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Abstract: 

 

This study draws from Zygmunt Bauman´s theory that a governmental policy of values 

can reduce the personal responsibility and moral choices for employees, to focus only 

on maintaining the government’s internal rules and regulations. The apparent risk with 

this type of moral attenuation is that the employee is deprived of the possibility to react 

morally on conduct of the government’s external misuse of power. In this study, this 

theory is connected to the Swedish Armed Forces’ policy of values, as these values do 

not include a critical standpoint for officers and soldiers. The policy is instead aimed at 

maintaining the internal rules and regulations of the Armed Forces, thus neglecting 

moral functions’ for officers and soldiers applicable to the use of force.  

 

The purpose of this study is to show how development of the current policy of values 

can make it possible to mitigate the risk of moral attenuation, by using a postmodern 

theory for ethics. The study analyses the decision to use force in Afghanistan, and finds 

that the ethics for military violence are based on a liberal ontology. With a postmodern 

paradigm on ethics, the study then criticizes the liberal ethics at hand for the use of 

force in Afghanistan.  

 

The study concludes that the policy of values set by the Swedish Armed Forces could 

be revised by adapting an ethical awareness to the risks of moral attenuation. Further, 

the study suggests that the policy should include the fact that the use of language can 

dehumanize groups of people, with the apparent risk that the use of force aimed at 

these people, is morally unsound.     

 

Keywords: Ethics; Postmodern; Policy of values; Code of conduct; Use of Force; 

Discourse 
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1. Inledning 

Our eyes find it easier on a given occasion to produce a picture already often produced, 
than to seize upon the divergence and novelty of an impression: the latter requires more 
force, more ”morality” (Nietzsche, 1909: 92). 

 

Nietzsche inleder den här undersökningen med sin kritik av hur lockande det är för 

oss att bibehålla en given bild av verkligheten, och hur en brytning av den givna bilden 

kräver en moralisk ansträngning. Här finns en koppling till hur vi inom Försvarsmakten 

diskuterar etik och moral, där värdegrundsprojektet har varit det bärande medlet för 

denna diskussion. Kopplingen ligger i att den militära våldsanvändningen och dess 

effekter inte är central när Försvarsmakten vill diskutera värdegrund, utan fokus ligger 

istället på myndighetens önskan att visa för medarbetarna hur en försvarsmaktsanställd 

skall bete sig gentemot medmänniskor, och hur medarbetare är lojala mot arbetsgivaren 

(Försvarsmakten, 2009: 7f.).
 1

 Detta kan i och för sig ha en plats i en diskussion kring 

den militära våldsanvändningen, och är naturligtvis viktiga frågor för en fungerande 

arbetsplats. Dock säger värdegrunden inte mycket om de moraliska och i förlängningen 

etiska utmaningarna en militär våldsanvändning ställer på medarbetare i 

Försvarsmakten. Det är även så att Försvarsmaktens värdegrund påtalar att det är 

medarbetarens ansvar att uppmärksamma om bristande förutsättningar föreligger när 

denne skall lösa sin uppgift (Försvarsmakten, 2009: 8).
 
Utöver denna instrumentella 

funktion för kritik (saknas resurser, anmäl till chefen!) återfinns inga tydliga värden för 

hur försvarsmaktsanställda kritiskt skall kunna diskutera den militära 

våldsanvändningen och dess etik. Möjligen grundar sig detta i en anda av att ”har du 

skrivit på så får åka med”, men det är mer spekulativa funderingar än fakta. Dock utgör 

brist på (verkligt) kritiska funktioner inom en värdegrund en farlig komponent inom en 

myndighet, vilket sociologen Zygmunt Bauman tydligt visar i sin analys av hur det 

moderna samhällets institutioner formar människor till att utöva en moral, vilken är 

förknippad med plikt, lydnad och lojalitet till arbetsgivaren (Bauman, 1989: 46 f.). 

Bauman visar hur den moderna byråkratin inom statens institutioner är en förutsättning 

för att förintelseliknande verksamheter (likt den i Auschwitz) kan möjliggöras, bland 

annat genom att moralen reduceras till att endast synliggöra arbetsförhållanden inom 

den egna myndigheten (Bauman, 1989: 55 f.). Det som händer utanför myndigheten 

osynliggörs genom byråkratins regler och rutiner. Dessa rutiner och regler bidrar till att 

                                                           
1
 Den värdegrundsundersökning och information FM har genomfört innehåller inte en direkt fråga 

med ordet ”Krig” eller ”Våld”, vilket indikerar att detta åtminstone inte ligger i fokus för FM värdegrund 
(Bikupan, 2005). 
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producera Nietzsches givna bilder av en verklighet och till att reducera medarbetarens 

moraliska ansvar till att följa interna regler och uppförandekoder. Därmed kan det 

hävdas att Försvarsmaktens värdegrund, ironiskt nog, motverkar en utveckling av etiken 

inom myndigheten, då värdegrunden är homogent normerande och inte lägger grund för 

verklig kritik av kärnverksamheten och dess effekter. Denna undersökning skall ses likt 

en moralisk ansträngning att se utanför den givna normerande värdegrunden, för att 

söka en etik bortom myndighetens institutionsetik, och därmed möjliggöra en etik för 

våldsanvändning.      

Forskningsproblem 

Ovanstående inledning ställer ett antagande om att Försvarsmakten har en 

normerande värdegrund, vilken ger ett alltför litet utrymme till att diskutera etik och 

militär våldsanvändning. Ändå finns ett behov för medarbetare inom Försvarsmakten att 

tänka, diskutera och utbilda inom moral och etik för våldsanvändning, eftersom den 

väpnade striden är Försvarsmaktens huvuduppgift (Försvarsmakten, 2009: 4). Studiens 

problem startar ur detta behov genom att eftersöka den etik som är gällande för den 

moderna militära våldsanvändningen, då etiken för våldet inte tydligt framgår i 

värdegrunden. Denna process att identifiera den etik vilken ligger till grund för det 

Försvarsmakten gör i sin våldsutövning, kan ur ett postmodernt perspektiv sägas starta i 

det politiska språket och hur det uttalar sig kring Försvarsmaktens insatser (Bauman, 

1995: 23, 46). Av denna anledning är det undersökningen ambition att genom analys av 

det politiska språk som ligger till grund för våldsanvändningen, söka en gällande etik 

för detta våld och dess effekter. Dock är inte forskningsproblemet endast begränsat till 

att söka den militära våldsanvändningens etik. Undersökningen vill även visa hur etiken 

inom Försvarsmakten kan utvecklas från Försvarsmaktens värdegrund, med grund i den 

etik en analys av det politiska språket för våldsanvändning ger, till en postmodern syn 

på etik och våldsanvändning. Denna ambition om utveckling är en direkt följd av den 

risk vilken föreligger med en myndighetsetik (nämnd i inledningen), och utvecklingen 

av värdegrunden skall ses i skenet av att försöka dämpa värdegrundens nuvarande 

normerande intryck. 

Studiens problem kan därmed sammanfattas i följande övergripande fråga: 

Hur kan Försvarsmaktens värdegrund utvecklas från en etik som fokuserar på 

myndighetens interna principer, till en etik som tillåter ett kritiskt förhållningssätt till 

den militära våldsanvändningen?  
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Syfte 

Den genomgående tanken med undersökningen är att den har ett praktiskt men även 

ett teoretiskt syfte. Ur det praktiska perspektivet vill studien möjliggöra att den militära 

etiken lyfts från att fokusera på FM värdegrund så som den är utformad idag, till att 

fokusera på etik rörande den militära maktens våldsanvändning. Med detta inte sagt att 

undersökningen syftar till att bestämma huruvida våldsanvändningen är rätt eller fel, 

utan snarare att möjliggöra vetenskapligt utvecklade etiska resonemang kring militär 

våldsanvändning.  Ur det teoretiska perspektivet bidrar studien till forskningsområdet 

för krigsvetenskap, genom att synliggöra hur språket kring våldsanvändning skapar ett 

uttryck för en viss etik, och i förlängningen därmed synliggöra vilka effekter detta kan 

ha för det militära ledarskapet. Vidare bidrar undersökningen i någon mån till att knyta 

samman forskningsfält för politisk och militär etik.  

Forskningsfrågor 

För att kunna undersöka vilken etik som är gällande för den militära 

våldsanvändningen, behöver studien starta i en fråga som kan utveckla en förståelse för 

hur våldsanvändningen uttrycks i skrift. Eftersom begreppet ”diskurs” kan sägas koppla 

samman språkliga utsagor och sociala händelser, får det utgöra en länk till denna sökta 

förståelse (Milliken, 1999: 225). Därmed framträder undersökningens första fråga: 

- Hur ser diskursen för militär våldsanvändning ut? 
 

Tillsammans med studiens första fråga, behöver effekterna av att diskursen har 

skapats kunna undersökas. Detta för att svara upp på de delar av undersökningens 

forskningsproblem och syfte vilka är riktade mot etik:    

- Vilka normativa värden förstärks i en diskurs för militär våldsanvändning, och 

vilken etik får företräde på grund av denna förstärkning? 
 

Slutligen bör undersökningens resultat diskuteras utefter grundidén att 

Försvarsmaktens värdegrund inte ger de verktyg den borde för en utvecklande 

diskussion om etik och våldsanvändning, och därför bör utvecklas med avstamp i den 

etik vilken framhålls av diskursen för våldsanvändning: 

- Hur kan Försvarsmaktens värdegrund utvecklas, med hjälp av en postmodern 

syn på den etik diskursen för våldsanvändning producerar? 
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Avgränsningar och begreppsanvändning 

Forskningsproblemets formulering innefattar flera givna avgränsningar: För det 

första avgränsas undersökningen mot en diskurs när det gäller svenskt användande av 

militärt våld, och därmed inte en diskurs för våldsanvändning i sin helhet. Vidare finns 

det en implicit avgränsning mot den militära insatsverksamheten, då det är denna vilken 

utför våldet. Slutligen är problemet med dess forskningsfrågor formulerat utefter 

begreppen ”postmodern” och ”diskurs”, vilket indikerar att en viss typ av teori och 

metod kommer att användas. Övergripande för problem och syfte, är antagandet att en 

normering av våldsanvändning även ger en bild av vilken etik som kopplas till det 

militära våldet. Detta är dock en fråga för kommande metod och teoridiskussion, där 

teoretiska perspektiv på militär våldsanvändning och etik förs fram. Tillsammans med 

det vetenskapsteoretiska perspektivet metodutvecklingen utgår ifrån, visar teorikapitlet 

hur en normering av ett tillstånd påverkar vår syn lämpliga handlingar (och därmed vår 

syn på lämplig etik). Vidare är det en utgångspunkt i studien att Försvarsmaktens 

värdegrund inte har sitt fokus på etik i samband med myndighetens våldsanvändning. 

Detta kan naturligtvis kritiseras då denna utgångspunkt föregås av en tolkning av ett 

principdokument (Försvarsmaktens strategiska styrdokument), vilket innehåller 

skrivningar av generell karaktär. Dock anses detta i undersökningen utgöra ett mindre 

problem, då även om värdegrunden skulle sägas omfatta etik för våldsanvändning, 

undantar det inte värdegrunden för kritik och utveckling. 

Utöver forskningsproblemets inneboende avgränsningar, görs här av utrymmesskäl 

en avgränsning i att diskursen för användande av militärt våld utgår från besluten om att 

sända svensk trupp till Afghanistan. Specifikt innebär denna avgränsning att 

undersökningen gör tre nedslag i den befintliga propositionsmängden: Beslutet gällande 

utökning från verksamheten i Kabul till att ingå i Provincial Reconstruction Team 

(PRT) Masar –e Sharif (MeS) (Regeringens proposition 2003/04:71). Beslutet där 

mängden trupp utökas till 600 personer och den svenska styrkan innehar 

ledningsansvaret för PRT MeS (Regeringens proposition 2006/07:83). Samt slutligen 

beslutet vilket initierar den militära närvarons avveckling (Regeringens proposition 

2011/12:29). Propositionerna är valda utifrån perspektivet att de ger ögonblicksbilder av 

läget när militär våldsanvändning skall initieras, bibehållas och sedan avvecklas, då 

detta bedöms ge möjlighet att fånga diskursens återkommande uttryck för 

verksamheten, samt även en möjlighet att fånga upp hur uttrycket för 

våldsanvändningen förändras.  Förändringen av diskursens uttryck för våldsanvändning 
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är viktig att fånga upp då det ger underlag för att analysera hur starkt homogen 

diskursen är kring sitt uttryck för våldsanvändning, och även för att fånga upp 

regelbundenheten inom diskursen (Foucault, 2002: 44). Vidare har studien de politiska 

motiven för våldsanvändning i fokus när diskursen för våldsanvändning undersöks, 

vilket annorlunda uttryckt innebär att undersökningen är av normativ karaktär.
2
 Detta 

betyder inte att andra motiveringar för våldsanvändning helt automatiskt faller bort ur 

analysen, dock innebär det att andra möjliga perspektiv inte kommer att ta plats i 

undersökningens teoridel. Syftet med denna avgränsning (eller snarare fokusering) är att 

rikta studien mot etik och våldsanvändning.   

Begreppet postmodern har en bred betydelse i litteratur– och 

forskningssammanhang, vilket gör att ett förtydligande är på sin plats vad gäller 

innebörden för denna undersökning (för exempel på begreppets tolkningsbarhet, se 

Bauman, 1995: 9 f.). Genom att forskningsproblemet utgår från att Försvarsmaktens 

värdegrund hämmar en vidare diskussion och utveckling av etik för militär 

våldsanvändning, ser studien värdegrunden likt ett exempel på en institutionell 

moralkodex som är tvingande för myndighetens medarbetare. Undersökningen har med 

detta konstaterande, ett postmodernt fokus genom att studien handlar om att kritiskt 

diskutera effekterna av texters makt (regeringens propositioner för militär 

våldsanvändning) och för att undersökningen även vill visa på alternativ till en statlig 

moralkodex (värdegrunden). 

Begreppet etik används i studien likt ett teoretiskt förhållningssätt till den militära 

våldshandlingen, det vill säga en form av teoretisk reflektion av en praktisk handling 

(Collste, 2010: 20). Den praktiska handlingens övervägande och ställningstaganden 

benämns med begreppet moral i undersökningen. Detta är en vanligt förekommande 

indelning i moralfilosofi, och studien har ingen ambition att frångå denna indelning 

(Collste, 2010: 20). 

Begreppet våldsanvändning förhåller sig till själva stridshandlingarna, men även till 

den militära insatsverksamheten i stort. Anledningen till det sistnämnda är att ur 

undersökningens perspektiv är själva förekomsten av en militär insatsverksamhet, en 

möjliggörare för våldsanvändningen.  

 

                                                           
2
 Normativ för att det är en undersökning av hur man politiskt rättfärdigar sina beslut (jfr. Sjölin, 

2005: 6) 
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Material och källor 

Det politiska beslutet att använda militär makt återfinns i regeringens propositioner 

till riksdagen (enligt 15 kapitlet, 16 § regeringsformen). Här ger regeringen den uttalade 

anledningen till varför militärt våld skall användas, och det är av den anledningen dessa 

propositioner är intressanta för undersökningen. Det finns en koppling i val av empiri 

till den valda metoden för studien, då empirin utgörs av officiella dokument vilka kan 

sägas vara representativa för den aktuella diskursen. Fördelen med att använda officiella 

dokument, är att de utgör ett uttryck för det diskursen framhåller vara ”sanningar” om 

hur människor och ting skall förstås (Milliken, 1999: 231 f.). Detta ger underlag för 

undersökningen när det gäller att hitta en etik baserad på en normerande beskrivning av 

verkligheten, där analys av dokumenten lyfter fram vad den officiella hållningen är 

rörande verkligheten i Afghanistan. I förlängningen ger detta en möjlighet att visa hur 

den etik diskursen framhåller är kopplad till den verklighetsversion som framhålls.  

När det gäller litteraturval för att diskutera olika perspektiv på etik och 

våldsanvändning, har en extensiv läsning inom området föregått urvalen. Detta i syfte 

att identifiera vilken litteratur som kan sägas vara representativ för området. Ett 

bestående tema vid sökandet efter litteratur har utgjorts av etik med koppling till de 

högre politiska och militära beslutsnivåerna när det gäller användandet av våld. Även 

undersökningens vetenskapsparadigm har varit styrande i viss mån, vilket föranlett att 

författare inom etik med en postmodern, poststrukturalistisk och/eller diskursiv ansatts 

prioriterats.  

Undersökningens disposition 

När det gäller undersökningens progression, utvecklas denna med hjälp av 

forskningsfrågornas lösande, vilket ger följande inriktning: 

Efter det inledande kapitlet kommer studien beskriva forskningsproblemets plats 

inom vetenskapsteorin samt undersökningens valda metod (kap.2). Här är meningen att 

ge en bild av inom vilket forskningsfält studien rör sig, samt påvisa hur problemet skall 

utredas (metodutveckling).  

Därefter vidtar en teoridiskussion där postmoderna perspektiv på etik och militär 

våldsanvändning lyfts fram (kap.3). Syftet med detta är att tillsammans med 

metoddiskussionen bygga en grundstomme för kommande analys och att ge underlag 

för efterföljande diskussion, samt att underbygga undersökningens utgångspunkt att 

Försvarsmaktens värdegrund kan ses likt en normerande moralkodex.  
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Kapitel fyra innehåller analysresultatet, vilket med stöd av tidigare utvecklad teori- 

och metodram syftar till att klargöra diskursens uppbyggnad och därmed besvara 

studiens första forskningsfråga: ”Hur ser diskursen för militär våldsanvändning ut?” 

Kapitlet avslutas genom att den klarlagda diskursiva formationen används för att 

söka diskursens framträdande etik, vilket ger svaret på frågan: ”Vilka normativa värden 

förstärks i en diskurs för militär våldsanvändning, och vilken etik får företräde på grund 

av denna förstärkning?” 

Slutligen är det undersökningens ambition att i kapitel fem (med stöd av 

analysresultatet) föreslå en utveckling av Försvarsmaktens värdegrund till att 

möjliggöra en moralisk problematisering av våldsanvändningen: ”Hur kan 

Försvarsmaktens värdegrund utvecklas, med hjälp av en postmodern syn på den etik 

diskursen för våldsanvändning producerar?” 

Kapitlet avslutas med att vidare forskning inom området föreslås, samt en 

diskussion om studiens reflexivitet, reliabilitet och övriga styrkor samt svagheter. 
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2. Vetenskapsteori och metod 

Forskningsproblemets plats inom vetenskapsteorin 

Den primära uppgiften för kompaniet förväntas bli att som militär reservstyrka kunna 
förstärka och undsätta de enheter som finns i regionen […] samt i övrigt utnyttjas för att 
etablera en säkerhetshöjande närvaro anfalla och ta terräng eller övervaka verksamhet 
utföra stridsspaning…(Regeringens proposition 2003/04:71: 11, författarens förändring). 

 

Det är hur vi uttrycker oss i text och tal som påverkar bilden av vad som faktiskt 

sker, vilket det inledande citatet syftar till att åskådliggöra. Regeringens propositionstext 

har ändrats för att visa hur en säkerhetshöjande närvaro kan betyda att någon eller något 

måste anfallas för att säkerheten skall kunna höjas, vilket innebär att våld kommer 

användas. Denna ”lek” med ord, syftar till att visa textens makt att utmåla bilder av vad 

som har hänt (eller kommer hända), och hur vi skulle kunna förstå verkligheten för den 

svenska insatsen i Afghanistan på ett helt annat sätt med en alternativt konstruerad 

diskurs. Även om det svenska bidraget till International Security Assistance Force 

(ISAF) av regeringen noga skiljs från den amerikanska Operation Enduring Freedom 

(OEF), är OEF och ISAF samarbetspartners i genomförandet av militära operationer i 

Afghanistan (Regeringens proposition 2003/04:71: 8 f. samt proposition 2006/07:83: 

13.). Trots att verksamhetens genomförande inom bägge organisationerna är av 

stridande karaktär, uttrycker inte de svenska politikerna insatsen i Afghanistan likt 

kriget i Afghanistan (se exempelvis Regeringens proposition 2010/11:35: 26.). Med 

detta resonemang menas att det vi gör i Afghanistan kan förstås på olika sätt genom vårt 

sätt att använda språket, då konnotationer till insats och konnotationer till krig kan sägas 

vara olika. Det finns många reflektioner och kritiska tankar vilka kan kopplas till detta 

resonemang. Dock är studiens kritik riktad mot vad den rådande språkanvändningen för 

nyttjande av militärt våld betyder för etiken. 

Ovanstående inledning visar att vi i vår tolkning av världen är beroende av språk för 

att skapa en bild av vår verklighet. Detta enkla konstaterande har inom 

forskningsvärlden flera olika efterföljande konsekvenser kring vilken syn man har på 

språkets roll, hur språket skall tolkas och hur forskarens egen tolkning av språket 

påverkar analyser (se exempelvis Sohlberg & Sohlberg, 2009: 34 f.). Inom den 

postmoderna vetenskapen används språket för att kunna ifrågasätta det som tas för 

givet, och det är i problematiserandet av språkets makt undersökningens problem har sin 

hemvist (Bryman, 2002: 433).  
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Detta innebär att studien i vetenskapsteorietiska termer, angriper problemet med 

socialkonstruktivismen som fond för kommande analys. Det teoretiska perspektivet 

öppnar för metoder vilka stödjer den postmoderna synen på verkligheten, genom att 

socialkonstruktivismens metoder kan analysera hur den sociala verkligheten är 

konstruerad (Börjesson & Palmblad, 2007: 9). Naturligtvis finns det andra sätt att 

analysera hur det sociala utrymmet fylls med en upplevd naturlig syn på en insats, och 

hur man på olika sätt motiverar användandet av våld. Det får dock bli en fråga för 

studiens avslutande del, där resultatet kritiseras med hjälp av givna konsekvenser från 

undersökningens avgränsningar, materielval samt val av teori och metod.  

Inledning metodutveckling  

Ur ett förförståelseperspektiv, kan användning av begreppen etik och moral synas 

gammalmodigt och låta högtravande i tal och text. Det finns forskare vilka kan ses 

vidhålla en liknande uppfattning, även ur det postmoderna perspektivet (se Baumans 

kritik mot tänkare vilka till och med hävdar att etiken är död i det postmoderna 

samhället: Bauman, 1995: 8 ff.). Trots detta finns etiken med när staten och dess 

institutioner grundar sina beslut på normativa värden (Bauman, 1995: 9; Sjölin, 2005; 

5). Här behöver undersökningen därmed en analysmetod vilken med ett normativt fokus 

kan identifiera hur det politiska språket motiverar militär våldsanvändning, samt en 

metod vilken tillika kan visa vad språket kan sägas framhäva för etik. Detta för att 

kunna skapa en bas för utveckling av Försvarsmaktens värdegrund, syftande till ett ökat 

utrymme för problematisering av etik och våldsanvändning.   

Diskursanalys är ett bra sätt att angripa problemet av flera skäl. För det första stödjer 

analysmetoden undersökningen genom att diskursanalysen möjliggör tolkningar av 

utsagor som uttrycks bildligt (Foucault, 2002: 40). Här finns en koppling till etik och 

moral då dessa begrepp sällan används öppet i text och tal, utan handlingar och beslut 

motiveras i stället enligt normativa värden (Collste, 2010: 27 f.). Vidare ger 

diskursanalysen möjlighet att analysera om en diskurs för våldsanvändning 

harmoniserar inom sig, eller om den är starkt utsatt för kritik och andra synsätt. Detta 

stödjer undersökningen genom att det indikerar om diskursen är kraftfullt normerande, 

eller om den är splittrad (Foucault 2002: 41). Slutligen finns ytterligare en koppling till 

det politiska språkets normativa karaktär, då en diskursanalys kopplar bort författaren 

(av utsagan) i form av individ (dennes avsikt, tankesätt, målsättningar etc.) (Foucault 

2002: 44). Det är inte individen bakom texten som är intressant, utan hur utsagorna 
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används. Här kan metoden då stödja undersökningen genom att den bidrar till att 

synliggöra normativa språkliga relationer inom diskursen. Här är det lätt att bli 

självkritisk. Om normer och värderingar är styrande för verksamheten i fokus för 

kartläggning, vilken logik ligger då i att ”skala bort” individerna bakom texterna? 

Svaret ligger i idén att den styrande makten utgör i studien ett uttryck för en gemensam 

diskurs för våldsanvändning, vilken inte representerar någon individ (dock ibland 

representeras av en individ).  

Om ovan kan sägas utgöra motiv för användande av diskursanalys likt metod för att 

undersöka hur diskursen för våldsanvändning skapas, hur ser då undersökningens 

version av diskursanalys ut? Detta kan tyckas vara en märklig fråga, då det ur ett 

kritiserande perspektiv kan påstås att det finns färdiga modeller för detta. Det må vara 

så inom andra forskningsparadigm, men inom socialkonstruktivism finns ingen färdig, 

bestämd modell för hur en diskursanalys genomförs (Watt Boolsen, 2007: 173; 

Milliken, 1999: 226).  För studiens del ses detta som en möjlighet snarare än ett 

problem, då det ger flexibilitet i utformningen av analysens tillvägagångssätt. Samtidigt 

kan det ge upphov till kritik vad gäller undersökningens reliabilitet, vilket gör det viktigt 

att här ge utrymme för en detaljerad metodologisk redogörelse. 

Metodutveckling 

Diskurs i form av begrepp, används genomgripande i studier utifrån postmodernism, 

poststrukturalism, socialkonstruktivism och kritisk teori. Gemensamt för dessa studier 

är att diskursbegreppet påvisar ett sammanhang mellan språkliga och sociala processer, 

och att diskursen står för en beskrivning av hur vi tänker och agerar i en specifik kontext 

(Milliken, 1999: 225). Begreppet är därmed en del av en kritisk teoribildning, genom att 

det används för att visa alternativa möjliga ”sanningar” och alternativ till det vi upplever 

som en given verklighet. Diskursanalytikern söker den bild av verkligheten politiken 

representerar, och forskaren kan därmed diskutera möjliga konsekvenser av denna 

representation (Milliken, 1999: 225 f.). Här kopplas studiens syfte och problem in, 

genom att undersökningen med hjälp av det kritiska förhållningssättet diskursanalysen 

skapar, kan diskutera en given bild av militär våldsanvändning genom det postmoderna 

perspektivet. Av denna anledning låter studien Jennifer Millikens argumentation för 

olika huvudinriktningar inom diskursanalysen, utgöra doktrinär grund för utvecklingen 

av analysmetoden. Milliken korsrefereras till Foucault i syfte att synliggöra röd tråd 
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mellan motiv till vald metod, och motiv för utvecklande av analysmetodens 

genomförande.  

 

Analys av diskursens inre sammansättning  

Basen för de flesta diskursanalyser ligger i att betydelser/innebörder utgör strukturer 

vilka konstruerar sociala verkligheter (Milliken, 1999: 231). För den här 

undersökningens del innebär analysen av betydelser/innebörder, att text analyseras 

utefter de normativa värden vilka motiverar och skapar mening för en militär insats. 

Exempelvis på följande sätt:    

Det största hotet mot en demokratisk utveckling och en återuppbyggnad av det sargade 
afghanska samhället utgörs för närvarande av den grundläggande bristen på säkerhet och 
stabilitet i stora delar av Afghanistan (Regeringens proposition 2003/04:71: 13 f.).     

 
 I citatet ovan kopplas de normativa värdena ”demokratisk utveckling” och 

”säkerhet och stabilitet” till subjektet Afghanistan. Begreppen ”återuppbyggnad” och 

”sargade” används för att motivera användningen av de normativa värdena. Det som 

händer i diskursen är att subjektet Afghanistan utmålas i form av ett samhälle där en 

demokratisk utveckling och återuppbyggnad pågår, vilket möjliggör att en stat med 

demokratiska normer i sin värdegrund kan ingripa. I och med detta arbetssätt synliggör 

diskursanalysen hur de politiska utsagorna om hur verkligheten är beskaffad vad gäller 

subjektet Afghanistan, skapar en upplevd självklarhet till stödjande insats (i en 

kortfattad exempelvariant). Här finns en klar koppling till Foucault och hans 

beskrivning av hur diskursanalys ger en möjlighet att undersöka diskursers inre 

sammansättning (Foucault 2002: 49 f.). Milliken arbetar i denna form av diskursanalys 

genom att lista predikat och subjekt för att klargöra hur dessa hör samman och hur de 

skiljs åt (Milliken, 1999: 232). I undersökningen används metoden enligt ovan exempel, 

vilket resulterar i att analysen av diskursen redogör för hur normativa värden används 

för att skapa en bild av subjekt inom diskursen, och hur denna bild skapar motiv till 

våldsanvändning. Dessa subjekt och värden sammanställs under själva analysarbetet i 

tabellform. Då dessa tabeller blir synnerligen omfattande och ”spretiga” till sin karaktär, 

redovisas inte dessa. Istället sammanställs tabellerna till militära narrativ, vilka skall ses 

representera den normerande ontologin för etiken.
3
 För att dessa narrativ skall kunna 

sägas vara representativa för det diskursen producerar i form av en normerande 

verklighetsuppfattning om Afghanistan, krävs dock att denna metod kombineras med 

                                                           
3
 Uttrycket ”normerande ontologi” kommer utvecklas ytterligare i kommande teoridel. 
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andra metoder inom diskursanalysen. Denna önskan om ökad precision i analysen av 

diskursens uppbyggnad leder till följande utbyggnad av analysmetoden. 

 

Analys av diskursens produktion 

Den andra inriktningen för diskursanalys studien använder, är den vilken rör 

diskursers produktivitet. Här ligger fokus på att undersöka hur diskursen producerar och 

reproducerar den bild av verkligheten den är satt att visa. I denna aspekt definierar 

diskursen vad som sägs vara en ”sanning” (den rådande sanningen om det är en kraftfull 

diskurs) och exkluderar då andra möjliga sådana (Milliken, 1999: 229). Vidare innebär 

inriktningen att diskursen framhåller subjekt vilka har rätt att uttrycka sig inom den (och 

även vilka subjekt som är intressanta). Exempel på sådana kan vara ministrar, experter 

eller särskilda ämnesområden likt jämställdhet eller mänskliga rättigheter (Milliken, 

1999: 229). Analys av diskursers produktivitet visar även hur diskursens subjekt i 

relation med det den beskriver, definierar vad som är praxis inom diskursen och därmed 

möjliggör en normering av handlingar (handlingarna uppfattas som självklara och en 

naturlig del av vardagslivet) (Milliken, 1999: 229). Här förstår undersökningen detta likt 

att subjekt inom diskursen kan ha en roll vilken är central för att möjliggöra 

våldsanvändning. Annorlunda uttryckt: Diskursen skapar via ett eller flera subjekt, en 

strukturering av den sociala interaktionen mellan människor, där våldet blir en självklar 

produkt i slutändan. Det här innebär även att diskursen bestämmer vilka subjekt som är 

mottagare av diskursens utsagor (exempelvis den allmänna opinionen), och att 

diskursen därmed påverkar det mottagare av diskursens utsagor och handlingar, 

uppfattar normalt och likt rådande sunt förnuft (Milliken, 1999: 229). De faktiska 

metoderna för att synliggöra diskurser produktivitet, är inte helt självklara. De flesta 

forskare använder sig av ett motsatts-resonemang för att visa hur diskurser producerar 

det vi uppfattar för självklart, genom att påvisa hur andra praxis varit möjliga om 

systemet inom diskursen varit uppbyggd på ett alternativt sätt (Milliken, 1999: 237).
4
 

För studiens del undersöks diskursens produktivitet genom att den ovan exemplifierade 

analysmetoden inkluderar en analys av vilka subjekt och normer som ständigt 

återkommer, och därmed utgör praxis för våldsanvändning. Dessa återkommande 

subjekt och normer bidrar till skapandet av resultatkapitlets militära narrativ, men 

används även när diskursens framhållna etik diskuteras. Utöver detta innebär diskursers 

                                                           
4
 Kapitlets inledande ”lek” med ord, kan ses som ett exempel på att i en diskurs försöka att bryta 

produktiviteten av social verklighet. 



Anders Malm 2012-03-26 Antal ord: 17 972 
HSU 10-12 

Sida 16 av 53 
 

produktivitet att de narrativ som analysresultatet sammanställs till, kompletteras med 

sammanfattningar av narrativen vilka med en ironisk underton visar hur diskursen 

producerar en given normerande ontologi för etiken. Användandet av ironi syftar till att 

stödja både författaren och läsaren i att uppmärksamma diskursens normerande 

produktion. Risken med arbetssättet är att det kan misstolkas för oseriös vetenskap, om 

inte syftet tydligt förklaras. Även om det används sparsamt i resultatdelen, är det viktigt 

för studien att här understryka att denna arbetsmetod används av flera etablerade 

forskare inom det postmoderna paradigmet (Milliken, 1996: 349 f.).  

Sammanfattning metod 

Ovanstående innebär att undersökningens metod för att identifiera och analysera 

diskursen för våldsanvändning, kan sammanfattas enligt följande: 

Analysen av empirin startar med att utreda vilka normativa värden som används för 

att skapa förståelse för subjekt inom diskursen, och hur denna förståelse skapar en 

innebörd där ett möjliggörande av militär våldsanvändning blir en naturlig slutprodukt 

(likt exemplet givet där subjektet Afghanistan kan förstås likt en stat under demokratisk 

uppbyggnad, och därför även självklar att stödja). Analysarbetet producerar tabeller där 

subjekt och normerande utsagor samt värden kopplas samman. Dock redovisas detta 

sammanställt till militära narrativ för respektive proposition, i syfte att öka läsvärdheten 

samt koppla det politiska språket till en militär språklig ton för våldsanvändning. 

Narrativen kompletteras med korta ironiska sammanfattningar. Dessa benämns ”stabens 

sammanfattning till förbandschefen”, i syfte att visa hur den normerande beskrivningen 

av insatsmiljön ger en till synes självklar ontologi. En ontologi som möjliggör endast en 

gällande etik för våldsanvändningen.  

Det sammanställda analysresultatet används sedan för att diskutera diskursens 

producerade etik. Denna diskussion hämtar stöd i teori vilken kan kopplas till 

diskursens användning av normativa värden.  

Slutligen kommer analysresultatet och dess framhållna etik att utgöra en grund för 

studiens avslutande diskussion kring frågan om hur Försvarsmaktens värdegrund kan 

utvecklas med hjälp av postmodern syn på etik och våldsanvändning. 
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3. Etik och normer för militär våldsanvändning 

Inledning och operationalisering:  

Teorikapitlet har tre huvudsakliga syften: För det första klarlägger kapitlet hur 

analysmetoden kompletteras med teori, i syfte att kunna ge upphov till ett riktat 

språkligt sökande efter utsagor vilka är av normativ karaktär (Watt Boolsen, 2007: 178). 

Det andra övergripande syftet med teorikapitlet är att framföra postmoderna perspektiv 

på etik och moral, för att kunna vederlägga problematiken med värdegrunden, samt för 

att skapa underlag för en analys av diskursanalysens resultat. Slutligen utgör 

teorikapitlet en ambition att öka studiens reliabilitet, genom att det visar vilka 

paradigm/ontologier/teorier som legat till grund för undersökningens analys. Det 

sistnämnda syftet är därmed riktat mot att synliggöra vilken tidigare forskning som 

kopplas till studien. 

För att uppfylla de inledande tre syftena med kapitlet, är det utformat enligt 

följande: Inledningsvis visas logiken bakom studiens utgångsperspektiv, vilket utgår 

från att myndigheter som förlitar sig på dokument likt Försvarsmaktens värdegrund, 

riskerar att deras medarbetare reducerar sina moraliska överväganden till att endast 

omfatta myndighetens interna regelverk.  Därefter fördjupas det postmoderna 

perspektivet, med ett fokus på att klarlägga språkets makt att avhumanisera människor.  

Kapitlet avslutas med att det postmoderna perspektivet kompletteras med en feministisk 

syn på våldsanvändning, och med det ytterligare alternativ på hur etik kan diskuteras 

kopplat till statens våld.  

Kapitlet i sin helhet utgör konceptuell grund för att kunna ge en logisk koppling 

mellan diskursanalysens genomförande, dess resultat och den efterföljande frågans 

diskussion. Då kapitlet i något stycke kan upplevas komplext att i sin helhet bibringa till 

undersökningens efterföljande del, genomförs här ett försök till förklaring av hur teorin 

operationaliseras till analytisk drivkraft. Till stöd för förklaringen används studiens 

forskningsfrågor, i syfte att visa hur teorin är tänkt att stödja i arbetet med att utreda 

dessa frågor. 

1. ”Hur ser diskursen för militär våldsanvändning ut?” Den postmoderna kritiken 

mot olika ontologier inom etik för våldsanvändning, ger stöd för att identifiera 

varför vissa subjekt skapas och förstärks inom diskursen, samt det ger även en 

möjlighet att förstå vilka ontologiska synsätt som trängs undan av diskursens 

formande. Även om den vetenskapsteori vilken framhålls i metodkapitlet utgör 
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grund för att sortera de språkliga utsagorna för normer och våldsanvändning i 

propositionerna, används den förståelse teorigrunden skapar till att i analysen 

precisera denna strukturering av diskursens innehåll. Följande exempel får 

illustrera det praktiska uttrycket för detta:    

Fortsatt omfattande militära och civila insatser från det internationella samfundets 
sida kommer därför att vara nödvändiga för att stödja framväxten av fungerande 
demokratiska strukturer och trygga utvecklingen mot fred och demokrati 
(Regeringens proposition, 2006/07:83: 15). 

 

Teorikapitlet nedan framhåller en teori vilken visar att staten skapar ontologiska 

självklarheter, genom att staten utnyttjar sin legitimitet för att förklara hur 

världen är beskaffad och därmed vilka handlingar som är normala (Butler, 2009: 

139). Utan denna typ av kunskap, hade ovanstående citat kunnat gå analytikern 

förbi. Detta eftersom texten i citatet visar hur staten uttrycker ett förhållande 

mellan Afghanistan och ”det internationella samfundet” (där svenska staten 

implicit är en del av detta samfund). Förhållandet mellan Afghanistan och 

Sverige är baserat på ett ansvar för utveckling av demokrati, där den militära 

våldsanvändningen blir en naturlig produkt i slutändan. Här ger den 

postmoderna kritiken mot andra ontologier en möjlighet att förstå ansvaret för 

demokratiutvecklingen konstaterat ovan, likt en produkt av en liberalistisk 

ontologi (Bauman, 2005: 57).  Våldet framställs därmed som en normal del av 

en demokratiutveckling. En sådan identifiering av diskursens konstruktion 

skapar utrymme att kritiskt diskutera våldsanvändningen med en vetenskaplig 

grund, och är därför intressant för undersökningens efterföljande frågor. 

 

2. ”Vilka normativa värden förstärks i en diskurs för militär våldsanvändning, och 

vilken etik får företräde på grund av denna förstärkning?”: I diskussionen nedan 

framgår att det postmoderna synsättet stödjer en analys av etik, genom att det 

visar problematiken med att det normativa politiska språket antingen knyter 

människor till oss (människor som är värda att skydda), eller skjuter förståelsen 

för människors mänsklighet åt sidan (människor avhumaniseras). Därmed bidrar 

teorin med att i empirin fånga upp utsagor vilka kategoriserar människor 

exempelvis likt fattiga, utsatta kvinnor eller talibaner. Teorin stödjer även 

analysen av dessa utsagor med att skapa en förståelse för att våldet rationaliseras 

genom att människor placeras i dessa kategorier (Butler, 2009: 37 f.).  
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Även om talibanregimens organiserade förtryck har upphört är situationen för de 
mänskliga rättigheterna fortsatt dålig i Afghanistan. Vissa bedömare gör gällande 
att brotten mot mänskliga rättigheter återigen ökar i landet. Särskilt utsatta är 
kvinnor och flickor (Regeringens proposition, 2003/04:71: 5). 
 

Citatet visar en kategorisering där subjekten ”kvinnor och flickor” normeras till 

att vara särskilt utsatta för brott. Människor av kvinnligt kön har förtryckts 

tidigare av en kategori, och nu fortsätter detta förtryck. Rationaliseringen av 

våldet (den militära insatsen) sker genom att dessa människor måste skyddas 

från förtryck, och av att mottagaren av våldet kategoriseras likt en förtryckare. 

Det här använder undersökningen när det står klart i analysen hur diskursen för 

våldsanvändning ser ut. Diskursen kan därmed studeras för att klargöra vilka 

normativa värden som skapar en särskild förståelse för dessa kategorier, samt 

vilken etik diskursen framhåller genom denna typ av kategorisering. Även 

diskursens återkommande användning av de normativa värden vilka kan 

hänföras till specifik ontologi för etiken, bidrar till att utveckla svaret på denna 

fråga. 

 

3. ”Hur kan Försvarsmaktens värdegrund utvecklas, med hjälp av en postmodern 

syn på den etik diskursen för våldsanvändning producerar?”: Här sammanförs 

de postmoderna teorierna om etik och våldsanvändning, genom att 

Försvarsmaktens värdegrund kopplas samman med den etik som diskursen för 

våldsanvändning framhåller. I denna sammankoppling påvisas att problematiken 

med värdegrunden likt moralkodex och problematiken med den etik diskursen 

framhåller, är likartad. Syftet med detta är att visa hur myndighetsetik och 

statens etik för våldsanvändning tillsammans är ensidigt normerande, och 

därmed i farlig avsaknad av kritiska förhållningssätt. De postmoderna teorierna i 

innevarande kapitel, används för att bryta denna ensidiga normering och för att 

föreslå hur en annorlunda utformad värdegrund skulle kunna begränsa risken för 

att myndighetens anställda endast fokuserar på arbetsrutiner och plikt i sin 

moral.  
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Postmodern etik:  

   Sociologen Zygmunt Bauman representerar ett vetenskapsparadigm vilket ligger i 

linje med studiens paradigm. Baumans sätt att röra sig mellan individen, statens 

institutioner och politiken samt effekter av globaliseringen, ger studien en möjlighet att 

kritiskt diskutera den rådande etiken för våldsanvändning, samt föreslå en utveckling av 

Försvarsmaktens värdegrund. Utöver detta har Bauman använts tidigare under 

utbildningen i ledarskap, vilket i någon mån bidragit till att denne är representerad här. 

 

Försvarsmaktens värdegrund, en moralkodex  

Vi kommer även att inse att alla socialt konstruerade ersättningar – såsom funktionella 
eller procedurmässiga ansvar – helt enkelt är svaga, otillförlitliga och moraliskt tvivelaktiga 
(om än instrumentellt effektiva) substitut. De avtrubbar snarare än förstärker det personliga 
ansvaret – moralens sista fäste och hopp (Bauman, 1995: 47). 

 

Bauman uttrycker i det inledande citatet att vi kommer inse att det procedurmässiga 

ansvaret dämpar det personliga ansvaret. Detta grundar han i att samhällets 

modernisering har lett till att individen fått mer och mer frihet, vilket har skapat en 

moralisk paradox: Den fria individen kan inte ur statens synvinkel få full frihet, på 

grund av risken för att denne inte väljer det ”goda” alternativen för sig själv, andra eller 

samhället. Paradoxens resulterar i att individen som inordnar sig i de sociala 

institutionerna, får moralen ersatt av samhällets lagar, och individens etik formas efter 

lagarnas mönster (Bauman, 2005: 40). Det individuella ansvaret blir då reducerat till att 

ta hänsyn till de socialt godtagna etik-rättsliga reglerna i samhället, vilket har resulterat i 

att människor utplånat andra (med samhällets goda minne) utan att kunna se sina 

handlingar ur andra moraliska perspektiv. Bauman menar att moral i det moderna 

samhället karakteriseras av att människor beteende skall regleras, och att människor 

skall leva efter en allomfattande moralkodex. Individen skall inte själv gå på någon 

slags moralisk intuition, eller förhandla fram en lokalt accepterad moralisk standard 

(Bauman, 2005: 46). Här ser undersökningen en koppling till hur Försvarsmaktens 

värdegrund är utformad (vilket nämnts i studiens inledning) genom att värdegrunden 

fokuserar på riktlinjer samt regler, vilka sammantaget ger en bild av en tvingande 

moralkodex innehållande ett procedurmässigt ansvar att rapportera brister (men inget 

annat). Postmodernismens etik innehåller inga universella normer och kritiserar tidigare 

moralfilosofer för deras misstro till individens moraliska förmåga. En misstro vilken 
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tycks grunda sig i ett tvivel på människans personliga förmåga att utan förutbestämda 

etiska regler, kunna agera moraliskt (Bauman, 2005: 70, 82, 90). 

Ovanstående innebär att det postmoderna synsättet på etik avslöjar (när det används 

vid analys av beslut och händelser i samhället) svårigheten att sammanföra 

maktunderstödd etik och individens komplicerade moraliska situation (komplicerad 

genom det svåra att i ett globalt perspektiv förutse effekterna av sina beslut) (Bauman, 

2005: 22 f.). Här kan detta exemplifieras med svårigheten att överföra värdegrundens 

budskap till ett stöd för en individ. En individ vilken står inför ett faktum av militär 

våldsanvändning.  

Alla som är verksamma i Försvarsmakten ska uppfylla kravet på att leva enligt 
värdegrunden såväl i som utanför tjänsten. Det innebär också att vissa beteenden inte 
accepteras, till exempel orimligt risktagande, diskriminering eller kränkning. Var och en 
måste ingripa mot missförhållanden. […] Värdegrunden ska, som stöd för vårt dagliga 
agerande, omsättas i anpassade etiska riktlinjer, handlingsregler och uppförandekoder 
(Code of Conduct) som tar hänsyn till det specifika uppdraget och lokala kulturella 
förhållanden (Försvarsmakten, 2009: 6 f.). 

 

Hur skall en soldat vilken står inför beslutet att riskera sitt liv i strid, kunna förhålla 

sig till den situationen genom att reflektera kring begrepp likt ”orimligt risktagande” 

och ”kränkning”? Soldaten kan mycket väl anses kränka en annans människas rätt till 

liv, genom det våld soldaten utför för att överleva. Soldaten kan mycket väl stå inför ett 

faktum att det egna livet riskeras i samband med våldsutövningen. Citatet visar vidare 

att myndigheten lägger sitt fokus på att individens moraliska beslutsutrymme, skall 

regleras med hjälp av regler och riktlinjer. Detta resulterar i en inramning för moralen 

att verka inom det procedurmässiga ansvaret, vilket Bauman menar dämpar utrymmet 

för att se moraliska problem utanför myndighetens interna verksamhet. Likt en 

motreaktion mot att det personliga ansvaret har avtrubbats genom funktioner likt de 

värdegrunden upprätthåller, återhumaniserar postmodernismen därmed moralen genom 

sitt fokus på individens eget ansvar (Bauman, 2005: 46 f.).    

Vidare visar postmoderna perspektiv samhällets ”falska anspråk” (Baumans direkta 

uttryck) på att vara moralens yttersta upphov, och vara det enda rättesnöret för vad som 

är rätt i samhället. Därmed visar det postmoderna perspektivet relativiteten 5  i det 

moderna samhällets etik och dess praktiska moral vilket samhället stödjer, genom att 

etiken och moralen uttrycks vara grundad i politiskt skapade ”universella” normer (vilka 

                                                           
5
 Användande av relativitet i moralfilosofiska sammanhang pekar på relativism: De ”sanningar” vilka 

uttrycks i samhället, är relativa, då dessa är beroende av samhällets individer och sällan är möjliga att 
utgöra ”sanningar” i ett annat samhälle (Sohlberg & Sohlberg, 2009: 35 f.). 
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ur det postmoderna perspektivet inte kan existera) (Bauman, 2005: 23).  Den 

postmoderna etiken är kritisk till idén att ett faktiskt (förutbestämt) moraliskt beteende 

bara kan genomdrivas med hjälp av ett koherent system av lagar (vilket kyrkan stod för 

i västvärlden innan sekulariseringen av samhället, och staten uppbär i det moderna 

samhället).  

Försvarsmakten värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och 
jämlikhet och främjar de demokratiska principerna samt de mänskliga rättigheterna 
(Försvarsmakten, 2009: 7).   

 

Värdegrunden hänvisar till liberalistiska normer likt de mänskliga rättigheterna, och 

sätter med dessa en grund för medarbetarnas etik. Det postmoderna perspektivet 

kritiserar ett sådant förhållningssätt inte bara på grund av att det minskar utrymmet för 

det personliga ansvaret. Den liberalistiska ontologin kritiseras inom Baumans 

postmodernism, genom att han ser internationella relationer som en produkt av ett 

system av (starka) stater vilka söker en universell moral (Bauman, 2005: 57). Kritiken 

tar sitt uttryck genom att det postmoderna perspektivet inte ser det stater kommer 

överens om likt en gemensam värdegrund. Överenskommelserna skapas genom 

förhandlingar, diplomati och avtal, vilket gör att det istället för gemensam värdegrund 

rör sig om minsta gemensamma nämnare mellan stater. Själva förhandlandet är ett 

tecken på att det inte existerar en universell moral (att det finns delade meningar) och att 

det är den rådande styrkan hos makten (kan vara en religion, staten eller 

sammanslutning av stater) att artikulera den ”vinnande värdegrunden”. Bauman 

kritiserar därmed nationalstaternas moraliska ambitioner genom sitt argument att dessa 

förminskar den enskilde individens utrymme att göra egna moraliska överväganden, 

samt att dessa övervägande görs inom ramen för en framförhandlad värdegrund 

(Bauman, 2005: 63). För studiens del ger ovan postmoderna perspektiv ett konceptuellt 

drivmedel till analysen av empirins producerade etik, genom att det problematiserar 

övertygelsen att politik regelstyrd av värderingar, med automatik skapar en legitimering 

på individnivå för den militära våldsanvändningen. Analysen kan därmed undersöka hur 

de liberalistiska värdena används i empirin, och ur denna användning skapa underlag för 

ett kritiskt förhållningssätt till att våld legitimiseras med dessa värden. Vidare ger ovan 

givna perspektiv en grund för att värdegrunden utgör en moralkodex, vilket 

underbygger studiens interna validitet (Bryman, 2002: 257).  
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Språkets makt att avhumanisera 

När Bauman diskuterar de moraliska effekterna av socialiseringen av samhället, gör 

han det med hjälp av rumsbegreppet. Det moraliska rummet (vilket tillsammans med det 

kognitiva och det estetiska rummet bildar den sociala verkligheten) konstrueras genom 

en ojämn fördelning av det upplevda och/eller åtagna ansvaret (Bauman, 2005: 182). 

Detta är avhängigt till att kunskap om objekt i sociala rum, skapar ett konceptuellt 

avstånd till dessa objekt (nära vid mycket kunskap, långt bort vid liten kunskap). 

Avstånden benämner Bauman förtrolighetspolen (objekt/människor vilka finns nära 

mig) och anonymitetspolen (objekt/människor jag anar finns, men vilka jag har mycket 

liten kunskap om) (Bauman, 2005: 184 f.). Människor i anonymitetspolen 

avhumaniseras genom att vi inte ”känner” dem, de är främlingar (Bauman, 2005:186). 

Det blir svårt att skapa en konsekvent regelstyrd social verklighet när vi förnimmer att 

det existerar människor vilka möjligen påverkas av våra moraliska normer (eller att vi 

påverkas av dem). Särskilt när ”främlingen” bryter anonymiteten (antingen fysiskt 

och/eller kognitivt) ställs vi inför att behöva värdera vår moral (Bauman, 2005: 189 f.). 

Detta kan exemplifieras genom att reflektera över vad som händer när vi får se bilder på 

soldater som torterar eller skändar andra människor i kontexten av en våldsanvändning. 

Här kommer ”främlingen” (kan både vara förövaren och offret, beroende på ontologisk 

utgångspunkt) in i vardagsrummet genom tv-rutan och bryter den anonymitet vilken 

våldshandlingen har kunnat utföras under, och skapar därmed ett incitament till att 

omvärdera våldsanvändningen. ”Främlingen” i undersökningens exempel utgörs därmed 

av ett subjekt vilket saknas inom diskursen för våldsanvändning, alternativt av ett 

subjekt vilket har kategoriserats som marginellt mänskligt, i enlighet med det Foucault 

menar utelämnas genom diskursens homogenitet (Foucault, 2002: 43). Enligt Bauman 

vill vi (samhället) undvika sådana ”intrång” från subjekt vilka vi inte har kunskap om, 

eftersom vi inte vet hur vi skall hantera dem (Bauman, 2005: 204). Detta gör vi genom 

att fördela potentiella subjekt för moraliska bedömningar, i kategorier som exempelvis 

brottslingar, fiender eller fientligt inställda raser (Bauman, 2005: 207). Därmed 

avhumaniseras människorna i dessa kategorier, vilket gör deras närvaro i det moraliska 

rummet ”osynlig”. Det kan tyckas omständligt (till och med irrelevant!) för 

undersökningen att borra i detta, men poängen med att analysera etik för 

våldsanvändning ur detta perspektiv, är att det synliggör effekter av avstånd och närhet, 

samt betydelsen av kunskap om andra subjekt/människor. Här blir dessa analytiska 
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”skikt” ett verktyg för studien när det gäller att utveckla en alternativ etik ur diskursen 

för våldsanvändning.  

Postmodern feministisk kritik:  

Teorikapitlet avslutas genom att ge utrymme för en fördjupning i det postmoderna 

perspektivet, vilket med sitt sätt att använda kritisk teori och postmoderna idéer kan 

komplettera den kritiska diskussionen med ett riktat perspektiv på etik och 

våldsanvändning. Komplementet består i att Butlers fokus på militärt våld, ger en 

närmare förståelse för hur statligt språk kategoriserar och rationaliserar genom sitt 

användande av normer i språket för våldsanvändning. Detta ger underlag för en närmare 

förståelse för vad diskursen för våldsanvändning skapar för etik (samt vilken etik den 

utelämnar), genom användande av ett normerande språk vilket skapar ett självklart 

förhållande till våldet.   

 

Normerande ontologi, en grund för avhumanisering  

Judith Butler visar i sin bok Krigets Ramar; När är livet sörjbart? (2009) att vissa 

människors liv inte är fattbara för oss, och därför inte heller föremål för den etik vi 

applicerar på de människor vi faktiskt uppfattar lever (Butler, 2009: 13). Hon inriktar 

sig på hur krig blir lättare att föra, med denna idé som fond (Butler, 2009: 14). Butler 

menar att vi i viss utsträckning skapar subjekt genom att normer kopplas till subjektet 

och att denna koppling återupprepas, tills vi får en bild av vad subjektet är (Butler, 

2009: 15). Om vi drar oss till minnes exemplet vilket citerades i metoddiskussionen, där 

subjektet Afghanistan kopplades samman med demokratisk utveckling, och föreställer 

oss att denna sammankoppling sker kontinuerligt i diskursens formering kring 

våldsanvändning, ser vi ett exempel på det Butler menar är att skapa en normativ 

förståelse kring ett subjekt: Afghanistan ses som ett land där en demokratisk utveckling 

faktiskt pågår.  

Butler anser att för att vi skall kunna erkänna ett liv, behöver vi kunna knyta 

subjektet liv till normativa värderingar. När vi gör det, skapar vi en ram där alla subjekt 

som kan hänföras till dessa normer, identifieras i form av liv. Detta exemplifierar hon 

med att hänvisa till de ständiga debatterna om livets början och livets slut, vilka implicit 

visar att uppfattningen om liv inte är en universell sanning (Butler, 2009: 17 f.). För 

undersökningens del ses detta likt en utveckling av det Bauman menar med 

förtrolighetspool och anonymitetspool. Utvecklingen ligger i att Butlers sätt att använda 
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sig av ”ramar” visar hur vi behöver ha stöd av normativa värden (inte bara kunskap, 

som Bauman framhåller) för att kunna uppfatta en människa som mänsklig. Exempelvis 

menar Butler att fattiga befolkningsgrupper enklare kan utsättas för militärt våld, 

eftersom deras levnadsbetingelser faller utanför det ramverk av levnadsbetingelser vi i 

västliga länder förknippar med ett normalt liv (Butler, 2009: 35). Detta gör att förlusten 

av liv hos de fattiga befolkningsgrupperna i förlängningen inte är lika sörjbara som 

förlust av liv i vårt eget samhälle.  Här tolkas detta genom att vårt sätt att förstå 

verkligheten i Afghanistan skapas i ett samspel mellan officiella utsagor om betingelser 

i landet, och vår förmåga att uppfatta landets invånare likt mänskliga. Inledningens 

exempel (inom ramen för forskningsfråga nr. 2) där ett försök till operationalisering av 

teorin görs, visar hur språket har makt att förminska mänskligheten hos de individer vi 

identifierar som talibaner, då dessa utmålas likt förtryckare av kvinnor. Frågan är väl 

berättigad att ställa: Hur skiljer det militära våldet på förtryckande talibaner, och fattiga 

män som tvingas till vapen för att få ihop till familjens levebröd? Ur studiens perspektiv 

är detta synnerligen svårt, och därmed kräver våldet en etik som kan hantera 

möjligheten att våldet drabbar en avhumaniserad kategori människor.  

Butler kritiserar även de maktgrupper vilka använder mångkulturalism i sin 

rationalisering av våld, då detta påvisar att vi från början kategoriserar subjekt olika. 

Detta sätt att kategorisera subjekt i olika formationer, används i politiken för att 

rationalisera krig, exempelvis genom att utnyttja könsminoriteter (Butler, 2009: 37 f.). 

Innebörden blir att subjekt inte bara bestäms av normer, utan även av användningen av 

klassificerande begrepp likt etnicitet, klass, ras, religion och sexualitet (Butler, 2009: 

129). Dessa kategorier förknippar olika egenskaper med subjekten och därmed 

förstärker en viss förståelse för subjekten inom diskursen. Här går det att återkoppla mot 

Bauman och dennes tankar kring hur vi genom användande av kategorier erkänner 

människor, eller avhumaniserar dem. Butler menar att användandet av kategorier och 

normer kopplade till subjekt, resulterar i statens skapande av det hon kallar ”ontologiska 

självklarheter”, genom att staten utnyttjar sin legitimitet och maktposition för att skapa 

en självklar bild av hur världen är beskaffad och vilka handlingar som är normala 

(Butler, 2009: 139). Detta behöver dock inte vara en uttänkt strategi, utan kan förklaras 

med att statens begär efter säkra bedömningar, skapar en rad utfästelser om hur saker 

och ting är beskaffade. Dessa utfästelser anses nödvändiga för att hålla fast vid 

existerande normer (Butler, 2009: 139). I studien ses detta som ett exempel på 

reproduktivitet i diskurser (jfr. Milliken), där ontologiska utsagor om sakers vardande 
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motiverar att de etiska värdena är rätt, vilket slutligen motiverar våldsanvändning. 

Undersökningen har valt att benämna förekomsten av detta fenomen i diskursen för 

våldsanvändning, för normerande ontologi för etiken. Butler exemplifierar detta genom 

hur ”sanningar” om motsättningar mellan minoritetsgruppers subjekt, driver en 

normativ bedömning av hur konflikten skall lösas (Butler, 2009: 139). Efter samma 

tema kritiserar Butler liberala tänkare inom etik, för att sätta agendan för hur man kan 

(bör) tänka moraliskt kring krig. Poängen med kritiken är att visa hur liberala forskare 

kan stödja en homogenitet inom diskursen för användande av våld, vilket är viktigt att ta 

med till analysen och den efterföljande diskussionen kring vilken etik som skapas inom 

diskursen. Butler insisterar på att en normativ undersökning (vilket detta är), måste anta 

en kritisk och jämförande form, för att inte i sig själv bidra till en oavsiktlig 

reproduktion av redan givna normativa föreställningar (Butler, 2009: 149). 

Butler är något mer nyanserad vad gäller användning av våld än vad som möjligen 

framgår här, exempelvis ser hon behovet av att kunna intervenera för att förhindra 

folkmord. Dock menar hon att stater vilka legitimerar sin våldshandling med att de tar 

ett globalt ansvar för demokrati, och därmed med våld inrättar demokratiska strukturer i 

annat land, riskerar att själva utgöra ett odemokratiskt instrument (påtvingande) (Butler, 

2009: 44). Kopplat till undersökningens tema våldsanvändning och etik, betyder detta 

att vi i västerländska liberala demokratier förstår orsaken till våld utefter de normer 

vilka förklarar varför våldet är nödvändigt. Det är med andra ord de normativa värdena 

vi förknippar med våldsanvändning, vilka skapar vårt erkännande av våldet. Detta är ett 

viktigt argument för undersökningen, då det ger en viss styrka till studiens valda 

forskningsdesign och därmed dess interna validitet.   

Butlers argument för att vi behöver ett ramverk av normer för att kunna erkänna (det 

vill säga identifiera) ett subjekt, har en stark koppling till undersökningens intresse i 

våldsanvändning. Detta genom att den kommande analysen både involverar Baumans 

och Butlers sätt att kritisera normers roll i en diskurs. Idén är (som tidigare nämnts) att 

undersöka hur det politiska språket kopplar normer till våld, vilka subjekt som erkänns 

utgöra liv samt hur diskursen kategoriserar subjekt för våldsanvändning. Detta leder till 

att studien kan visa vilken etik diskursen producerar, samt kritisera densamma.  
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4. Diskursanalys: Historien om Masar -e Sharifs belägring 

Hur ser diskursen för militär våldsanvändning ut? 

Inledning: 

 Följande kapitel presenterar resultatet av diskursanalysen. Analyserna av respektive 

proposition är sammanställt till ett militärt narrativ omfattande tre områden (per 

proposition), vilka kan sägas vara centrala vid planering inför militär våldsanvändning: 

Den operativa miljön, de centrala aktörerna samt gällande målsättningar 

(Försvarsmakten, 2011: 119). Syftet med dessa narrativ är att visa hur diskursen formas 

genom användande av ett ensidigt, okritiskt normativt språk, vilket producerar en 

särskild förståelse för subjekt inom diskursen för våldsanvändning. Annorlunda uttryckt 

kan denna förståelse sägas skapa det vi tar för givet om Afghanistan, de förutfattade 

meningarna eller vår förförståelse om landets strukturer likt demografi och politik.  

Tanken är, vilket visas i undersökningens teoridel, att denna förståelse är normerande 

för vilken etik vi anser vara den enda rätta för vår våldsanvändning i Afghanistan. 

Etiken styrs därmed av det vi uppfattar vara värt att skydda, vad vi uppfattar vara rätt 

och riktigt (vår värdegrund). Detta har i teorikapitlet sammanfattats till begreppet 

”normerande ontologi”. 

Resultatkapitlets användning av ett typiskt militärt narrativ syftar även till att 

klargöra övergången från politisk struktur på texten (propositionen) till en militär 

struktur. Detta möjliggör en tydligare, mer centrerad diskussion kring etik och 

våldsanvändning, då den militära strukturen är våldsförberedande i sin naturliga 

utformning genom att indelningen är hämtad från militära styrdokument för operativ 

planering. Därmed utgör strukturen en länk utvisande hur den politiska diskursen för 

våldsanvändning sammankopplas med den militära myndighetens utförande av våldet.  

En given kritik mot detta förfarande, kan sägas vara att en operativ planering inte 

hämtar sitt underlag ur en proposition, och att empirin därmed inte är relevant för att 

visa hur en etik produceras. Här är det undersökningens förhoppning att den tidigare 

metod- och teoridiskussionerna skall ha undanröjt tvivel på att politiska styrdokument 

påverkar hur våld utförs, och därmed är styrande för ”valet” av etik. Dock kan tilläggas 

att de politiska propositionerna inte uppstår utan en militär inblandning, vilket 

underbygger att den politiska texten inrymmer en militär uppfattning om verkligheten i 

Afghanistan (se exempelvis Regeringens proposition 2011/12:29: 4) 
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Beskrivningarna inom respektive område notsätts endast med parantes och 

sidnummer, då narrativen för respektive år 2003, 2006 och 2011 kommer ur tillhörande 

proposition, och en utskrivning av propositionsbenämningen skulle menligt försämra 

läsvärdheten i respektive narrativ. Studien vill klargöra för läsaren att varje 

sammanfattning där den normerande ontologin framförs, är tänkt att avspegla en militär 

stabs redogörelse för sin chef. Historien som berättas skall därmed ses i skenet av en 

situation där ett förband förbereder sig för en insats i Afghanistan. 

Kapitlet avslutas med att diskursens framhållna etik identifieras tillsammans med de 

genomgående normativa värdena i diskursen.  

Belägringens början: 

Belägringen av Masar -e Sharif börjar i vår historia med att regeringens proposition 

2003/04:71 antas av riksdagen. Sverige har tidigare deltagit med mindre enheter i Kabul 

och har nu (efter aktivt sökande på en lösning för att utvidga medverkan i Afghanistan) i 

och med ISAF kommande utvidgning i norra Afghanistan, hittat ett passande samarbete 

med NATO och Storbritannien (10).  

 

Operativ miljö 

Det afghanska samhället har präglats av flera års ockupation, inbördeskrig, 

talibanstyre och krig (4). Samhället kan beskrivas som sargat och i behov av 

återuppbyggnad (13). Det råder brist på samhällsservice, akut brist på fungerande 

offentliga institutioner samt brist på säkerhet (5, 6). Kriminaliteten är omfattande, 

framförallt vad gäller en växande produktion och handel med narkotika, där opium 

odlas i 28 av 32 provinser (6). Vidare ökar förekomsten av brott mot mänskliga 

rättigheter, där kvinnor och flickor är särskilt utsatta (5). Utöver detta finns det 

barnsoldater och milisförband i behov av avväpning (7, 9). Afghanistan har otillräckliga 

egna resurser för att upprätthålla säkerhet i samhället (14). Trots detta pågår en fortsatt 

fredlig utveckling, vilken dock är avgörande beroende av den internationella 

säkerhetsstyrkans närvaro (9). De senaste åren har dock säkerhetsläget i det afghanska 

samhället försämrats (10, 14). Trots det försämrade säkerhetsläget har Sverige bidragit 

med humanitära insatser, vägbyggen och minröjning (7). Ytterligare nämnvärt är att 

kopplingen mellan säkerhet och utveckling är påtaglig i Afghanistan, samt att landet 

riskerar att återgå till en farlig instabilitet eller öppen konflikt (14). 
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Politiskt har Afghanistan antagit en ny konstitution vilken föranleder en viktig 

utveckling mot demokrati och stabilitet (4, 5). Den afghanska regeringen har dock en 

bristande förmåga att nå ut med sitt inflytande i landets regioner (6). Vidare är landet 

politiskt instabilt och den demokratiska utvecklingen påverkas negativt av krigsherrars 

feodala inflytande (6). Utrymmet för dessa krigsherrar kommer minska med 

etableringen av regionala enheter för säkerhet och återuppbyggnad, vilket samtidigt 

kommer stärka den afghanska regeringens möjligheter att utöva sina befogenheter (6.) 

Trots den bristande politiska funktionaliteten existerar det afghanska myndigheter vilka 

arbetar med frågor relaterade till mänskliga rättigheter, rättsväsende, genderfrågor, 

humanitära- och återuppbyggande insatser, narkotikafrågor samt demobilisering (8). 

Dessa myndigheter behöver säkerhet för att utöva sitt inflytande, vilket den 

internationellt planerade utvidgningen utanför Kabul är tänkt att ge (9). Om landet 

skulle återgå till instabilitet eller öppen konflikt, ger det allvarliga konsekvenser för 

säkerheten i regionen och globalt (14). För att kunna vidmakthålla säkerhet inom 

överskådlig tid, krävs en närvaro av en internationell säkerhetsstyrka (14). 

Afghanistans demografi utgörs av enskilda afghaner samt kvinnor och flickor (5, 6). 

Utöver dessa kategorier återfinns den Pashtunska befolkningsgruppen, vilken är en 

grupp som känner sig förfördelad i det politiska livet och därmed utgör de en grogrund 

för spänningar och missnöje (5). Pashtunerna är en etnisk grupp vilken till antalet har 

flest medlemmar, och dessa medlemmar dominerar de södra och sydöstra delarna av 

landet (5). Panjshiri-tajikerna är en grupp vilken dominerat försvarsministeriet och 

andra viktiga delar av den afghanska maktapparaten (5) Detta motsätter sig Pashtunerna 

(5). Vidare demografiska noteringar visar att det har återvänt 3 miljoner afghaner från 

grannländerna Iran och Pakistan samt att det återfinns en motsvarande summa vilka 

ännu befinner sig i de nämnda länderna (5).  

 

De centrala aktörerna samt deras målsättningar  

Egna och allierade: Den internationella säkerhetsstyrkan Afghanistan (ISAF), har 

varit framgångsrika i Kabul och skall utvidga för att etablera en säkerhetshöjande 

närvaro på den afghanska landsbygden (8, 14). Syftet är att stödja den afghanska 

centralmaktens utökande av inflytande i regionerna (7, 12, 14). ISAF har i uppdrag att 

stödja skapandet av en nationell polis samt en nationell försvarsmakt, och skall genom 

en närvaro under överskådlig tid skapa långsiktig stabilitet och utveckling (9, 14).  ISAF 

genomför i dagsläget säkerhetshöjande insatser genom de fem regionala enheterna för 
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säkerhet och uppbyggnad (PRT) man ansvarar för, och kommer även ha framskjutna 

understödsbaser (9, 12). ISAF förbättrar säkerheten genom synlig närvaro och militär 

observatörsverksamhet (9). ISAF har folkrättsligt mandat för sin verksamhet i enlighet 

med FN-stadgans kapitel VII, och har en avgörande betydelse för den fredliga 

utvecklingen i Afghanistan (9, 12). ISAF samarbetar med United Nations Assistance 

Mission in Afghanistan, UNAMA och Operation Enduring Freedom, OEF (7, 8). 

OEF utgörs av en koalition, ledd av Förenta Staterna, och har en ökad 

säkerhetshöjande internationell närvaro i de afghanska regionerna (8). Deras 

målsättning är att öka säkerheten i Afghanistan, och det gör OEF genom att bekämpa al-

Qaida och talibanstyrkor (8). OEF är inbjudna av Afghanistans president och dess 

regering, samt agerar utifrån resolutioner antagna av FN:s säkerhetsråd (8). Det är 

Sveriges uppfattning att resolutionerna i sig själva inte utgör tillräcklig folkrättslig 

grund för deras närvaro i Afghanistan (8). OEF samarbetar med ISAF, bland annat 

genom avtalsreglerat flygunderstöd (8, 9). 

Det svenska säkerhetshöjande bidraget är efterfrågat av ISAF inför utvidgningen 

utanför Kabul, och kommer utgöra en viktig komponent för säkerhet och utveckling i 

Afghanistan (14). Bidraget bidrar till en enhet för stabilisering och återuppbyggnad i 

norra Afghanistan, och kommer ledas av Storbritannien (10). Bidraget är att betrakta likt 

en väpnad styrka, vilken består av militära observatörsteam (MOT) och 

stabs/underhållspersonal (10). MOT har till huvuduppgift att tillhandahålla en 

säkerhetshöjande närvaro och att samverka med lokala makthavare, samt kommer att 

stödja valprocessen i landet (11). Vidare består bidraget av delar av ett lufttransporterat 

snabbinsatskompani, vilket skall ingå i en framskjuten understödsbas (11). Denna del av 

bidraget skall kunna förstärka och undsätta andra enheter i regionen (11). Bidraget har 

folkrättsligt mandat och riksdagens medgivande, samt kan stå till förfogande över flera 

års tid (10, 12, 13). Dess sammansättning är dock beroende av tillgång och efterfrågan 

på styrkebidrag (12). Riskerna bedöms av Försvarsmakten vara låga till medelhöga, 

exempelvis är riskerna för att dras in i direkta stridigheter lägre, än att drabbas av våld 

med anknytning till narkotikahantering eller annan kriminalitet (11). Bidraget består av 

150 personer och bör etableras så snart som möjligt (12, 13, 14). Det svenska 

säkerhetshöjande bidraget är att betrakta som svensk trupp (och en väpnad styrka), samt 

ligger helt i linje med svenska civila- och humanitära insatser i Afghanistan (10, 11, 14). 

Motståndare: Motståndarna kan i huvudsak beskrivas som islamistiska, genom att de 

utgörs av kvarvarande talibanstyrkor, Hezb-e-Islami Gulbuddin samt al-Qaida (5). Av 
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dessa är de kvarvarande talibanstyrkorna att betrakta likt en rest av talibanregimens 

organiserade förtryck, och är därmed fientligt inställda till den nya regimen (5). 

Talibaner har utrymme på landsbygden, då relevant myndighetsnärvaro är bristfällig (6). 

Dessa grupper koncentrerar sina attacker mot civil FN-personal och mot representanter 

för olika hjälporganisationer (5). Utöver dessa islamistiska motståndare, har det rådande 

utrymmet på landsbygden gett möjligheter för krigsherrar med privatarméer att utöva ett 

feodalt inflytande, vilket hotar den enskilde afghanen (6). Dessa krigsherrar finansieras 

av den utbredda odlingen och handeln med opium (6).  

 

Stabens sammanfattning till förbandschefen (normerande ontologi för 

etiken): 

De afghanska samhällsstrukturerna påminner i mångt och mycket om de vi har i 

Sverige, då strukturerna innehåller samhällsservice, offentliga institutioner och säkerhet. 

Det pågår en demokratisk process, problemet är bara att den afghanska staten, till 

skillnad från svenska staten, är svag och otillräcklig. Dess bristande förmåga att hålla 

ordning på de etniska grupperna och kvarvarande talibaner, resulterar i att kvinnor och 

flickor, samt enskilda afghaner, utsätts för brott mot mänskliga rättigheter. Därför måste 

ISAF utöka sin närvaro ute på landsbygden, vilket kommer välkomnas av enskilda 

afghaner samt kvinnor och flickor. Motståndaren består av feodala krigsherrar med 

privatarméer och islamistiska grupper, dessa bekämpas dock av OEF och inte av oss. Vi 

skall tillsammans med ISAF höja säkerheten genom att vara på plats och visa oss, samt 

genom att prata med de lokala makthavarna. Staben har i det tillgängliga underlaget 

svårt att tydligt urskilja vilket det mest framträdande hotet är, där vi möjligen måste 

använda våld. Klart framgår att det är tämligen säkert i Afghanistan och att våld inte 

skall behöva nyttjas, då vi bara behöver etablera närvaro för att höja säkerheten, och vår 

verksamhet skall ligga helt i linje med de civila humanitära insatserna. Dock finns det 

risker att vi blir offer för andras våld, då kriminella kan se oss som ett hot. Vi har laglig 

rätt att vara i Afghanistan och i linje med det har det våld vi eventuellt behöver använda, 

reglerats i lagar och avtal. OEF använder mest våld just nu och det är stabens 

bedömning att det beror dels på att de är amerikaner och därmed tror att det är krig i 

Afghanistan, samt att de håller till i de områden där islamistiska grupperingar och 

krigsherrar odlar droger. Från svensk sida har vi en ambivalent hållning till OEF, då vi 

inte anser att deras lagliga rätt till våld i Afghanistan är så stabil som vår rätt, samtidigt 
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som vi har ett avtalsreglerat samarbete för att utnyttja OEF:s kapaciteter vid eventuell 

våldsanvändning.       

Belägringen trappas upp: 

Belägringen av Masar –e Sharif har pågått i 3 år och det svenska bidraget har 

utökats från 150 personer till 375 personer under den tiden (i enlighet med proposition 

2005/06:34). Nu är dock läget inte bättre än att regering och riksdag anser att det är dags 

att ytterligare tappa upp möjligheterna till våldsanvändning, varför proposition 

2006/07:83 antas av riksdagen.   

 

Utveckling av den operativa miljön 

Mycket har uppnåtts i det afghanska samhället sedan 2001 (5). Trots detta har 

säkerhetsläget försämrats ytterligare, bland annat genom en ökning av antalet 

självmordsattacker och en icke infriad förväntad nedgång i stridigheter under vintern (6, 

7). Till skillnad från 2003, råder det nu en väpnad konflikt i landet med 

regeringsfientliga grupperingar, vilka i stor utsträckning är förknippade med 

talibanrörelsen (6, 7). Konflikten eskalerar i landet och det förkommer mer intensiva 

utdragna regelrätta strider med den nu välorganiserade talibanrörelsen (7, 13). Landet är 

indelat i tre konfliktområden: I söder pågår den interna väpnade konflikten; De östra 

och västra delarna är karaktären på våldet hänfört till omfattande terrorism och 

oroligheter; De centrala och norra delarna är i ett tillstånd av postkonflikt (9). De 

senaste årens negativa utveckling som tidigare har lett till ett minskat förtroende för den 

afghanska regeringen och det internationella samfundet, har nu vänt till ett ökat 

förtroende bedömt beroende på en positiv utveckling i landet (7). Dock förekommer 

övergrepp på mänskliga rättigheter (MR), bland annat avrättningar, tortyr, 

människohandel, olaga frihetsberövande, stöld och trakasserier av kvinnor (6). Detta 

beror på att landet har en kultur av straffrihet, att man har bristande förmåga och vilja 

att göra något åt övergreppen, samt att den afghanska förvaltningen är svag på 

rättsområdet (6). Förhållanden förvärras av den bristande säkerheten (6). Övergrepp på 

MR utförs av lokala myndigheter och lokala maktspelare, av vilka de sistnämnda 

behöver tyglas (6). I det norra områdets relativa lugn återfinns problem med kriminalitet 

och maktkamper, i de södra delarna är säkerhetsläget sämre och försvårar därmed 

bekämpningen av kriminaliteten (8, 14). Afghanistan är ett av världens fattigaste länder 

på grund av oroligheter, politisk instabilitet och ett bristande rättsperspektiv, vilket 
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drabbar befolkningen särskilt hårt (10). Utvecklingen i landet har gått bakåt under 2006, 

och det underlättar inte att landets förvaltning har en allmänt bristande kapacitet och 

bristande mottagningsförmåga vad gäller bistånd (10). En förutsättning för fred är att 

afghanerna själva kan garantera säkerheten för landet befolkning, och för att utvecklas 

positivt borde befolkningen i de södra delarna av landet kunna se föredömen i 

befolkningen i de norra delarna där det lugnt men spänt (11, 13). En stabil 

säkerhetssituation är en förutsättning för verkningsfulla återuppbyggnadsinsatser (16). 

     Landvinningar på det politiska området är sköra då politiken i Afghanistan 

kännetecknas av att konstitutionen, vilken antogs 4 januari 2004, har ett inbyggt 

demokratiskt underskott (5, 6, 15). Detta innebär att enskilda makthavare har stor makt, 

vilket verkar menligt för lokala folkvalda församlingar och parlamentet (6). Ett 

kännetecken för demokratiskt underskott är genomförande av s.k. jirgor, då dessa består 

av byäldste och dylika lokala makthavare, och inte av folkvalda (6). Till detta hör att 

landet har en personbaserad tradition i politiken, en bristande ansvarskänning inom 

politiken och en svag samt osund samhällsstyrning (5, 6). Detta resulterar bland annat i 

att centralstyrningen brister och att presidentens tid åtgår till medling och utnämningar 

(5, 6). Vidare är parlamentet svagt, då det saknar idéburna grupperingar, och 

personbaserade allianser är i fokus (5). Trots detta har parlamentet överraskat positivt 

genom några kompetensfyllda utnämningar, och har därmed i viss mån medverkat till 

en professionalisering av byråkratin (5). Utöver detta råder det en brist på vilja att låta 

sig styras ute i landet (6). Trots ovan beskrivna brister, är det den afghanska regeringen 

som är huvudansvarig för utvecklingen i Afghanistan, med stöd av det internationella 

samfundet (5). Exempelvis behöver regeringen internationellt stöd för att kunna 

identifiera utvecklingsområden (5). 

Demografin har utvecklats sedan 2003. Nu kännetecknas demografin av att det finns 

afghanska medborgare, befolkning i det civila samhället, stambefolkning och 

lokalbefolkning samt fattiga (6, 7, 10, 12). Utöver detta finns det en talibanrörelse 

bestående av Taliban, vilken dock ej är att betrakta som en homogen grupp (7). 

Geografiskt är läget oförändrat sedan 2003.  

 

De centrala aktörerna samt deras målsättningar  

Egna och allierade: Den internationella säkerhetsstyrkan Afghanistan (ISAF) arbetar 

fortfarande säkerhetshöjande genom att den utgör närvaro, dock nu över hela 

Afghanistan (12). En utveckling sedan 2003 är att styrkan har reglerat sin 
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våldsanvändning genom att precisera användande av våld till insatsregler, och våld är 

nu inte begränsat till traditionellt självförsvar. Nu kan ISAF under vissa omständigheter 

tillgripa våld för att genomföra mandatet (12). ISAF har utvecklat sitt samarbete med 

OEF, och expanderar nu söderut för genomförande av stabiliserande insatser inom 

områden där väpnad konflikt pågår (13). I norr genomför ISAF konsoliderande insatser 

till skillnad från söder, då det är en annorlunda situation i norr (13). Verksamheten är 

fokuserad på att stödja insatser mot narkotikabekämpning, möjliggöra FN:s civila 

uppbyggnadsverksamhet, avväpna och demobilisera, samt att se till att den afghanska 

regeringen når ut med sitt inflytande (12). ISAF regleras av riktlinjer för trafficking och 

får ej utnyttja människor för sexuella ändamål eller bidra till människosmuggling (13). 

Bekämpningen av trafficking är en av de viktigaste stöduppgifterna för ISAF (13). ISAF 

har likt 2003 folkrättsligt mandat (12). 

OEF:s insatser är fokuserade på att bekämpa regeringsfientliga grupper och al-

Qaida, samt att samarbeta med ISAF (13). Det är en amerikanskledd koalition som är 

inbjuden av afghanska regeringen, vilket nu ger fullgod folkrättslig grund för deras 

verksamhet (13). FN välkomnar OEF:s insatser i Afghanistan (13). 

Det svenska bidraget till ISAF är en väpnad styrka bestående av högst 600 personer, 

och utgör ett förband för ledning och genomförande av verksamheten vid PRT Masar –e 

Sharif (PRT MeS) (14, 15). Uppgiften är att medverka till att det relativa lugnet 

bibehålls i regionen, och då denna uppgift är dimensionerande för förbandet skall det 

inte verka i andra delar av Afghanistan (14, 16). Trots att ledningsgruppen för PRT MeS 

har förstärkts med civila rådgivare, är bidraget inte längre att betrakta som helt i linje 

med de humanitära insatserna (vilket var fallet 2003) (14). Nu är styrkan del av en 

krishanteringsinsats där den genomför militära insatser, vilka skall förbättra säkerheten 

och bistå den afghanska regeringen i att nå ut i regionerna (14, 15, 16). 

Ledningsansvaret för PRT MeS stärker svensk trovärdighet som bidragsgivare till 

sådana insatser, samt ökar vår förmåga att samverka med NATO (16). I och med detta 

har Sverige ett ansvar att anpassa bidraget till de förmågor och resurser NATO behöver 

(16). Om bidraget måste förstärkas eller evakueras, är konsekvenserna svåra att förutse, 

men de ligger inom det ekonomiska och/eller det organisatoriska området (16). Bidraget 

är ett värdefullt stöd till ISAF och Afghanistan. Det verkar för en stabil 

säkerhetssituation och möjliggör: verkningsfulla återuppbyggnadsinsatser, minskat 

mänskligt lidande, hållbar ekonomisk och social utveckling (16, 17). Bidraget har 
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fortsatt folkrättslig grund och är en partner till afghanska myndigheter och 

internationella organisationer (14, 15).      

Motståndare: Motståndarna utgörs i huvudsak av lokala maktspelare och 

regeringsfientliga grupper, av vilka de sistnämnda i huvudsak utgörs av talibanrörelsen 

(7, 8). De lokala maktspelarna utför övergrepp på MR, och är beroende av produktionen 

och handeln med opium (6, 8). Talibanrörelsen har sedan ISAF utvidgning, trots sitt 

minskade handlingsrum på landsbygden, ökat sin rekrytering och blivit mer 

organiserade (7). Dock är det ingen homogen grupp, utan drivs av ideologiska motiv, 

klantvister med regeringsföreträdare och/eller rent av ekonomiska motiv (7). 

Sammantaget kan sägas att de är regeringsfientliga, vill säkerställa kontroll över 

narkotikahandeln och motsätter sig ISAF närvaro (7, 8, 13). Därför är de orsaken till 

den tilltagande konflikten i Afghanistan och ett hot mot stabilitet och demokrati (5, 8). 

Vissa av medlemmarna har som mål att upprätta en totalitär religiös stat (7). 

Motståndaren bränner skolor, utför självmordsattacker, utför väpnade attacker mot 

regeringsföreträdare och återuppbyggnadsverksamhet, genomför attacker med 

fjärrstyrda mineringar samt genomför väpnade strider i södra och östra Afghanistan (7, 

10, 13).  

 

Stabens sammanfattning till förbandschefen (normerande ontologi för 

etiken): 

Det afghanska samhället har utvecklats en negativ riktning sedan 2003, där 

personbaserad makt har lett till att afghanska staten genomför övergrepp på MR, och har 

med en felaktig syn på demokrati låtit stamliknande strukturer ta legitim plats före ett 

civiliserat demokratiskt samhälle. Överlag kännetecknas det afghanska styret av en 

ovilja att göra rätt, en ovilja att låta sig styras ute i regionerna samt en svag byråkratisk 

och demokratisk struktur. Här är det vår uppgift att stödja det internationella samfundet 

med att få ordning på demokratin i Afghanistan. De som inte är med på tåget mot 

demokrati, är de regeringsfientliga. Dessa är orsaken till att lokalbefolkningen lider och 

dessutom med sin ovilja att lära sig vad som är rätt för dem, en orsak till hela 

konflikten.  

I landet råder nu en väpnad konflikt, men vi kommer inte att bli inblandade i den då 

vi är hänvisade till det relativa lugnet i norra Afghanistan. Vi skall dock ha en mer aktiv 

närvaro än 2003, då vi nu skall genomföra militära insatser. Dessa är förvisso 

fortfarande inriktade på stöd, observatörsverksamhet och samverkan, men vi kan om vi 



Anders Malm 2012-03-26 Antal ord: 17 972 
HSU 10-12 

Sida 36 av 53 
 

behöver, använda regelstyrt våld mer än bara i självförsvar. De som kan bli måltavlor 

för detta våld, är vad staben bedömer troligen lokala maktspelare, då talibanrörelsen inte 

är särskilt aktiv i norra Afghanistan. Vilka dessa lokala maktspelare är, vad som 

kännetecknar dem, annat än att de utför brott mot MR, är i dagsläget oklart. De vi skall 

skydda är de fattiga i Afghanistan, samt kvinnor utsatta för trakasserier. Vi måste se till 

att den enskilde medborgaren i Afghanistan upplever tydliga förbättringar snabbt, 

annars så riskerar dessa att bli Taliban eller kriminella. Vi har fortfarande laglig rätt att 

vara i Afghanistan, och dessutom så ger vår verksamhet där en ökad trovärdighet för vår 

militära förmåga och vår förmåga att samverka med NATO. Ledningsuppdraget för 

PRT MeS ger oss ett ansvar att se till att det är ordning och reda på militära förmågor 

och resurser i området.  

Belägringen avslutas: 

Belägringen har nu pågått sedan sommaren 2004, och efter 7 år av idoga 

ansträngningar att erövra Masar –e Sharif, påbörjas en nedtrappning av den militära 

verksamheten genom antagandet av proposition 2011/12:29.  

 

Utveckling av den operativa miljön 

Den väpnade konflikten mellan Afghanistans regering (understödd av ISAF) och 

talibaner samt andra regeringsfientliga grupper pågår genom den utbredda 

våldsanvändningen i södra Afghanistan (7, 10). Genom att motståndsrörelsen har 

centrala områden både i norr och söder, är även norra Afghanistan påverkad av 

våldsanvändningen, men där är våldet av mindre ideologisk karaktär (10, 11). Det 

afghanska samhället kännetecknas av en undermålig och svår säkerhetsituation bland 

annat på grund av den pågående konflikten, vilken drabbar civilbefolkningen hårt (7, 

10). Det väpnade motståndet har sina orsaker i fattigdomen, arbetslösheten och den 

fysiska osäkerheten, bland annat motverkar arbetslösheten en effektiv reintegration av 

medlemmar av det väpnade motståndet (7, 10). Det är dock avgörande för Afghanistans 

utveckling att väpnade motståndsgrupper bekämpas (8). Konflikten är i högsta grad en 

regional angelägenhet och problemen är gränsöverskridande (7). Utöver konflikten finns 

andra problem i samhället. Sedan 2006 har den utbredda straffriheten gått från att vara 

ett kulturellt problem, till att nu vara en följd av att rättssystemet brister och är 

dysfunktionellt (7, 10). Våld och diskriminering av kvinnor är omfattande, och 

yttrandefriheten begränsas med censur, hot och trakasserier (7). Traditionell rättskipning 
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baserad på islam (sharia) har återupptagits i talibandominerade områden (7). Den 

omfattande korruptionen är ett mycket stort hinder för utveckling, och Afghanistan är 

världens 3:e mest korrumperade land (6). Befolkningen har lågt förtroende för offentliga 

institutioner, bland annat på grund av korruptionen, dock har allmänheten lämnat mer 

tips angående motståndaren vilket tyder på ett ökat förtroende för regeringen (6, 11). 

Vidare råder det en frånvaro av grundläggande samhällstjänster, en utomordentligt 

allvarlig situation för mänskliga rättigheter samt en humanitär situation där kvinnor och 

barn är mest utsatta (7, 12). Vissa förbättringar har dock uppnåtts sedan innan 2001, 

bland annat har fler tillgång till sjukvård, spädbarnsdödligheten har gått ned något och 

fler barn går i skolan, i synnerhet fler flickor (6, 7).  

Landet har gått in i en ny fas i samband med Kabulprocessen och transiteringen av 

landets säkerhet, utveckling och samhällsstyre till afghanskt ägarskap (5, 18, 28). Målet 

är att dessa funktioner skall vara överlämnat till 2014 (8). Den afghanska regeringen 

genomför ett omfattande arbetet för att genomföra transitonsprocessen och strävar efter 

ett stabilt samt säkert samhälle (8, 28). Dock försvåras denna process av regeringen 

bristande legitimitet och dess korruption, av att den politiska viljan att implementera 

bristfälliga lagar som skall bekämpa korruption är låg, samt att statsförvaltningen har 

bristande kapacitet och lider även den av omfattande korruption (5, 6, 10). Vidare har 

valet till parlamentets underhus och den efterföljande tillbakagången för Pashtunerna, 

resulterat i anklagelser om valfusk, långdragna förhandlingar samt avlägsnade av 

parlamentariker (5). Detta har i sin tur resulterat i att reform- och lagstiftningsarbete har 

avstannat under en period (5). Dock har parlamentet antagit flera lagar vilka 

diskriminerar kvinnor, till följd av att politiken nu innehåller mer religiösa och 

konservativa strömningar (7).  Grannländerna, speciellt Pakistan, har nu en avgörande 

betydelse för landet utveckling, då problemen i Afghanistan är av regional karaktär (5).   

Den senaste utvecklingen i demografin visar att landet har en folkgrupp benämnd 

Pashtun, vilken presidenten tillhör (5). Vidare har landet en civilbefolkning, en 

allmänhet, afghaner, internflyktingar, fattiga och medborgare samt talibaner (7, 11, 12, 

21). Utöver dessa kännetecknas demografin av att det finns utsatta kvinnor, flickor, barn 

och ungdomar (7, 12, 22, 23, 30). 

 

De centrala aktörerna samt deras målsättningar  

Egna och allierade: Den internationella säkerhetsstyrkan Afghanistan (ISAF) har nu 

ett uttalat säkerhetsansvar för Afghanistan, och genomför säkerhetshöjande insatser 
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tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna över hela landet (ANSF) (9, 15, 28). 

Detta nu uttalade säkerhetsansvar skall så snart som möjlighet överlämnas till ANSF, i 

enlighet med Kabulprocessen, och ISAF tar därefter en stödjande, utbildande och 

samverkande roll (9, 16, 17). Till skillnad från 2003 och 2006, drabbas nu ISAF av 

stupade och skadade, dock främst i de östra och södra delarna av landet (10). Nytt sedan 

2003 och 2006 är även att ISAF tillsammans med ANSF orsakar civila dödsfall: Under 

första halvåret av 2011 c:a 200 st. (vilket är en minskning sedan föregående period) 

(11). Vidare utsätts ISAF för kontinuerliga eldöverfall och attacker, även i norra 

Afghanistan, det svenska ledningsområdet inkluderat (10). ISAF har motsvarande 

mandat att använda våld som 2006, dock med tillägget att våldet nu måste stå i 

överensstämmande med de mänskliga rättigheterna och i tillämpliga fall med den 

internationella humanitära rätten (IHR) (15). Detta är dock reglerat i insatsregler (15). 

Vidare kan man nu omhänderta personer, men dessa kan bara överlämnas till afghanska 

myndigheter om full respekt för folkrätten (inklusive MR och IHR) föreligger (15). 

ISAF är en fredsfrämjande insats, har rådgivare i jämställdhetsfrågor och skall 

implementera FN:s resolution om kvinnor, fred och säkerhet i sina operationer (16).  

OEF är en amerikanskledd militär insats vilken har till huvuduppgift att stödja den 

afghanska regeringen att bekämpa al-Qaida och andra regeringsfientliga grupper (17). 

OEF storlek och roll i Afghanistan har gradvis minskat (17). 

Ny aktör jämfört med 2003 och 2006 är grannländerna, vilka har ett särskilt ansvar 

att stödja Afghanistan i säkerhetsarbetet (8). 

Vidare framträder Sverige som nation i högre grad likt en aktör nu, bland annat för 

att Sverige har en framträdande roll vad gäller biståndseffektivitet, jämställdhet, 

utbildning, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter (20). Vidare är Sverige en 

del av ett givarsamfund och verkar för jämställdhet, kvinnors, barns, och ungdomars 

rättigheter, samt för öppenhet och en starkare roll för det civila samhället (20, 21, 22, 

23). På grund av att Sverige åtagit sig detta ansvar utkräver Sverige ansvar av den 

afghanska statsmakten, särskilt vad gäller bekämpningen av korruption (30). Dock skall 

alla biståndsinsatser harmoniseras med Afghanistans egna system och insatserna skall 

präglas av känslighet för potentiella konflikter och ha en konfliktförebyggande natur 

(22, 23). 

ANSF är en aktör vilken ökat i antal och i förmåga till att genomföra operationer 

(11, 18). De har med bl. a. Sveriges hjälp blivit bättre, men har fortfarande betydande 

kvalitativa brister (11).  
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Det svenska militära bidraget till ISAF har fram tills nu ansvarat för säkerheten i 

fyra provinser och har dessutom utgjort stridande trupp (19, 24, 25, 28). Det har en 

bataljonsstruktur med reducerade kompanienheter och har under begränsade perioder 

tillförts manöverenheter (25). Bidraget skall successivt reduceras och förändras från 

stridande trupp till stödjande säkerhetsinsatser, vilka skall bistå ANSF med främst 

förmågestöd men även utbildningsstöd (19, 25, 28). ANSF skall nu ta över 

säkerhetsansvaret och den svenska styrkan skall bidra till att skapa säkerhet genom att 

inledningsvis bistå med förmågestöd, vilket sedan helt skall övergå till utbildningsstöd 

och mentorskap (20, 25, 26). Det svenska bidraget skall präglas av samverkan, samsyn, 

samordning och samstämmighet (20, 24) Den gradvisa bortkopplingen från den 

humanitära hjälpen är slutförd, genom att det nu är av central betydelse att det militära 

bidraget inte sammanblandas med biståndsinsatserna (20, 29). Huvuddelen av 

personalen kommer fortfarande under 2012 att vara engagerade i att konsolidera 

säkerhetssituationen i norra Afghanistan, det är dock fortfarande inte aktuellt att 

använda styrkan i andra delar av Afghanistan (26). Styrkan har en juridisk rådgivare och 

en rådgivare i jämställdhetsfrågor, samt är att betrakta som en del i Sveriges samlade 

bidrag till Afghanistan för demokratisk utveckling och fattigdomsbekämpning (21, 26).  

Motståndare: Motståndarna utgörs nu i huvudsak av talibaner och väpnade 

motståndsgrupper, vilka är utsatta för hårt tryck, med befälhavare och nätverk 

oskadliggjorda som följd av det hårda trycket (11). Dessa regeringsfientliga 

grupperingar har genom attentat och stridigheter medverkat till att c:a 1100 civila 

dödsfall, under det första halvåret under 2011, vilket är en ökning i förhållande till 

samma period förra året (11). De väpnade motståndsgrupperna verkar över 

gränsområdet till Pakistan, genomför koordinerade eldöverfall, angrepp med 

hemmagjorda sprängladdningar, självmordsattacker och uppseendeväckande attacker 

mot företrädare för den afghanska regeringen (10). Dessutom infiltrerar de ISAF och 

ANSF och attackerar dessa (10). Vissa av grupperna motiveras av narkotikahandeln, 

medan andra har en stark ideologisk koppling till talibanerna (10). Gemensamt för både 

talibaner och de väpnade motståndsgrupperna är att de har inflytande över 

civilbefolkningen och är beroende av stöd utifrån, samt att de taktikanpassar sig (10, 

12).   
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Stabens sammanfattning till förbandschefen (normerande ontologi för 

etiken): 

 Det är svårt för staben att sammanfatta det allmänna och politiska läget i 

Afghanistan, eftersom vi har svårt att få ihop en samstämmig bild av läget. Den 

politiska ledningen för landet tycks ha stora interna problem med korruption samt 

legitimitet, dessutom driver de igenom tvivelaktiga lagar som diskriminerar kvinnor och 

begränsar yttrandefriheten. Sammantaget bedöms läget vara sämre och långt från den 

bild vi hade av situationen 2003. Trots detta skall vi hjälpa dem att ta över ansvaret för 

säkerhet och styrning av landet, ett ansvar vi 2003 och 2006 uppfattade att de redan 

hade. I samband med vår urdragning har vi nu valt att förtydliga att problemen i 

Afghanistan är av mer regional karaktär, och därmed landets eget och grannländernas 

ansvar. Vidare är frågan om konfliktorsaken och motståndarna motsägelsefull, då 

orsakerna till det väpnade motståndet är fattigdom, arbetslöshet samt fysisk osäkerhet. 

Samtidigt är det av central betydelse att det väpnade motståndet bekämpas för att 

Afghanistan skall kunna utvecklas. Här kan staben tyvärr inte ge chefen en exakt bild av 

var det är tänkt att vi skall bidra. Sveriges insats har i sin helhet som ambition att 

motverka konfliktorsakerna, men det militära bidraget har fram till nu använts för att 

strida i Afghanistan, vilket i praktiken inneburit att vi dödat de fattiga som vi skulle 

hjälpa (fast först efter att de gått från kategorin ”de fattiga” till kategorin ”väpnad 

motståndsgrupp”).   

Vår stridande verksamhet skall avbrytas i Afghanistan och övergå till stöd, 

mentorskap och samverkan. Dessa sistnämnda uppgifter har varit centrala tidigare (2003 

och 2006) och inget i regeringens underlag före propositionen 2011 antyder att denna 

verksamhet har övergetts till förmån för regelrätta stridsuppgifter. Dock framgår det nu 

att vi nu skall avbryta striden och verksamheten skall lämnas över till ANSF. De 

afghanska säkerhetsstyrkorna har visserligen inte tillräckliga förmågor för att lösa 

uppgifterna men vi stödjer dem fram till 2014, vilket bedöms vara rimlig mängd tid för 

att de skall kunna bygga upp sina förmågor. Det är viktigt för chefen att känna till att 

vår verksamhet nu, till skillnad från 2003, absolut inte får sammanblandas med civila 

biståndsinsatser. Vad gäller användande av våld är det fokuserat på att utgöra 

förmågestöd till ANSF, så länge det är inom givna insatsregler.  Tillagt är nu att våldet 

skall inkludera hänsyn till MR och i tillämpliga fall den IHR.   
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Diskursens etik för våldsanvändning i Afghanistan 

Vilka normativa värden förstärks i en diskurs för militär våldsanvändning, och 

vilken etik får företräde på grund av denna förstärkning? 

 

Då propositionerna (2003, 2006, 2011) framhäver den folkrättsliga grunden likt 

legitimitet för den svenska våldsanvändningen, och hänvisar den folkrättsliga grunden 

till FN-systemets produktion av resolutioner, indikerar empirin att grunden för etiken 

ligger i den liberalistiska ontologin (Bauman, 1995: 55 ff.). Här är det därmed den 

svenska staten tillsammans med FN, som lägger grunden för vilken etik den militära 

våldsanvändningen skall ha, genom att rationalisera insatsen i Afghanistan utifrån 

internationell rätt. Etikens centrala värden framhävs vara proportionalitet, distinktion 

och icke-urskiljningslöst våldsanvändande genom denna rationalisering av våldet 

(Coker, 2008: xi). Detta märks tydligt i diskursen genom att den våldsanvändning som 

nämns, är avtalsreglerad och reglerad via insatsregler.  Därmed utgör de språkliga 

hänvisningarna till folkrätten den praxis staten producerar med diskursen, vilket innebär 

att våldet normeras till att vara legitimt i lagens mening. Dock tillkommer ytterligare 

styrningar till etiken, genom det normerande språk propositionen använder rörande hur 

miljön uppfattas i Afghanistan, vilka kategorier av människor som behöver säkerhet 

samt vilka som betraktas likt kriminella och farliga. Normeringen fokuserar på att det 

finns utsatta människor vilka berövats sina mänskliga rättigheter, samt att den afghanska 

statliga byråkratin och Afghanistans demokratisering behöver stödjas. Här är det den 

svenska insatsens roll att skydda arbetet inom dessa områden, vilket ger ytterligare 

underlag för ett liberal-demokratiskt perspektiv på etik genom att centrala normativa 

begrepp frihet, rättvisa, jämlikhet och solidaritet kan kopplas till verksamheten (Sjölin, 

2005: 26). Diskursen lyfter bort fokus på våld, till förmån för fokus på ett solidariskt 

ansvar att ställa upp för de utsatta i landet. Vidare ger diskursen en homogen bild av att 

motivera den militära närvaron med utsagor innehållande jämlikhet, demokrati, utsatta 

kvinnor och flickor, fattiga och så vidare. Dessa är normerande värden inom en 

liberaldemokratisk ontologi, och används för att motivera varför det är viktigt att 

säkerheten höjs genom att svensk militär trupp strider i Afghanistan (Butler, 2009: 138 

f.). Trots att våldsanvändningen inte nämns i någon större utsträckning, möjliggörs 

våldet genom att de normativa liberala värdena skapar en praxis (utöver den rättsliga 

praxisen) som gör det möjligt för oss att uppfatta det självklart att våld måste användas 

för att skydda och stödja människor i Afghanistan. 



Anders Malm 2012-03-26 Antal ord: 17 972 
HSU 10-12 

Sida 42 av 53 
 

Utöver detta ger staten sin syn på hur den svenska insatsen skall förstås, vilket 

likaledes påverkar hur insatsens våldsanvändning skall förstås. Sammantaget ger 

propositionen 2003 en bild av en svensk väpnad styrka vilken inte skall behöva använda 

våld, då insatsens verksamhet grundar sig på närvaro, samverkan och ligger i linje med 

civila humanitära insatser. Eftersom staten ger en bild av ett icke-användande av våld, 

ger detta även en implicit indikering till förbandet att de inte skall behöva göra det. 

Vapnen skall användas i de fall styrkan faller offer för kriminella. Denna förståelse 

förstärks med propositionen 2006, genom att propositionen framhåller en insatsmiljö för 

den svenska styrkan där det inte är en väpnad konflikt (norra Afghanistan är 

postkonfliktområde), samt genom att diskursen riktar den militära verksamheten mot 

samverkan, stöd och observation. Ytterligare förstärkning av diskursens avledning från 

det militära våldsanvändandet utförs genom att propositionen 2006 för in ytterligare ett 

pliktbaserat ansvar, där delsyfte med vår närvaro kopplas till en ökad svensk militär 

trovärdighet och samverkansförmåga med NATO. Här är det tydligt att det svenska 

bidraget är en del av ett maktperspektiv, där det är en ansvarsfråga att visa för andra 

nationer att Sverige har militär förmåga. Detta perspektiv försvinner sedan till 

propositionen 2011, vilket förefaller naturligt då utsagorna fokuserar på ett 

överlämnande av ansvar till ANSF. Trots att 2011 års proposition innehåller kraftigare 

dissonanser än de övriga (dissonanserna återkommer nedan) ger den ändå ett kraftfullt 

bidrag till att diskursen trycker undan en bild av militär våldsanvändning. Det sker 

genom att propositionen 2011 utgör en beskrivning av hur Sveriges militära bidrag skall 

minskas till förmån för Afghanistans egna säkerhetsstrukturer, vilket innebär att 

utsagorna fokuseras på det som skall ske efter att ANSF tar över säkerhetsansvaret.  

Detta innebär att den militära våldsanvändningen kan beskrivas likt förmågestödjande 

eller stödjande närvaro, vilket ligger i linje med hur tidigare propositioner (2003, 2006) 

uttrycker sig om våldet. 

Det som händer i diskursen är att den svenska insatsens verksamhet i Afghanistan 

rationaliseras och tolkas som något annat än ett uttryck för militär våldsanvändning. 

Därmed trycks en utpräglad etik för våldsanvändning undan, till förmån för ett kort 

konstaterande att det finns en laglig rätt till våldet enligt FN-stadgans kapitel VII. Med 

detta sagt, konstaterar studien att diskursen för våldsanvändning paradoxalt nog trycker 

undan möjligheterna för en utvecklad etik för våldsanvändning, då den ger en 

genomgripande homogen bild av att våld inte kommer att behöva användas. 
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Det förekommer dissonanser inom diskursen. 2003 visar propositionen att våld 

förekommer inom OEF:s verksamhet. Detta ger en motstående bild av den svenska 

insatsens verksamhet, eftersom OEF och ISAF har/kommer att samarbeta i Afghanistan. 

Samarbetet benämns avtalsreglerat, vilket dämpar behovet av att etiken diskuteras på en 

djupare nivå (Bauman, 1995: 40). Propositionen 2006 för in en mer framträdande syn på 

att våld förekommer, genom att beskriva miljön med utsagor likt ”väpnad konflikt”, 

”militära insatser”, ”regelrätta stridigheter”. Detta ger förvisso en grund till att motverka 

osynliggörandet av det militära våldet, dock utgör detta fortfarande mindre dissonanser 

då diskursen utförligt framhäver att det svenska bidraget inte är en del av dessa 

kontexter. Propositionen 2011 framhäver kraftigare dissonanser vilka motverkar att 

bilden av den militära våldsanvändningen förminskas. Dessa dissonanser består i att nu 

återfinns siffror på antal civila dödsoffer, uppdelat på både ISAF och motståndarna, 

samt att det svenska militära bidraget uttrycks skall gå från stridande verksamhet till 

stödjande verksamhet i och med ANSF övertagande av säkerhetsansvaret.       
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5. Etikutveckling 

Hur kan Försvarsmaktens värdegrund utvecklas, med hjälp av en postmodern syn 

på den etik diskursen för våldsanvändning producerar? 

Inledning: 

Följande kapitel inleds med att kort sammanfatta resultatet från föregående del i 

undersökningen, i syfte att klarlägga de centrala slutsatserna från analysarbetet samt 

slutsatserna från arbetet med att identifiera den etik diskursen framhåller. Kapitlet tar 

sedan med sig dessa slutsatser in i den efterföljande delen, där återkoppling mot 

studiens övergripande problem samt syfte genomförs. Den bärande idén är att 

slutsatserna används för att stödja en kritisk diskussion rörande en utveckling av 

Försvarsmaktens värdegrund, samt diskussionen kring vilka effekter den rådande etiken 

har på det militära ledarskapet. Kapitlet avslutats med ett avsnitt där studiens 

forskningsdesign kritiseras och fortsatt forskning föreslås, samt med en personlig 

reflektion.  

Sammanfattning av våldsanvändningen i Afghanistan: Diskursens normerande 
ontologi och producerade etik. 

Liberala normer reproduceras i utsagor om Afghanistan, och våldet blir en 

självklar produkt inom demokratiutvecklingen: Diskursen för våldsanvändning i 

Afghanistan använder en normerande ontologi vilken fokuserar på liberalistiska 

normativa värden. Den normerande ontologin tar sitt uttryck i att förståelsen för 

subjektet Afghanistan skapas genom användande av utsagor vilka framhäver landets 

demokratiska utveckling, landets behov av stöd för att kvinnor, flickor och barn skall få 

sina mänskliga rättigheter samt landets behov av att resa sig ur ett klansamhälle för att 

kunna gå in i ett modernt samhälle. Våldsanvändningen motiveras med att det är 

självklart att Afghanistan skall förstås likt ett subjekt där ovanstående är den rådande 

”sanningen”, vilket innebär att det även är självklart att det är de liberala värderingarna 

som lägger grunden för etiken. När denna etik undersöks står det klart att 

våldsanvändningen skall förstås ur ett reglerat perspektiv, där insatsregler, mänskliga 

rättigheter och i viss mån internationell humanitär rätt står för denna reglering.  

Förståelsen för att våld används trycks undan: Dock innebär diskursens produktion 

även att diskursen producerar en självklar bild av verksamheten på plats. Denna 

självklara bild ger en förståelse av insatsverksamheten likt stödjande, samverkande och 

närvarobaserad, vilket innebär att förståelsen för en utbredd våldsanvändning trycks 
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undan. Därmed ger diskursen lite utrymme för att någon etik för våldsanvändning kan 

framhållas och diskuteras (utöver hänvisningar till FN-mandat), då våldet de facto inte 

kommer utnyttjas.   

Liberala normer och Moralkodexens problematik 

Den etik för våldsanvändning diskursen framhåller, har tidigare konstaterats ligga i 

den liberalistiska traditionen. Detta innebär att etiken innehåller arv från en historisk 

kontext av konventionella krig, en kontext där behovet av reglering av våldet 

framhävdes av praktiska skäl (Coker, 2008: 18 ff.). Denna reglering ligger till grund för 

dagens internationella humanitära rätt (även kallat krigets lagar), vilken tillämpas 

företrädesvis i krig (Försvarsmakten, 2011: 75). Eftersom de insatser Försvarsmakten 

gör ofta karakteriseras likt fredsfrämjande insatser, råder osäkerhet kring huruvida 

krigets lagar är tillämpbara i insatsverksamheten (Regeringens Proposition 2011/12:29: 

16). Osäkerheten bidrar till att insatsregler skapas, och dessa skall begränsa den militära 

våldsanvändningen (Försvarsmakten, 2011: 76). Dock motiveras begränsningen med att 

våldet inte skall utnyttjas kontraproduktivt kopplat till politiska och strategiska 

målsättningar med den militära insatsen (Försvarsmakten, 2011: 76). Här återfinns den 

logiska kopplingen mellan moralkodexens problematik och ett okritiskt användande av 

liberala normer, i den invaggande moraliska trygghet Försvarsmaktens institutionellt 

reglerande värdegrund ger. Kopplingen synliggörs i Försvarsmaktens militärstrategiska 

doktrin, vilken uttrycker att våldsanvändningen begränsas i huvudsakligt syfte att uppnå 

myndighetens givna mål. Detta innebär att undersökningen tolkar det instrumentella 

uttrycket för reglering av våld i militärstrategisk doktrin, likt en produkt av en 

myndighet som via en normerande värdegrund fokuserad på plikt, uppfyllande av mål 

och regler. Den etiska hänsynen till det mänskliga livets värde, reduceras därmed till en 

regelstyrd funktion vilken syftar till att uppnå myndighetens mål. Vad händer då om 

myndigheten får mål från en långsamt radikaliserad politisk ledning? Mål vilka innebär 

att människor förpassas till objekt inom kategorier, och kategoriseras likt icke 

önskvärda. Här menas att det är av vikt att etiken för våldsanvändning synliggörs på ett 

sätt vilket bryter de invanda principerna givna av både värdegrunden, och de principer 

vilka diskursen för våldsanvändning framhåller. Annars föreligger en myndighetsetik 

vilken innehåller en av det moderna samhällets funktioner för att förinta människor. Ett 

motargument mot detta är att insatsen i Afghanistan har målsättningar vilka känns 

naturligt ”goda”, då målsättningarna fokuserar på att stödja behövande människor. 
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Precis av den anledningen ligger utmaningen i att kunna lyfta sig ur diskursens grepp, 

och kritiskt fråga sig om det verkligen är självklart att Afghanistan bör bli ett 

demokratiskt samhälle med hjälp av våld? Om våldet då ses naturligt för 

demokratiutvecklingen i Afghanistan, varför trycks förståelsen för våldsanvändningen 

undan? Detta är kritiska metafrågor som studien menar är av central vikt att de 

diskuteras inom myndigheten, då en sådan diskussion kan ge en konceptuell grund för 

att förstå insatser i krigszoner för vad de faktiskt är. Vidare öppnar sådana frågor för 

problematiserande av att människor som utför våldet, själva kan anse att den 

internationella rätt insatsen baseras på, inte är en legitim bas för våldet. Detta dels på 

grund av att det teoretiska förhållningssätt den postmoderna etiken framhåller vad gäller 

dessa lagars framväxt (genom förhandlingar). Sådana osäkerheter bör analyseras och 

diskuteras i god tid och i en lugn miljö, och inte aktualiseras först i genomförandet av en 

insats. Diskussionen är dock svår att genomföra utan en värdegrund med ett kritiskt 

förhållningssätt som stöd, och diskussionen utmanar dessutom det militära ledarskapet. 

 

Skapa förståelse för våldets etik: En moralisk ansträngning för det militära 
ledarskapet 

Synliggörandet av ovan nämnda risker med värdegrunden kan inte endast uppfyllas 

genom att moralkodexen omarbetas till att innehålla ett självkritiskt förhållningssätt. 

Dock kan en sådan omarbetning underlätta för myndighetens medarbetare att bryta sig 

loss från en given självklar förståelse för motiv och legitimitet hos Försvarsmaktens 

verksamhet. Detta är kopplat till den postmoderna viljan att återhumanisera moralen 

genom att individen själv skapar sina moraliska ramar. Det okritiska förhållningssättet 

är problematiskt ur ledarskapssynpunkt, eftersom en brist på återkommande diskussion 

och prövning av etiken kan skapa en officer eller soldat med en värdegrund vilken 

prövas först när denne står inför faktum att använda våld. Våldets effekter kan därmed 

få myndighetens medarbetare att först i insatsverksamheten omvärdera sina moraliska 

överväganden, vilket kan skapa osäkerhet i förbandet och därmed få konsekvenser för 

verksamhetens genomförande. Eftersom diskursen trycker undan en förståelse för 

våldsanvändning, är det därmed av vikt att ledarskapet innehåller funktioner för att 

synliggöra våldet. 

Insatsregler kan bara i någon mån vara ett stöd för ledarskapet i att skapa förståelse 

för våldets etik, då dessa regler utgår från att människor har placerats in i ”rätt” kategori 

på goda grunder. Tvivel på vad det är som gör motståndaren till en motståndare kan inte 
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undanröjas med hjälp av regler. Även här påverkas det militära ledarskapet genom en 

avsaknad av förståelse för vikten av kritiska funktioner inom den militära etiken. 

Påverkan på ledarskapet kan ta sitt uttryck genom att militära chefer har svårt att 

förklara för officerare och soldater på vilka grunder det militära våldet är legitimt och 

etiskt rätt. Endast hänvisningar till lagar och regler är otillräckliga, då det riskerar att 

avtrubba det enskilda ansvaret för våldet. Militära chefer behöver kunskap om och 

insikt i risker med en etik vilken fokuserar på procedurmässigt ansvar, eftersom insikten 

möjliggör att chefer kan identifiera och motverka moraliska tvivelaktigheter i 

myndighetens verksamhet. Detta kräver dock en förmåga att se utanför de givna 

ramarna för verkligheten. Denna förmåga kan skapas genom att utbilda i de 

postmoderna synsätten på etik och på språkets makt att avhumanisera människor. I syfte 

att konkret visa hur en sådan förmåga både behövs och kan skapas genom det 

postmoderna synsättet, exemplifieras här en problematisering av språkets makt att 

avhumanisera människor.    

 

Normerande ontologi och avhumanisering  

Erik: - Jag skall inte hålla på och blanda in liksom för mycket personliga känslor i vad jag 
håller på med på mitt jobb, speciellt inte när det handlar om, och faktiskt som man säger mer 
brukligt på ren bondsvenska, ta livet av folk. Det har jag inte lust med. För det gör inte jag. 
Jag tar inte livet av folk. Jag löser min uppgift och det kan innebära att jag nedkämpar eller 
bekämpar motståndaren. (transkriberat ur SVT dokumentär Krig för Fred, 2011: avsnitt 1, 
22 – 22.33 min). 

 

Erik uttrycker hur han hanterar det moraliska rummet i Afghanistan. Han skapar en 

ontologi där hans värld består av att lösa uppgifter, inte av att döda människor. Vidare 

kategoriserar Erik människor han dödar till motståndare, vilket underlättar för honom att 

avhumanisera dessa och därmed ta livet av dem. En värdegrund som uttrycker vikten av 

människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, ger inte mycket stöd för Erik och 

hans kollegor att bearbeta effekterna av denna rationalisering inom det moraliska 

rummet. Erik befinner sig i den verklighet diskursen ger uttryck för, men diskursen ger 

inte heller något stöd för att bryta bilden av avhumanisering. Diskursens 

våldsanvändning är i huvudsak riktad mot kriminella (prop 2003), lokala maktspelare 

(prop 2006) samt väpnade motståndsgrupper (prop 2011). Benämningarna varierar över 

tiden och det förekommer hänvisningar till talibanrörelsen, men ovanstående är de 

genomgående sätten att karakterisera mottagarsidan av våldet. Gemensamt för samtliga 

tre propositioner är att de ger lite information om dessa grupper av människor. De ges 
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lite utrymme både vad gäller mängden text där de berörs, men även lite utrymme vad 

gäller försök till att utveckla en förståelse för dem. Diskursen innehåller en obalans 

mellan å ena sidan mängden information i form av normerande värden för ett 

demokratiskt Afghanistan, och å andra sidan mängden normerande värden för de vilka 

kan utsättas för vårt våld. Människor vilka är i vägen för Afghanistans 

demokratiutveckling får därmed lite utrymme att synas i diskursen, vilket tillsammans 

med hur målgrupperna för våldsanvändningen kategoriseras, skapar en anonymitetspool 

där dessa människor placeras. I och med detta möjliggör diskursen för våldsanvändning 

att dessa människor berövas en del av sin mänsklighet, de avhumaniseras genom att vi 

inte ser att de existerar likt människor, utan utgör istället objekt inom kategorier. Denna 

avhumanisering påverkar våldsanvändningen genom att den underlättar för soldater och 

officerare att utföra våldet, då de inte behöver föreställa sig mottagaren för våldet likt en 

människa. En möjligen något långt dragen slutsats är att de mänskliga rättigheterna i 

och med denna avhumanisering, inte kan appliceras när det gäller den militära 

våldsanvändningen mot människor placerade inom kategorierna givna ovan (mänskliga 

rättigheter gäller ju bara för människor). Mer rimligt ur studiens perspektiv, är att de 

mänskliga rättigheterna får en särskild karaktär för dessa avhumaniserade människor. 

En karaktär där rätten till liv inte är solid. 

Här finns ytterligare ett behov av att återknyta till undersökningens inledning, 

specifikt till Nietzsche och dennes hänvisning till en moralisk ansträngning att se 

utanför de givna bilderna av verkligheten. Det är inte lätt att erkänna full mänsklighet 

till en människa som utför våldshandlingar mot andra, vilket medlemmarna i de 

väpnade motståndsgrupperna faktiskt gör. Svårigheten ligger även i att motivera 

soldater och officerare att faktiskt använda dödligt våld, ett våld vilket medför att de 

själva mister något av sin mänsklighet. Detta kan visas genom att våra soldater och 

officerare kategoriseras av de väpnade grupperna likt otrogna utlänningar, vilket innebär 

att de är utsatta för samma typ av avhumanisering (Huor, 2010: 163). Det är här Butler 

menar att kriget blir ur ett perspektiv lättare att föra, eftersom de människor vi dödar i 

krig, inte är sörjbara i den mening människor är sörjbara i vårt eget samhälle. Dessa 

svårigheter underlättas inte av Försvarsmaktens värdegrund, då denna inte lyfter fram 

den effekt vår förståelse för insatsmiljön och aktörer kan få för effekter på våra 

moraliska överväganden.  Därför behöver Försvarsmakten en utvecklad etik för 

våldsanvändning. 
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Reflektion, reflexivitet och kritik  

 

Övergripande kritik 

Det handlar därmed (med ovanstående resonemang i minnet) till del om att utforma 

en värdegrund till att innehålla ett självkritiskt förhållningssätt. Dock problematiserar 

det postmoderna perspektivet förekomsten av en moralkodex i samhället, då en sådan 

undantar den enskilde individen ansvaret för moraliska bedömningar. Det är naturligtvis 

vid en första anblick paradoxalt att med denna utgångspunkt försöka utveckla en sådan 

moralkodex (exempelvis värdegrunden), då den enda utvecklingen tillgänglig ur det 

postmoderna perspektivet, logiskt sett borde vara att värdegrunden tas bort. Studien 

syftar ändock till att medge en utveckling av värdegrunden, då det postmoderna 

perspektivet används för att problematisera det självklara uttrycket värdegrunden utgör 

för en institutionellt gemensam moral inom Försvarsmakten. Utvecklingen ligger 

därmed i att genom diskussion synliggöra hur värdegrunden är ett myndighetsuttryck 

för etik, och därmed inte heltäckande för det behov verksamheten har av att analysera, 

diskutera och förstå de moraliska utmaningar den enskilde soldaten och officeren ställs 

inför vid våldsanvändning. En kritiker av undersökningens syfte och problem kan hävda 

att detta är självklart, värdegrunden är inte utformad för att hantera alla situationer och 

kommer ej heller att så bli. Detta är dock en missledande kritik, eftersom själva 

förekomsten av värdegrunden bidrar till en dämpning av att våldsanvändningen 

diskuteras. Här är lämpligt att återknyta till undersökningens inledning, där Bauman 

används för att påvisa hur en uttryckt etik för en myndighet, genom sin förekomst och 

sitt uttryck av pliktbaserad etik, förminskar det personliga ansvaret och utrymmet att se 

effekterna av myndighetens verksamhet. Med fokus på denna typ av moraliska 

övervägande, möjliggörs endast en etik vilken fokuserar internt inom myndigheten (ett 

procedurmässigt ansvar), och därmed inte problematiserar det myndigheten faktiskt 

producerar, vilket i Försvarsmaktens fall är möjligheten till att utföra våld.  

Genom att synliggöra denna risk med värdegrunden som moralkodex, kan 

värdegrunden utvecklas till att möjliggöra ett utrymme för en kritisk granskning av den 

våldsanvändning Försvarsmakten producerar. Richard A. Gabriel, professor i historia 

och pensionerad officer i den amerikanska armén, styrker studiens problematiserande av 

värdegrunden likt en moralkodex: 

Prudential judgments must always be preceded by a general sense of ethical awareness 
that conditions the soldier to be sensitive to ethical issues. It is here that the danger of 
excessive legalism and apodictic codes presents a danger to the soldier´s ability to act 



Anders Malm 2012-03-26 Antal ord: 17 972 
HSU 10-12 

Sida 50 av 53 
 

properly. […] the soldier becomes predisposed to limit his or her ethical awareness only to 
the terms addressed in the code or set of laws. (Gabriel, 2007: 57, författarens markering, 
kursiverat i original) 

 

Kritik mot studiens forskningsdesign  

Studiens vetenskapsteoretiska ansatts utgår från att vi förstår och tolkar verkligheten 

i Afghanistan utifrån text och tal, samt att propositionerna är representativa för denna 

syn på verkligheten. Här finns det utrymme för kritik, då en försvarsmaktsanställd som 

arbetar i Afghanistan faktiskt har möjlighet att på plats basera sin uppfattning om 

verkligheten där. I och med detta skulle de effekter studien hävdar att den normerande 

ontologin ger på val av etik, kunna ifrågasättas. Denna kritik är i viss mån berättigad då 

officerare och soldater i Afghanistan kan skapa egna etiska förhållningssätt till den 

våldsanvändning de utför. Dock görs detta inom ramen för den övergripande regelstyrda 

etik vilken gäller som legitimitet för våldet, vilket kan innebära att en begränsning läggs 

på deras utrymme för att ta det personliga ansvar deras handlingar faktisk kräver.    

Valet av postmodern etik som teoretisk grund för utveckling av Försvarsmaktens 

värdegrund kan även det kritiseras. Det finns forskare inom den liberalistiska ontologin 

för etik och våldsanvändning (exempelvis Christopher Coker som är kritiker inom 

ontologin, eller Michael Walzer som är en central forskare på krigens legitimitet) vars 

forskning skulle kunna användas för att utveckla värdegrunden. Dock har det 

genomgående varit studiens ambition att vidmakthålla en genomgripande kritisk 

hållning till den redan befintliga liberalistiska hållning värdegrunden har. Kritiken syftat 

till att vända på givna, självklara förhållningssätt på våldsanvändning, och detta hade 

inte varit lika fruktsamt med en användning av den liberalistiska ontologin.  

 

Reflexivitet, reflektion och vidare forskning 

Min egen roll och förförståelse är central vad gäller reflexiviteten inom studien (då 

det är en postmodern sådan) (Bryman, 2002: 435). Här vill jag tydliggöra att jag är 

officer med relativt lång erfarenhet av Försvarsmaktens nationella och internationella 

verksamhet, vilket innebär att inledningens något högtravande ”moraliska ansträngning” 

att se utanför en given verklighet, har varit just det, ansträngande. Utmaningen har legat 

i att kunna problematisera liberalistiska grunder för verksamheten, eftersom dessa 

grunder genomsyrar Försvarsmaktens verksamhet. Dock finns en fördel med att vara så 

att säga inne i systemet, då jag kan koppla de postmoderna teorierna till ett behov av 

utveckling inom det militära ledarskapet. Slutligen bör nämnas att jag inte varit i 
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Afghanistan, utan tjänstgjort under NATO i annan insats. Dock har jag många kollegor i 

min närhet som delat med sig av sina erfarenheter från Afghanistan. Deras erfarenheter 

har jag sett som en fördel genom att de har underlättat för mig att lyfta mig ur diskursen 

normativa grepp om hur verkligheten är beskaffad i Afghanistan. 

Ur mitt perspektiv är värdegrunden i själva verket ett utryck för en normerande 

ontologi i sig självt, där förståelsen för användande av våld förminskas precis som i 

diskursen för våldsanvändning i Afghanistan. Här finns vidare forskning att göra, vilken 

skulle kunna ge mer belägg för detta. Exempelvis kan en studie av hur vårt arv av 

nationellt försvar påverkar förståelsen för Försvarsmaktens våldsanvändning, möjligen 

ge ytterligare kopplingar till värdegrundens avsaknad av uttryck för våld. Detta för att 

det nationella försvaret, även om det var inriktat på konventionell krigföring, gav 

uttryck för en avskräckande funktion där målet var att våldet aldrig skulle behöva 

användas. Vidare skulle en undersökning vilken inkluderar intervjuer av soldater och 

officerare som varit i strid, kunna ge mer underlag för att problematisera bilden av en 

värdegrund vilken inte ger uttryck för våldsanvändning. 

Slutligen vill jag nämna att uppsatsens titel är inspirerad av Jose Saramagos 

skönlitterära verk, Historien om Lissabons Belägring (1989). Verket har varit en 

inspiration eftersom jag uppfattar att det finns en likhet i viljan att ändra en given bild 

av ett historiskt förlopp, och viljan att bryta sig loss från givna bilder av etikens roll i 

Försvarsmakten. 
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