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Sammanfattning  

Detta är en studie av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte inom FN och bland 

personer i Sverige med anknytning till FN. I dagens säkerhetspolitiska läge dödas ett stort antal 

civila i beväpnade konflikter varje år och FN kritiseras ofta för att inte ingripa i konfliktområden 

där civilbefolkningen år efter år utsätts för olika typer av humanitära brott. Mot denna bakgrund 

anser jag det intressant att undersöka hur det resoneras kring möjliga fredsfrämjande metoder. 

Jag har valt att fokusera på fredsfrämjande militära insatser då jag vill undersöka hur det 

resoneras kring den möjliga motsägelsen i att använda våld för att motverka våld. 

Undersökningen utförs mot bakgrund av ett teoretiskt ramverk bestående av sociologiska 

teorier om pacifism, socialt handlande, legitimitet och moral. Utifrån dessa har officiella FN-

dokument analyserats utifrån kritisk hermeneutisk metod och semistrukturerade intervjuer har 

analyserats hermeneutiskt. I resultatet presenteras en huvudtolkning där FN:s fredsfrämjande 

militära insatser liknas vid en internationell polisstyrka. De inställningar som finns kring 

fredsfrämjande militärt våld liknar en i folkmun vanlig inställning till den svenska polisen; den 

skall styras utifrån väl genomtänka regler och principer och vid missbruk av våld och vapen 

skall rättsliga konsekvenser tillämpas. 

Nyckelord: Fredsfrämjande militära insatser, Förenta Nationerna, FN, Svenska FN-förbundet, 

pacifism, idealtyper, sociologisk moralteori, etik, moral, kritisk hermeneutik.  
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1. Inledning och bakgrund  

Om alla idag skulle göra valet att aldrig mer medvetet skada någon skulle alla krig vara över 

imorgon. Efter ett längre engagemang i Svenska FN-förbundet är jag nyfiken på hur det 

reflekteras kring att Förenta Nationerna (FN), världens största fredsbevarande organisation, i 

skrivande har stund 100 000 anställda militärer insatta för fredsbevarande militära insatser i 15 

länder (United Nations Peacekeeping Operations hemsida). Sverige, som brukar anses vara en 

av världens fredligaste nationer, har soldater på plats i FN:s fredsfrämjande insatser i sex länder 

(Försvarsmaktens hemsida). Att våld används i syfte att motverka våld är ett fenomen som vid 

en första anblick skulle kunna uppfattas som paradoxalt. Är denna motsägelse en nödvändighet 

eller kan det argumenteras för moralisk förenlighet? 

Inom sociologisk vetenskap är forskning om moralen kring fredsfrämjande militärt våld så gott 

som obefintlig. Mot bakgrund av denna kunskapslucka har jag en förhoppning om att denna 

studie i någon mån skall bidra till att fenomenet får en plats inom det sociologiska 

forskningsfältet. 

Förenta Nationerna grundades 1945 för att upprätthålla internationell fred och säkerhet efter 

andra världskrigets våldsamheter. Organisationens uppgift är att upprätthålla, och vid behov 

återupprätta, fredliga relationer mellan medlemsstaterna. Detta sker dels genom diplomati och 

fredsförebyggande arbete, men i vissa extrema fall inrättas även militära insatser. Dessa militära 

insatser kallas fredsfrämjande militära insatser och de bedrivs i syfte att stötta upp och 

komplettera det politiska fredsarbetet. Detta kan bland annat innebära att övervaka 

genomförandet av en vapenvila, att skydda civilbefolkning och att vid behov erbjuda fältstöd. 

Syftet är att göra den aktuella nationen mer motståndskraftig mot konflikt och lägga en bra 

grund för långsiktig och hållbar fred (United Nations Peacekeeping Operations hemsida). 

Jag har i undersökningen av inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte studerat 

officiella FN-dokument och intervjuat personer med anknytning till FN, bland annat två högt 

uppsatta anställda hos Svenska FN-förbundet. Svenska FN-förbundet är inte en del av FN-

systemet, men har ett nära samarbete med FN, bland annat har de rådgivande status i ett flertal 

FN-organ. Här i Sverige arbetar förbundet nära riksdag och regering i FN-frågor. Svenska FN-

förbundet söker även vara en folklig förankring för FN-frågor, ett utbildande organ som sprider 

information om globala frågor (Svenska FN-förbundets hemsida). 

1.1 Syfte 

Min uppfattning är att det är viktigt att fredsfrämjande aktörer arbetar enligt metoder som är 

förenliga med väl genomtänka värderingar, vilket är anledningen till att jag valt att genomföra 

denna undersökning av inställningar till fredsfrämjande militärt våld.  

Syftet med denna studie är att utforska inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte inom 

FN och bland personer i Sverige med FN-anknytning samt utforska vilka resonemang som finns 

kring den möjliga motsägelsen i att använda våld för att motverka våld. 

Min tanke är att undersöka detta genom att söka svaret på följande frågeställningar: 

a. Hur motiveras militärt våld i fredsfrämjande syfte på individuell och organisatorisk 

nivå? 

b. Hur resonerar personer i Sverige med anknytning till FN kring den möjliga motsägelsen 

i att använda våld för att motverka våld? 

c. Hur väl överensstämmer dessa resonemang med FN:s officiella riktlinjer gällande 

militärt våld i fredsfrämjande syfte? 
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1.2 Avgränsning  

För att undersökningen skall rymmas inom ramen för en C-uppsats har jag varit tvungen att 

göra vissa avgränsningar. Till en början övervägde jag att göra en jämförande undersökning 

mellan olika organisationer. Jag funderade på att jämföra synerna på frågan mellan FN, 

Försvarsmakten och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Jag bedömde dock att det 

skulle bli ett för stort projekt och valde därför att fokusera undersökningen på FN. 

De texter som undersöks är officiella FN-dokument och de är därmed producerade i en 

organisation som är för användande av fredsfrämjande militärt våld. Utöver detta har samtliga 

respondenter valt att arbeta på arbetsplatser där denna typ av våld anses vara rättfärdigat. Denna 

studie avser inte på något sätt finna ett svar på huruvida fredsfrämjande våld är rätt eller fel, 

utan det jag söker är inställningar och resonemang kring fenomenet.  

När jag började söka information stötte jag på mycket information om hur människors moral 

påverkas i konflikter (hur soldaters moral påverkas i en krigszon m.m.). Detta perspektiv valde 

jag bort för att undvika att projektet skulle bli alltför stort. 

2. Tidigare forskning 

Nedan följer en redogörelse för vilken forskning som redan finns på området. Jag presenterar 

denna genom tre teman. Det första temat behandlar den möjliga motsägelsen i att använda våld 

för att motverka våld, det andra lyfter fram förhållandet mellan fredsfrämjande militära insatser 

och mänskliga rättigheter och det sista temat beskriver hur militär etik och FN:s riktlinjer ser ut 

idag. 

2.1 En moralisk paradox 

Någonting jag lagt märke till vid genomgång av tidigare forskning är att det finns mycket 

forskning om hur och när användande av militärt våld är rättfärdigat, men det är svårare att få 

fram forskning som går ett steg längre och behandlar frågan om det över huvud taget skall vara 

berättigat. Efter lite grävande har jag dock funnit en del forskning skriven utifrån detta 

perspektiv. 

Robin May Schott (2008) funderar över denna fråga utifrån ett narrativt perspektiv i en analys 

av Just War Theory (”just” i detta fall översätts som rättvist), en vanlig teori och utgångspunkt 

inom freds- och konfliktforskning (se ”Militär etik” nedan). Schott menar att man inte över 

huvud taget bör tala om krig som ett fenomen som kan vara rättvist eller som kan gå rätt till, 

utan att det ligger i krigets natur att det är hemskt och mycket orättvist. Utifrån detta föreslås 

att diskursens narrativ bör förändras. Man bör utgå från en grundläggande inställning att krig 

med dess moraliska överväganden är hemskt, att det är ett misslyckande, och utifrån detta bör 

ett nytt narrativ utformas. 

Amanda J. Porter inkluderar i en artikel vid namn "The Ethics of Humanitarian Intervention" 

(2010) ett kapitel vid namn ”The Pacifist Challenge: Can War be Humanitarian?” där hon 

diskuterar det motsägelsefulla i begreppet humanitärt krig (krig i fredsfrämjande syfte). Utifrån 

en filosofisk synvinkel frågar hon sig huruvida krig någonsin kan vara humanitärt. Hon medger 

att fenomenet är av paradoxal art, men ser samtidigt en pacifistisk metod (d.v.s. 

avståndstagande från våld) som problematisk i konfliktsituationer då en sådan inställning 

lämnar utsatta människor illa rustade för självförsvar (Porter 2010, s. 170). 

Det forskare på detta område tenderar att hålla med varandra om är att fördelarna med 

humanitärt våld, eller våld i fredsfrämjande syfte, trots moraliska svårigheter övervinner 

nackdelarna. Michael Ignatieff håller med Schott om att krig, även ett fredsfrämjande sådant, 
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inte är någonting positivt. Ignatieff reflekterar över detta genom begreppet ”The lesser evil”, 

vilket Jedediah Purdy redogör för i en recension av Michael Ignatieffs artikel ”The lesser evil: 

political ethics in an age of terror” (Purdy, 2005). The lesser evil definieras som ”the morally 

bad acts that governments undertake to prevent still greater evils” (Purdy 2005, s. 115). Den 

närmsta svenska översättning av detta är, enligt mig, ”det minst onda av allt ont”. Han beskriver 

hur beslutsfattare kontinuerligt måste välja mellan två onda ting och beskriver hur viktiga 

värderingar konstant måste offras för att främja andra (Purdy 2005, s. 115). Ignatieff menar att 

vi inte kommer undan detta och att fenomenet är högst relevant i diskussionen om militärt våld 

i fredsfrämjande syfte. 

En återkommande fråga som framkommit vid genomgång av tidigare forskning är huruvida 

målet överträffar medlen. Som jag nämnt ovan frågar sig Amanda J. Porter om krig någonsin 

kan vara humanitärt. Hon diskuterar fenomenets paradox och trycker extra på den spänning 

som råder mellan humanitära mål och militära medel (Porter 2010, s. 170). Hon talar om 

humanitära insatser som någonting altruistiskt (osjälviskt), men ser samtidigt att det för 

uppnåendet av humanitära mål (att förhindra så mycket lidande som möjligt) kan krävas att 

man prutar på sin altruism. Hon förespråkar därför vad hon kallar för partiell altruism (Porter 

2010, s. 23). Porter är kort sagt en av de som förespråkar att ändamålen helgar medlen. 

Det finns de forskare som menar att vi till och med har en skyldighet att ingripa i situationer 

om det finns möjlighet att förbättra dem. Chris Torrance har skrivit en artikel vid namn "the 

Responsibility To Harm: Saving Civilians Through the Use of Force” (2014). Som bakgrund 

till artikeln ligger FN:s antagande av principen Skyldighet att Skydda från 2005, vilken kort 

sagt finns till för att FN skall kunna ingripa för att skydda civilbefolkningen i de fall då brott 

begås av stat eller myndigheter (Skyldighet att Skydda beskrivs mer i detalj under rubriken 

”Resultat”). Mot bakgrund av principen om Skyldighet att Skydda drar Torrance diskussionen 

ett steg längre och förespråkar en Skyldighet att Skada. 

”The responsibility to harm provides the conceptual framework required to bring the 

ideals of R2P (Responsibility to Protect) into practice for civilian protection.” 

(Torrance 2014, s. iv) 

Det Torrance förespråkar är ett implementerande av en princip vid namn Skyldighet att Skada, 

inom ramarna för den redan accepterade principen Skyldighet att Skydda. Han menar att 

ansvaret att kliva in med militära styrkor redan ligger inom principens ramar och att den är 

nödvändig för dess utförande och framgång. Genom att utföra militära operationer på ett sätt 

där vi förhindrar ett större våld än vi orsakar borde detta inte bara ses som rättfärdigat, utan som 

nödvändigt (Torrance 2014, s. 6 och 15). 

2.2 Fredsfrämjande militärt våld i förhållande till mänskliga rättigheter 

Många forskare menar alltså att humanitära syften går före det omoraliska i användandet av 

militära medel. Nedan vidareutvecklas diskussionen genom en redogörelse för vad som 

framkommit i befintlig forskning gällande det långt ifrån självklara förhållandet mellan 

fredsfrämjande militärt våld och den Allmänna Deklarationen om Mänskliga Rättigheter (MR-

deklarationen). Det finns flera forskare som adresserat detta problem.  

Michael Ignatieffs artikel ”Human rights, the Laws of War, and Terrorism” från 2002 syftar till 

att sätta press på Mänskliga Rättigheter som moraliskt system (Ignatieff 2002, s. 1137). Ett 

potentiellt problem han lyfter är att internationella aktörer, så som EU eller FN, ibland 

rättfärdigar politiskt våld med hänvisning till bevarande av mänskliga rättigheter. Detta skulle 

kunna ses som att ett tillfälligt undantag från de mänskliga rättigheterna görs för att de i längden 

skall kunna bevaras. Ignatieff frågar sig om dessa undantag fråntar deklarationen dess 
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allmängiltighet och styrka eller om det är ett agerande som är nödvändigt för att säkra 

deklarationens överlevnad (Ignatieff 2002, s. 1140). Det Ignatieff något radikalt kommer fram 

till är att vissa mänskliga rättigheter bör få kränkas till förmån för det högre, mer långvariga, 

syftet att bevara rättigheterna. Han påpekar att MR-deklarationen är en pacifistisk doktrin och 

att vi genom att nitiskt hålla fast vid den skulle ge upp totalt inför potentiella dödliga hot. 

Ignatieff poängterar det farliga i att se undantag från mänskliga rättigheter som övergång från 

etik till barbarism och menar att man istället bör se det som en övergång från en etiskt övervägd 

doktrin till en annan, nämligen The Laws of War (krigets lagar). Det är en etiskt problematisk 

avvägning, men det är rättfärdigat för det högre syftet att skydda MR-deklarationens fortlevnad 

(Ignatieff 2002, s. 1144). 

”In dangerous times, some rights turn out to be more fundamental than others.” (Ignatieff 

2002, s. 1140). 

2.3 Militär etik 

I detta stycke lämnar vi den forskning som behandlar om våld i fredsfrämjande syfte är 

berättigat eller ej och antar istället det mer vedertagna perspektivet om hur och när militära 

insatser är berättigade. Inom militär etik finns vissa väletablerade teorier, liksom det finns 

alternativa teorier som inte fått lika stor spridning. Jag skall nedan redogöra för de i 

forskningssammanhang vanligast förekommande idéerna och sedan redogöra för ett par 

forskare som opponerat sig mot dessa. 

Eric Wester redogör i sin artikel ”Last Resort and Preemption: Using Armed Force as a Moral 

and Penultimate Choice” (2007) för principerna bakom Just War Theory, en mycket vanlig 

utgångspunkt för moralisk bedömning av ett potentiellt inrättande av en militärinsats. Just War 

Theory kan se olika ut då den ständigt revideras utefter nya tänkare som ägnar sig åt analys av 

teorin, men nedanstående fem faktorer inkluderas i majoriteten av Just War-varianter. 

Just cause. Den första principen kallas för Just Cause och behandlar motiveringen av en insats. 

Principen trycker på att en militär insats inte skall inrättas hur som helst, utan att det måste 

finnas en god orsak. Godkända motiv kan vara av humanitär art, men även bevarande av goda 

internationella relationer. 

Right authority. Militära insatser måste vara auktoriserade. Det måste finnas en någorlunda 

objektiv plattform utifrån vilken aktörerna mottar direktiv. Detta är viktigt för att insatsen skall 

kunna granskas kritiskt utifrån ett etiskt perspektiv. Väl på plats är det svårt att hålla en objektiv 

inställning till etiska ställningstaganden. FN räknas idag som det närmsta vi kan komma en 

internationell auktoritet. 

Prospect for success. Här tar man hänsyn till hur goda utsikter man har att lyckas med det givna 

uppdraget. Är det troligt att utgången blir negativ så godkänns inte mandatet.  

Proportionality. En militär insats måste stå i proportion till det våld insatsen syftar till att 

stoppa. Detta är svåravvägt i och med att det ofta är svårt att få en tydlig överblick över 

konfliktsituationer. Frågor skall ställas kring huruvida de övervägda insatserna riskerar att göra 

mer skada än nytta, om det finns risk för att övertramp görs m.m. 

Last Resort. Enligt principen om Last Resort, sista utvägen, skall man, inför ett beslut om 

militärt ingripande, ha övervägt alla möjliga alternativ. Insatsen skall endast inrättas om alla 

andra alternativ har prövats eller övervägts och utdömts som ofruktbara. 
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Alternativ militär etik 

De fem principerna som redogjorts för ovan är alltså väl vedertagna som avgörande för 

huruvida en militär insats skall insrättas eller ej. På samma sätt är målet att reducera våld och 

konflikt ett relativt allmängiltigt sådant. Abram Jonas Trosky menar att det är ett så pass 

vedertaget mål att det döljer bredden av åsikter som finns på området (Trosky 2014, s. iv-x). 

Oavsett hur vackert pacifistiskt detta mål är kan det finnas goda anledningar att utforska 

alternativa metoder. Trosky talar för att det finns metoder som till synes är mer aggressiva, 

men som är troligare att leda till långvarig fred. Att en metod är fredlig behöver inte betyda att 

den leder till fred. 

 

Eric Wester reflekterar i artikeln ”Last Resort and Preemption: Using Armed Force as a Moral 

and Penultimate Choice” över huruvida principen Last Resort verkligen är en bra grundprincip. 

Wester kan se tillfällen då en mer omfattande användning av fredsframtvingande insatser skulle 

kunna förebygga konflikter och hindra att ett krig bryter ut. Han menar att en tidig militär insats 

i dessa situationer är bättre än alternativet (Wester 2007, s. 59).  

The principal basis for the moral presumption that war must be a Last Resort is that war 

involves acts of killing human beings and other greatly destructive acts. Thus, according 

to political philosopher Simon Caney, the last resort principle is grounded on the 

assumption that war is the most awful option. However, sometimes a war … that is 

sufficiently limited might not be the worst option. An alternative measure to a sufficiently 

limited use of armed force might be more horrific (e.g., economic sanctions ... and, as 

another example, unproductive negotiations which allow violence against innocents to 

continue or escalate). (Wester 2007, s. 67) 

Det Wester reagerar på är att man, i formulerandet av principerna för Just War, räknar med att 

inrättandet av militära insatser är det allra värsta alternativet. Han menar istället att alternativet 

skulle kunna vara betydligt värre. Om man undviker den militära situationen till varje pris skulle 

ekonomiska sanktioner eller misslyckade fredsförhandlingar kunna leda till än värre humanitära 

katastrofer i längden. Kan utbrottet av ett krig förhindras bör det göras.  

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Relevant tidigare forskning har ovan presenterats under tre teman. Det första temat behandlar 

det paradoxala i att använda våld i fredsfrämjande syfte. Mot bakgrund av Just War Theory 

menar flera forskare att vi över huvud taget inte bör tala om våld som någonting rättvist (just), 

utan att diskursen bör bytas ut mot en som istället behandlar fenomenet som det minst onda av 

allt ont. De flesta är dock överens om att ett militärt ingripande i vissa fall är det mest 

humanitära valet. Jag presenterar idéer från forskare som menar att beslutsfattare ständigt ställs 

inför val där en stark värdering måste offras för en annan samt forskare som hävdar att ett 

militärt ingripande i vissa fall till och med är en skyldighet. 

Det andra temat behandlar huruvida militära ingripanden är förenliga med FN:s Allmänna 

deklaration om mänskliga rättigheter eller ej. Den tidigare forskningen trycker på att de två 

fenomenen är oförenliga, men att undantag bör göras till förmån för deklarationens och 

värderingarnas överlevnad. Återigen rör det sig om att välja en värdering framför en annan. 

Det tredje temat är militär etik, ett stycke som presenterar vedertagna principer för krig som 

”går rätt till”, Just War. De fem principer jag redogör för är just cause, right authority, prospect 

of success, proportionality och last resort. Just War Theory är som sagt väl vedertagen och 

många utgår från den, men de finns de som menar att detta hindrar oss från att ta till oss av 

andra teorier. Därför har jag även lagt till ett stycke under den sista rubriken som redogör för 

en alternativ syn på principerna under Just War Theory. 
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2.5 Mitt bidrag till tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning om fredsfrämjande militära insatser inom ämnena freds- och 

konfliktstudier samt internationella relationer, men det är ytterst få som har tagit sig an detta 

vetenskapliga område utifrån ett sociologiskt perspektiv. Med hjälp av sociologiska teorier gör 

jag i denna uppsats ett försök att föra in detta högst aktuella samhälleliga fenomen i den 

sociologiska diskursen. 

Vid genomgång av tidigare forskning fann jag mycket forskning som redogör för hur och när 

militärt våld i fredsfrämjande syfte bör användas, men få ifrågasätter om det skall användas 

över huvud taget. Det finns alltså en lucka i vetenskapen kring frågan om fredsfrämjande 

militära insatser bör genomföras. Min fFörhoppningen är att denna undersökning skall bidra till 

att i någon mån introducera denna fråga för det sociologiska forskningsfältet. 

 

3. Teoretisk referensram 

Jag har valt att analysera mina data mot bakgrund av tre sociologiska teorier: pacifism ur 

sociologisk synvinkel (Johan Galtung), idealtyper för socialt handlande och legitimitet (Max 

Weber) och sociologisk moralteori (Zygmunt Bauman). Pacifism ur sociologisk synvinkel har 

valts för att agera som motpol till de argument som framkommer för användandet av 

fredsfrämjande militärt våld. Webers idealtyper är tänkta att användas som grund till en 

diskussion kring dessa argument samt kring hur individers värderingar förhåller sig till FN:s 

riktlinjer. Den sista teorin, sociologisk moralteori, förklarar hur samhället påverkar individens 

moral samt vilka faktorer som kan bidra till ett rättfärdigande av omoraliskt handlande.  

3.1 Pacifism ur sociologisk synvinkel 

Denna teori är formulerad av Johan Galtung, som även kallas The Father of Peace Studies då 

han på många sätt är pionjär inom fredsforskning (Galtung & Fischer 2013, s. 3). Pacifism 

definierar enligt Johan Galtung vissa specifika normer gällande beteende i sociala 

konfliktsituationer (Galtung 1959, s. 67). Pacifister strävar efter fred och förespråkar icke 

våldsamma lösningar på konflikter. Galtung redogör för tre nivåer av pacifistisk ideologi: Den 

första innebär att agera för att till så stor del som möjligt öka sannolikheten för att nå en så 

kallad accepterad lösning (det vill säga en lösning som är acceptabel för alla parter). Den andra 

nivån innebär att agera så du minskar mängden våld så mycket som möjligt. Den tredje nivån 

innebär totalt motstånd mot all våldsanvändning! (Galtung 1959, s. 67) Den sistnämnda 

inriktningen kallas ofta absolut pacifism eller radikalpacifism. Galtung poängterar, i enlighet 

med denna inriktning, att våld och aggressivt handlande inte är en medfödd drift på samma sätt 

som hunger eller sexualitet. Våld finns inom oss som latent potential, men forskning visar att 

det inte med nödvändighet kommer aktiveras, till skillnad från de tidigare nämnda drifterna 

som kommer att göra sig påminda oavsett omständigheter (Galtung & Fischer 2013, s. 65–66). 

I artikeln ”Pacifism from a Sociological Point of View” skriver Johan Galtung (1959) om hur 

man kan analysera pacifism med hjälp av sociologiska idéer och teorier. Det resonemang av 

störst vikt för min undersökning är de motsättningar som finns mellan pacifistisk ideologi och 

västerländsk konfliktlösning (i form av diplomati kompletterat med militära insatser). Galtung 

beskriver i sin artikel ett par problem i spänningen mellan pacifism och militärt våld i 

fredsfrämjande syfte. Ett problem med dessa insatser är, ur ett pacifistiskt perspektiv, att militär 

närvaro kan uppfattas som en förhöjd hotnivå, vilket riskerar att förvärra situationen. Det kan 

även argumenteras för att en militär insats aldrig kommer att bidra till en långsiktig lösning 

därför att man genom att sätta in militär bidrar till distinktion och segregation mellan parter. 



11 

 

Galtung menar också att militära insatser inte är designade för accepterade lösningar (lösningar 

som accepteras av alla parter) och därmed med nödvändighet kommer köra över någon part, 

vilket motarbetar möjligheten till samarbete för en långsiktig lösning (Galtung 1959, s. 72–73). 

Efter att ha diskuterat de sociologiska problem som pacifismen lyfter fram med användande av 

militärt våld redogör Galtung för det motsatta perspektivet, nämligen vilka sociologiska 

problem som finns med ett radikalpacifistiskt tillvägagångssätt. Radikalpacifistisk 

konfliktlösning, menar Galtung, riskerar att framkalla andra typer av våld än det fysiska 

(kulturellt våld, exploatering, ekonomiska sanktioner, uteslutning m.m.). Trots den goda tanken 

finns stora risker med radikalpacifism (Galtung 1959, s. 69). Pacifister vill ha fred, men Galtung 

gör skillnad på positiv och negativ fred (Galtung & Fischer, 2013). Negativ fred innebär att det 

råder frånvaro av fysiskt och verbalt våld, men att det aktuella samhället fortfarande lider av 

spänningar i form av ojämlikhet m.m. För att positiv fred skall råda krävs inte bara att samhället 

är fritt från våld, utan att det finns en fredlig kultur grundad på kärlek och jämlikhet. Galtung 

menar att det är det senare vi bör sträva efter (Galtung & Fischer 2013, s. 173–174). 

Ytterligare ett problem med ett pacifistiskt tillvägagångssätt inom konfliktlösning är vad det 

finns för alternativ. Många pacifister förespråkar diplomati och politiska lösningar, men det är 

inte alltid lätt att hitta en av alla parter accepterad lösning. Även icke våldsamma demokratiska 

samhällen drivs av icke accepterade lösningar. Om ett parti vinner ett val så finns det 

automatiskt en opposition som är missnöjda med resultatet. Galtung uttrycker det som att en 

framstående politisk pacifist ur sociologisk synvinkel blir en storskalig manipulator då hen 

medvetet försöker omvända människors åsikter. Människor skall helst vilja rätt sak för att våld 

skall kunna undvikas, något som kan diskuteras ur etisk synpunkt. Galtung menar att pacifisten 

själv troligtvis kommer tycka att detta agerande sker i enlighet med grundtanken om anti-våld, 

men lyfter fram frågan om det fysiska våldet med nödvändighet är det värsta alternativet 

(Galtung 1959, s. 83). Tydligt är att det helt klart finns etiska problem även med till synes 

positiva och fredliga lösningar. 

3.2 Idealtyper för socialt handlande och legitimitet 

Relevant för denna studie är även Max Webers idealtyper för socialt handlande och 

legitimitet, vilka det redogörs för i Andersen och Kaspersens bok ”Klassisk och modern 

samhällsteori” (2013). Weber, som brukar räknas till en av sociologins grundare, menar att ett 

av människor skapat begrepp aldrig kommer vara en perfekt avspegling av verkligheten. För 

att vetenskapen trots detta skulle kunna komma så nära verkligheten som möjligt skapade han 

begreppet idealtyper. En idealtyp är en mental konstruktion av ett fenomen som vetenskapen 

kan använda som utgångspunkt i undersökningar av den sociala verkligheten (Andersen & 

Kaspersen, s. 73). 

Max Weber använder idealtyper för att analysera samhället genom sociala aktörers 

individuella handlingar. De idealtyper för socialt handlande han redogör för är traditionellt, 

affektuellt, värderationellt och målrationellt handlande. Traditionellt handlande aktörer följer 

vanor och traditioner utan att göra en egen, rationell bedömning. Även affektuellt handlande 

är icke rationellt då det grundas i känslor och inte i sakligt övervägda beslut. Värderationellt 

och målrationellt handlande sker båda utifrån genomtänkta val, varpå de anses vara rationella. 

Den värderationellt handlande aktören handlar utifrån värderingar och moral, medan 

målrationellt handlande ser till vad som kommer leda mot ett önskat mål (Andersen & 

Kaspersen, s. 74–75). 

Utöver dessa finner jag det relevant att nämna Webers idealtyper för legitimitet. Individer 

handlar ofta i och genom organisationer och Weber poängterar att en sådan handling kan vara 

motiverad av aktörens föreställning om en legitim ordning. Weber frågar sig vidare varför 
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individen uppfattar en organisation som legitim och frivilligt underkastar sig dess 

maktutövning. För en analys av detta bidrar Weber med idealtyperna traditionell, 

värderationell, målrationell och karismatisk legitimitet. De tre förstnämnda har samma drag 

som motsvarade idealtyp för socialt handlande som beskrivits ovan. Karismatisk legitimitet 

innebär att en organisation legitimeras på grund av dess förmåga att fånga individuella 

aktörers förtroende (Andersen & Kaspersen, s. 75). 

3.3 Baumans sociologiska moralteori 

Zygmunt Bauman har skrivit en bok vid namn Auschwitz och det moderna samhället (2010). I 

denna bok gör han, utifrån en analys av moral under förintelsen, ett försök att formulera en 

sociologisk moralteori (Bauman 2010, s. 211). Bauman skriver själv att han inser att teorin inte 

på långt när täcker allt som borde rymmas inom en sådan teori, men att han genom denna har 

börjat diskutera moral ur sociologiskt perspektiv. Han diskuterar i denna teori moraldriftens 

källor samt hur de skiljer sig från de av samhället skapade villkor som möjliggör omoraliskt 

handlande (Bauman 2010, s. 269). 

Genom att sätta Milgrams lydnadsexperiment (ett psykologiskt experiment om undersöker 

människans benägenhet att begå grymma handlingar) under sociologisk lupp konstaterar 

Bauman att tendenser till omoraliskt och inhumant handlande är socialt skapade och därmed att 

vem som helst kan drivas till att begå handlingar av sådan art. Många har försökt motbevisa 

detta genom teorier om auktoritära personligheter och tankar om att vissa individer har en latent 

benägenhet att begå dessa handlingar och andra inte. De experiment som gjorts visar dock 

entydigt att alla människor är benägna att utföra inhumana handlingar under vissa 

omständigheter och att omoral således är av social karaktär. Man skulle relativt drastiskt kunna 

säga att han upphävde tanken om onda och goda personligheter eller egenskaper och förklarar 

istället den sociala grunden till inhumant handlande. Nedan redogörs för de sociala faktorer 

som enligt Bauman ligger bakom denna typ av handlingar. Innan jag går in på det första temat 

vill jag lyfta Baumans varnande finger för att detta gäller i situationer då ”normala, civiliserade 

och rationella mönster för mänsklig samlevnad har slagits sönder” (Bauman 2010, s. 215). 

Socialt avstånd är ett av de fenomen som påverkar moralens natur. Ju längre från ett offer en 

aktör befinner sig, fysiskt, psykiskt eller organisatoriskt, desto lättare är det att begå inhumana 

handlingar mot denne. Detta därför att konsekvenserna blir mindre för aktören personligen. Det 

som händer är att det, med distans till offret, är betydligt lättare att avhumanisera denne och 

därmed distansera sig från den egna handlingen. Det är dock inte bara distansen till offret som 

spelar roll, det är även förövarnas samhörighet. Det är troligare att en person deltar i omoraliska 

aktiviteter om personen befinner sig i en grupp inom vilken medlemmarna rättfärdigar 

varandras handlingar (Bauman 2010, s. 216–218). 

En del av Baumans sociologiska moralteori som tangerar socialt avstånd är något han benämner 

som auktoritet och underkastelse. Postmodernitetens riktning mot arbetsdelning och 

expertsystem medför att man lätt hamnar i en position där man är underkastad en överordnad. 

I en sådan situation finns möjlighet att lägga över det etiska ansvaret på denne auktoritet. Den 

underkastade anser att auktoriteten är ansvarig för den etiska bedömningen och därmed kan hen 

utföra sin arbetsuppgift utan etiskt övervägande. Denna distans gör orsakssamband otydliga och 

i vissa fall osynliga. Bauman kallar detta överflyttat ansvar och beskriver det som att aktören 

har hamnat i agentställning, en ställning där uppgifter utförs enligt de förutsättningar som 

presenteras av en överordnad. Agenten lever enligt den överordnades syn på situationen och 

gör inga egna etiska överväganden (Bauman 2010, s. 224–226). Bauman refererar till Dwight 

Macdonalds uttalande från 1945 om att vi nu behöver frukta en person som lyder lagen mer än 

en som bryter mot den (Bauman s. 211). Det finns även de fall där alla inblandade intalar sig 



13 

 

att någon annan har ansvaret, men ingen faktiskt har det. Detta kallar han för fritt svävande 

ansvar (Bauman 2010, s. 224–226). 

Efter att, genom redogörelse för tidigare forskning och aktuella sociologiska teorier, ha lagt en 

vetenskaplig och teoretisk grund till min undersökning skall jag nu förklara hur jag metodiskt 

gått tillväga för att utföra den på ett vetenskapligt och kvalitetssäkrat sätt. 

4. Metod och angreppssätt 

Jag har metodologiskt valt att använda mig av en hermeneutisk ansats då den lägger fokus på 

tolkning och förståelse, vilket är det jag genom denna undersökning försöker uppnå. Jag 

använder mig även av kritisk hermeneutik för att analysera texter. Nedan följer en beskrivning 

av vad respektive metod innebär: 

4.1 Hermeneutik 

Hermeneutik vilar ontologiskt på existentialistisk filosofi. Den 

hermeneutiske forskaren menar att en objektiv sanning inte 

existerar, utan att vad vi söker är förståelse. Det hermeneutikern 

söker är den bästa möjliga tolkningen vid det givna tillfället 

(Ödman 2007, s. 25–26). Målet är att förstå snarare än förklara. 

Metodologiskt utför forskaren sina undersökningar i en dialektisk 

process mellan förståelse och tolkning (se Figur 1). Först tolkas 

ett obekant eller obegripligt fenomen mot bakgrund av forskarens 

förförståelse, först i detalj och sedan i helhet. På detta sätt uppnås 

en ny, djupare förståelse av fenomenet. Denna process fortskrider 

i en spiral mot djupare förståelse.  

Att jag har valt hermeneutisk metod som grund för 

undersökningen är för att metoden ger en god möjlighet att vidga sin förståelsehorisont (Ödman 

2007, s. 14). Jag har alltid försökt förstå det jag finner svårast att förstå då jag personligen tror 

att förståelse är den viktigaste faktorn i utvecklingen och upprätthållandet av ett fredligt 

samhälle. Därför har jag valt att använda hermeneutik som undersökningens bas samt för 

genomförande och analys av intervjuer. 

Kritisk hermeneutik är en gren inom hermeneutiken som kombinerar hermeneutikens fördelar 

med en mer kritisk, systematisk tolkning och analys av kommunikation i och runt 

organisationer. Metoden är anpassad för textanalys samt analys av organisationer. Kritiskt 

hermeneutiska forskare menar att texter är en stor del i att skapa och omskapa en organisatorisk 

kultur och att dessa organisationer är socialt konstruerade system med en egen inneboende 

kultur. Kritisk hermeneutik undersöker hur texter påverkar organisationer (inklusive beteenden 

och relationer inom dem) genom att titta på vem som producerat dem och i vilket syfte, vem 

som är tänkt mottagare av texten samt vilka som representerats respektive uteslutits. (Phillips 

& Brown 1993, s. 1547–1548, 1555).  

Att jag har valt att rikta in undersökningen på kritisk hermeneutik är för att denna undersökning 

har även en makrosocial dimension som inte är vanligt i hermeneutiska undersökningar. I och 

med att jag undersöker ett fenomen kopplat till en organisation ansåg jag att hermeneutiken på 

egen hand var otillräcklig och behövde kompletteras med ett mer strukturerat moment, framför 

allt i analysen av officiella FN-dokument. Jag tycker den kritiska inriktningen tillför mycket 

med sitt fokus på att analysera texterna i sitt sammanhang. 

Figur 1 - Den hermeneutiska 

tolkningsprocessen 
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4.2 Förförståelse 

Inom hermeneutik anses det vara omöjligt att vara fullkomligt objektiv och bortse från sin 

förförståelse och att man därför istället aktivt skall lära sig att förhålla sig till den. I enlighet 

med detta har jag försökt medvetandegöra min egen förförståelse genom att skriva ned den. Jag 

har sedan påmint mig om den genom att läsa igenom anteckningen inför varje intervju. Jag är 

medveten om att min förståelse har utvecklats under arbetets gång, varför jag har nedtecknat 

ny förståelse mellan intervjuerna. Nedan beskrivs min förståelse vid processens början samt hur 

jag praktiskt förhållit mig till den. 

Jag har varit medlem i Svenska FN-förbundet i ca två år. Under denna tid har jag gått kurser 

och seminarier för att bli mer insatt i organisationen och de frågor som diskuteras. Självklart är 

min bild färgad av vad jag har fått lära mig, vilket skulle kunna påverka min förmåga att vara 

objektiv, men då Svenska FN-förbundet har en öppet kritisk syn till FN har jag även fått ta del 

av de ifrågasättande perspektiven. Jag har fått ta del av tankar såväl för som mot militära insatser 

i fredsfrämjande syfte. Jag har dock personligen inte tagit ställning i frågan vilket talar för en 

öppen inställning. Jag lever över lag enligt en pacifistisk livsfilosofi, men de fall då 

fredsfrämjande insatser har visat sig framgångsrika får mig att fundera på om det är ett möjligt 

moraliskt undantag. Jag är väl medveten om att jag önskar att jag kunde ha en radikalpacifistisk 

uppfattning angående militärt våld, men lika plågsamt medveten om att en sådan uppfattning 

skulle lämna mig totalt hjälplös inför världens konflikter. Denna känsla av hjälplöshet är, 

tillsammans med en förhoppning om att reda ut dessa tankar, en av anledningarna till att jag 

valt att utföra denna undersökning. 

Ovanstående förförståelse behöver jag genom undersökningen ta praktisk hänsyn till. Framför 

allt har jag därför gjort ett urval av texter och intervjurespondenter som är kopplade till FN-

systemet på väldigt olika sätt (se Urval nedan). 

Jag kommer i genomförandet av intervjuerna samt i tolkningsprocessen använda mig av de 

metoder som beskrivs av Binding och Tapp i artikeln ”Human understanding in dialogue” 

(2008). Binding & Tapp redogör i artikeln för fem grundstenar för en god hermeneutisk dialog: 

1) Öppenhet inför den andres situation, 2) Medvetenhet om frågans natur, 3) Acceptans för det 

faktum att respondenten vet mer än intervjuaren 4) Se möjligheter 5) Lyssnandets konst 

(Binding & Tapp 2008, s. 25-26). Den sistnämnda innebär praktiskt att ställa bekräftande frågor 

samt att upprepa/sammanfatta vad respondenten just sagt och därmed ge hen en möjlighet att 

förtydliga uttalandet vid behov. Jag har genom hela undersökningen, framför allt i 

genomförandet av intervjuerna, använt mig av dessa principer. Detta har jag gjort genom att 

anamma ett öppet förhållningssätt gentemot mina respondenter där jag varit öppen med brister 

i min egen kunskap m.m. Jag har även genomgående ställt bekräftande frågor och givit 

respondenterna chanser att lägga till eller revidera sina uttalanden. 

4.3 Urval 

Varför FN och Svenska FN-förbundet 

FN är den organisation i världen som organiserar flest militära fredsinsatser varje år och 

Svenska FN-förbundet arbetar i enlighet med internationella FN-stadgar och deklarationer. Jag 

anser att dessa tillsammans utgör en perfekt grund för denna undersökning. Att jag valt att 

genomföra undersökningen genom och med hjälp av förbundet är till viss del ett 

bekvämlighetsurval (Patton 2002, s. 241-242) då jag har kontakter i förbundet, men också ett 

intensitetsurval (Patton 2002 s. 234) då jag, med ovan angivna anledningar, anser de vara en 

givande informationskälla. 
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Urval av texter 

Jag tänker börja min datainsamling med genomgång av officiella FN-dokument. Anledningen 

till detta är att jag anser det intressant att titta på hur organisationen officiellt motiverar 

fredsfrämjande militära insatser för att sedan se hur detta förhåller sig till de inställningar som 

framkommer under intervjuerna. Texterna är valda utifrån vilken information de förväntas ge i 

förhållande till mitt syfte, d.v.s. ett intensitetsurval (Patton 2002 s. 234). Tillsammans ger 

texterna mig också en god grund för att formulera relevanta intervjufrågor. De texter jag 

kommer använda mig av är: 

 

FN-stadgan (UNRIC:s hemsida; Förenta Nationernas regionala informationskontor för 

Västeuropa): Att utgå från FN-stadgan var ett självklart val då det är grundpelaren för all FN:s 

verksamhet. Alla FN:s handlingar har sin grund i stadgan. Kapitel VI och VII är specifikt 

dedikerade till bevarandet av fred och säkerhet. 

Allmänna Deklarationen om Mänskliga Rättigheter (Justitiedepartementet och 

Utrikesdepartementet 2006): Jag har valt att inkludera denna deklaration därför att den ger en 

god grund för diskussion kring mänsklig moral och överväganden gällande liv, död och 

omänsklig behandling. Benämns ibland som MR-deklarationen. 

United Nations Peacekeeping Operations; Principles and Guidelines: Ett dokument med syfte 

att formulera vilka principer och regler som gäller i FN:s fredsbevarande insatser. Detta 

dokument ger detaljrik information om vad FN idag värderar som rättfärdigat respektive 

orättfärdigt våld samt hur dessa insatser bör förhålla sig till MR-deklarationen. 

Intervjuurval 

Även mitt intervjuurval är ett intensitetsurval (Patton 2002, s. 234). Jag har använt mig av det 

för att inkludera ett flertal perspektiv och därmed få en bred bild av de tankar som finns kring 

FN:s fredsfrämjande militära insatser och därmed stärka undersökningens generaliserbarhet. 

Jag har intervjuat två högt uppsatta anställda hos Svenska FN-förbundet samt en officer från 

Försvarsmakten som befunnit sig i fält under militära insatser med FN-mandat. Dessa kommer 

vid citering benämnas som Respondent 1, 2 och 3 (eller R1, R2 och R3) i den ordning de 

benämnts ovan. I de fall jag som intervjuare citeras med en följdfråga benämns jag som 

Intervjuare (I). Jag vill starkt poängtera att respondenterna inte på något sätt representerar sina 

arbetsplatser utan uttrycker sina personliga åsikter. 

Mina respondenter är väl insatta i globala fenomen och har genom livet reflekterat mycket över 

denna typ av frågor. De har alla under en längre tid haft en anknytning till FN:s fredsfrämjande 

verksamhet och min bedömning är att de tillsammans bör kunna ge en nyanserad bild av de 

inställningar till militärt våld som finns. Då Respondent 3 inte arbetar för Svenska FN-förbundet 

kommer jag benämna dem tillsammans som ”personer med FN-anknytning”.  

4.4 Datainsamling och genomförande 

Kritisk hermeneutisk genomgång av texter 

Jag började datainsamlingen med insamling och genomgång av texter för att hitta 

återkommande fenomen och övergripande teman. Inför genomgången av varje text skrev jag 

ner vem som producerat texten, i vilket syfte och vem som var tänkt mottagare, allt i enlighet 

med den kritiskt hermeneutiska metoden för textanalys. I resultatdelen redogörs för de fall då 

omständigheterna kring produktionen av texten var relevant för tolkningen av den. Utefter de 

fenomen och teman som framkom i genomgången av texterna formulerade jag intervjufrågor. 
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Semistrukturerade hermeneutiska intervjuer 

Att inkludera intervjuer är näst intill självklart inom hermeneutisk metod. Jag valde att använda 

mig av så kallade semistrukturerade intervjuer, vilket innebär användning av en relativt lös 

intervjuguide innehållandes öppna frågor (skilj från den strukturerade intervjuns mer 

strukturerade intervjuschema). Intervjuguiden behöver inte följas till punkt och pricka utan 

följdfrågor kan ställas utifrån vad respondenten verkar tycka är viktigt, så länge samtalet håller 

sig inom ramen för syfte och frågeställningar. Viktigt för resultatet är dock att intervjuaren 

håller sig till ungefär samma ämnen i de olika intervjuerna, detta för att undvika att påverka 

undersökningens validitet negativt genom att tappa fokus på syftet.  

 

Att jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer är för att jag anser att det är den 

intervjumetod som bäst främjar den hermeneutiska dialogen. Den hermeneutiska dialogen, eller 

”The Genuine Conversation” som den benämns av Binding & Tapp (2008), går ut på att 

forskaren skall ha en så kallad subjekt-subjekt-relation med sina respondenter, alltså se dem 

som subjekt snarare än objekt. Man bör, genom ett öppet sinne och aktivt deltagande, acceptera 

att man kommer påverkas av den andre och låta sig göra det (Binding & Tapp 2008, s. 24–26). 

Det man söker är ny förståelse, och en sådan kommer ofrånkomligen att påverka forskaren, 

någonting som inom hermeneutisk forskning bör välkomnas. 

 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats. De citat som framkommer i resultatdelen nedan 

är citerade från transkriptionen. 

 

4.5 Tolknings- och analysprocessen 

Jag ämnar tolka mina data enligt Dahlbergs principer för hermeneutisk analys (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström 2007), med en vinkling mot kritisk hermeneutik i analysen av texterna. 

Att jag valt att använda mig av Dahlbergs principer är för att de är uppbyggda efter flera 

teoretikers erfarenheter av vad som utgör en bra, givande analys. Jag tycker även de är tydliga 

i och med att de ger såväl en översiktlig som en ingående bild av både data och analys. Att jag 

även inkluderar kritisk hermeneutisk analys av texterna är för att hänsyn bör tas till de 

sammanhang i vilka de är skrivna samt vilken målgrupp de riktas sig till då de annars lätt skulle 

kunna missförstås. Att läsa officiella FN-dokument utan hänsyn till dess sammanhang skulle 

lätt kunna resultera i en helt annan tolkning än om de analyseras utifrån det syfte de producerats 

för.  

Dahlbergs analysmetod innehåller tre tolkningsnivåer: förberedande tolkning, preliminär 

tolkning och huvudtolkning. Detta går ut på att först ta in helheten, sedan analysera delarna och 

till sist återgå till helheten i en nu väl grundad analys. 

Förberedande tolkning: I den förberedande tolkningen redogörs på ett översiktligt sätt för 

teman som framkommit vid en första genomgång av texter och intervjutranskriptioner. Syftet 

med detta är att ge en översiktlig bild av vad som framkommit och på så sätt ge läsaren en 

grundläggande förståelse de resonemang som presenteras, på såväl individuell som 

organisatorisk nivå (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2002, s. 281–282). 

Preliminär tolkning: I den preliminära tolkningen presenteras en mer djupgående analys av 

data. Relevanta detaljer ur texter och intervjutranskriptioner analyseras i ljuset av valda 

sociologiska teorier, vilket höjer analysens abstraktionsnivå ytterligare då det inkluderar 

tolkning ”mellan raderna” (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2002, s. 281–282). 

Huvudtolkning: De teman som presenteras i den preliminära tolkningen jämförs med varandra 

i jakt på mönster. I huvudtolkningen skall studiens syfte och frågeställningar besvaras i en 

abstrakt tolkning som för fokus tillbaka från delarna till helheten. För att nå en omfattande ny 
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förståelse så inkluderas studiens sociologiska teorier ytterligare (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2002, s. 284–286). 

4.6 Etik 

Överväger forskningsnyttan de risker undersökningen medför? (Nygren 2012, s. 26) Gällande 

forskningsnytta finns med min undersökning en risk gällande generaliserbarhet. Till exempel 

kan ett bekvämlighetsurval påverka resultatets tillförlitlighet. För att undvika snedvridning 

gjordes därför ett intensitetsurval inom bekvämlighetsurvalet. 

Ur etisk synpunkt är det viktigt att göra respondenter medvetna om vad undersökningen innebär. 

Därför formulerades ett samtyckeskontrakt inför intervjuerna. I kontraktet inkluderas 

information om undersökningens syfte och metod samt behandling av respondenternas 

personuppgifter och rättigheter. Kontraktet utformades utefter en checklista för 

samtyckeskontrakt i Social Research Methods (Bryman 2012, s. 153). I och med denna 

undersöknings hermeneutiska metod tydliggjordes också att respondenternas uttalanden 

kommer att tolkas utefter min förståelse. Detta kontrakt skickades till samtliga respondenter 

tillsammans med en uppmaning att läsa igenom det och meddela mig om de ansåg att någonting 

behövde revideras. Kontraktet skrevs på av både respondent och intervjuare och de 

respondenter som ville fick ett exemplar med sig. Jag har även varit särdeles aktsam gällande 

Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet 2002, s. 12) genom att hålla alla 

personuppgifter konfidentiella samt undvika att nämna namn och arbetsposition. 

Då denna undersökning gäller svåra moraliska frågor som är en del av mina respondenters 

arbetsliv finns en möjlighet att det hos respondenterna finns ett intresse av att upprätthålla en 

yrkesmässig professionalism som stämmer överens med deras yrkesroll. Jag har, för att undvika 

att påverka synen på mina respondenter i deras respektive yrkesroll noggrant förhört mig om 

vilka uppgifter som är okej att nämna respektive inte nämna om respondenterna. Jag har även 

låtit dem läsa ett utkast av resultatdelen före inlämning för att därmed ge en chans till protest 

om någonting skulle ha lagts fram på ett oönskat sätt. Gällande anonymitet gjordes inför 

skrivandet av resultatdelen en bedömning av vad som var relevant att nämna utifrån uppsatsens 

syfte, vilket visade sig endast vara arbetsplats och ungefärlig erfarenhet inom området. Detta är 

viktigt för att synen på militärt våld kan tänkas skilja sig mellan anställda på Svenska FN-

förbundet och en yrkesofficer från Försvarsmakten. För mitt syfte är det däremot inte relevant 

att nämna ålder och kön då jag inte är intresserad av hur synen på våld skiljer sig mellan olika 

grupper utan helt enkelt vilka attityder som finns. Jag har av denna anledning valt att använda 

hen som pronomen vid benämning av mina respondenter. 

 

4.7 Kvalitetssäkring  

Symon & Cassell, etablerade forskare inriktade på kvalitativ forskning, nämner i artikeln 

“Assessing Qualitative Research” (2012) tre områden inom kvalitetssäkring som det bör tas 

hänsyn till i en kvalitativ undersökning. Dessa tre är produktionskvalitet (quality output), 

bearbetningskvalitet (quality process) och produktionskvalitet (quality performance). 

Produktionskvalitet handlar om att formulera ett syfte som bidrar med någonting till 

forskningsområdet. I formuleringen av undersökningens syfte bör det även reflekteras över vem 

som kan tänkas ha praktiskt nytta av undersökningen, och i så fall hur (Symon & Cassell 2012, 

s. 214–215). Jag önskar bidra till vad Carl Lesche benämner som hermeneutikens mål: ”att öka 

den intersubjektiva förståelsen mellan vår tids människor samt mellan tidigare och nuvarande 

generationer ...” (Ödman 2007, s. 124). Detta är i denna undersökning väl reflekterat över och 

redogjort för under rubriken ”Mitt bidrag och reflektioner kring tidigare forskning”. 

Bearbetningskvalitet handlar om att utföra undersökningen systematiskt och enligt väl 

förankrade vetenskapliga metoder (Symon & Cassell 2012, s. 215–216). Jag har under hela 
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undersökningen låtit mig guidas av Alan Bryman (2012) och hans bok Social Research Methods 

för att säkra att allt gått rätt till. Jag har bland annat tagit hjälp av checklistor. I mer specifika 

moment har jag använt mig av väl vedertagna modeller och metoder som under kursen lyfts 

fram som särskilt bra. Jag har även utfört undersökningen under guidning av en erfaren 

handledare vid Mälardalens Högskola. 

Presentationskvalitet handlar om hur resultatet presenteras. Logik, tydlighet och konsekvens 

värderas högt på denna punkt (Symon & Cassell 2012, s. 216-217). Jag har försökt presentera 

resultatet med tydliga rubriker och en överblickbar inledning. Utöver detta har jag använt mig 

av en ledsagande skrivteknik, vilket innebär att läsaren ledsagas från ett stycke till nästa genom 

att i slutet på ett stycke sammanfatta vad det innehållit och i början på nästa tydliggöra vad som 

kommer med ett par inledande rader. 

5. Resultat 

Utifrån de metoder som redogjorts för ovan har data insamlats och analyserats. Först har 

officiella FN-dokument gåtts igenom och med utgångspunkt i dessa har lämpliga intervjufrågor 

formulerats. Efter detta har tre intervjuer genomförts och transkriberats. Resultatet ämnar 

besvara uppsatsens frågeställningar genom att presentera de inställningar till militärt våld i 

fredsfrämjande syfte som kommit fram i textanalyser och intervjuer. 

5.1 Förberedande tolkning 

I den förberedande tolkningen presenteras övergripande teman som tydligt uppenbarat sig vid 

en första genomgång av texter och intervjutranskriptioner. Vid denna första genomgång 

antecknades återkommande tankar och argument vilket resulterade i  och sju teman. Detta 

inkluderar inte någon djupare analys utan är en direkt redogörelse för vad som kommit fram 

under genomgång av data med syfte att ge en överblick över dess innehåll. 

5.1.1 Bevarande av internationell fred och säkerhet 

Enligt FN-stadgan skall fredsfrämjande militära insatser inrättas endast för att bevara eller 

återställa internationell fred och säkerhet (UNRIC:s hemsida). Efter en kritiskt hermeneutisk 

analys av stadgan konstateras att detta är ett motiv som var högst relevant vid FN:s inrättande 

och formulerandet av stadgan 1945. Nyare FN-dokument och mina respondenter anser dock att 

internationell fred och säkerhet inte borde vara huvudfokus för dagens konflikter då många av 

dessa ofta finns inom ett lands gränser. Denna problematik återkommer jag till i den preliminära 

tolkningen. 

5.1.2 Ett nödvändigt ont 

En vanlig syn på våld i fredsfrämjande syfte verkar vara att det är ett nödvändigt ont. Samtliga 

respondenter trycker på att det är en metod de anser skall undvikas till varje pris. En av mina 

respondenter menar att det är ett misslyckande att behöva använda sig av militärt våld, men att 

det ibland är det enda vi kan göra för att förbättra läget i en aktuell konflikt. Genom FN finns 

en möjlighet att agera på ett strukturerat och genomtänkt sätt, vilket enligt mina respondenter 

är den bästa legitima möjligheten. 

5.1.3 Sista utvägen 

Innan en militär insats sätts in skall alla andra möjligheter vara uttömda. Konfliktförebyggande 

arbete, diplomati och sanktioner skall antingen ha prövats eller övervägts och utdömts som 

ofruktbara i den aktuella konflikten. Det sista steget innan man sätter in militär är att använda 

sig av hot om våld. Genom att visa att det finns beredskap, att FN är beredda att använda våld 

om en part i en konflikt inte slutar med ett visst brott, så kan situationen i bästa fall vändas utan 
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ett faktiskt användande av militära metoder. Om alla i dagsläget kända metoder är beprövade 

utan resultat så kan en militär insats vara befogad. Om insatsen anses nödvändig skall den ske 

väldigt kontrollerat och enligt vissa principer. 

5.1.4 Stabilisera en situation 

En militär insats från FN:s sida är till för att stabilisera en ohållbar situation där de allra värsta 

av brott begås. Det kan användas för att förhindra humanitära brott som folkmord, brott mot 

mänskligheten, krigsförbrytelser eller etnisk rensning. Syftet med en militär insats är att få stopp 

på det mest akuta läget och förhindra att en situation blir värre för att sedan åter kunna arbeta 

med andra fredsbyggande insatser. 

5.1.5 Minsta möjliga lidande 

FN sätter aldrig in en militär insats om inte följderna av att låta bli skulle vara många gånger 

värre. I de fall då FN inrättar en militär insats är detta det alternativ som bedöms åsamka minst 

lidande. Detta följer Just War-principen om proportionalitet. Den aktuella insatsen bör stå i 

proportionalitet till den existerande konflikten. Övergripande gäller att soldater i insatser med 

FN-mandat aldrig får använda mer våld än vad nöden kräver. Det kan låta tydligt nog, men 

denna gräns är mycket svårdragen, något jag återkommer till senare. 

5.1.6 Skydd av civila 

Det som samtliga texter och respondenter lyfter fram som argument för militärt våld i 

fredsfrämjande syfte är vikten av att skydda civila. Många av dagens konflikter består av en 

befolkning som faller offer för en förtryckande regering eller polismyndighet. I dessa fall råder 

en ojämn maktbalans där befolkningen blir otroligt hjälplös. I mina intervjuer jämfördes FN:s 

rätt att genomföra militära insatser med den Svenska polisens rätt att använda våld. Våldet 

används inte därför att man tycker det är okej att bruka våld, utan för att det är den enda 

återstående metod som skulle kunna skydda befolkningen. 

5.1.7 Motsättning mellan ideologi och praktik 

Något som kom fram i samtliga intervjuer, och även i vissa texter, var den motsättning som 

finns mellan ideologi och praktik. Alla mina respondenter är emot våld, men för militärt våld i 

fredsfrämjande syfte. Ideologiskt finns en önskan om frånvaro av våld, men redan existerande 

konflikter måste hanteras och då vill man göra det under så humana omständigheter som 

möjligt. 

5.2 Preliminär tolkning 

De sju teman som presenterats i den förberedande tolkningen är ett grundläggande ramverk från 

vilket den preliminära tolkningen utgår. Inför denna tolkning har relevant data gåtts igenom ett 

flertal gånger och anteckningar har förts för att nu inkludera jämförelser och samband mellan 

ovan beskrivna teman. I detta tolkningsmoment analyseras dessa på djupet och de börjar ses i 

ljuset av sociologiska teorier vilket höjer tolkningens abstraktionsnivå. 

5.2.1 En organisatorisk analys  

I analysen av officiella FN-dokument analyseras relevanta delar av valda texter enligt en 

organisatoriskt inriktad kritisk hermeneutisk metod. Praktiskt utförs en kritisk hermeneutisk 

analys av texter genom en process i tre moment: Det social-historiska momentet, där man tittar 

på vem som har producerat texten och i vilket syfte, vem som är tänkt mottagare samt vilket 

sammanhang den producerats och tas emot. Dessa aspekter under genomgång av data 

nedtecknats i ett separat dokument.  Det social-historiska momentet följs av det formella, vilket 

innebär en formell analys av textens strukturella aspekter. Texterna skall här analyseras i termer 

av vilka delar de består av och av dess skriftliga konventioner. I detta moment antecknades 
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texternas delar, inklusive en sammanfattning över deras innehåll, samt tankar om vilken typ av 

språk som använts. Slutligen utförs det tolkande-omtolkande momentet, vilket inrymmer 

tolkningen av de två första momenten enligt hermeneutisk tolkningsmetod (Phillips & Brown 

1993, s. 1558–1568). Detta har utförts genom att texterna gåtts igenom vid ett flertal tillfällen: 

inför intervjuerna (som bakgrund för formulerandet av lämpliga intervjufrågor) samt inför varje 

analysnivå. 

FN-stadgans problematik 

Artikel 42.  
Finner säkerhetsrådet, att åtgärder enligt artikel 41 skulle bliva otillräckliga eller redan 

visat sig otillräckliga, äger rådet företaga sådant inskridande medelst luft-, sjö-, eller 

landstridskrafter, som må befinnas nödvändigt för att upprätthålla eller återställa 

internationell fred och säkerhet. Dessa åtgärder kunna innefatta demonstrationer, 

blockad samt andra operationer av luft-, sjö- och landstridskrafter tillhörande 

medlemmar av Förenta Nationerna (UNRICs hemsida). 

FN-stadgan förespråkar användande av militärt våld, efter att alla icke-våldsliga metoder har 

prövats och misslyckats eller övervägts och utdömts, för att upprätthålla eller återställa 

internationell fred och säkerhet. Det bör dock poängteras att stadgan formulerades 1945, i en 

socio-historisk kontext med en annan typ av konflikter än de som råder idag och i vilket FN 

som organisation därmed hade en annorlunda roll. Både nyare FN-dokument och mina 

intervjurespondenter lyfter fram denna syn som föråldrad. De menar att internationell fred och 

säkerhet inte längre bör vara FN:s huvudfokus då de mest problematiska av dagens konflikter 

sker inom ett lands gränser, där de stridande parterna kan bestå av olika befolkningar, 

rebellgrupper eller (vilket inte helt sällan är fallet) regeringar.  

För att bemöta detta problem har jag valt att inkludera ett dokument som presenterar ett nyare 

socio-historiskt perspektiv, en uppdaterad syn på FN:s officiella inställning till militärt våld. En 

sådan återfinns i dokumentet United Nations Peacekeeping Operations: Principles and 

Guidelines (United Nations Peacekeeping Operations, 2008), vilket syftar till att ge anställda i 

fredsbevarande insatser en uppdaterad och översiktlig bild av de regler och principer som fanns 

vid dess nedtecknande 2008. I Principles and Guidelines redogörs för principer i fredsbevarande 

insatser. Strukturellt inkluderar dokumentet principerna bakom inrättandet av en insats, 

anställdas förväntade förhållningssätt samt principer för avvecklandet av en insats. Dokumentet 

inkluderar även ett avsnitt om hur personal skall agera för att insatsen skall ske i enlighet med 

mänskliga rättigheter. 

Innan jag redogör för dokumentets innehåll vill jag redogöra för skillnaden mellan 

fredsbevarande insatser och fredsframtvingande insatser. Begreppen definieras i Principles and 

Guidelines enligt följande: Fredsbevarande insatser refererar till insatser vars mandat gällande 

våldsanvändning är ytterst limiterad. En fredsbevarande insats har ofta uppgifter som 

övervakning av vapenvilor, att ställa sig mellan två stridande grupper m.m. I en 

fredsframtvingande insats får våld användas något mer aktivt, i syfte att förhindra ett potentiellt 

hot mot internationell fred och säkerhet (United Nations Peacekeeping Operations 2008, s. 18). 

I Principles and Guidelines redogörs för principer i fredsbevarande insatser.  

Vad krävs då, enligt dessa nyare riktlinjer, för att FN som organisation skall bedöma att 

användning av militärt våld är rättfärdigat? Beslutsprocessen är en komplicerad analysprocess 

i FN:s säkerhetsråd som, i samråd med Sekretariatet och andra berörda parter, överväger alla 

möjliga alternativ. Det reflekteras kring praktiska faktorer som huruvida det finns möjlighet att 

formulera ett tydligt mandat, om det finns tillräckligt med resurser och hur stora chanser man 
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har att lyckas utifrån hur villiga parterna är att samarbeta m.m. Man reflekterar även kring i 

vilken omfattning personalens säkerhet någorlunda kan säkerställas. Då jag tolkar dessa 

praktiskt orienterade riktlinjer enligt Webers idealtyper för socialt handlande tänker jag mig att 

det rör sig om målrationellt handlande. FN som organisation arbetar målinriktat för att stärka 

säkerheten i landet och främja möjligheterna till en lyckad fredsprocess. 

Enskilda stater är normalt själva ansvariga för dess inre angelägenheter, i enlighet med den så 

kallade suveränitetsprincipen. Detta lyfts av mina respondenter fram som problematiskt i de fall 

då regeringar eller andra myndigheter själva är de som orsakar lidandet. Suveränitetsprincipen 

hindrar ofta FN från att kliva in och skydda en lidande civilbefolkning. För att komma till rätta 

med detta problem inrättades 2005 en princip vid namn Skyldighet att Skydda, som bland annat 

innebär att FN skall kunna ingripa utan statens medgivande vid de tillfällen då staten på egen 

hand misslyckas med att skydda sin befolkning.  

Rent praktiskt är Skyldighet att Skydda svår att implementera. Den kräver nämligen att samtliga 

länder med veto i Säkerhetsrådet är överens om att en militär insats är det som borde göras. I 

och med de spänningar som råder mellan veto-länderna hindras ofta FN från att göra något, 

trots denna nya princip. Detta är någonting som många idag tycker är problematiskt då FN 

hindras från att ingripa i katastrofsituationer som Syrienkriget eller förföljelsen av Rohingyas i 

Myanmar. 

Hur ska det gå till? 

FN som organisation rättfärdigat endast militärt våld om det sker i enlighet med vissa 

grundläggande principer. Den allra främsta principen gällande våldsanvändning i 

fredsbevarande insatser är att det är förbjudet att använda våld i annat än självförsvar eller för 

försvar av mandatet. Det senare innebär att man kan få använda våld för att hindra att mandatet, 

eller uppdraget, misslyckas. Om någon till exempel försöker hindra att en vapenvila fortgår har 

man rätt att använda våld för att se till att den upprätthålls – om detta är en del av uppdraget.  

 

En annan viktig princip för rättfärdigandet av fredsbevarande insatser är att militären, i de fall 

då våldsanvändning har använts, så snabbt som möjligt skall återgå till icke-våldsliga medel för 

att sedan kunna fortsätta med långsiktigt fredsbyggande arbete. Så snart situationen är under 

kontroll och det finns ett fungerande styre i landet skall man i enlighet med 

suveränitetsprincipen återlämna ansvaret till regerande stat (United Nations Peacekeeping 

Operations. 2008). 

 

FN handlar i beslutsprocessen (där det beslutas huruvida en insats skall inrättas eller ej) 

praktiskt och målrationellt. När beslutet om inrättandet av en insats har tagits antas en mer 

värderationell ingång och minimal användning av våld förespråkas. Detta skulle kunna tolkas 

som en sammansmältning av målrationellt och värderationellt handlande. En insats är 

nödvändig för att nå det eftersträvade målet om internationell fred och säkerhet, men det skall 

ske på ett sätt som i så stor mån som möjligt stämmer överens med FN:s grundläggande 

värderingar om personlig säkerhet och lika värde. Denna tolkning vidareutvecklas nedan i en 

reflektion på organisatorisk nivå kring FN:s militära insatser i relation till mänskliga rättigheter. 

 

FN:s riktlinjer och Mänskliga Rättigheter 

FN:s Allmänna Deklaration om Mänskliga Rättigheter gavs ut av FN år 1948 för att sprida 

värderingen om alla människors lika värde bland invånarna i sina medlemsstater 

(Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet, 2006). Deklarationen består av 30 artiklar 

som var och en redogör för en aspekt av mänskliga rättigheter. Precis som med stadgan bör man 

ha i minnet att det är en gammal deklaration, men de grundläggande värderingar om allas lika 
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värde som presenteras i stadgans första del gör sig fortfarande gällande. Nedan redogörs för hur 

FN officiellt ställer sig till frågan om hur deras egna militära insatser förhåller sig till dessa av 

dem själva formulerade värderingar? I Principles and Guidelines (United Nations Peacekeeping 

Operations, 2008) adresseras detta problem under en egen rubrik Här lyfts det fram att de 

mänskliga rättigheterna skall gälla alla, att de är universella. Dokumentet lyfter också fram att 

rättigheterna är en del av FN:s fredsbevarande insatser. 

 
United Nations peacekeeping operations should be conducted in full respect of human 

rights and should seek to advance human rights through the implementation of their 

mandates United Nations peacekeeping personnel – whether military, police or civilian 

– should act in accordance with international human rights law and understand how the 

implementation of their tasks intersects with human rights. Peacekeeping personnel 

should strive to ensure that they do not become perpetrators of human rights abuses. 

They must be able to recognize human rights violations or abuse, and be prepared to 

respond appropriately within the limits of their mandate and their competence. Where 

they commit abuses, they should be held accountable. (United Nations Peacekeeping 

Operations 2008, s. 14-15) 

På organisatorisk nivå menar FN, enligt min tolkning, att fredsfrämjande militära insatser är 

förenliga med Mänskliga Rättigheter om de utförs på rätt sätt och med medvetenhet om 

mänskliga rättigheter. Alla beslutsfattare, soldater, poliser m.m. har en skyldighet att veta vilka 

rättigheter som finns och hur man skall handla för att inte göra övertramp. 

5.2.2 En individuell analys  

FN:s officiella riktlinjer rättfärdigar kontrollerat och minimalt våld vid hot mot internationell 

fred och säkerhet, samt för att skydda en befolkning vars stat inte har vilja eller möjlighet att 

skydda den. Den senare, som går under namnet Skyldighet att Skydda, är praktiskt 

svårimplementerad. Data från officiella FN-dokument tyder också på att FN anser sina principer 

vara förenliga med de värderingar som framkommer i MR-deklarationen. Efter genomgång av 

de officiella riktlinjerna i textanalysen vänds nu blicken mot intervjuerna och det individuella 

perspektivet. Intervjufrågorna formulerades mot bakgrund av innehållet i texterna. Efter 

genomförandet av intervjuerna har de transkriberats och det är utifrån denna transkription de 

sedan analyserats. 

Ideologi eller praktik 

Jag tänker börja med att redogöra för de tankegångar som under undersökningens intervjuer 

framkommit gällande relationen mellan radikalpacifism och FN:s fredsfrämjande militära 

insatser. Dessa tankegångar kommer därefter användas som grund för ett mer direkt svar på 

ovanstående frågeställning. 

 

Då den officiella definitionen av pacifism och radikalpacifism (även kallad absolut pacifism) 

skiljer sig från hur begreppen används i folkmun vill jag här förtydliga hur jag ämnar använda 

begreppen. Jag har valt att utgå från hur termerna används i folkmun. Pacifism används nedan 

som en ideologi inom vilken man strävar efter fred och tar avstånd från våldsanvändning. 

Radikalpacifism kommer nedan användas i betydelsen En ideologi inom vilken man strävar 

efter fred genom att ta avstånd från all form av våld. Radikalpacifism är som jag tolkar det ett 

strikt värderationellt perspektiv som agerar efter moral och värderingar. 

Även ur ett målrationellt perspektiv formulerar dock radikalpacifismen, via Johan Galtung, 

argument mot våld i fredsfrämjande syfte. Ett sådant argument är att våld alltid på ett eller annat 

sätt kommer förvärra en konfliktsituation. En militär insats riskerar till exempel att spä på 

segregationen mellan två parter genom att ställa sig emellan dem och på det sättet tydliggöra 
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vilka som tillhör vilken grupp. Detta, tillsammans med en ökad känsla av hot vid militär 

närvaro, kan ur radikalpacifistisk synvinkel tänkas fördröja uppbyggnaden av en långsiktig fred 

(Galtung 1959, s. 72–72). 

Jag upplever i intervjuerna en slags uppgivenhet där man önskar sig en värld fri från våld, 

men inte ser någon annan utväg än att sätta in en militär insats, en metod som egentligen går 

emot hur man vill att människor skall agera mot varandra. Det verkar finnas en önskan om att 

kunna handla värderationellt, men också en konsensus om att konsekvenserna av ett 

radikalpacifistiskt tillvägagångssätt är helt enkelt för stora, varpå ett målrationellt perspektiv 

måste antas för att undvika en än värre katastrof. Vid ett beslut om en militär insats har man, 

om allt gått rätt till, helt enkelt inga andra alternativ kvar. 

R1: Det är inte för att skapa fred utan det är för att förhindra att det blir värre. Jag kan 

verkligen förstå de argumenten som är mycket mer pacifistiska och emot all 

våldsanvändning och jag skulle önska att det inte behövdes, men jag ser inte att det är 

realistiskt idag.  

Det man gör är att man sätter in en insats med syfte att förhindra att konflikten förvärras och 

med uppdraget att få stopp på det allra värsta, för att sedan kunna arbeta med andra, icke 

beväpnade, medel för att nå fram till en mer långsiktig lösning. Man använder våld för att 

motverka våld, men man använder inte våld för att skapa fred. 

En tes jag utvecklat genom att reflektera över denna skillnad mellan en ideologisk och en 

praktisk utgångspunkt sedd i ljuset av Galtungs aktuella teorier är att de två olika 

utgångspunkterna skulle kunna grunda sig i vilken grundläggande syn man har på möjligheten 

till fred. Mina respondenter verkar över lag vara för ett inrättande av militära insatser för att 

skapa möjligheter för fredsbyggande arbete, men ingen av dem uttrycker en tro på att någonsin 

kunna uppnå en, i Galtungs mening, positiv världsfred. 

R3: Det är lätt att tänka att det ska bli så bra, men jag tänker att livet är ett tveeggat 

svärd. Du vet, det är några saker som blir bra, det är några som inte blir bra. Det blir 

aldrig den ultimata och bästa lösningen, utan det blir alltid nån lösning med både för- 

och nackdelar. 

I: Tror du att det alltid kommer finnas krig? 

R3: Ja, det tror jag. 

 

Två av tre respondenter uttrycker klart och tydligt att de inte tror att världsfred är möjligt och 

att människor alltid kommer kriga, mer eller mindre. Respondent 2 menar sig se en brist på 

villighet från både individer och stater att göra det som krävs för att uppnå den efterlängtade 

världsfreden, varpå han inte ser att den är möjlig alls. 

R2: Jag tror att det alltid finns fredliga lösningar på alla konflikter. Däremot så ser jag 

ju inte att världen är villig att investera det som skulle behöva göras för att hitta endast 

fredliga lösningar. Men jag tror att vi alltid kommer att misslyckas. 

I: Du säger ”Det som skulle behöva göras”. Vad tänker du på? 

R2: Massivt ökning av bistånd, enorma insatser för utbildning och välmående, hälsa, 

omsorg, allting sådant. Undanröja alla orättvisor som egentligen konflikterna kommer 

ifrån. Jag är mycket arg på att det är ett fåtal länder i världen som når upp till det 

biståndsmål om 0,7 procent av BNP som de rikare länderna i världen åtog sig att ge i 

bistånd redan på 70-talet. Det är alltså ett halvt sekel som man har lovat detta och 

ignorerat det. Och hade man investerat de pengarna i konfliktförebyggande åtgärder så 

hade en otrolig mängd mänskligt lidande kunnat undanröjas. 
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Respondent 1 uttrycker ovan en tydlig irritation mot stater som inte håller vad de lovat i sina 

globala antaganden. Hen tror att denna brist på villighet från världen är anledningen att 

världsfred är en dröm. Mot bakgrund av den inställningen ter det sig rimligt att ha en bejakande 

inställning till militärt våld i fredsfrämjande syfte. Om man tror att folk alltid kommer kriga är 

det fullt förståeligt att man vill vara med och bidra till att de till synes oundvikliga konflikterna 

går till på bästa möjliga sätt och med så lite lidande som möjligt. 

Jag vill påpeka att denna tes är grundad på ett fåtal intervjuer och textanalyser i en undersökning 

med ett syfte som bara inkluderar en av sidorna. I och med att det jag har undersökt är hur 

militärt våld motiveras har jag inte intervjuat individer som tydligt identifierar sig med en 

radikalpacifistisk ideologi. För att säkerställa detta vetenskapligt skulle det krävas en betydligt 

större undersökning. 

En moralisk motsättning? 

I början av denna undersökning hade jag en tanke om att det fanns en inbyggd moralisk 

motsättning i att använda våld för att motverka våld. Respondent 2 anser att en sådan 

motsättning inte är en självklarhet. 

 
R2: Om man är fredsvän och ser hur en befolkning dödas av militär så är det en 

fredsvänlig insats att säga att en internationell militär måste ingripa för att stoppa det. 

Även Gandhi, den mest kända radikalpacifisten av de alla, vacklade ju i den här frågan. 

Han tyckte ju ändå att det var berättigat med kriget mot Hitler. Under en del av sitt liv 

tyckte han att det var ett så stort ont att det var för sent att använda icke-våldsliga 

medel. I valet mellan att inte göra nånting mot Hitler och att ändå acceptera kriget så 

var det senare att föredra. 

Jag har i mina efterforskningar funnit en mängd dokument där några av världens mest insatta 

personer i denna fråga driver en övertygad linje för militära fredsinsatser. Vissa menar till och 

med att det finns en inneboende motsträvighet till att använda våld när det egentligen skulle 

vara det bästa att göra. I ett dokument från 2009, ”Implementing the responsibility to protect” 

(United Nation General Assembly, s. 6), påpekar Ban Ki-Moon, FN:s f.d. generalsekreterare, 

att FN och dess medlemsstater ofta inte tar sitt ansvar för att bevara fred och säkerhet. Han 

betonar att det är FN:s roll och skyldighet att fatta dessa beslut i de fall då dessa är det minst 

dåliga alternativet. 

R2: Det är inte bara det att det är moraliskt rätt utan det kanske är så att man till och 

med blir moraliskt skyldig att göra det om det är det enda som återstår. 

Det är oklart hur pass vedertagen denna åsikt är, men jag har från flera håll sett att de finns de 

som förespråkar att man är skyldig att hjälpa till om man har möjlighet att göra det. 

Utefter ovanstående argument och reflektionen kring krocken mellan ideologi och praktik är 

min tolkning att personer i Sverige med anknytning till FN tenderar att rättfärdiga användandet 

av militärt våld i fredsfrämjande syfte. Mina respondenter håller enligt ovanstående 

resonemang med varandra om att dessa frågor innebär ett moraliskt dilemma, men att det inte 

finns en moralisk motsättning. 

Mänskliga Rättigheter 

Att förhindra människors lidande är så vitt jag kan bedöma den starkaste drivkraften för att 

ställa sig bakom fredsfrämjande militära insatser. Enligt Artikel 3 i MR-deklarationen har alla 

människor rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Artikel 5 lyder: ”Ingen får utsättas för tortyr 

eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” (Justitiedepartementet 

och Utrikesdepartementet, 2006). Utifrån detta diskuterades i intervjuerna om synen på dessa 
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värderingar förändras om vi antar ett något ovanligare perspektiv och funderar över förövarnas 

mänskliga rättigheter. Om vi jämför detta med barn som bråkar så är en vanlig reaktion på det: 

”Bara för att hen gör fel får du inte göra fel tillbaka. Då gör du lika mycket fel.” Kränker FN 

människors rättigheter till liv och personlig säkerhet genom att inrätta ett mandat som innefattar 

möjligheten att använda våld mot dem? Denna fråga ledde inte till ett snabbt och entydigt svar 

och mina respondenter uttryckte stor förståelse för situationens moraliska svårighet. Trots de 

moraliska svårigheterna i att förena Mänskliga Rättigheter med fredsfrämjande militärt våld 

landar samtliga respondenter till slut i att militära insatser och mänskliga rättigheter inte är två 

oförenliga fenomen. 

 
R2: Om mänskliga rättigheterna kränks så har ju på något sätt den som kränker också 

överträtt de mänskliga rättigheterna själv. Och går det att stoppa det så har jag svårt att 

se att det skulle vara moraliskt fel. För mig blir det lite som att jämföra med den 

svenska polisen. Alltså, det är ingen polis som vill skjuta ihjäl någon, men i värsta fall 

så finns den möjligheten. Om det inte går att stoppa på något annat sätt. 

Precis som på organisatorisk nivå är ett krav för att de två fenomenen skall vara förenliga att 

insatsen går rätt till. Används våld på fel sätt så kränks de mänskliga rättigheterna, men vid rätt 

genomförande utefter väl genomtänkta principer och mandat anser mina respondenter att 

fredsfrämjande militärt våld är förenligt med mänskliga rättigheter. 

Medmänsklighet 

Internationell fred och säkerhet var som tidigare nämnt ett högst relevant mål vid FN-stadgans 

uppkomst efter andra världskriget, men under mina intervjuer framkom andra motiveringar till 

att inrätta en militär insats. Nedan svarar Respondent 1 på vilka omständigheter som skall råda 

för att en militär insats skall vara berättigad. 

 
R1: För att skydda civila mot de allra allvarligaste brotten, alltså folkmord, krigsbrott, 

brott mot mänskligheten, etnisk rensning… Jag är absolut inte för våldsanvändning för 

att avsätta en diktator eller försöka skapa demokrati eller, eller nånting, utan jag är för 

våldsanvändning i de väldigt extrema fallen när du har en civilbefolkning som är utsatt 

för övergrepp och det går inte att stoppa det på något annat sätt.  

Mina respondenter anger endast medmänskliga skäl till att kliva in med militär. Det gäller helt 

enkelt att bidra till en så konfliktfri, god och medmänsklig värld som möjligt. Ingen av mina 

respondenter angav skäl som naturtillgångar, materiel eller nationsgränser. Att inrätta en militär 

insats via FN anses, tack vare organisationens breda representation från världens länder, lyfts 

fram som den bästa chansen att hindra civilt lidande. 

R3: Just vid de här brotten där jag tycker att det kan vara relevant (alltså folkmord, 

krigsbrott, brott mot mänskligheten, etnisk rensning) så har du ju en dynamik där 

förövaren är mycket, mycket starkare än den som blir utsatt. Du kan ju inte genomföra 

ett folkmord om du inte har någon form av maktövertag. Och då behöver du väl kanske 

hjälp för att få skydd, eller för att få stopp på det där.  

Ofta begås denna typ av brott av regering eller polis. Vi talar alltså om situationer där 

civilbefolkningen är helt maktlös inför sitt eget öde, utan medel att hjälpa sig själva. Om man 

jämför detta med mobbning är det många som ser det som en del av mobbningen att titta på 

utan att agera. Om man applicerar det scenariot på världens konflikter så skulle FN och 

omvärlden, i vart fall delvis, ta förövarnas ställning i situationer genom att inte aktivt agera 

emot dem. 
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R2: Läser man FN-stadgan bokstavstroget så är det absolut inte vår skyldighet att 

skydda dem utan det är deras stats eget ansvar, deras stats eget problem. Och den 

världen tycker jag känns ganska skrämmande. Jag vill ju stå på människornas sida och 

inte på regeringarnas sida. Och ja, som i fallet Rwanda så var det ju ändå staten själv 

delvis som begick de värsta illdåden och då tycker jag att FN finns för att ingripa och 

stoppa en sån situation. Och då tycker jag att det är min skyldighet som medmänniska 

att kräva det. 

Kontrollerat och med och minsta möjliga våldsanvändning 

Samtliga respondenter trycker på vikten av att en militär insats sker på ett kontrollerat sätt, 

utefter ett tydligt FN-mandat. På detta sätt kan mandatet utföras av soldater och beslutsfattare 

som fått specifik träning och utbildning för att hantera denna typ av situationer. Självklart kan 

det trots detta bli fel, stressade situationer kan framkalla misstag, men omständigheterna är på 

detta sätt så goda som det går att få dem. Mina respondenter lyfter fram vikten av ett system 

där man ställs inför rätta vid misstanke om övervåld. Detta är viktigt för att militärt anställda 

inte skall kunna använda våld efter eget tycke och sedan gömma sig bakom argumentet att de 

inte visste vad som gällde. Därför är det viktigt med tydliga principer och ett tydligt mandat. 

 
R3: Ska man använda vapen så ska man alltid göra det med minsta möjliga vapeninsats, 

det är grundregeln i försvarsmakten. Aldrig mer våld än nöden kräver. 

Aldrig mer våld än nöden kräver må låta som en enkel regel, men i och med konfliktsituationers 

komplexitet och känslighet är inte alltid självklart var gränsen går. För att hålla sig så nära det 

önskade värderationella handlandet som möjligt är det viktigt för såväl beslutsfattare som för 

soldater att ständigt reflektera och göra överväganden. Att avgöra om det finns en gräns och i 

så fall var denna gräns går är inte lätt. Nu kommer vi in på ett område där mina respondenters 

åsikter skiljer sig åt, nämligen den moraliska skillnaden mellan fredsbevarande och 

fredsframtvingande insatser (Se definition ovan). 

Frågan om var gränsen går för hur mycket våld som är moraliskt rättfärdigat är den enda jag 

fick tre olika svar på i mina tre intervjuer. Respondent 2 hävdar kort och gott att hen tycker 

fredsframtvingande insatser kan vara rätt, trots att det kan innebära mer direkta attacker, då det 

kan vara ett medel för att undvika ett större ont. Respondent 1 är tveksam: 

R1: Jag tycker det är jättesvårt. … Jag antar att det beror på situationen .... och hur det 

ser ut och varför och hur det används. ... Jag skulle inte säga att jag är emot det 

(fredsframtvingande insatser), men jag kan inte säga att jag är för det heller. 

I kontrast till respondent 1 och 2 väljer respondent 3 denna ståndpunkt: 

 R3: Jag tänker att det är en politisk fråga, det är inte en fråga för försvarsmakten. 

Respondent 3 överlämnar frågan till politikerna då hen menar att de är bättre rustade för den 

typen av beslut. Respondent 3 berättar att man, under starten av hens arbete vid Försvarsmakten, 

inte skulle prata om politik på jobbet. Tanken var att soldaterna agerade i egenskap av 

politikernas instrument och att de därför måste kunna lita på deras beslut. Idag är det dock mer 

okej att diskutera personliga politiska åsikter. 

5.3 Huvudtolkning 

I denna del sammanfattas ovan presenterade data och teman först i en huvudtolkning som sedan 

analyseras och abstraheras utifrån det teoretiska ramverket. Huvudtolkningen ämnar ge en 

nyanserad och abstraherad sociologisk bild av resultatet. Huvudtolkningen presenteras i fyra 

underrubriker. Först presenteras huvudtolkningens grund under en egen rubrik och därefter 

följer tre stycken där denne diskuteras djupare mot bakgrund av den teoretiska referensramen. 
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5.3.1 En internationell polisstyrka  

De inställningar som finns kring fredsfrämjande militärt våld liknar en i folkmun vanlig 

inställning till den svenska polisen; den skall styras utifrån väl genomtänka regler och principer 

och vid missbruk av våld och vapen skall rättsliga konsekvenser tillämpas. 

I Sverige finns ett allmänt våldsförbud. I våldsamma situationer skall man i första hand kontakta 

polisen, som i och med sin yrkesroll har laglig rätt att i nödlägen göra ett undantag från 

våldsförbudet. I Sverige har vi rätt att få hjälp av polis i farliga situationer. Om vi applicerar 

detta på FN så bör samma värderingar kunna tala för att en befolkning som inte kan skydda sig 

själv och som inte får sitt rättmätiga skydd av staten rätt att få hjälp av en utomstående part: en 

militär insats med FN-mandat. Både den svenska polisen och FN är aktörer som ansvarar för 

att bevara samhällets och dess individers trygghet och säkerhet. 

Ansvaret för hanterandet av våldsamma och komplicerade situationer lämnas över till 

människor som är utbildade och tränade för att hantera dem. Att det finns en stark tillit till FN 

och organisationens militära insatser verkar till stor del bygga på att de arbetar utefter tydliga 

regler och principer som aktörerna måste stå till svars inför (se preliminär tolkning). Om 

soldater under FN-mandat använder våld på ett sätt som överträder dessa principer riskerar de 

en laglig påföljd och därmed har de starka motiv till att göra rätt. Men så länge de följer gällande 

regler är de lagliga och av många accepterade undantag från ett annars gällande våldsförbud. 

5.3.2 En återspegling av samhällets lagsystem 

Utifrån denna jämförelse finner jag det intressant att reflektera sociologiskt över hur det 

kommer sig att så många är beredda att gå emot sina grundläggande värderingar om antivåld 

och legitimerar ett undantag från ett lagstadgat våldsförbud som de annars verkar tycka är rätt. 

Låt oss studera detta utifrån Baumans sociologiska moralteori (Bauman, 2010). Synen på FN:s 

användande av militärt våld är enligt min tolkning, som redogjorts för ovan, återspeglat i det 

svenska samhällets lagar. Samhällets lagar legitimerar våld för vissa specifika syften under 

vissa specifika omständigheter och detta reflekteras i enskilda individers syn på våld. 

Bauman menar (enligt ett resonemang redogjort för under Teoretisk och referensram) att alla 

är benägna att begå våldsamma handlingar och att omoraliskt handlande är av social karaktär. 

Andra världskrigets förövare var inte ”onda människor”, något Bauman menar inte alls finns, 

utan helt vanliga människor som indoktrinerades i vissa värderingar och därmed trodde de 

gjorde rätt när de utförde handlingar som vi i efterhand ser som extremt omoraliska (Bauman 

2010, s. 215). Bauman menar att vem som helst hade kunnat göra det, att ens värderingar 

grundläggs utifrån sociala erfarenheter. Social inlärning är ingenting nytt, men att det kan gå så 

långt som att agera tvärt emot sina grundläggande värderingar är värt att ha i åtanke i analysen 

av den undersökta frågan. Att svensk lag stämmer så väl överens med principer om användande 

av militärt våld skulle utifrån Max webers idealtyper om legitimitet kunna tolkas på två sätt. 

Det första är att militärt våld legitimeras utifrån socialt inlärda argument. Det skulle då kunna 

tolkas som traditionell legitimitet. Utifrån detta synsätt är det föga förvånande att resultatet av 

min undersökning i mångt och mycket stämmer överens med det svenska samhällets lagar.  

Enligt Baumans sociologiska moralteori finns stora risker med detta som bör tas i beaktande. 

Utvecklande av tillit till ett system innebär ibland att lägga över ansvaret från en själv till ens 

överordnade eller i vissa fall till systemet i sig. Man anser helt enkelt att det etiska ansvaret för 

ens agerande ligger hos auktoriteter och överordnade. I detta fall skulle det kunna vara så att 

individer antar inställningar till svåra moraliska frågor utifrån hur FN officiellt, eller högt 

uppsatta personer i FN, ställer sig till dem. Om en person vet att FN är en organisation som 

kämpar för värderingar som liknar ens egna är det lätt att lägga över det etiska ansvaret på högre 

uppsatta inom organisationen. För att undvika vad Bauman kallar ansvarsöverlämning och fritt 
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svävande ansvar är det viktigt att fortsätta reflektera själv (Bauman 2010, s. 224–226). Detta 

för att undvika att ”glida med” om organisationens värderingar skulle förändras åt ett oönskat 

håll. 

Jag håller med Bauman om att detta är en risk, men utifrån min undersökning är det min 

uppfattning att FN och Svenska FN-förbundet är organisationer vars medlemmar reflekterar 

och kontinuerligt tar ställning på egen hand, utefter eget tycke. Därför skulle jag vilja lägga 

fram ett alternativ till tolkningen om traditionell legitimitet. Ovanstående resonemang skulle 

nämligen lika gärna kunna falla under Webers begrepp värderationell legitimitet, vilket betyder 

att FN legitimeras utifrån det faktum att organisationens metoder bygger på värderingar som är 

lika dess aktörers. 

5.3.3 Till vi kommer på något bättre... 

FN:s mål är att få slut på, eller åtminstone lindra konsekvenserna av, konflikter och humanitära 

brott. Med det som utgångspunkt agerar FN på så sätt att det på bästa sätt främjar detta mål, 

något som tidigare analyserats som målrationellt handlande. Det saknas enligt mina 

respondenter genomförbara alternativ till fredsfrämjande militära insatser. Min tolkning av 

detta är att FN, så länge de drivs av ett målrationellt fokus, kommer fortsätta använda sig av 

militärt våld. 

R1: Vad är alternativet? Den dagen jag skulle komma på eller få höra om ett annat sätt 

att skydda människor i de här jätteallvarliga situationerna så skulle jag mer än gärna 

ställa mig bakom det. Jag är jättenyfiken på att få ett argument om vad man ska göra i 

de situationerna för jag har aldrig fått ett argument som går att genomföra idag från 

någon som är emot våldsanvändning. Men jag hoppas att jag en dag skall få ett 

argument som är genomförbart. 

Resonemanget ovan, att de militära fredsfrämjande insatserna kommer kvarstå tills dess att det 

finns andra tillgängliga metoder som åstadkommer samma eller bättre resultat, kan appliceras 

på varje enskild konflikt liksom på fredsfrämjande våld som fenomen. Samtliga respondenter i 

denna undersökning har uttryckt en önskan om ett bättre alternativ än det nuvarande. De är 

emellertid lika överens om att det i nuläget inte finns något annat fungerande alternativ för att 

uppnå det önskade målet. För att komma så nära som målet som möjligt i den rådande 

situationen finns dock principer gällande minimalt våldsanvändande. Dessa är även viktiga för 

att FN skall ligga så nära värderationellt handlande som möjligt, även om detta inte ses som 

rimligt i dagsläget. 

Även detta resonemang går alltså att applicera på tanken om FN:s militära insatser som en 

internationell polisstyrka. Polisens mål är inte i sig att bruka våld, utan våldet ses även här 

som en sista utväg för att nå ett högre mål. Polisen kommer att använda sig av de metoder 

som anses främja målet och därmed kommer våld användas så länge det är brist på alternativ. 

R2: För mig blir det lite som att jämföra med den svenska polisen. Det är ingen polis som 

vill skjuta ihjäl någon, men i värsta fall så finns den möjligheten. 

5.3.4 Positiv och negativ fred 

I detta stycke ämnar jag utveckla huvudtolkningen som en internationell polisstyrka genom att 

reflektera kring den utifrån Johan Galtungs tankar kring sociologisk pacifism samt positiv och 

negativ fred. Några av de argument Galtung lägger fram som radikalpacifismens argument mot 

våldsanvändning är att en sådan metod kommer öka hotnivån och distinktionerna och därmed 

förvärra konflikterna snarare än förbättra situationen. Man menar att en sådan insats aldrig kan 

leda till en långvarig lösning (Galtung 1959, s. 72-73). Utifrån ett radikalpacifistiskt synsätt 
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tolkar jag att man aldrig kan uppnå positiv fred (inte bara brist på våld utan även närvaro av 

fred och jämlikhet) genom användning av våld. 

I den preliminära tolkningen redogörs för tanken om att militära insatser används för att 

motverka våld snarare än för att bygga fred. Då detta studeras utifrån Galtungs teori om positiv 

och negativ fred (Galtung & Fischer s. 173–174) ter det sig som om förespråkare för 

fredsfrämjande militära insatser inte anser att dessa i sig kommer leda till en positiv fred, men 

att de kan bidra till en möjlighet att få utföra fredsbyggande arbete som i längden kan leda till 

positiv fred. På samma sätt är det inte den ingripande polisens roll att se till att gatuvåld i en 

stad försvinner för att hen stoppar ett pågående brott. Det man vill göra är att avvärja pågående 

brott och därmed skapa lugna och trygga förutsättningar för fortsatt förebyggande arbete. 

5.4 Sammanfattning av resultat  

Resultatet har presenterats på tre olika analysnivåer. Den första, den förberedande tolkningen, 

är en direkt redogörelse för sju konkreta teman som framkommit under en första genomgång 

av data. Dessa sju teman är bevarande av internationell fred och säkerhet, ett nödvändigt ont, 

sista utvägen, stabilisera en situation, minsta möjliga lidande, skydda civila och motsättning 

mellan ideologi och praktik. 

Dessa vidareutvecklas i en preliminär tolkning där data analyseras utifrån sociologiska teorier. 

Denna analysnivå börjar med en kritiskt hermeneutisk tolkning av den information som 

framkommit under analysen av texter. Enligt FN:s officiella riktlinjer rättfärdigas 

fredsfrämjande militära insatser i syfte att bevara eller återupprätta internationell fred och 

säkerhet samt för att skydda en befolkning vars nation inte vill eller kan skydda sig själv. Detta 

skall ske med minimal våldsanvändning och fredliga metoder skall återupprättas så snart det är 

möjligt. 

Efter detta följer ett stycke som redogör för intervjuresultaten. Här besvaras hur personer i 

Sverige med anknytning till FN resonerar kring den möjliga motsättningen i att använda våld 

för att motverka våld. Sammanfattningsvis bedöms fenomenet militärt våld i fredsfrämjande 

syfte inte ha en inneboende moralisk motsättning. Mina respondenter antar istället perspektivet 

att FN har en medmänsklig skyldighet att hjälpa till, i egenskap av en organisation som har 

medlen att göra det på ett kontrollerat sätt. Detta analyseras sedan sociologiskt mot bakgrund 

av ett radikalpacifistiskt resonemang där resultatet som framkom var ett som lyfter fram den 

radikalpacifistiska ideologin som en vacker, men orealistisk dröm. Fredsfrämjande militära 

insatser skall enligt mina respondenter ske med minsta möjliga våldsanvändning och endast i 

syfte att minska eller förhindra mänskligt lidande. 

Sist i resultatdelen presenteras en huvudtolkning där FN:s fredsfrämjande militära insatser 

liknas vid en internationell polisstyrka. De inställningar som finns kring fredsfrämjande militärt 

våld liknar en i folkmun vanlig inställning till den svenska polisen; den skall styras utifrån väl 

genomtänka regler och principer och vid missbruk av våld och vapen skall rättsliga 

konsekvenser tillämpas. Denna tolkning analyseras sedan mot bakgrund av valda sociologiska 

teorier. 

Denna huvudtolkning analyseras sedan på djupet utifrån det teoretiska ramverket. Baumans 

sociologiska moralteori (Bauman, 2010) bidrar med en sociologisk redogörelse för hur en 

individs moral påverkas socialt genom sociologiska fenomen som socialt avstånd och 

auktoritet/underkastelse. Detta kompletteras med tankar, utifrån Webers idealtyper för 

legitimitet, om hur det kommer sig att mina respondenters svar ligger så nära både svensk lag 

och FN:s riktlinjer. Utifrån Webers idealtyper för socialt handlande framkommer en tes där jag 

teoretiserar om att fredsfrämjande våld kommer användas fram till dess att ett bättre alternativ 
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uppdagas. Slutligen diskuteras huvudtolkningen utifrån Johan Galtungs teori om positiv och 

negativ fred (Galtung, 1959). Detta handlar enkelt förklarat om att mina respondenter inte anser 

att militärt våld skall inrättas för att skapa fred utan för att stabilisera en kritisk situation och 

därmed möjliggöra fredsbyggande metoder. 

6. Diskussion  

Nedan utförs en diskussion av studiens resultat relaterat till syfte, tidigare forskning och 

teoretisk referensram. I avsnittet inkluderas även en självkritisk och en metodologisk reflektion, 

för att fånga upp insikter om eventuella förbättringsmöjligheter. Jag avslutar sedan 

diskussionen med egna reflektioner samt idéer kring vidare forskning. 

6.1 Diskussion av syfte 

Syftet med denna studie var att utforska inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte 

inom FN och bland personer i Sverige med FN-anknytning samt utforska vilka resonemang som 

finns kring den möjliga motsägelsen i att använda våld för att motverka våld. 

Detta syfte har undersökts med hjälp av tre frågeställningar. Nedan redogörs för hur dessa har 

besvarats för att syftet skall uppnås. 

Den första frågeställningen behandlar hur militärt våld i fredsfrämjande syfte motiveras på 

individuell och organisatorisk nivå. I en sammanslagning av det officiella och det individuella 

perspektivet konstateras att våld i fredsfrämjande syfte främst motiveras som det minst dåliga 

alternativet som i kombination med andra fredsbyggande insatser, i längden förhoppningsvis 

kan leda till hållbar fred. Organisatoriskt framförs främst målrationella argument, medan det 

individuella perspektivet bidrar med mer medmänskliga och värderationella argument. 

 

Den andra frågeställningen handlar om hur personer i Sverige med anknytning resonerar kring 

den möjliga motsägelsen i att använda våld för att motverka våld, vilket främst besvaras under 

punkt 5.2.2. Personer i Sverige med FN-anknytning anser inte, enligt resultatet av denna 

undersökning, att det finns en inneboende moralisk motsättning i fenomenet fredsfrämjande 

militärt våld. Mina respondenter anger att de ideologiskt vill leva i en värld fri från våld, men 

de ser inte detta som realistiskt i och med de att redan existerande konflikter måste hanteras. 

Detta tolkas som en skillnad mellan ideologi och praktik, eller värderationellt och målrationellt 

handlande, som utmynnar i att det inte anses motsägande att våld används för att motverka våld. 

 

I den tredje frågeställningen diskuteras hur de individuella resonemang som framkommit 

förhåller sig till FN:s officiella riktlinjer. Detta besvaras under rubrik 5.2.1 genom en kritiskt 

hermeneutisk analys av officiella FN-dokument samt genom en djupare huvudtolkning där 

relationen mellan individernas och organisationens respektive inställningar till fredsfrämjande 

våld presenteras som mycket lika. 

 

Jag har utforskat inställningar till militärt våld i fredsfrämjande syfte genom textanalys av 

officiella FN-dokument och semistrukturerade intervjuer med högt uppsatta anställda inom 

Svenska FN-förbundet samt en officer i Försvarsmakten som deltagit i insatser med FN-mandat. 

Intervjuerna har lett till en förståelse för hur FN samt personer i Sverige med anknytning till 

FN ser på den aktuella frågan och hur våldsanvändning i fredsfrämjande syfte motiveras. 

Uppsatsen har även uppfyllt syftet att utforska vilka resonemang som finns kring den möjliga 

motsägelsen i att använda våld för att motverka våld. Respondenterna i undersökningen har 
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förklarat sin syn på frågan utifrån deras respektive bakgrund och synvinkel, vilket har redogjorts 

för under en egen rubrik i resultatdelen. 

Enligt ovanstående resonemang är det min uppfattning att syftet med denna undersökning har 

uppnåtts. 

6.2 Tidigare forskning i relation till resultatet 

Det finns mycket tidigare forskning kring fredsbevarande insatser inom freds- och 

konfliktforskning, men det är nästan obefintligt med motsvarande forskning med sociologiskt 

fokus, någonting denna undersökning har bidragit med. Att reflektera över ämnet mot bakgrund 

av sociologiska teorier har givit en ny form av förståelse, med ett annat fokus än den tidigare 

forskning jag funnit. 

Tidigare forskning har redogjort för hur och när militärt våld i fredsfrämjande syfte bör 

användas, men jag har funnit ytterst få artiklar som behandlar det motsägelsefulla i att använda 

våld för att motverka våld, det vill säga om denna typ av våld skall användas över huvud taget. 

Det är min förhoppning att denna undersökning kan bidra till diskussionen kring detta. 

Den tidigare forskningen behandlar främst fredsbevarande insatser, att hitta forskning om mer 

aktiva fredsframtvingande insatser var svårt. Jag har visserligen inte haft fokus endast på dessa, 

men jag har i mina intervjuer försökt avgöra var gränsen mellan rättfärdigat och icke rättfärdigat 

våld går. Jag skulle inte säga att jag genom detta har täppt igen en vetenskaplig lucka, men jag 

har varje fall lyft fram ett nytt, mer moraliskt inriktat, perspektiv gällande fredsframtvingande 

insatser. 

Resultatet stämmer över lag bra överens med den tidigare forskning jag har tagit del av. Mitt 

resultat stämmer till stor del överens med principerna bakom Just War Theory (Wester, 2007). 

Jag skulle även vilja lyfta fram Michael Ignatieffs tankar om ”The Lesser Evil” (Purdy, 2005) 

som väl överensstämmande med denna undersöknings resultat. Under mina intervjuer kom det 

till exempel fram att ett hanterande av konfliktsituationer ibland kan vara att välja bland endast 

dåliga alternativ och att det då gäller att helt enkelt välja det minst onda av allt ont. 

Det finns dock två aspekter av den tidigare forskningen som inte stämmer överens med mitt 

resultat. Den första är Westers (2007) tankar om att militära insatser ibland bör sättas in 

förbyggande, alltså inte endast som Last Resort (sista utväg), för att på så sätt förhindra att 

konflikter blir större. Mina respondenter menar tvärtom att det endast får användas som sista 

utväg för att undvika användandet av våld så länge som det bara är möjligt. Den andra aspekten 

gäller insatsernas förhållande till mänskliga rättigheter. I tidigare forskning framkom att 

militära insatser inte är förenliga med mänskliga rättigheter, men att undantag kan behövas för 

MR-deklarationens och dess värderingars långsiktiga fortlevnad. Mina respondenter talar 

istället om fredsfrämjande insatser som förenliga med mänskliga rättigheter. 

6.3 Teoretisk referensram i relation till resultat 

I enlighet med Dahlbergs analysmetod (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2007), som innefattar 

tolkning av data utifrån vald teoretisk referensram, har teorierna till mångt och mycket redan 

inkluderats i resultatdelen. Därför har jag, för att inte upprepa mig, valt att i detta stycke 

fokusera på hur jag bedömer mitt val av teorier efter genomförd undersökning. 

Johan Galtung och ”Pacifism ur sociologisk synvinkel” (Galtung, 1959) anser jag var ett perfekt 

val av teori för den här undersökningen. Att undersöka den möjliga moraliska motsättningen i 

fenomenet fredsfrämjande militärt våld utan någon form av motstånd hade varit väldigt svårt 

och det hade troligtvis inte fått fram ett lika rikt resultat. Utan denna teori hade det enda 
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alternativet varit krig, någonting det är enkelt att argumentera emot. Det radikalpacifistiska 

perspektivet ledde fram till hela resonemanget om ideologi och praktik, vilket enligt mig är en 

av resultatets starkaste punkter. 

Webers idealtyper för socialt handlande och legitimitet (Andersen & Kaspersen, 2013) 

fungerade som verktyg för djupare tolkning av resultatet. Framför allt bidrog begreppen värde- 

respektive målrationellt handlande till fördjupade reflektioner kring de olika utgångspunkterna 

ideologi och praktik. Idealtyperna var även fruktbara för att tolka respondenternas inställning 

till fredsfrämjande våld i förhållande till FN:s officiella riktlinjer. 

Baumans sociologiska moralteori (Bauman, 2010) lade en grund utifrån vilken det fanns 

möjlighet att diskutera hur moral påverkas socialt genom sociologiska fenomen. Detta gav 

uppsatsen en extra dimension gällande sociologisk relevans. 

6.4 Metodologiska reflektioner  

Efter genomförd undersökning anser jag att metodvalet var lämpligt för denna undersökning. 

Hermeneutiska semistrukturerade intervjuer i kombination med textanalyser utefter kritisk 

hermeneutik utmynnade i en ny förståelse jag sannolikt inte hade kunnat uppnå med en annan 

metod. Den hermeneutiska dialogen visade sig vara mycket framgångsrik för en 

sammansmältning av min och mina respondenters respektive förståelsehorisonter. Jag anser att 

de flesta val inom metod och angreppssätt har visat sig vara gynnsamma för att uppnå mitt syfte. 

Det var viktigt för undersökningens resultat att jag, för att öppna upp för nya perspektiv, 

medvetandegjorde min förförståelse före datainsamlingen. Jag anser även att urvalet var 

gynnsamt då detta inkluderade många olika perspektiv, organisatoriska såväl som individuella, 

och jag anser att jag fick en bred bild av fenomenet inför analysen. 

Att avgöra vilken tidigare forskning och vilka teorier som hamnar inom ramen för syftet var 

utmanande. På dessa områden trevade jag lite fram och tillbaka, men jag tycker att jag till slut 

landade vid en rimlig gräns som låg inom ramen för både syftet och uppsatsen som sådan. 

Det andra området jag tyckte var svårt var produktionskvalitet. Att förstå principerna var inga 

problem, men att välja ett forskningsområde som bidrar till forskningsfältet var utmanande. 

Dessutom går det inte att försäkra sig om att man har lyckats då det inom ramen för en c-uppsats 

inte hinns med att söka igenom all existerande forskning. För att säkra produktionskvaliteten i 

så hög grad som möjligt har jag i flera omgångar sökt bland tidigare forskning för att se vad 

som redan finns respektive inte finns. Jag skrev flera versioner av syften och frågeställningar 

som noga diskuterades med handledaren för denna uppsats innan de fastslogs. Jag har, som jag 

redogjort för i ”mitt bidrag till tidigare forskning” också en sociologisk inriktning som verkar 

ovanlig inom den aktuella forskningen. 

6.5 Egna reflektioner och vidare forskning 

Vid denna undersöknings början hade jag en tanke om att det fanns en inneboende motsättning 

i det undersökta fenomenet (se ”Förförståelse”). Jag var medveten om min egen önskan om ett 

antagande av en radikalpacifistisk syn på militärt våld, men också medveten om att en sådan 

uppfattning skulle lämnat mig hjälplös inför världens konflikter. Jag tänker inte hävda att jag 

genom denna undersökning har uppnått någon form av rätt svar om huruvida fredsfrämjande 

militärt våld är rätt eller fel (jag är personligen relativt övertygad om att en sådan sanning inte 

finns). Jag skulle heller inte vilja påstå att min tidigare uppfattning har rubbats, men klart är att 

det jag tidigare uppfattade som en självklar moralisk motsättning har ifrågasatts och utvecklats 

tack vare nya perspektiv och argument. Jag ser inte längre motsägelsen som självklar och jag 

har betydligt bättre förståelse för de som förespråkar användande av fredsfrämjande militärt 
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våld än vad jag haft tidigare. Denna upplevelse av ny förståelse är ett fenomen av synnerligen 

hermeneutisk art. 

Ett förslag på vidare forskning är ett undersökande av den tes jag lagt fram i den preliminära 

tolkningen där jag diskuterar ett möjligt samband mellan tron på världsfred och syn på 

fredsfrämjande militärt våld. 

Ett personligt mål med denna undersökning var att undersöka hur människor tänker kring krig 

och fred för att på så sätt lättare kunna påverka världen i en, enligt mina värderingar, positiv 

riktning. Utifrån detta skulle jag vilja lägga fram förslag på vidare forskning där denna, eller en 

snarlik, undersökning utförs med andra målgrupper. I och med att de funna inställningarna till 

militärt våld visade sig stämma väl överens med svensk lag vore det till exempel intressant att 

genomföra en liknande undersökning i andra kulturer, för att se om synen där stämmer överens 

med gällande lagar. 

Det vore även intressant att utforska uttalade radikalpacifisters inställning till militärt våld i 

fredsfrämjande syfte. Kanske skulle en sådan undersökning kunna leda till den, i denna 

undersökning, saknade pusselbiten i drömbilden av världsfred. Jag syftar här på ett realistiskt 

alternativ till våldsamma metoder i redan existerande konflikter. Ett realistiskt alternativ skulle 

vara ett stort steg framåt i kampen för fred. 
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