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tyngd i den pågående globala finanskrisen. 
Denna startade i USA under hösten 2008 
och har snabbt utvecklats till en global 
ekonomisk pandemi. I industriländerna 
koncentrerades inledningsvis problemen 
till finanssektorn. Men utvecklingen ome-
delbart efter att storbanken Lehman Brot-
hers i USA den 14 september 2008 fått gå 
i konkurs visade hur tätt sammankopplade 
finansföretagen över hela världen hade bli-
vit. Än värre var att krisen snabbt kunde 
”mutera” från finanssektorn in i den reala 
ekonomin och sprida sig globalt ända till 
råvaruproducenterna.
 De finansiella underskotten och ök-
ningen av arbetslösheten i industriländerna 
har dominerat bilden trots att situationen 
är betydligt allvarligare i många fattiga 
länder. Dessa får i många fall en mycket 
stor del av både statsinkomster och löner 
till hushållen från produktion och export 
av några få råvaror. Samtidigt har krisen 
strypt både de utländska direktinvestering-
arna och remitteringarna av pengar från 
landsmän som arbetar i utlandet. 
 Utvecklingen resulterar ofrånkomligt i 
en ökad ekonomisk och politisk osäkerhet 
som kan hota både den inre och yttre sta-
biliteten, särskilt i länder med en bräcklig 
statsbyggnad och dito ekonomi. Länder 
som är eller riskerar att bli s k ”failed sta-
tes”1 löper en påtagligt ökad risk för inrikes 

det har med tiden vuxit fram en stark 
insikt om att bistånd till utsatta länder för 
att bekämpa fattigdom får mycket liten ef-
fekt om man inte samtidigt kan garantera 
grundförutsättningar för en fredlig sam-
hällsutveckling. Abraham Maslows kända 
behovstrappa på individnivå har en tydlig 
parallell när det gäller en ordnad samhälls-
utveckling. Direkta krigshandlingar eller 
andra allvarliga kriser måste stoppas och 
rimlig säkerhet garanteras för medborgarna 
innan det fredliga samhällsbyggandet kan 
lyckas. Lagar och rättsväsende måste finnas 
som stöd för den ekonomiska och sociala 
utvecklingen. 
 Dessa tankar sammanfattas internatio-
nellt i en doktrin och ett allt mer utveck-
lat regelverk för ”Security Sector Reform” 
– SSR (säkerhets-sektorreform) som den 
plattform som krävs för att vidare utveck-
lingsinsatser ska kunna bära frukt. SSR är 
också ett sätt att definiera och operationali-
sera vissa insatser, som EU och FN genom-
fört och där Sverige deltagit. Detta nya tän-
kande är av särskilt värde om man – som 
i Sveriges fall – inte har resurser att täcka 
hela utvecklingskedjan eller att agera glo-
balt. Ett exempel på detta tänkande är att 
SIDA är i en process där man omformulerar 
till att vara mer selektiv än tidigare både i 
fråga om mottagarländer och aktiviteter. 
 Betydelsen av SSR har också fått extra 

Svenska myndigheter och Security  
Sector Reform (SSR) 
Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V 
och VI den 6 oktober 2009 av Christer Ekberg, Gunilla Herolf 
och Leif Vindevåg
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Avsnitt IV tar upp valet av land. För att 
kunna skildra införandet av SSR-åtgärder 
i en stat med behov av stabilisering har vi 
valt Moldavien. Här tar vi också upp de 
moldaviska problemen av idag. 
 I avsnitt V följer en beskrivning av Sve-
riges pågående samarbetsprojekt i Molda-
vien och hur det passar in i ett SSR-sam-
manhang. Likaså kommenteras kortfattat 
det internationella ramverk inom vilket 
detta samarbete sker.
 Avsnitt VI innehåller slutsatserna av vårt 
arbete som går in på hur planerings- och 
beslutsprocessen skulle kunna förbättras 
för ett SSR-projekt generellt och hur det 
skulle kunna appliceras på Moldavien. 
 Slutligen presenteras i avsnitt VII ett an-
tal observationer och rekommendationer 
grundade på de erfarenheter som vunnits 
under studierna av detta projekt. 

II  Vad är Security Sector  
Reform?
Security Sector Reform (SSR) omfattar ak-
tiviteter inom många sektorer i ett freds-
skapande syfte där demokratisering och 
hållbar utveckling är viktiga komponenter. 
Ursprunget till konceptet tillkom redan 
1994 och har efterhand utvecklats. En vik-
tig roll spelar publikationen OECD DAC3 
Handbook on Security System Reform.
Supporting Security and Reform. En annan 
är EU Concept for ESDP Support to Se-
curity Sector Reform (SSR).4 En god sam-
manfattning av SSR är A Beginner’s Guide 
to Security Sector Reform (SSR)5.
 SSR kan vara ett medel för att förhin-
dra konflikter att bryta ut i en ’failed state’. 
En mer verkningsfull SSR kan behövas i 
en av krig eller på annat sätt sönderslagen 
stat med bristfällig centralmakt där enligt 
tradition klaner och hövdingar styr regio-
nalt och lokalt. Näst intill obefintligt rätts-

oro eller för att fientliga parter i omvärlden 
söker utnyttja situationen. 
 I detta läge behöver världssamfundet 
ta ett mer påtagligt ansvar än normalt för 
säkerheten runt jorden. Risken syns dock 
uppenbar att tongivande aktörer som USA 
och EU hålls tillbaka av egna budgetskäl 
och att ribban för osäkerhet höjs. 
 Mot den beskrivna bakgrunden har av-
delningarna V och VI inom Krigsvetenskaps-
akademien beslutat att ägna årsredovisning-
en 2009 åt en gemensam studie av hur SSR 
kan användas för att styra och optimera 
Sveriges fredsbevarande och samhällsbyg-
gande insatser i länder som drabbats av in-
bördes stridigheter och annan politisk oro, 
inte bara i tredje världen utan även på nära 
håll i Europa. Vi har som typexempel valt 
Moldavien, ett land som har en stor roll i 
den svenska biståndspolitiken. Moldavien 
ingår också i EU:s grannskapspolitik liksom 
i det i maj 2009 initierade Östliga partner-
skapet.2     
 Syftet med årsredovisningen är att belysa 
det svenska agerandet i utvecklingskedjan 
inom ramen för SSR-uppgifter. Framförallt 
har i stora drag undersökts hur SSR-frå-
gorna styrs, effektivitet och samverkan 
mellan olika svenska myndigheter samt 
vad som kan vara möjligt att åstadkomma 
med lämpliga resurser. Eftersom begreppet 
SSR visserligen har funnits under mer än 
ett decennium, men i många kretsar är re-
lativt okänt, ges i ett kommande avsnitt en 
introduktion till SSR. 

I  Beskrivning av redovis
ningens upplägg
I avsnitt II ges en sammanfattning av be-
greppet Security Sector Reform, dess histo-
riska bakgrund, målsättning och principer. 
Därefter, i avsnitt III, beskrivs den svenska 
synen på SSR.
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konceptuella sammanhang. SSR som kon-
cept har inte varit oomstritt. Nedanstående 
beskrivning ger emellertid en användbar 
konkretisering av de områden hos motta-
garländerna som berörs.

OECD DAC Handbook tar upp fyra ka-
tegorier: 
 Nyckelaktörer inom säkerhetssektorn 
inkluderar försvarsmakt, polis, gendarmeri, 
paramilitära styrkor, personskyddsenheter, 
militär och civil underrättelsetjänst och sä-
kerhetstjänst, kustbevakning, gräns kontroll, 
tull, lokala säkerhetsstyrkor (civilförsvar, 
nationalgarden och milisenheter). 
 Säkerhetsförvaltning och kontrollorgan 
inbegriper parlament/lagstiftande makt, re-
ger ing/verkställande makt, även försvarsmi-
nisterier, inrikesministerier, utrikesministerier, 
nationella rådgivande säkerhetsorgan, olika 
typer av myndigheter, finansförvaltningsor-
gan, och det civila samhällets organ, samt 
undersöknings- och klagomålsorgan.
 Rättsliga institutioner som justitieminis-
terier, domstolar, polis- och åklagarmyn-
digheter, kriminalvård, kommissioner för 
mänskliga rättigheter och ombudsmän samt 
andra sedvanesystem och traditionella juri-
diska system, 
 Icke-rättsbaserade säkerhetsstyrkor: be-   
 frielse a rméer, gerillaenheter, privata liv-
vaktsstyrkor o s v.6

De övergripande målen för SSR är i första 
hand en fungerande demokrati med starka 
inslag av insyn och kontroll, ansvar och öp-
penhet, yrkeskunnande inom sektorn, mot-
tagarlandets lokala medverkan samt en hel-
hetssyn på behoven i samhället. Människor 
ska ytterst kunna ta del av den välfärd, som 
normalt ska finnas i ett stabilt samhälle. 
 Principerna för att nå målen är att öka 
möjligheterna för det aktuella landet att 
möta utmaningarna inom säkerhets- och 

väsende, allvarlig korruption, omfattande 
valfusk, patriarkaliskt synsätt, kvinnor 
utan möjligheter till utbildning eller an-
nan utveckling, en flödande sidoekonomi 
med narkotikaexport i stället för odling 
och export av vanliga grödor är också ut-
märkande för en sådan stat. Detta innebär 
att den genom SSR måste byggas upp från 
grunden.
 I ett läge där politiska och administra-
tiva institutioner finns, där ett visst mått 
av korruption existerar, lagstiftningen är 
omodern, rättsväsendet ineffektivt och 
emigration urholkar resurserna talar man 
om att genom förebyggande åtgärder möta 
dessa fenomen (preventiv SSR). 
 Karakteristiskt för SSR är att det inte 
finns fasta modeller för hur SSR ska in-
föras i ett mottagarland. Lösningar bör i 
stället vara ”skräddarsydda”. Även motta-
garländerna har ett betydande egenansvar 
för demokratifrämjande åtgärder, institu-
tionsuppbyggnad, politiska reformer m m. 
I egenansvaret ingår även ett ansvar för det 
lokala (”kommunala”) ägarskapet.
 SSR-insatser på ett tidigt stadium är 
sålunda oftast en förutsättning för att tra-
ditionellt bistånd ska kunna bli verknings-
fullt. 
 Å ena sidan har icke-militära säkerhets-
frågor alltmer kommit att innefatta ett 
helhetsperspektiv på politiska, rättsliga, 
eko nomiska, miljömässiga och andra sam-
hällsfaktorer.
 Å andra sidan har staters säkerhet nume-
ra kommit att fokuseras mot förebyggande 
och bekämpning av terrorism och organise-
rad brottslighet, av asymmetriska hot och 
andra konflikter, i vilka kan finnas militära 
försvarsintressen att bevaka. 
 Det finns ingen allmängiltig definition 
av begreppet SSR. Uttrycken ’effektivitet’, 
’säkerhet för människor’ och ’inom ramen 
för demokratiskt styre’ återkommer ofta i 
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internationella riktlinjer gällande SSR for-
mulerade av EU och OECD DAC.8

 Regeringen har vidare i två skrivelser 
till Riksdagen tagit upp frågor om SSR. 
I skrivelsen 2007/08:51 Nationell stra-
tegi för svenskt deltagande i internationell 
freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 
p 4.3 nämns principerna för behovet av 
säkerhetssektorreformer. ”Ett svenskt en-
gagemang ska … utgöra en integrerad och 
samlad del av en långsiktig politik gente-
mot det aktuella landet/regionen. SSR-stöd 
ska baseras på en bred behovsanalys vad 
gäller de olika säkerhetshoten … och ge-
nomföras integrerat med samarbetslandet 
och eventuellt andra stödjande länder och 
organisationer. Lokalt ägarskap är av fun-
damental vikt …”9

 I skrivelsen 2007/08:89 Sveriges po-
litik för global utveckling nämns bl a att 
verksamheten måste omfatta flera politik-
områden som bidrar med jurister, utveck-
lingsrådgivare, försvarsexperter m fl som 
vardera kan bistå med uppbyggnaden av 
demokratiska statsfunktioner med fokus 
på hållbarhet: 

Regeringen har som målsättning att 
Sveriges personella, finansiella och poli-
cyinriktade SSR-bidrag ska bidra till att 
skapa förutsättningar för säkerhet, ut-
veckling och respekt för mänskliga rät-
tigheter i de länder som berörs.10

Regeringen avser bl a att ”arbeta för en ef-
fektivare samordning av Sveriges, EU:s och 
FN:s SSR-insatser ... som framtagits inom 
Regeringskansliet, bidra med svenskt per-
sonellt och finansiellt stöd till SSR-insatser 
t ex genom riktade utbildnings- och trä-
ningsinsatser, stödja policyskapande, kun-
skapsspridning och kapacitetsuppbyggnad 
inom området samt bidra till att effektivi-
sera och förbättra möjligheter för behovs-
analyser.”11

rättssfären på ett sätt som överensstämmer 
med demokratiska normer, sunda principer 
för ledning och styrning av landet och för 
rättssäkerheten.
 De internationella aktörerna som med-
verkar till detta ska i stödet till mottagarlän-
derna betona en effektiv maktutövning, ett 
effektivt tillsyns- och ansvarssystem särskilt 
beträffande säkerhetsfrågor, en förbättrad 
uppbyggnad av säkerhets- och rättssyste-
men, utveckling av ett lokalt ledarskap och 
ägarskap av dessa frågor samt en hållbar 
rätts- och säkerhetssituation.
 Reformer ska vara koncentrerade kring 
den enskilda människan och baserade på 
demokratiska normer samt mänskliga rät-
tigheter i syfte att skapa frihet från fruktan 
och uppnå mätbara minskningar av våld 
och brottslighet.
 Utvecklingen till en säker stat ska ske in-
tegrerat och med civilt deltagande.
 Strategierna bör innehålla ett stort mått 
av flersektoriellt synsätt i förhållande till 
människornas behov.

III  Sverige och SSR
Regeringen beslutade i december 2007 om 
”Svensk inriktning avseende säkerhetssek-
torreform (SSR)”. Promemorian innehål-
ler bl a beskrivningar av de vägledande 
principer för SSR-stödet till andra länder, 
den övergripande geografiska inriktningen 
2007 – 2008, omfattningen av säkerhets-
sektorn och de finansieringsmekanismer 
som gäller. 
 I promemorian beskrivs också om-
råden inom vilka Sverige har relevant 
kompetens. Här betonas också vikten av 
samordning som en förutsättning av kom-
petent behovsanalys, effektivitet i förbere-
delser, planering samt genomförande och 
uppföljning av dessa insatser.7 Promemo-
rian anger också att Sverige utgår från 
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och nackdelar med SSR-verksamhet i ett 
stort land med mycket svårhanterliga post-
konfliktfrågor respektive ett litet och han-
terbart land. Hänsyn har också tagits till att 
Sverige är ett land med relativt begränsade 
personella resurser, för vilket samverkan 
med andra och geografiskt mindre länder 
kan vara att föredra. Detta utesluter inte 
att Sverige efter tillgänglig förmåga också 
skulle kunna bidra med SSR-stöd till andra 
och större länder. 
 För denna årliga redovisning har vi valt 
att studera SSR-aktiviteter för ett mindre 
land, nämligen Moldavien. Även i ett så-
dant land är emellertid problemen kom-
plexa och uppgiften svår. 

I EU Concept for EDSP Support to SSR 
beskrivs tre olika länder/scenarier som 
grund för SSR-aktiviteter:

Scenario 1 är SSR-aktiviteter i en ome-
delbar post-konfliktsituation där SSR kan 
vara del av en krishanteringsoperation och 
i vilka externa militära styrkor eller polis-
enheter garanterar säkerheten. 

Scenario 2 är SSR-aktiviteter i en över-
gångs- eller stabiliseringsfas, i vilka en hö-
gre grad av lokalt ägarskap kan förväntas.

Scenario 3 är SSR-aktiviteter i en omgiv-
ning som bedömts vara stabil och där ing-
en återgång till en omfattande konflikt kan 
förväntas. SSR-aktiviteter skulle här foku-
sera på att stödja den pågående utveckling-
en mot demokratiska institutioner.14

 Vi har för närvarande (oktober 2009) 
bedömt Moldavien tillhöra scenario 2 mot 
bakgrund av landets fortsatta politiska 
problem efter valet i juli 2009. Moldavien 
är ett land dominerat av jordbruk, omfat-
tande emigration, med lägst BNP i Europa 
samt med bräcklig demokrati, stark inre 

 I september 2009 överlämnades till Re-
geringen (JuD) betänkandet Svenskt rätts-
väsende i internationella uppdrag m m,12 

som i vissa delar har bäring på frågor som 
behandlas i denna årliga redovisning. Upp-
draget var att utreda organisatoriska frå-
gor beträffande det svenska rättsväsendets 
del tagande i internationella uppdrag m m. 
Betänkandet är begränsat till rättsväsendet, 
något som inte hindrat oss från att studera 
frågorna utifrån vårt perspektiv. 
 Betänkandet tar upp ett antal intressanta 
spörsmål, som enligt vår mening även bör 
kunna översättas till verksamhet utanför 
rättsväsendet. Det finns också likheter mel-
lan uppfattningar i betänkandet och de slut-
satser vi redovisat i denna rapport.
 I betänkandet kap 6.3.2 framförs ett be-
hov av nationella strategier ”för att Sverige 
ska kunna leva upp till rollen som aktiv in-
ternationell aktör”. Vidare att ”strategier 
bör utformas på såväl regeringsnivå som 
på myndighetsnivå” samt att ”den interna-
tionella satsningen ska komma Sverige till 
nytta nationellt”. I betänkandets avsnitt 
6.3.4 ’Överväganden och förslag’ nämns 
kravet på ”dels en förbättrad koordination 
inom Regeringskansliet, dels att personalre-
surser avdelas inom Regeringskansliet för 
arbete med rekryteringsfrågor.” Vidare sägs 
att det är ”oklart vilken enhet inom Reger-
ingskansliet som bär ansvaret för rekryte-
ring. Hanteringen får därför ofta lösas mer 
improviserat. En sådan ordning är olämplig 
…”13

 

IV  Val av mottagarland  
I inledande diskussioner, med bl a ledamo-
ten i avd I inom KKrVA Jan-Gunnar Isberg, 
om tänkbara länder med behov av bistånd 
enligt SSR erhölls erfarenheter från läget i 
främst nordöstra Kongo inom FN:s ram.  
 Vi har inför denna rapport övervägt för- 



17

H A N D L I N G A R

inbegriper oppositionen och internationel-
la experter. Försämringar i yttrande- och 
mediefriheten är andra punkter som beto-
nas.16

 Också beträffande de övriga två områ-
dena, vilka gäller mer traditonell säkerhets-
politik, finns stora problem i Moldavien.
En lösning av Transnistrienkonflikten är 
fundamental för Moldaviens säkerhet och 
stabilitet och skulle bidra till lösning av 
övriga problem inom landet. Samtidigt är 
det en fråga som måste hanteras i ett större 
perspektiv. Som EU-rådet uttrycker det 
måste lösningen nås inom det existerande 
5+2-ramverket (Ryssland, Ukraina, OSCE, 
Moldavien och Transnistrien + USA och 
EU, de senare två i rollen som observatö-
rer). Medlemsstaterna uppmanas dock att 
stödja den höge representanten och kom-
missionen i deras arbete med förtroende-
skapande åtgärder inom denna konflikt.17

V  De svenska  
Moldavienprojekten
Avsikten i detta avsnitt är att beskriva syf-
tet och något av innehållet i det nuvarande 
svenska samarbetet och EU-samarbetet 
med Moldavien. Tanken är att visa på fak-
torer av relevans för ett svenskt SSR-pro-
jekt i Moldavien. Viktigt att komma ihåg 
här är att även om vi ser Moldavien som 
ett typfall för en scenario 2-aktivitet, har 
varje land som är föremål för en SSR- eller 
annan operation givetvis regionala eller na-
tionella särdrag. Det innebär att vissa av de 
faktorer som tas upp skulle vara relevanta 
enbart för en operation i Moldavien, andra 
skulle vara viktiga för aktiviteter som gäl-
ler alla de länder som deltar i EU:s grann-
skapspolitik eller det Östliga partnerskapet 
och, vissa, slutligen, gäller alla länder. 
 En viktig faktor för alla svenska aktivi-
teter gentemot Moldavien är att Sverige ser 

splittring och problem med grannar. Lan-
det lider för närvarande av politiska pro-
blem efter parlamentsvalen i april och juli 
2009, vilkas resultat inte varit tillräckligt 
utslagsgivande för att kunna lösa frågan 
om vem som ska bli ny president. Våld-
samma upplopp och hårda motreaktioner 
från de styrande präglade Moldavien un-
der våren 2009. EU:s Ministerråd uttryck-
er i sina slutsatser den 15 juni 2009 sin oro 
över vissa förhållanden i Moldavien.15 En 
ytterligare anledning till att vi valt Molda-
vien är att landet är av speciellt svenskt 
intresse, på grund av det stora svenska bi-
ståndet samt att det ingår i det av Polen 
och Sverige föreslagna Östliga partnerska-
pet och på lång sikt ses som en tänkbar 
EU-medlem.
   

SSR-relevanta problem i 
Moldavien
De existerande problemen i Moldavien 
finns beskrivna i ett antal rapporter från 
internationella organisationer liksom i 
svenska dokument. En jämförelse mellan 
den ovanstående OECD DAC-uppräkning-
en av vad som utgör SSR-relevanta områ-
den (till vilken som nämnts också Sverige 
slutit sig) och Rådets syn på de moldaviska 
problemen visar på att dessa kan utgöra ett 
lämpligt område för en insats inom SSR-
området i Moldavien.
 Inom områdena ”Säkerhetsförvaltning 
och kontrollorgan” samt ”Rättsliga insti-
tutioner” finns en stor del av de problem 
som EU-rådet pekar på: behov av att stöd-
ja demokratin och goda styrelseformer, 
rättsstatsprincipen, mediefrihet samt res-
pekt för mänskliga rättigheter och grund-
läggande friheter. Speciellt uttrycker Rådet 
oro för brotten mot de mänskliga rättighe-
terna liksom händelserna efter valet i april 
2009 och vill se en opartisk utredning som 
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del och arbetet för att befrämja fria medier 
en tredje del. Som tidigare framgått passar 
detta arbete väl in i SSR. Huvudvikten för 
det nu pågående svenska samarbetet ligger 
emellertid främst på fattigdomsbekämp-
ning, inte säkerhetsfrågor, och en SSR-ope-
ration är därför något annat än en fortsätt-
ning av det samarbete som nu sker.20

 Den svenska Moldavienpolitiken bedrivs 
i hög grad också inom internationella orga-
nisationer, framför allt EU. Effekten av det 
Östliga partnerskapet, vilket nyligen trädde i 
kraft, kan ännu inte utvärderas. Som nämns 
ovan är en av Sveriges avsikter att ge en yt-
terligare kraft till den grannskapspolitik 
som initierades 2004. EU-kommissionens 
årliga rapport tar upp och värderar alla de 
områden som ingår i grannskapspolitiken. 
I den senaste rapporten från april 2009 får 
Moldavien positiva omdömen för refor-
mer inom det juridiska området, gott sam-
arbete med EU Border Assistance Mission 
(EUBAM) längs gränsen mellan Moldavien 
och Ukraina och med EU i regionala och 
internationella frågor samt för arbete inom 
Transnistrienfrågor inklusive förtroendeska-
pande samarbete med befolkningen i Trans-
nistrien. I dessa traditionella utrikes- och sä-
kerhetspolitiska frågor fungerar samarbetet 
uppenbarligen bra. 
 Rapporten innehåller också en hel del 
kritik mot Moldavien för inga eller föga 
framsteg beträffande medborgarnas grund-
läggande rättigheter och tar upp vikten av 
att arbeta hårdare mot korruption, droger 
och människohandel. I dessa frågor som 
också definieras som SSR-frågor återstår 
uppenbarligen mycket arbete inom den 
moldaviska staten.21

 Sveriges erfarenheter av tidigare samar-
bete i Moldavien är värdefulla för arbete i 
andra länder, liksom för nya typer av hjälp-
projekt i Moldavien. En erfarenhet är att 
dialog och förankring på policynivå, även 

Moldavien som ett framtida EU-land och 
bl a som ett led i detta stödjer en ökad in-
tegration med EU inom EU:s grannskaps-
politik, liksom i det Östliga partnerskapet. 
Inom dessa två initiativ finns en rad olika 
områden inkluderande handels- och de-
mokratifrågor liksom också säkerhetsrela-
terade sådana. Här kommer också andra 
organisationer in med vilka EU-politiken 
samordnas, t ex OSSE, FN och Europarå-
det. Ett svenskt SSR-projekt för Moldavien 
skulle, i likhet med de pågående projekten, 
komma att koordineras med internationel-
la organisationer, framför allt med EU. 
 Sverige är en av de största bilaterala bi-
ståndsgivarna till Moldavien med fattig-
domsbekämpning som mål. Det sker genom 
att “stärka den moldaviska förvaltningens 
och samhällets anpassning till EU:s institu-
tioner, regelverk, normer och värderingar 
samt genom stöd till god och demokratisk 
samhällsutveckling i övrigt, ökad konkur-
renskraft på landsbygden samt minskad sår-
barhet på energiområdet”. Även här finns en 
samordning med EU: ENP-handlingsplanen 
är vägledande och en god och nära samord-
ning med kommissionen liksom övriga EU-
länder ses som centralt.18 Generellt sägs att 
Sverige bör arbeta nära EU-kommissionen 
på grund av att ENP inte kommer att ha 
tillräckligt med pengar för att åstadkomma 
en genomgripande EU-anpassning av sam-
hället. I Moldavien har SIDA byggt upp ett 
strategiskt samarbete med bl a Världsban-
ken.19

 Gränsen mellan SSR- projekt och andra 
projekt är inte skarp. Som framgår ovan 
ingår i Sveriges mål för arbetet att bidra till 
anpassningen till EU:s institutioner, regel-
verk, normer och värderingar, liksom till en 
god och demokratisk samhällsutveckling. 
Korruptionsbekämpning ingår som en del 
i demokratiutvecklingen, bevakningen av 
att mänskliga rättigheter efterlevs en andra 
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NATO har en viktig roll i detta samman-
hang. Moldavien är medlem i Partnership 
for Peace (PFP), Euro-Atlantic Partnership 
Council (EAPC) och Planning and Review 
Process (PARP), som inkluderar vissa re-
formprojekt. 

VI  Planering – beslut –  
genomförande
Vårt arbete med denna studie av det svens-
ka agerandet inom SSR-området har lett 
oss till ett antal generella och specifika ob-
servationer. En del av dessa pekar på att 
det pågående arbetet inte tycks nå upp till 
vad regeringen vill åstadkomma genom de 
skrivelser som refereras till i avsnitt V. 
 Inledningsvis ska konstateras att plane-
ring och beslut om ett SSR-projekt utom-
lands måste vila på en politiskt fastlagd 
strategi. Detta gäller både för regeringsni-
vån och för myndighetsnivån. Respektive 
strategier måste vara förankrade i interna-
tionella beslut och viljeinriktningar – FN, 
EU, OSCE m fl. Prioriteter beträffande län-
derval och målsättningar måste fastställas 
av Regeringskansliet/departementen och 
berörda myndigheter i samverkan. Vid in-
tervjuer med erfarna tjänstemän har vi fått 
värdefulla synpunkter på prioriteringar, 
nyttan av att bistå ett visst land och, inte 
minst, beträffande det faktum att vissa 
projekt förefaller vara alltför ad hoc-beto-
nade. 
 Vi har också noterat att myndigheter 
efterlyser en nationell strategi, inte bara 
för civil krishantering, som måste över-
ensstämma med mottagarnas önskemål.25 
Behovet av nationella strategier påpekas 
också i den tidigare citerade utredningen 
SOU 2009:76.26

 Ett annat problem gäller samordningen. 
Vi har noterat att det är ett problem för 
berörda svenska myndigheter att SSR inte 

vid små projekt, är avgörande för insatser-
nas bärkraft. Man har också haft goda erfa-
renheter av givarkoordinering, eftersom det 
har givit en plattform för dialog, både med 
regeringen och med andra givare. En tredje 
erfarenhet av arbetet i Moldavien talar emot 
fler delegerade partnerskap som inte givit 
någon arbetslättnad. I stället, anses det, bör 
Sverige vara aktiv i de sektorer där vi kan 
spela en roll som dialogpartner.22 
 En erfarenhet när det gäller olika sekto-
rer är att det bör finnas en klar arbetsför-
delning mellan olika givare och att Sverige 
därför inte ska ägna sig åt områden där 
andra givare också är aktiva.23

Den internationella scenen
Av ovanstående och tidigare text framgår 
att Sverige för sin internationella politik, 
inkluderande också SSR, ständigt arbetar 
inom ett internationellt sammanhang där 
vissa uppgifter lämpar sig bra för indivi-
duella insatser men där det alltid finns ett 
internationellt ramverk som ger förutsätt-
ningarna för verksamheten.
 EU-anknytningen är den starkaste på 
grund av alla de politikområden relevanta 
för SSR som innefattas av EU:s politik. 
Samtidigt har Organisationen för Säkerhet 
och Samarbete i Europa (OSSE), Office for 
Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR) och Europarådet viktiga roller. I 
rådets slutsatser av 15 juni 2009 uppmana-
des Moldavien att samarbeta med dem och 
följa deras rekommendationer i samband 
med det då stundande valet.24 FN är förut-
om EU den organisation som utfört opera-
tioner under beteckningen Security Sector 
Reform. OECD:s Development Assistance 
Commission har haft en viktig uppgift i 
sammanställandet av OECD/DAC Hand-
book for SSR, som är vägledande för FN 
och EU i deras arbete på området. Även 
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hövas erfaren förvaltningspersonal av 
olika slag från kommuner samt inte minst 
experter och stödsystem för att motverka 
kvinnoförtryck. Därför intar genderfrågor 
en betydande plats inom ramen för SSR. 
 Rekryteringen av lämplig SSR-personal 
skulle främjas om det blir en tydlig merit 
också i den ordinarie karriären att ha del-
tagit i SSR-projekt i utlandet, vilka dess-
utom tillför individuella erfarenheter och 
kunskaper. Respektive myndigheter ska ha 
en sådan framförhållning att personal be-
reds tillfälle att utbildas för uppgiften och 
därefter verka utomlands.29 Det ska även 
finnas möjligheter att rekrytera kvalificerad 
personal från icke-offentliga institutioner. 
Den som ska kvalificera sig för uppdrag 
utomlands inom sektorn bör dessutom ha 
genomgått riktad utbildning i länderkun-
skap, kunskap om kultur och seder, språk, 
förhandlingsteknik i olika situationer, pe-
dagogik m m. Sådan utbildning bör kom-
ma till stånd så snart som möjligt, eftersom 
efterfrågan antas bli än större i framtiden. 
Folke Bernadotteakademien är en utmärkt 
institution för sådan utbildning. 
 För den som vill satsa på en internatio-
nell karriär och allmänt förbereda sig för 
SSR-uppgifter ska finnas en kvalificerad 
basutbildning med examination. Inför be-
slutade SSR-insatser krävs därtill special-
kurser om det aktuella målområdet vilka 
bör vara obligatoriska för alla på fältet i 
de aktuella projekten. Folka Bernadotte-
akademin är redan verksam på detta ut-
bildningsområde och kan vara lämplig som 
den sammanhållande parten för nämnda 
utbildningar. 
 Ett fjärde område gäller tidsfaktorn. Fi-
nansiering av SSR-projekt får inte dra ut på 
tiden. Den svenska budgetcykeln är sådan 
att det kan finnas risk för dröjsmål med att 
starta ett SSR-projekt på platsen när väl 
principbeslut är fattat. Det har under vårt 

nämns i deras regleringsbrev. Den SSR-pro-
cess som pågått sedan 2007 har varit och 
är ostrukturerad. Det finns en klar brist på 
samordning mellan berörda departement 
respektive myndigheter.
 I Regeringskansliet finns en nationell 
styrgrupp med representanter för UD/SP, Ju/
PO och Fö/SI. Denna funktion har till upp-
gift att se till att ”det händer någonting”. 
Vidare finns en nationell kontaktgrupp 
med tjänstemän från FBA (samordnande), 
Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Riks-
kriminalpolisen, SIDA m fl. 
 Nationella kontaktgruppen ska lämna 
underlag till nationella styrgruppen för vi-
dare befordran till Regeringskansliet. Det-
ta kan bara ske om nationella styrgruppen 
överlämnat önskemål eller direktiv. Det har 
framkommit att nationella styrgruppen hit-
tills inte kunnat framföra några styrsigna-
ler till nationella kontaktgruppen. 27 Även 
i våra intervjuer påpekas bristen på sam-
ordning mellan olika berörda myndigheter, 
liksom i SOU 2009:76, där det påpekas att 
bättre koordination inom Regeringskans-
liet är nödvändig.28

 Ett tredje område är personalfrågan. 
Frågor om kapacitet beträffande tillgång 
på kompetent personal måste kartläggas. 
Vidare är det a priori viktigt att säkerställa 
att givarlandets myndigheter och dess ut-
sända personal var för sig erhåller ”ope-
rativ nytta” för verksamheten hemma och 
erfarenheter av att delta i SSR-projekt.
 Det råder i Sverige brist på kompetent 
personal lämplig för internationella upp-
drag, bl a för SSR. Denna brist har också 
framkommit vid våra intervjuer. Polisen 
och Försvarsmakten är de myndigheter 
som har längst och bredast erfarenhet på 
området. Om SSR ska täcka hela rätts-
kedjan måste personella bidrag ges med 
åklagare, domare, förvaltningsjurister och 
kriminalvårdpersonal. Det kan vidare be-
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ryms inom den strikta DAC-definitionen. 
 Vi förordar därför att den fria delen av 
vår biståndsram på 1,0 % av BNI, cirka 10 
miljarder kronor per år, ska brytas ut och 
behandlas som en egen post i biståndsbud-
geten öppen för bilaterala prioriter ingar 
mellan Sverige och mottagarlandet.  Ur den-
na finansieringsram kan sedan en samlad 
förvaltning skapas, där man planerar och 
samordnar svenska SSR-projekt och insat-
ser. ”Koncernledningen” för SSR skulle med 
finansiering ur den fria ramen upphandla 
SSR-insatser från de departement och myn-
digheter som förfogar över de efterfrågade 
resurserna.   
 Möjligheten att genom den föreslagna 
samordningen bidra till framgångsrika SSR-
insatser måste nämnas i regleringsbreven till 
berörda myndigheter.  Det övergripande må-
let ska vara att underlätta och effektivisera 
nedtrappningen av svenska militära insatser 
för att skapa och vidmakthålla ”fred”, så 
att olika SSR-projekt kan bereda väg för de 
traditionella biståndsinsatser vilka för att 
bli verksamma förutsätter skydd för med-
borgarna liksom lag och ordning.

Hur ska ett SSR-projekt av typ 
”Moldavien” läggas upp? 
Alla de generella synpunkter som vi an-
fört ovan är tillämpliga på ett land av typ 
Moldavien. Samtidigt kan vi se att Molda-
viens specifika situation samt rollen som ett 
av EU:s grannskapsländer och medlem i det 
Östliga partnerskapet, vilka tas upp ovan 
under avsnitt V, gör att vissa aspekter blir 
speciellt relevanta medan andra kan bort-
falla helt. Framför allt gör det stora inslaget 
av internationella organisationer inom alla 
områden att anpassningen till det internatio-
nella ramverket är en viktig del av arbetet.
 Samtidigt kan vi i dokument som EU:s 
årliga granskning se att oerhört mycket 

arbete med rapporten dessutom framkom-
mit att det anses vara en riskfaktor om be-
slut fördröjs och att detta i vissa myndig-
heter uppfattas som att ”man inte vet vem 
som egentligen äger SSR-frågorna och styr 
i besluten”. 
 Vår femte generella slutsats gäller de s k 
DAC-reglerna. Världens industriländer har 
enats om att OECD:s biståndskommitté, 
DAC, ska definiera vad som inräknas i of-
fentligt bistånd och följa upp hur mycket 
medlemsländerna satsar enligt DAC:s reg-
ler.  Förenta Nationerna har sedan lagt fast 
målet att de rika länderna ska bidra med 
minst 0,7 % av sin bruttonationalinkomst, 
BNI, i direkt DAC-bistånd.  I dagsläget är 
det förutom Sverige endast Luxemburg, 
Norge, Nederländerna och Danmark som 
når upp till målet på 0,7 %.  
 Utanför DAC-ramen har Sveriges Riks-
dag satt ett eget mål att biståndet ska mot-
svara 1,0 % av BNI, vilket motsvaras av 
de 34 miljarder kronor som anvisas för år 
2009. 
 Samtidigt finns inga tecken på att den-
na högre ram haft någon effekt på övriga 
OECD-länders biståndsvilja. Trots detta 
har Sverige valt att låta hela 1 %-ramen 
disponeras enligt de snävare DAC-reglerna 
för officiellt bistånd som främst disponeras 
genom multinationella organisationer. 
 Vi solidariserar oss helt med det svenska 
löftet att vår biståndsram ska vara 1,0 % 
av BNI.  Däremot anser vi att den ”fria 
kvoten” på 0,3 % av BNI borde brytas ut 
för att kunna disponeras efter våra egna 
och mottagarlandets uppfattning om var 
biståndet får bäst effekt på både kort och 
lång sikt.  En sådan omdefinition skulle gå 
runt de problem med bristande kontroll och 
låg effektivitet som frekvent dokumenteras i 
fråga om multilaterala insatser och dito bi-
stånd.  Det skulle vidare öppna för viktiga 
insatser på bl a SSR-området, vilka idag ej 



22

NR 1 JANUAR I / m A R s  2010

baseras på utlandserfarenhet och en gedi-
gen utbildning. Eftersom de nordiska län-
derna i flera avseenden har likartad ”kul-
tur” bör samverkan övervägas med länder 
i Norden som kan ha särskild expertis för 
delar av ett projekt. Ett projekt bör genom-
föras på lång sikt – ett till flera år. Ett avtal 
bör också innehålla klausuler om periodvis 
kontroll och uppföljning.  
 
VII  Slutsatser och rekommen
dationer
Det måste finnas en strategi för SSR av-
seende länderval, kartläggning av behov, 
finansiering, personaltillgång, allsidig och 
relevant utbildning, genomförande och ut-
värdering. Härigenom skapas en personell 
och administrativ beredskap, som i sig på-
skyndar verkställandet av ett SSR-projekt. 
 Den vidgade internationaliseringen i 
myndigheterna kommer likaså att på sikt 
leda till en god beredskap för snabbt igång-
sättande av projekt.
 Redan skillnaden inbördes mellan olika 
europeiska rättssystem och t ex det ameri-
kanska är påtaglig. Ser vi till mottagarlän-
derna för svenska SSR-insatser kan skill-
naden vara påtaglig. Sverige måste därför 
beakta vilken rättstradition mottagarlandet 
har. Då kan en lämpligare uppgift vara att 
bidra till administrativ uppbyggnad. 
 Regeringskansliets styrgrupp och den 
svenska kontaktgruppen vilken represen-
terr berörda myndigheter måste utvecklas 
på sådant sätt att beslut kan komma till 
stånd utan alltför långt dröjsmål. 
 Inrikes samordning och myndighetssam-
verkan är både vitalt och fundamentalt för 
en lyckad SSR-mission. I några andra länder 
inom EU, bl a Frankrike och Storbritannien, 
har det utvecklats system med samlade fi-
nansiella resurser och en form av ”joint 
command” för SSR-insatser. Detta bidrar 

återstår inom de viktigaste områdena av 
EU:s grannskapspolitik. För Sverige inne-
bär det att man utgör en förstärkande del 
av den politik som man redan beslutat om i 
ett EU-sammanhang, där Sverige tar sig an 
de områden som bäst passar Moldavien, 
EU och Sverige självt. 
 Inom en rad viktiga områden finns del-
vis en brist på lagstiftning och regler men 
i många fall är det på genomförandenivån 
som de stora bristerna ligger. Det finns  
ibland inga regler för att se till att lagarna 
effektivt kan genomföras och det är brist 
på resurser inom landet. Korruption bland 
tjänstemän och andra betydande personer 
måste fås att upphöra. Även på det ekono-
miska området krävs reformer. Rättsväsen-
det kan behöva en från grunden ny struk-
tur inom rättskedjan – polis-, åklagar- och 
domstolsväsendena samt kriminalvården. 
Yttrande- och mediefriheten tillhör de allra 
viktigaste reformerna.30 
 Från svensk sida krävs en genomtänkt 
planering för att i en situation som är kom-
plicerad kunna bidra till att framsteg sker 
i Moldavien på dessa områden. Ett projekt 
måste grundas på ett avtal eller annan över-
enskommelse. Som påpekas också i Sam-
arbetsstrategin för utvecklingssamarbetet 
med Moldavien är det viktigt att Molda-
vien uttrycker en egen vilja att åstadkomma 
förändringar i olika avseenden.31 Till detta 
krävs nödvändig utbildning av lokala ak-
törer baserad på demokratiska värderingar 
med yttersta syfte att skapa förtroende 
bland befolkningen för de nya reformerna.
 Vidare bör ett avtal innehålla djup, med 
koncentration på vad som är viktigt och 
möjligt för Sverige att medverka till. Ett 
alltför brett avtal kan innebära risk för re-
surssplittring. I det senare fallet kan finan-
sieringen av ett projekt leda till ett sämre 
resultat för mottagaren.
 Rekryteringen av lämplig personal måste 
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brev explicit bör peka på regional samver-
kan i fråga om SSR-projekt. 
 Projekt bör och måste vara långsiktiga 
och hållbara. Därmed menas ofta tre till fem 
år. Projekten bör också kunna vara av nytta 
för Sverige och dess myndigheter och perso-
nal, t ex i synen på invandring, kommunal 
verksamhet, bekämpning av internationell 
organiserad brottslighet. Vad ger mest nytta 
för Sverige – bistånd till västra Balkan eller 
till ett avlägset land i Afrika? Båda alternati-
ven kan från biståndssynpunkt och erfaren-
hetsmässigt vara lika angelägna. 
 För att åstadkomma hållbara resultat 
krävs tålamod. Rekrytering och utbildning 
av givarlandets experter och andra stödper-
soner måste prioriteras. Folke Bernadottea-
kademien bör snarast erhålla tillräckliga re-
surser för en vidgad internationellt inriktad 
mångsidig utbildning inom SSR-området. 
 Det krävs politisk realism och fingertopps-
känsla liksom även kulturmedvetenhet, gott 
omdöme och vilja till gränsöverskridande 
samverkan nationellt och internationellt 
hos beslutsfattare i givarländer för en lyck-
ad SSR. Utsänd biståndspersonal måste ha 
kunskaper i språk och mottagarlandets sed-
vänjor. Till detta kommer betydelsen av att 
mottagarländerna själva ska visa en ambi-
tion och ett ansvar för att aktivt medverka 
till att utforma och utveckla en stat med de-
mokratiska institutioner. 

Författarna: Christer Ekberg är fd bitr riks-
kriminalchef, Gunilla Herolf är fil dr och 
verksam på SIPRI och Leif Vindevåg är ut-
redningschef på Stockholmsbörsen. Samt-
liga är ledamöter av KKrVA.
 

till att påskynda besluts- och genomförande-
processerna. Vi anser att det bör tillskapas 
en form av en kraftfull sammanhållen led-
ning för svenska SSR-insatser. Denna ”kon-
cernledningsmodell” syns mera effektiv än 
den splittrade struktur som Sverige för när-
varande använder. Vi förordar därför att en 
samordnad modell för budgetering och ope-
rativ ledning av Sveriges SSR-insatser sna-
rast införs. 
 Sverige är ett befolkningsmässigt litet 
land med begränsade personella resurser och 
i vissa fall med en hittills begränsad erfaren-
het av internationellt utvecklingssamarbete. 
Som nämnts ovan står för närvarande Poli-
sen och Försvarsmakten samt SIDA vardera 
för en mera omfattande erfarenhet grundad 
på åtskilliga missioner dock med olika mål-
sättning. Fler myndigheter måste engageras 
mera i SSR-utveckling utomlands. 
 Det behövs ett koncept framtaget i sam-
råd med i mottagarlandet som syftar till en 
ändrad säkerhetsstruktur. Därvid bör en 
kraftfull analys av mottagarlandets konflikt-
situation m m göras.
 Samarbetet mellan de nordiska länderna 
är väl utvecklat på många områden och 
motsvarande integrering med de baltiska 
staterna är snabbt på väg, pådriven bl a av 
EU-medlemskapet. Ser man till de nordiska 
och baltiska staterna som grupp finns det 
goda argument för värdet av ett ökat samar-
bete på SSR-området.  Det är uppenbart att 
resurserna ökar, men det finns även anled-
ning att vänta sig komplementär kompetens 
etc som gör att länderna tillsammans kan 
ansvara för större SSR-projekt än enskilt. Vi 
anser därför att förekommande reglerings-
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