att inrätta. De tidigare förband som skickats genom 

MINUSMA (FN) och EUTM (EU) anses, om än implicit, inte tillräckliga för att 

“förmå förhindra” den terror och det lidande som plågar civilbefolkningen. Enligt 

Forslund (S) är situationen så pass allvarlig att hela “bredden av den 

säkerhetspolitiska verktygslådan” anses oumbärlig. Situationen i Mali har varit 

säkerhetiserad och uppfattad som i behov av stödinsatser länge. Men liksom 

Köpenhamnsskolan betonat har nya talhandlingar krävts för att en ny 

försvarspolitik kunnat rättfärdigas. En inramning av situationen som i akut behov 

av att lösas, och då endast med utökade medel, har i sammanhanget varit nödvändig. 

Buzan mfl. menar att sådana talhandlingar ofta görs utifrån en retorik att ”om vi 

inte vidtar åtgärder nu, kommer detta få bäring på våran säkerhet senare” (1998: 

26). Hultqvist (S) uttalande att “om inte länder i Europa är beredda att göra 

någonting [...] har vi problemen i än större utsträckning direkt vid egen husknut” är 

nästintill identisk en sådan. 

 

8.1.3 Migration 

Även om Mali kan uppfattas som avlägset för gemene man utmålas 

säkerhetskomplexet som mycket nära, som något direkt vid egen husknut. 

Migration och flyktingströmmar utgör i sammanhanget en betydande del av 

säkerhetiseringen. Diskursen om att vilja begränsa flyktingströmmarna, inte minst 

från Mellanöstern och Nordafrika, har, liksom ovan visats, varit påtagande ända 

sedan 2015 års “flyktingkris”. Gränskontroller har åberopats, utökade resurser som 

till Frontex ålagts och avtal mellan EU och Turkiet undertecknats för att hålla 

flyktingar kvar på andra sidan Medelhavet (Eu-observer 2021, 

Europakommissionen 2018). Att även säkerhetskomplexet i Mali ingår i denna 

diskurs, menar Luca Raineri, har varit mycket synligt i Frankrike – och påvisas även 

vara fallet i Wallmarks (M) anförande nedan (2019: 550):  
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“Det instabila läget och hoten från terrorgrupper påverkar även Sveriges 

och EUs säkerhet. Frånvaron av fred leder till flyktingströmmar, i en tid 

av omfattande utmaningar på migrationsområdet” 

 
Wallmark (M) 

 

Skälen varför flyktingströmmarna anses nödvändiga att begränsa är emellertid inte 

lika explicita i debatten. Att gå bortom materialet och jämföra med etablerade 

diskurser på området är därför nödvändigt. “Omfattande utmaningar på 

migrationsområdet” som Wallmark (M) anför kan mycket väl ses som ett uttryck i 

fråga om välfärdssäkerhet. Hög arbetslöshet och en redan ansträngd offentlig sektor 

(inte minst med anledning av pandemin), som Sven-Olof Sällström (SD) påtrycker, 

menar Huysmans, gör ofta att migranter uppfattas som en belastning och 

konkurrenter till den egna befolkningen (2000: 761). Vem som ska ha rätt till 

bidrag, sjukvård eller för den delen vaccin är frågor som varit mycket aktuella på 

sistone och är rimligen även det i detta sammanhang (Riksdagen 2021). Även en 

diskurs om vilka som tillhör “oss” och “dem” är möjligen relevant. Denna diskurs, 

ofta inspirerad av Huntingtons “Clash of Civilization” menar att migration från 

andra kulturer ofta hotar den nationella identiteten ifråga (Huysmans 2000: 764). 

Att utmåla flyktingar som kulturellt annorlunda förstärker, menar Huysmans, ofta 

ett sådant narrativ (ibid.). Stöd för detta är dock begränsat, om inte helt frånvarande 

i materialet.  

 

När det kommer till migrationsfrågan uppstår både komplimenterande och mer 

motsägelsefulla element till de tidigare talhandlingarna. Komplementen syns 

tydligt då migrationsfrågan ofta har sammanflätats med terrorism (Bigo 1994: 164). 

Bigo menar att alltsedan 1980-talet har migration, gränsöverskridande brottslighet 

och terrorism alltmer behandlats som gemensamma frågor under samma 

myndigheter (såsom Frontex & Interpol) (ibid.). Även Kristerssons (M) anförande 

om att migrerande terrorister till Sverige kan ha “bäring på svensk säkerhet” visar 

tydligt på detta. Till detta uppdagas även stridigheter inom materialet. Samtidigt 

som civilbefolkningen begreppsliggörs som de primärt skyddsvärda vill man inte 

få dem till Europa. Civilbefolkningen ska med andra ord skyddas, men bara om de 

stannar i den osäkerhet de lever i idag. Utan att vara normativt ålagd kan man fråga 
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vem som egentligen skyddas? Flera argument tyder på att det är, liksom Walker 

betonat, Sveriges och “vår” säkerhet. Lindes (S) uttalande om att “beslutet fattas 

för att bidra till kampen mot internationell terrorism och ytterst göra Sverige 

tryggare” går nära detta (UD 2020).  

 

8.2 Vilka effekter resulterar representationen av 

problemet i? 

I dessa två avslutande analysavsnitt (10.2; 10.3) riktas fokus bortom hur Sverige 

begreppsliggjort och säkerhetiserat den kritiska situationen i Mali till att kort titta 

på vilka politiska åtaganden som säkerhetiseringen resulterat i samt, något mer 

fördjupat, med utgångspunkt i “Fragile dilemma”, analysera vad som osynliggjorts 

ifråga.  

 
“Task Force Takubas uppgift ska vara att bistå Malis säkerhetsstyrkor 

att bekämpa väpnade terroristgrupper på Malis territorium genom 

rådgivning, stöd och gemensamma operationer med de maliska 

säkerhetsstyrkorna.”  

 
Prop. 2019/20: 96 

 

I utdrag från propositionen ovan framgår det tydligt att svenska soldater ska bistå 

Malis regering och säkerhetsstyrkor med stöd för att bekämpa terrorism i landet. 

Mer konkret förväntas förbandet bestå av en helikopterburen snabbinsatsstyrka med 

tillägg att även kunna bidra med transportflygresurser, kvalificerade 

sjukvårdsresurser, understödjande resurser för drift och underhåll samt nödvändiga 

stödfunktioner och stabsofficerare vid behov (Prop. 2019/20: 96). Denna 

uppdragsbeskrivning frångår i stora delar den diskurs som tidigare satt ramarna för 

Sveriges militära utlandsinsatser. Åtagandena stämmer dock väl överens med 

riksdagens säkerhetisering av situationen i Mali som ett land i “kris” och “nöd” i 

behov av akut militär hjälp.  
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Tidigare har Sveriges militära bidrag till konflikter utomlands primärt varit 

fredsbevarande och inriktade på utbildande- och stödjande uppdrag (Österdahl, 

2020: 13). Nu tillåts man agera både offensivt och fredsframtvingande. I likhet med 

Sandmans avhandling, tonas dock dessa “exceptionella” och “undantagspolitiska” 

drag ned ifråga (2019: 283). Bilden av Sverige som ett land som tar post för 

humaniteten står fortsatt centralt, och det våld Task Force Takuba delgetts utföra 

utgör en försvinnande del i uppdragsbeskrivningen (Prop. 2019/20: 29). Hur 

Sverige begreppsliggjort sig själv avspeglas alltså tydligt i hur insatsen framställts 

offentligt. Att även MINUSMA inramas som fredsframtvingande i debatten, vilket 

inte gjordes när insatsen rättfärdigades 2019, är sålunda inte förvånande. När även 

tidigare insatser utpekas som fredsframtvingande blir det mindre främmande att 

inrätta fler sådana. 

 

Huvuduppgiften för Task Force Takuba är att stödja Malis säkerhetsstyrkor. Att 

redogöra för insatsens åtaganden genom att föra diskursen om stöd rättfärdigar och 

överensstämmer väl med Sveriges representativa mål att “Task Force Takuba ska 

ses som ett led i Sveriges solidariska säkerhetspolitik” (Prop. 2019/20: 29). Att 

stödja är oftast av positiv bemärkelse och kan förknippas med att hjälpa och utföra 

goda handlingar för andra, alltså en form av solidaritet. Att, som tidigare framförts, 

begreppsliggöra Mali som ett land i “nöd” och “lidande” har varit betydande i 

sammanhanget (Brylla 2000). Det framgår däremot inte lika explicit i debatten, eller 

propositionen för den delen, vad stödet egentligen innebär eller vad det kan leda 

till.  

 

8.3 Vad osynliggörs och lämnas oproblematiskt i 

problemformuleringen? 

Varken i regeringens proposition eller i riksdagsdebatten framgår det att den 

maliska staten på något sätt skulle vara orsaken eller bidragande till att landet 
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befinner sig i det tillstånd vad gäller fattigdom, instabilitet och utbrett våld som det 

gör idag. Det huvudsakliga fokuset som riksdagsledamöterna ålägger i sina 

anföranden, samt vad de menar är orsakerna till dessa, handlar istället, likt Forsells 

(L) anförande nedan, om terrorism och att de externa resurserna borde riktas dit.  

 

“Det internationella arbetet mot jihadistisk terror är långt ifrån över. I 

Väst- och Centralafrika handlar det bokstavligen om en kamp för 

överlevnad. Extrema grupper anslutna till IS och al-Qaida opererar i 

området med målet att skapa kaos och underblåsa etniska 

motsättningar” 

 
Forssell (L) 

 

Huruvida vi ser på och uppfattar ett fenomen är inte av naturen given (Hall 1997). 

Att säkerhetisera ett fenomen i termer av terror och jihadism legitimerar och 

rättfärdigar, liksom ovan demonstrerat, vissa politiska åtaganden medan tar andra i 

uteslutande (Bacchi 2009: 35). I Forslunds (S) anförande framgår det bl.a att 

“Landet präglas av säkerhetsmässiga, politiska, ekonomiska och humanitära 

utmaningar […] Den statliga närvaron är begränsad […] med långtgående 

konsekvenser för människors levnadsvillkor”. Denna inramning överensstämmer 

väl med Børås definition av en “Fragile state”, en stat med bristande våldsmonopol, 

förtroende och institutioner (2019: 14). Trots att Mali begreppsliggjorts som en 

“skör” stat problematiseras dock inte riskerna med att ställa sig sida vid sida och 

stödja den Maliska staten ifråga. Att åberopa frågan utifrån Børås forskning är 

sålunda av betydelse och öppnar dörren för att se problemet utifrån ett annat, mer 

kritiskt, synhåll än vad beslutsfattarna gjort (ibid.).  

 

8.3.1 Fragility dilemma – En våldsam stat 

Deltagandet i Task Force Takuba grundas på den inbjudan Sverige fått från Malis 

regering ifråga. Detta har varit avgörande för att få folkrättsligt stöd för operationen, 

något Sverige både här och i tidigare operationer värnat om (Försvarsmakten 
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2021b). Vad detta dock inneburit är att de svenska förbanden blivit tvungna att lyda 

och agera under maliskt befäl för att få operera på dess territorium (Børås 2019: 

14). Detta är inte oproblematiskt. Som Børås nämner är inte sällan en skör stat 

auktoritär, korrupt och våldsam mot sin befolkning, alltså sitt eget säkerhetshot. Att 

Sverige indirekt skyddar en sådan stat kan göra att man kortsiktigt upprätthåller 

dessa svagheter (ibid.). Liksom Booth påvisat riskerar detta skapa en “security-

trap” mellan statens och invånarnas säkerhet med risken att befolkningen drabbas 

värst (1991: 318). 

 

Ett nästintill entydigt fokus på militära operationer och ett osynliggörande av 

“Fragile dilemma” gör att man missar dessa aspekter av mänskliga rättigheter och 

“good governance”. Detta är anmärkningsvärt då de mänskliga rättigheterna utgjort 

en viktig del i Sveriges solidariska säkerhetspolitik (Sandman 2019: 283). Uppgifter 

vittnar exempelvis om att maliska säkerhetsstyrkor på senare tid brutit mot flera av 

de mänskliga rättigheterna (Venturi. Toure, 2020: 58). Bernando Venturi & Nana 

Toure skriver att “the Malian problem is not a problem of documents but of 

discipline because the authorities have failed in their obligation to educate citizens 

to human rights and citizenship” (ibid: 59). En rapport från Human Rights Watch 

visar även att bristande våldsanvändning i landet inneburit att allt fler unga valt att 

gå med i extremistgrupper (2019). Eftersom Sverige stöttar Malis regering i 

konflikten skulle det kunna uppfattas som att Sverige också stöttar denna 

våldsanvändning och bidrar till att terroristgrupperna växer sig starkare. Detta 

dilemma bemöts inte utan kan ses “undangömmas”.  

 

Att synliggöra detta dilemma skulle inte bara uppmärksamma det vårdslösa 

handlande som den maliska regeringen utsatt sin befolkning för, utan (hypotetiskt) 

även ha inverkan på Task Force Takubas legitimitet i sig. Att med “stolthet”, som 

Adaktusson (KD) anför det, delta i en insats som skyddar en stat som otaliga gånger 

orsakat mänskligt lidande är inte självklart. Hur vi uppfattar och begreppsliggör ett 

fenomen har stor inverkan på hur vi väljer att hantera det (Bacchi 2009: 35). Om 

frågan skulle inramats handla om “statligt förtryck” eller “militär vårdslöshet” 

skulle troligtvis inte argumenten för en “solidarisk” och “humanitär” stat som 

Sverige vara lika explicita för att just ställa bredvid den maliska regeringen ifråga. 

Stöd för denna tolkning går att finna både i Syrien- och i Libyenkriget vilka båda 
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inramats som detta (Dietrich 2013). Vad detta inneburit är att de västerländska 

förbanden ställt sig mot, istället för bredvid, regimerna ifråga (ibid.). Att Sverige 

skulle göra detsamma i sammanhanget är dock inte troligt. Även om Task Force 

Takuba avviker från tidigare insatser Sverige deltagit i, står krig i tydlig kontrast 

till hur Sverige utmålats sig själv som (Sandman 2019). Det skulle därutöver vara 

svårt att få folkrättsligt stöd för en sådan intervention, vilket Sverige länge värnat 

om. Mer sannolikt skulle Sverige i ett sådant fall istället ställa sig utanför. Att vara 

en “peace-loving state” blir nämligen inte lika tydligt om man också är i krig (ibid.). 

Fastän ovanstående resonemang primärt handlar om kontrafaktiska hypoteser och 

sålunda inte är falsifierbara i samma utsträckning visar det ändå på vilken roll 

osynliggörandet spelat i sammanhanget. Osynliggörandet kan till och med ses ha 

varit avgörande för att insatsen överhuvudtaget kunnat rättfärdigas. 

 

8.3.2 Fragility dilemma – En svag stat 

“Det försämrade säkerhetsläget i Mali bidrar till instabilitet i den 

kringliggande regionen […] [Regionen] präglas av svag statlig närvaro, 

vilket har gjort att möjligheterna för extremistgrupper att för sin 

rekrytering utnyttja det lokala missnöjet tyvärr är alltför goda” 

 
    

    Forslund (S) 

 

En av grundorsakerna bakom det fortsatt försämrade säkerhetsläget i Mali och 

anledningen till att terroristgrupper kunnat etablera sig och ta kontroll över delar av 

landet anser Forslund (S) bero på den mycket svaga statsapparaten. Den försvagade 

staten, menar han, har öppnat upp för terroristorganisationer att utnyttja det lokala 

missnöjet och på så sätt fylla det tomrum staten lämnat. Exempelvis skriver Erstad 

och Orsland att Sahelregionen har tappat sitt våldsmonopol och nu består av extremt 

svaga stater (2020: 26). Sedan krisens begynnelse 2012 har flera jihadistgrupper 

etablerat sig och infekterat konflikten. Bland annat har IS fått stort inflytande och 

visat framfötterna vad gäller att upprätta social service i området. När staten inte 
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kunnat förse sina medborgare med tillräckliga resurser har IS erbjudit folket 

utbildning, ett rättssystem (sharia-lagar), sjukvård och mat. De har med andra ord 

fyllt det tomrum staten utelämnat.  

 

Även om det bristande våldsmonopolet lyfts fram i riksdagsdebatten nämns inte 

varför våldsmonopolet brustit. Liksom Erstad & Orsland menat handlar problemet 

i regel inte om våldsmonopolet i sig, utan snarare att få ett legitimt förtroende för 

det. Osynliggörandet av detta kan få konsekvenser, inte minst då man riskerar 

skydda och återuppbygga de institutioner som varit orsaken till att terrorgrupper 

kunnat vinna mark från första början (ibid). I ett intervjureportage av The Guardian 

visade det sig exempelvis att “Many Tuareg and Arabs... feared the Malian army 

and the militia more than the Islamist militants” (2013). Den kausala mekanism som 

råder mellan ett återtaget våldsmonopol (som Task Force Takuba ämnar sig till) och 

minskad terrorism i landet är med andra ord inte gällande om inte också 

legitimiteten för våldsmonopolet återtas. Trots att våldsmonopolet otaliga gånger 

tagits tillbaka har man alltså inte lyckats bibehålla det på sikt. Terrordåden har 

exempelvis fortsatt öka (med 500% sedan 2016) och terrororganisationerna blivit 

allt fler (från 3 till 40 sedan 2013) samtidigt som de militära förbanden 

mångdubblats (Hendricks mfl. 2019: 88). Osynliggörandet innebär således inte bara 

att vissa saker ses mindre “rätta” att åberopa utan också att man riskerar komma 

längre ifrån de mål man upprättat. 

 

En säkerhetisering fokuserad på terrorbekämpning och militarisering gör att 

resurser flyttas från “människo-säkerhet” till försvar och militär. Västvärldens 

säkerhetisering och fokus på terrorism, migration och statlig stabilitet må vara 

viktigt, men är inte nödvändigtvis de viktigaste motiven för invånarna. Att 

förtroendet för de utländska förbanden påtagligt dalat de senaste åren och att många 

malier upplever att de är i landet “inte för malierna utan för sig själva” stödjer denna 

tolkning (översättning Sverigesradio 2021). Även om utländska styrkor stöttar och 

bidrar till att öka kapaciteten hos den maliska regimen är de inte oproblematiska. 

Detta osynliggörs dessvärre och tonas ned i stor utsträckning.  
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9 Slutdiskussion 

Syftet med ovanstående analys har varit att undersöka och problematisera hur 

säkerhetskomplexet i Mali begreppsliggjorts och säkerhetiserats av svenska 

beslutsfattare samt vad detta rättfärdigat, men också uteslutit, för politiska 

åtaganden i praktiken. För att uppnå god intersubjektivitet ifråga är det av stor vikt 

att redovisa alternativ till de slutsatser som dras och nogsamt motivera varför de 

egna slutsatserna anses rimliga (Esaiasson mfl. 2020: 25). Detta förfarande är inte 

minst viktigt vid användning av ett konstruktivistiskt angreppssätt, vilket i 

uppsatsen åberopas, där de “egna” tolkningarna har stor inverkan på vilka slutsatser 

som dras (ibid.).  

 

Liksom ovan påpekats har ett fenomen inte någon given mening i sin natur (Hall 

1997). Meningen ges av att fenomenet ifråga begreppsliggörs och representeras på 

ett visst sätt. Beroende på om det begreppsliggörs som ett hot, en allierad eller något 

ekonomiskt gynnsamt kommer det också hanteras olika (ibid.). Hur beslutsfattare 

valt att inrama säkerhetskomplexet i Mali har därför haft stor betydelse för vilka 

åtaganden som setts legitima men också i mindre behov av att åberopas. 

Säkerhetskomplexet har primärt inramats handla om terrorism, flyktingströmmar 

och fattigdom. Även klimatet ses påverka, men bara indirekt, genom att förstärka 

de “problem” som redan återfinns i landet. Säkerhetiseringen har istället primärt 

varit inriktad på terrorism vilket också tydligt återspeglats i det mandat insatsen 

delgetts. Terroristbekämpning, liksom Bigo visat, har även överskjutit på 

migrationsområdet (1994: 164). “Frånvaro av fred leder till flyktingströmmar” 

uttrycker exempelvis Wallmark (M). Denna fred, menar Forslund (S), upprättas 

svårligen utan att den systematiska terrorn i landet bekämpas. 

 

När det kommer till frågan om fattigdom är emellanåt inte orsakspilen mellan 

säkerhetiseringen och insatsen lika explicit. Visserligen berörs frågan, men när 

detta görs, görs det avskilt från de åtgärder som anses nödvändiga att åberopa. En 
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rimlig tolkning, likt den ovan, är att avsaknaden av fred leder till fattigdom. 

Möjligheten för hjälporganisationer att verka i Mali försvåras exempelvis av 

oroligheterna i regionen (Hendricks mfl. 2019: 88). Terrorbekämpning kan därför 

uppfattas essentiellt för att minska fattigdomen i landet. Men som tidigare påpekats 

har fattigdomen varit utbredd även innan terrorn fick fäste i landet (ibid.). 

Orsakspilen är alltså inte entydig. Forslund (S) pekar t.o.m. på ett motsatt samband 

– att fattigdomen gjort det lättare för terroristgrupper att rekrytera i området. Trots 

att problemet inramats handla om fattigdom är de responser som görs alltså inte i 

symmetri med detta. En anledning till detta kan vara att Sverige gör fler saker i Mali 

än att delta i nämnda insats. Bland annat ger Sverige bistånd till Mali vilket kan ses 

göras i syfte att minska fattigdomen i landet (Sida 2019).  

 

I sammanhanget osynliggörs också flera saker. I riksdagsdebatten nämns 

exempelvis statens bristande våldsmonopol som en betydande källa bakom rådande 

instabilitet. Men vad det beror på nämns inte. Att prioritera terrorbekämpning står 

inte i direkt konflikt med att upprätta våldsmonopolet. Tvärtom. Men liksom visats 

har våldsmonopolet återtagits otaliga gånger utan att långsiktigt giva resultat 

(Comte 2021). Som exempel har terrorattentaten ökat med 500% sedan 2016 trots 

att de militära förbanden mångdubblats i landet (ibid.). Liksom ovan nämnts 

handlar det alltså inte bara om att återta våldsmonopolet utan också få förtroende 

för det (Allen 2021: 83). Om inte staten kan förse hela sin befolkning med 

rättsskydd, mat etc. kommer invånarna söka sig till andra kanaler för att tillförse 

sina behov (ibid.). Liksom Børås påvisat, riskerar detta göra att de internationella 

stödinsatserna endast återupprättar de institutioner som orsakat problemen från 

början (2019: 13). Osynliggörandet innebär sålunda inte bara att vissa saker ses 

mindre viktiga, utan också att man riskerar komma längre ifrån sina mål. 

 

Vårdslöst handlande, och ibland även dödande av civila, är allvarliga brott som 

begåtts av Malis militär (Bernardo. Taure 2020: 60). Att befolkningen utsätts för 

denna osäkerhet försvårar möjligheterna att återfå statlig legitimitet, men gör också 

de svenska insatserna (delvis) problematiska. Task Force Takuba bekämpar inte 

bara terrorister, utan står också sida vid sida med den maliska militären 

(Försvarsmakten 2021a). Liksom Børås visat kan detta vara problematiskt då 

Sverige indirekt riskerar upprätthålla de svagheter som militären besitter (2019: 5). 
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I riksdagsdebatten åberopas, liksom Sandman visat, återkommande vikten av att 

Sverige ska ha folkrättsligt stöd för sina operationer (2019: 283). Vad ett sådant 

mandat innebär dock är att man måste respektera den styrande statens suveränitet. 

Vem som egentligen skyddas, staten eller befolkningen, ställs därför på sin yttersta 

spets. En svag stat som visats i både Somalia och Sudan har inneburit framväxt av 

alternativa våldsbejakande grupper och omfattande mänskligt lidande (SSI 2014: 

41). Men att stödja sköra, våldsamma och auktoritära stater innebär också problem. 

Liksom Booth visat är den egna staten inte sällan det primära hotet för människors 

säkerhet (1991: 318). Att utreda vems säkerhet som ställs i första rum ämnas inte 

uppsatsen att besvara. Frågan är dock relevant och vidare forskning kommer 

behövas. 

 

9.1 Avslut  

Task Force Takuba är ingen vanlig insats. Insatsen är offensiv, bekämpar terrorism 

och leds under franskt befäl. För att denna, om än något nedtonade, 

“undantagspolitik” kunnat rättfärdigas har en ny säkerhetisering av “problemet” 

varit nödvändig (Buzan mfl. 1998: 5). Liksom Sandman visat har solidaritet och 

humanitet länge stått centralt i den svenska säkerhetspolitiken (2019). Men 

terrorattentat närmare “egen husknut” och “omfattande utmaningar på 

migrationsområdet” har gjort denna diskurs alltmer vid. Det sätt 

säkerhetskomplexet i Mali begreppsliggjorts och inramats på har skapat en viss 

förståelse för “problemet” och gjort vissa försvarspolitiska åtaganden mer legitima 

än andra att åberopa. Språket fungerar inte bara som ord; utan som broar, murar och 

vapen. Det språkbruk beslutsfattare använt har i detta fall rättfärdigat och gjort det 

möjligt för Sverige att gå bortom den fredsbevarande och icke-stridande politik som 

Sverige fört, och hållit varmt om hjärtat, de senaste 100 åren. Terrorbekämpning, 

liksom i insatserna i Afghanistan och Irak, har prioriterats medan statsbyggande och 

statlig legitimitet åsidosatts.  
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