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terrorattackerna mot New York och 
Washington DC den 11 september 2001 
och det efterföljande ”kriget mot terroris-
men” har starkt präglat det säkerhetspolitis-
ka landskapet under 2000-talet. Från kalla 
krigets fokusering på militära säkerhetshot 
har insikten vuxit fram om att internatio-
nell säkerhet och stabilitet även förutsätter 
so cial och ekonomisk utveckling, samhälls- 
och statsbyggande och respekt för mänskli-
ga rättigheter. De nya säkerhetspolitiska per-
spektiven har medfört att fler internationella 
insatser och interventioner ägt rum, och att 
ambitionsnivån höjts till att omfatta långt-
gående och komplexa mål som regional sta-
bilitet, demokratisering och ekonomisk ut-
veckling. Det militära instrumentet används 
allt oftare i nya roller och ingår som en del 
i en betydligt mer omfattande verktygslåda, 
där även diplomatiska och utvecklingspoli-
tiska instrument ingår. I många internatio-
nella insatser på senare år har brist på sam-
ordning, snarare än brist på resurser, varit 
ett typiskt problem. 

Svensk civil-militär samverkan för  
interna tionella insatser: Från löftesrika  

koncept till konkret handling
av Robert Egnell och Claes Nilsson

ABSTRACT The purposes of the article is to increase the understanding of Swedish needs 
and challenges in terms of civil-military co-operation and co-ordination, as well as to create 
a model for civil-military relations that can practically respond to the needs and overcome 
the challenges. The analysis notes that Swedish public administration is decentralised and 
that it divides tasks and responsibilities between different ministries and agencies. Issues are 
stove-piped with limited co-ordination beyond the intangible principle of ‘joint deliberation’.
In order to move from rhetoric to action on civil-military co-operation to increase the effec-
tiveness of operations, organisational structures are needed. The article argues for a model 
of civil-military co-operation at the national level that can achieve a common analysis of the 
conflict situation, that can formulate common political and strategic aims of operations, as 
well as a strategic plan that sets priorities among the various instruments of power.

 Det råder idag relativt stor samstämmig-
het om att säkerhet och utveckling var för 
sig inte är tillräckligt och att olika former av 
samverkan mellan civila och militära organi-
sationer i internationella fredsfrämjande in-
satser är nödvändiga för att öka effektivite-
ten och graden av måluppfyllnad. Samtidigt 
saknas det i stor utsträckning mekanismer 
för att omsätta denna förståelse till prak-
tisk samverkan och samordning under in-
satserna. Den USA-ledda koalitionens insats 
i Irak är ett tydligt exempel på de problem 
som uppstår när samverkan brister, men det 
finns gott om andra insatser som kämpar 
med liknande utmaningar.1 Det senaste år-
tiondet har därför en mängd koncept och 
strategier utvecklats för att underlätta och 
stödja samverkan och koordinering. 
 Sverige har i flera år haft som ambition 
att i större utsträckning samordna de natio-
nella resurserna. Ett tydligt uttryck för detta 
är regeringens strategi för svenskt deltagan-
de i internationell freds- och säkerhetsfräm-
jande verksamhet:
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det internationella samfundet står inför. Ett 
centralt tema genom artikeln är behovet av 
strukturer, mandat, och resurser för att rea-
lisera regeringens ambitioner. Samverkans-
grupper och strategidokument är i detta 
hänseende inte tillräckliga.
 I artikeln beskrivs och problematiseras 
inledningsvis den konceptuella utvecklingen 
för ökad samordning av militära och civila 
resurser inom internationella insatser. Där-
efter diskuteras ett antal utmaningar för att 
uppnå de mål som enskilda stater och in-
ternationella organisationer satt upp. Därpå 
följer ett avsnitt som beskriver existerande 
strukturer och former för civil-militär sam-
verkan i Sverige. Detta avslutas med en ut-
värderande analys som ställer den svens-
ka strukturen mot teoretiska modeller och 
praktiska erfarenheter från andra länder. 
Denna utvärdering ligger sedan till grund 
för den avslutande sektionen som skissar på 
en ny svensk modell för civil-militär samver-
kan.

Teoretisk bakgrund:  
civil-militär samverkan för 

ökad effektivitet
Fredsfrämjande insatser har historiskt sett 
haft svårt att nå de mål som det internatio-
nella samfundet satt upp. Insatser har på 
många håll permanentats utan att uppnå 
varaktig fred. På andra håll återfaller sam-
hällen i konflikt då underliggande orättvisor 
och missnöjen inte åtgärdats. I ljuset av det-
ta har kopplingen mellan säkerhet och ut-
veckling lyfts fram som nödvändigt för att 
kunna bidra till hållbara fredliga processer 
i konfliktdrabbade länder. I denna utveck-
ling har samverkan mellan civila och mili-
tära aktörer kommit att stå i fokus. Inter-
nationella organisationer som FN, EU och 
Nato har därför under det senaste decen-
niet utvecklat en rad koncept och processer 

Svenska freds- och säkerhetsfrämjande in-
satser ska utformas så att de utgör en in-
tegrerad och samlad del av svensk politik 
gentemot det aktuella landet/regionen. De 
svenska bidragen bör utformas som sam-
lade bidrag, med både militära och civi-
la delar i de insatser där det är efterfrågat 
och möjligt.2 

Trots denna tydliga vilja att samordna na-
tionella instrument för kris- och konflikt-
hantering finns det få, om några, exempel 
på insatser där samverkan har skett utifrån 
en tydlig och samordnad svensk strategi 
som sedan omsatts i operativt samarbete på 
fältet. Syftet med denna artikel är därför att 
diskutera tre frågor: 

1.  Hur ser svensk civil-militär samver-
kan ut i teori och praktik? 

2.  Vilka möjligheter och utmaningar 
står den svenska statsmakten inför 
för att praktiskt kunna implemen-
tera samverkan? 

3.  Vad krävs för att uppnå mer effek-
tiv civil-militär samverkan inom ra-
men för det som kallas Compre-
hensive Approach? 

Säkerhet och utveckling är nära samman-
kopplade och civil-militär samverkan är i 
detta hänseende ett nödvändigt instrument. 
Man ska dock akta sig för att se samverkan 
som en universallösning i fredsfrämjande 
insatser. Det finns fortfarande få studier el-
ler långsiktiga utvärderingar som tydligt har 
lyckats visa på effekterna av ökad samver-
kan. Istället har kritiska analyser uppmärk-
sammat det som anses vara ett alltför okri-
tiskt accepterande av kopplingen mellan 
säkerhet och utveckling.3 Kritik och ifrå-
gasättande är nödvändigt för att området 
ska utvecklas och bli mer konkret. Vi häv-
dar trots detta att samverkan är nödvändig 
för att kunna hantera de utmaningar som 
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för att underlätta och stödja samverkan och 
koordinering. Några exempel är Integrated 
Missions, Comprehensive Approach, who-
le-of-government approaches, 3D (defence, 
diplomacy and development) och Effektba-
serade operationer. På taktisk samverkans-
nivå har begreppen CIMIC (civil-military 
co-ordination) och civil affairs varit livs-
kraftiga för militära organisationer. Cen-
tralt för att uppnå ökad effekt i dessa kon-
cept är en gemensam analys av situationen 
och att gemensamma strategiska mål iden-
tifieras. Dessa ligger sedan till grund för en 
insats där olika aktörer gemensamt strävar 
efter att uppnå de strategiska målen.4 
 Det har också vuxit fram innovativa 
strukturella och finansiella reformer inom 
både internationella organisationer och en-
skilda stater. Flera länder har skapat inter-
departementala grupper och stabilitetsin-
strument vars uppgifter är att samordna 
säkerhets-, försvars- och biståndspolitiken.5 
Ett exempel är den brittiska Stabilisation 
Unit som har en tydlig roll för departments- 
och myndighetstäckande planering och ge-
nomförande av brittiska fredsfrämjande in-
satser.6 Ett annat sätt att öka samordning 
på strategisk nivå är att använda sig av så 
kallad pooled funding. Detta innebär att ett 
antal departement eller myndigheter gemen-
samt har tillgång till en pott pengar avsatta 
för fredsfrämjande verksamhet. Dessa med-
el är sedan i regel kopplade till krav på sam-
verkan. Tanken är att skapa ett gemensamt 
ägandeskap i stället för konkurrens om 
knappa resurser.7 Utöver den horisontella 
samordningen av myndigheter och organi-
sationer anses även de vertikala, eller hierar-
kiska relationerna mellan den politiska led-
ningen och underordnade myndigheter vara 
av central betydelse för effektivitet.8 Något 
som ofta lyfts fram är vikten av tydliga poli-
tiska och strategiska mål för att uppnå civil-
militär samordning. Om detta saknas krävs 

en sorts självsynkronisering av relevanta 
myndigheter och organisationer på fältet 
vilket inte har fungerat. Den gamla devisen 
”samordning genom befäl” ur Arméregle-
mente 2 är därmed fortfarande aktuell.

Utmaningar i att uppnå civil- 
militär samverkan9

Det finns en rad hinder för god samverkan. 
En fördjupning i dessa är bortom denna arti-
kels omfång, men en kortfattad genomgång 
är nödvändig för att illustrera de utmaning-
ar som olika modeller och strukturer för ci-
vil-militär samverkan bör kunna hantera.
 Den allvarligaste utmaningen är att olika 
aktörer ofta har olika strategiska mål – både 
allmänt och i specifika insatser. Traditionell 
teoribildning inom civil-militära relationer 
betonar vikten av tydlig separation av mi-
litär och politisk ledning för att minimera 
politisk inblandning i militära professio-
nella angelägenheter och vice versa.10 Det-
ta innebär att de flesta länder haft en sepa-
ration mellan militära och civila strukturer 
vilket missgynnar samverkan. Internatio-
nellt är samarbetsproblemen mellan US De-
partment of Defense och Departement of 
State inför insatsen i Irak 2003 ett tydligt 
och mycket olyckligt exempel på hur pro-
blematisk denna uppdelning kan vara i da-
gens strategiska kontext.11 För svensk del är 
utmaningarna inom ramen för insatsen i Af-
ghanistan ett inte lika allvarligt men ändå 
talande exempel. De olika myndigheterna 
har tidigare gjort separata analyser av situa-
tionen i Afghanistan och har olika strategis-
ka mål. Samverkan har därför varit svårt.
 Utöver skillnader i strategiska analyser 
och mål innebär skillnader i militär och ci-
vil organisationskultur stora utmaningar. 
Olika arbetssätt, former för beslutsfattande, 
organisatoriska värderingar och grundläg-
gande premisser skapar ofta spänningar och 
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försvårar samordning.12 Inom ramen för in-
ternationella fredsfrämjande insatser är för-
hållningssättet till våldsutövning och relatio-
ner till regeringar och stater av särskild vikt. 
Organisationernas funktionella imperativ, 
exempelvis att ”minska lidande” kontra att 
vara ”ett försvarsinstrument”, samt frågor 
om neutralitet och opartiskhet är också cen-
trala. Exempelvis utgår humanitära aktörer 
ifrån FN-riktlinjer som Oslo Guidelines el-
ler de humanitära principerna, vilket tydligt 
begränsar möjligheterna till samverkan med 
militära organisationer.13 En manifestering 
av dessa kulturskillnader är den retorik och 
terminologi som organisationerna nyttjar. 

Fastän de olika organisationerna sanno-
likt har grundförståelse för den termino-
logi som används av andra organisationer, 
kan användningen av vissa typer av språk 
ofta resultera i misstolkningar. Erfarenhe-
ter från experiment har visat att speciellt 
användningen av militärterminologi gen-
temot civila aktörer tenderar att förstärka 
redan negativa uppfattningar om samord-
ning som en ”militärägd” process. Mili-
tärspråk vid exempelvis planering kan 
alltså öka misstänksamheten bland civila 
att samordning bara är ett verktyg för mi-
litären att ”föra befäl över” även de icke-
militära delarna av en insats.14

Även skillnader avseende organisations-
strukturer innebär utmaningar för samver-
kan. Missförstånd om motparternas org-  
anisatoriska strukturer orsakar ofta kom-
munikationsproblem. Detta gäller inte minst    
mellan militären och icke-statliga org an-
isationer. Den militära organisationen är 
kult urellt och strukturellt hierarkisk, med 
tydliga ansvarsförhållanden, befattningar 
och beslutsstrukturer på olika nivåer. Dessa 
strukturer står i skarp kontrast till icke-stat-
liga organisationer som på fältnivå snarare 
kännetecknas av platta och informella orga-
nisatoriska strukturer.15 

 En annan skillnad är de tidsramar som 
organisationerna arbetar med. Militära or-
ganisationer som deltar i fredsfrämjande in-
satser har en relativt lång planerings- och 
uppbyggnadsfas inför själva insatsen. Som 
kontrast kräver akuta humanitära insatser 
mycket snabb reaktionsförmåga och flexibi-
litet bland de humanitära aktörerna. Mili-
tära insatser är samtidigt ofta betydligt mer 
kortsiktiga än utvecklingsstödet i samma 
område. Till skillnad från både humanitär 
och utvecklingsfrämjande verksamhet sker 
militära insatser ofta enligt givna tidslinjer, 
där slutet av en insats ofta markeras av ett 
”slutdatum” i stället för ett ”sluttillstånd”.16 
Detta medför ofta att många civila organi-
sationer inte bara är på plats långt innan mi-
litären anländer, de blir sannolikt kvar långt 
efter att militären gett sig av.17 Att kompro-
missa mellan de olika tidsperspektiven och 
skapa balans mellan incitamenten för kort-
siktiga åtgärder och behovet av långsiktiga, 
hållbara resultat är därför en central uppgift 
för civil-militär samverkan.18

 Resursasymmetri är ett ytterligare hinder 
för civil-militär samverkan. Statliga, och inte 
minst militära organisationer har i de flesta 
fall avsevärt större ekonomiska såväl som 
administrativa medel än de flesta internatio-
nella eller icke-statliga organisationer. Detta 
medför bland annat en viktig skillnad i de 
militära organisationernas överlägsna möj-
ligheter till analys och planering.19 Utöver 
detta är civil och militär teknik ofta inkom-
patibel, vilket försvårar eller t o m omöjlig-
gör kommunikation och därmed samarbete 
och samordning.20 
 Bristen på interorganisatorisk kunskap 
och förståelse är en stor utmaning för civil-
militär samverkan. Denna kännetecknas av 
långvariga konflikter avseende roller, ansvar 
och terminologi och leder till missförstånd 
i multifunktionella miljöer. Inom forskning 
kring samverkan finns ett konstant flöde av 
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nya idéer för hur man kan hantera och lösa 
ut sådana problem.21 Dessa inkluderar bland 
annat interorganisatoriska förhållningssätt, 
planeringsprocesser och samordningsmeka-
nismer. Som stöd till den begreppsmässiga 
och praktiska utvecklingen av lösningar och 
förslag på multifunktionella förhållningssätt 
behövs en djupare förståelse för hur olika 
organisationer kan interagera, och vad inci-
tamenten för sådan interaktion kan vara. 
 Efter denna genomgång av generella ut-
maningar för att uppnå civil-militär samver-
kan, låt oss titta närmare på de svenska am-
bitionerna inom området och strukturella 
och kulturella förutsättningar för att uppnå 
dessa ambitioner. 

Inriktningar och  
instrument för civil-militär 
samverkan och samordning

Sverige har en hög ambition vad gäller sam-
verkan och samordning i fredsfrämjande 
insatser. Flera strategier, propositioner och 
politiska uttalanden trycker på vikten av att 
samordna civila och militära medel för att 
uppnå maximal effekt. Denna utveckling 
har påverkats av förändringar i vår omvärld 
som flodvågskatastrofen i Asien 2004 och 
det svenska deltagandet i insatsen i Afgha-
nistan under 2000-talet.
 I strategin för svenskt deltagande i freds-
främjande insatser lyfts sambandet mellan 
säkerhet och utveckling fram. Vikten av 
samordnade insatser i dagens komplexa in-
satser beskrivs i strategin som avgörande. 
Bland annat skriver regeringen att svenska 
insatser ska bygga på ”en övergripande na-
tionell målsättning”, samt att Sverige bör bi-
dra med samlade nationella bidrag till freds-
främjande insatser.22 I Sveriges SSR-strategi 
från 2007 står det även att ”Svenskt SSR-
stöd ska i möjligaste mån kopplas samman 

med övriga svenska fredsfrämjande och 
konfliktförebyggande insatser samt utveck-
lingssamarbete för att möjliggöra högsta ef-
fektivitet. Ett svenskt SSR-stöd ska baseras 
på en bred behovsanalys vad gäller de olika 
säkerhetshoten som stater och individer står 
inför och genomföras integrerat med sam-
arbetslandet och eventuellt andra stödjande 
länder och organisationer.”23

 I och med Sveriges Afghanistanstrategi 
från 2010 har ytterligare ett instrument ut-
vecklats för att tydligare styra svenska re-
surser mot ett gemensamt mål.24 Här påta-
las att Sveriges civila och militära stöd till 
Afghanistan ska ses som ”ömsesidigt kom-
pletterande och samverkande delar av Sve-
riges samlade stöd för säkerhet och utveck-
ling i landet.”25 En viktig del i strategin är 
att de olika verktygen för krishantering ses 
som en del i en helhet och det konstateras att 
”Sammansättningen av de svenska bidragen 
ska anpassas över tiden med utgångspunkt i 
konkreta behov på marken och tillgängliga 
resurser…”.26 Intressant är att man har en 
tydligare strategisk målsättning och att den-
na kan uppnås med flera olika medel i sam-
verkan.
 I propositionen Ett användbart försvar 
från 2009 konstateras att man ännu inte 
uppnått en tillräcklig grad av samverkan 
mellan civila och militära myndigheter.27 Vi-
dare trycker man på vikten av att svenska 
lösningar ska vara kompatibla med exem-
pelvis FN:s och EU:s konceptutveckling på 
området. För att komma vidare med den 
nationella utvecklingen föreslog regeringen i 
propositionen att man inom regeringskans-
liet skulle upprätta en samverkansfunktion 
som tillsammans med centrala myndighe-
ter skulle arbeta med att stärka civil-militär 
samverkan vid fredsfrämjande insatser.28

 Denna strävan efter effektivitet och hel-
hetstänkande speglas i viss mån i tidigare 
strukturer inom svensk förvaltning. Total-
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och försvarspolitiken, handelspolitiken och 
migrationspolitiken i större utsträckning 
skulle samordnas och sträva åt samma håll 
för att skapa en mer sammanhållen politik 
för global utveckling. I PGU eftersträvades 
en helhetssyn på internationella utmaningar 
som tidigare saknats. Inom området säker-
het och utveckling och inom säkerhets- och 
försvarspolitiken uppmärksammades vikten 
av att utöka och effektivisera samverkan 
mellan olika politikområden. 
 PGU slog fast att politikområden som 
hade inverkan på global utveckling i allt 
högre utsträckning skulle ha målbilder som 
stärkte varandra och därigenom skulle en 
helhetssyn för svenskt arbete mot en fred-
lig och hållbar utveckling skapas. PGU var 
dock inte tydlig i hur detta skulle göras och 
inga tydliga modeller för samverkan inom 
säkerhet och utveckling formulerades. Den 
parlamentariska kommittén som arbetade 
med utredningen inför PGU föreslog en 
koordineringsfunktion på regeringskans-
liet vilken bland annat skulle ha till upp-
gift att sammanställa dokumentation för 
genomförandet av politiken, rapportera till 
Riksdagen om genomförandet, identifiera 
departementsöverskridande frågor och ini-
tiera interdepartementala arbetsgrupper där 
sådana vore lämpligt för att öka samord-
ningen.33 Detta förslag fick dock inte något 
genomslag i PGU. 
 Efter analysen av svensk policy inom om-
rådet civil-militär samverkan, låt oss nu se 
på implementeringen och de strukturer som 
ska genomföra policyn.

Existerande strukturer för 
civil-militär samverkan

Avsnittet syftar till att bortom de svenska 
ambitionerna inom området tydliggöra de 
strukturer för samverkan som finns inom 
den svenska förvaltningen. Detta innebär 

försvarsbegreppet låg länge till grund för 
hur civila och militära organisationer skulle 
samverka i händelse av krig eller andra kri-
ser. Övergripande innebar totalförsvarsbe-
greppet att alla de resurser som stod till buds 
snabbt och effektivt skulle kunna mobilise-
ras vid externa hot. Syftet var att ge stöd till 
det militära försvaret inför och vid väpnat 
angrepp och viktiga samhällsfunktioner un-
derordnades försvarets behov. I takt med att 
hotbilden förändrades (och därmed så små-
ningom också Försvarsmakten) och säker-
hetspolitiska analyser alltmer pekade mot 
nya typer av utmaningar har totalförsvars-
begreppet blivit mindre relevant.29 Under 
1990-talet lades alltmer tonvikt vid delta-
gande i internationella insatser. Under de se-
naste åren har visst fokus åter hamnat på ci-
vil-militär samverkan i en nationell kontext 
för inomnationella insatser (inklusive terri-
toriellt försvar).30 
 Den svenska strävan efter bättre samver-
kan speglas även i EU-samarbetet. Utveck-
lingen av EU:s civila och militära förmågor 
har gått i vågor. Sverige har hela tiden beto-
nat vikten av samverkan och framhållit EU 
som en unik aktör genom dess tillgång till 
alla nödvändiga instrument för fredsfräm-
jande insatser. Sverige har också under båda 
sina ordförandeskap placerat civil-militär 
samverkan högt på dagordningen.31 

 Inom det svenska utvecklingssamarbe-
tet är bättre samordning av svensk politik 
en viktig princip. Särskilt intressant är re-
geringens fokus på så kallad samstämmig-
hetspolitik gentemot samarbetsländer. Här 
finns sedan tidigare utvecklade och konkre-
ta modeller för samordning, inte minst ge-
nom Sveriges politik för global utveckling 
(PGU) från 2003.32 Syftet med PGU var att 
skapa en sammanhållen svensk politik för 
global utveckling. Detta innebar att samt-
liga relevanta politikområden som utveck-
lingssamarbetet, miljöpolitiken, säkerhets- 
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 Delningen mellan departement och myn-
digheter innebär en i internationella mått 
mycket skarp separering i de civil-militära 
relationerna. USA beskrivs ofta som ett ex-
empel på uppdelade civil-militära strukturer 
då det byråkratiska avståndet mellan den 
politiskt inriktade Office of the Secretary of 
Defence och det militärt inriktade Joint Staff 
är mycket stort. Dessa sitter dock åtmins-
tone i samma hus.36 I det svenska systemet 
är Försvarsdepartementet och Högkvarteret 
inte bara åtskilda finansiellt, kulturellt och 
byråkratiskt, de har även ett betryggande 
geografiskt avstånd från varandra. Asplund 
et al noterar att kommunikationen mellan 
den politiska nivån och de operativa myn-
digheterna inom säkerhetssektorn är myck-
et begränsad.37 En annan konsekvens av 
separationen mellan Försvarsdepartemen-
tet och Försvarsmakten är att statsmakter-
na inom det säkerhetspolitiska området har 
haft svårt att presentera mål på en lämplig 
nivå. Målen tenderar enligt Peter Nordlund 
och Mats Waltré att antingen bli väldigt 
övergripande och diffusa eller onödigt regle-
rade i ”relativt oväsentliga detaljfrågor”.38

 Den främsta samordningsformen inom re-
geringskansliet är det som kallas ”gemensam 
beredning”. Enligt departementsförordning-
en ska regeringsärenden som berör fler än ett 
departement hanteras enligt denna princip.39 
Trots betoningen av gemensam beredning 
anses emellertid svensk förvaltningstradition, 
likt den amerikanska, dela upp ärenden mel-
lan olika departement och myndigheter. Det-
ta riskerar att leda till ett stuprörsberedande, 
revirtänkande och försvårad samordning av 
verksamheten i regeringskansliet och mellan 
myndigheterna. Precis som i det amerikanska 
systemet så riskerar revirtänkandet att leda 
till institutionell inskränkthet och byråkra-
tiska självintresse.40 Principen om gemensam 
beredning i Sverige är dock en viktig skillnad 
som gör att det ändå finns en kontinuerlig 

både en genomgång av traditionella sam-
verkansformer och mer sentida förändring-
ar som reflekterar de ökade ambitionerna 
beskrivna i avsnittet ovan. Slutligen värde-
ras de svenska strukturerna för civil-militär 
samverkan i relation till ambitionerna. 
 Det svenska regeringskansliet, som sedan 
1996 är organiserat i en gemensam myndig-
het är med internationella mått extremt li-
tet, främst på grund av tudelningen mellan 
regeringskansliets departement och dess im-
plementerande myndigheter. Trots den be-
händiga storleken anser Olof Peterson och 
Donald Söderlind att samordningen mellan 
departementen inom det svenska regerings-
kansliet är ett betydande problem.34 Vid ge-
nomförande av komplexa tvärsektoriella 
operationer är det inte bara departementen 
som behöver samordnas utan även de im-
plementerande myndigheterna. Detta kom-
pliceras dock i Sverige av den kanske vik-
tigaste strukturella egenheten i det svenska 
politiska systemet – den organisatoriska tu-
delningen mellan departement och förvalt-
ningsmyndigheter. 
 Delningen innebär att förvaltningsmyn-
digheterna i Sverige är organisatoriskt och 
geografiskt separerade från departemen-
ten. De enskilda departementen eller stats-
råden har därför begränsade möjligheter 
att styra myndigheternas verksamhet. I de 
flesta andra länder är det vanligt att ett en-
skilt statsråd har makt att direkt ingripa i 
myndigheternas löpande arbete. I Sverige är 
dock sådant så kallat ministerstyre förbju-
det.35 Däremot kan regeringen genom kol-
lektiva beslut styra myndigheterna. Utö-
ver de generella regelverken om ekonomisk 
styrning och myndigheternas befogenheter 
och skyldigheter, styr regeringen myndig-
heterna genom beslut om förutsättningarna 
för den enskilda myndighetens verksamhet. 
Detta sker dels i årliga regler ingsbrev och 
dels genom förordningar.
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dialog mellan tjänstemän på de olika depar-
tementen.
 Svenskt deltagande i fredsfrämjande in-
satser inleds rent praktiskt med en officiell 
förfrågan om svenskt deltagande i interna-
tionella insatser från en internationell orga-
nisation som FN. Utrikesdepartementet har 
huvudansvar för att bereda ärendet inom 
regeringskansliet, men berörda departement 
och myndigheter bedömer förfrågan sepa-
rat. Efter en gemensam beredning beslutar 
regeringen huruvida Sverige ska delta. Sam-
verkan på central nivå före och under en 
militär insats sker bl a genom möten mellan 
centrala aktörer som Försvarsmakten, För-
svarsdepartementet, Utrikesdepartementet 
och Rikspolisstyrelsen i olika berednings-
grupper. Även Finans- och Justitiedeparte-
mentet medverkar ibland på dessa möten.41

 Strukturellt finns det inom det säkerhets-
politiska området ett antal beredningsgrup-
per för samordning av departementens verk-
samhet.42 Operationsgruppen (OP-gruppen) 
är en informell beredningsgrupp för insats-
relaterade frågor där tjänstemän från UD 
och FÖ och Justitiedepartementet ingår till-
sammans med representanter för Försvars-
makten och andra relevanta myndigheter. 
Gruppen fungerar främst som ett informa-
tionsforum på handläggarnivå. Deltagar-
na utbyter information men saknar formell 
auktoritet eller beslutskraft. OP-gruppen 
diskuterar heller inte övergripande politiska 
och strategiska frågor som varför en insats 
genomförs, hur uppgiften kan komma att 
förändras beroende på händelseutveckling 
och läge, eller när det svenska bidraget ska 
dra sig ur (”exit strategy”). Detta avgörs på 
en högre politisk nivå.43 Ytterligare en inter-
departemental grupp, den så kallade Bered-
ningsgruppen möts för att diskutera frågor 
av mer praktisk karaktär, till exempel per-
sonalfrågor. Även Beredningsgruppen är en 
informell arbetsgrupp där tjänstemän från 

Utrikes-, Försvars- och Justitiedepartement-
en möter representanter från berörda myn-
digheter.44 Gruppen har även enligt SOU 
2000:74 till uppgift att bereda beslut som 
svar på förfrågningar om svenska insatser 
från FN, OSSE m m.45

 2005 skapades även en interdepartemen-
tal grupp för civil-militär samverkan. Grup-
pen omfattade handläggare från Utrikes-
departementet, Försvarsdepartementet och 
Justitiedepartementet. Syftet med gruppen 
har varit att lösa eventuella konceptuella 
problem och ledningsförhållanden avseen-
de civil-militär samverkan. Gruppen verkar 
dock ha haft svårt att hitta lämpliga sam-
arbetsformer och sedan 2010 existerar den 
inte längre. 
 Det som istället tillkommit och till viss 
del ersatt gruppen för civil-militär samver-
kan är de så kallade Insatsarbetsgrupperna, 
inom vilka handläggare med insatsspecifik 
beröring möts med jämna mellanrum. De 
bjuder även in representanter för myndighe-
terna när så behövs. AG ISAF, som behand-
lar de svenska bidragen i Afghanistan är det 
mest aktiva exemplet på en sådan grupp, 
till stor del på grund av de många och svå-
ra samordningsfrågor som det svenskled-
da Provincial Reconstruction Team (PRT) 
medför.46

 Utöver dessa grupper fyller Statsrådsbe-
redningen en funktion för interdepartemen-
tal samordning utöver det särskilda ansva-
ret för EU-frågor och krishantering. Under 
2006 skapades Enheten för beredskap och 
analys inom Statsrådsberedningen. Enheten 
hade bland annat till uppgift att till berör-
da i regeringskansliet ge en tidig förvarning 
vid allvarliga händelser genom sektorsöver-
gripande omvärldsbevakning dygnet runt. 
Tanken var även att under kris kunna stöd-
ja krishanteringsarbetet i regeringskans-
liet.47 Tydliga riktlinjer, resurser och man-
dat saknades dock för att kunna lösa de 
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för utvecklingssamarbetet mot ett samar-
betsland.52 Samarbetsstrategierna ska utgå 
ifrån mottagarlandets prioriteringar och 
dess förmåga ska vara i centrum. I riktlin-
jerna för strategierna betonas samordning 
i svensk utvecklingspolicy gentemot motta-
garen, samverkan med mottagarlandet, gi-
varsamordning och multilateralt samarbete 
för biståndet. Vikten av att ta hänsyn även 
till andra politikområden nämns också och 
vikten av samstämmighet där det är möjligt 
betonas. Som minimiåtgärd ska man säker-
ställa att olika politikområden inte motver-
kar varandra.53 
 Landstrategiprocessen styrs och genom-
förs idag i stor utsträckning av Sida och 
Utrikesdepartementet med stort stöd av 
ambassaderna. Utöver landanalyser som ge-
nomförs tidigt i processen hålls intressent-
möten och landmöten inom samarbetsstra-
tegiprocessen för att få input och synpunkter 
från andra viktiga aktörer, både privata och 
offentliga. Dessa möten ska ge tillfälle till 
förankring hos andra aktörer och en möj-
lighet att skapa en enad svensk politik och 
inriktning gentemot samarbetsländer.
 Arbetet med samarbetsstrategierna skul-
le kunna fungera som en lämplig struktur 
för att främja nationell samverkan. Det 
handlar om långsiktiga processer som åter-
kommer med jämna intervaller och utgår 
ifrån ett politikområde där Sverige är en 
relativt stark aktör. Det har dock visat sig 
svårt att skapa tydliga incitament och in-
tresset från övriga departement och myn-
digheter har enligt UD varit svalt.54 Myn-
digheter och departement vars verksamhet 
inte har en direkt koppling till biståndet 
har inte övertygats om vikten av att delta 
i processerna – en rimlig analys då samar-
betsstrategierna endast inkluderar utveck-
lingssamarbetet i landet i fråga.
 Således torde strategiprocessen, som den 
ser ut idag, ha svårt att realisera den sam-

relativt omfattande uppgifterna. Enheten 
ersattes därför i mars 2008 av Kansliet för 
krishantering. Det nya kansliet har fått tyd-
ligare och i viss mån utökade mandat. Un-
der en kris ska kansliet bland annat stötta 
regeringskansliet i hanteringen av krisen. I 
krishanter ingsuppgifterna ingår att larma, 
ta fram en samlad lägesbild och en bild av 
hur samtliga enskilda händelser tillsammans 
påverkar samhället. Kansliets chef ska ock-
så, om det är nödvändigt, kunna dra igång 
krishanteringsarbetet i regeringskansliet. 
Slutligen ska kansliet efter att krisen har 
hanterats kunna följa upp och utvärdera 
det genomförda arbetet.48 Kansliet bevakar 
dessutom internationella händelser av stor 
vikt för Sverige, såsom situationen i Afgha-
nistan.  
 2008 inrättades krishanteringsrådet, där 
bland annat departementen, ÖB och gene-
raldirektörer från relevanta myndigheter 
möts för ”samverkan och ömsesidig orien-
tering, så att en god beredskap kan upp-
rätthållas inför allvarliga händelser och kri-
ser”.49 Rådet ska främja samverkan och en 
god beredskap inför kriser men även funge-
ra som ett forum för informationsutbyte vid 
allvarliga händelser.50

 Slutligen har en grupp inrättats för att 
främja interdepartemental strategisk sam-
ordning – Samverkansgruppen. Gruppen 
består av statssekreterare i de departement 
vars verksamhetsområden berörs av en all-
varlig händelse. I likhet med tidigare sam-
verkansgrupper saknar gruppen både eko-
nomiska resurser och tydliga mandat men 
en viktig skillnad är att statssekreterarna sit-
ter på tunga mandat och kan utnyttja resur-
ser från respektive departement.

Samarbetsstrategierna

Samarbetsstrategierna51 (även kallade land-
strategier) utgör den strategiska styrningen 
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gare från Justitiedepartementet, Försvars-
departementet samt Utrikesdepartementet. 
Under mötena har frågor som griper över 
flera ämnesområden, exempelvis civil-mi-
litär samverkan och andra konceptfrågor, 
diskuterats. Tanken är också att gruppen 
ska kunna ha viss uppföljning av verksam-
heten. Arbetsgruppen saknar dock formel-
la befogenheter och fungerar primärt som 
en plattform för diskussion av principfrå-
gor för den svenska operationen.57

 Under de senaste åren har dock den civil-
 militära samverkan på PRT förbättrats avse-
värt, inte minst genom att den civila kompe-
tensen stärkts. Den nya Afghanistanstrategin 
pekade tydligt ut vikten av sam verkan och 
utvecklingen i PRT är tydligt kopplad till 
denna. Den civila delen av PRT ska bland 
annat ”ta tillvara synergier mellan säkerhets-
skapande och andra insatser”.58 Den civile 
representanten ska stärka samordningen och 
kontakter med afghanska och internationel-
la aktörer i området. I och med att den civila 
komponenten i PRT stärks finns också bätt-
re möjligheter att samordna svenska civil och 
militär verksamhet i Afghanistan.

Problematisering

Trots principen om gemensam beredning, 
ett litet och behändigt Regeringskansli, samt 
förekomsten av ett antal interdepartemen-
tala arbetsgrupper, är det övergripande in-
trycket av svensk förvaltning att den är de-
centraliserad och uppgiftsuppdelad. Frå gor 
har en tendens att stuprörsberedas och där-
efter implementeras separat inom berörda 
myndigheter. De interdepartementala struk-
turer som existerar är löst sammansatta 
och används för informationsutbyte snara-
re än gemensam beredning. De har begrän-
sad auktoritet och ses dessutom ofta på med 
misstro och skepsis inom de olika departe-
menten och myndigheterna. Det har också 

verkan som eftersträvades i skrivningarna i 
PGU vilka var betydligt mer omfattande i 
form av politikområden. Den fungerar hel-
ler inte som ett forum för alla de aktörer, 
privata och offentliga, som potentiellt kan 
komma att påverka situationen i ett spe-
cifikt land utan är primärt ett verktyg för 
svensk biståndspolitik. Det kan vara så att 
processen för utvecklingssamarbetet skulle 
bli alldeles för tungrodd ifall man involve-
rade det fulla spektret av aktörer. 
 Adam Grissom har påtalat vikten av att 
inte bara studera organisatoriska föränd-
ringar i säkerhetssektorn ur ett ”top down-
perspektiv” utan att även granska föränd-
ringar underifrån.55 Även om fokus för 
denna artikel ligger på den strategiska ni-
vån finns därmed anledning att även stude-
ra vissa nya samverkansformer på lägre ni-
våer. Bland annat har den samverkan som 
idag sker inom ramen för det svenska Pro-
vincial Reconstruction Team (PRT) i Afgha-
nistan kommit att spela en viktig roll för 
utvecklingen av civil-militär samverkan. Ar-
betet inom ett PRT ska vara integrerat mel-
lan de civila och militära komponenterna. 
PRT är dock en ny typ av civil-militär ope-
ration för Sverige, och inledningsvis sakna-
des riktlinjer för hur detta skulle gå till. Den 
civil-militära planeringen blev därför myck-
et begränsad. Försvarsdepartementet och 
Försvarsmakten stod för den militära plane-
ringen medan Utrikesdepartementet koordi-
nerade de civila rådgivarna. Representanter 
för Försvarsmakten upplevde planeringen 
som något diffus gällande ansvar och poli-
tisk styrning; ”Det upplevdes att det sakna-
des en svensk ambition som rörde mer än 
den militära operationen.”56 
 Sedan den inledande insatsplaneringen 
har det emellertid skapats en insatsspecifik 
arbetsgrupp inom regeringskansliet, bestå-
ende av handläggare med anknytning till 
arbetet i PRT. Gruppen inkluderar handläg-
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ter planera sin egen operativa verksamhet 
inom ett tydligare ramverk. Den strategis-
ka planeringen bör även ge viss vägledning 
avseende om och när samordning mellan 
de olika myndigheterna bör ske för maxi-
merad effekt. Riktlinjer för taktisk sam-
ordning på fältet kan därmed skapas för 
att uppnå ökad effektivitet även om det är 
viktigt att behålla flexibilitet i fält. Slutligen 
bör en struktur för civil-militär samverkan 
säkerställa uppföljning och utvärdering av 
pågående insatser.
 Utöver den insatsrelaterade samordningen 
ska en modell för civil-militär samverkan 
även kunna stå för övergripande och lång-
siktig strategisk planering. Detta skulle dels 
kunna innebära en nationell säkerhetsstra-
tegi, dels en mer specifik långsiktig och sam-
manhållen svensk strategi gentemot enskilda 
länder och aktörer som sträcker sig bortom 
enskilda internationella insatser. Utöver den 
nationella strategin krävs även en strategi 
för utvecklingen av de verksansinstrument 
som ska kunna implementera den. Detta 
innebär att analysera existerande förmågor, 
identifiera luckor och eventuellt fylla igen 
dem genom organisatorisk utveckling, re-
krytering, utbildning och omstrukturering. 
Sådana analyser sker kontinuerligt inom 
ramen för EU:s förmågeutveckling och den 
nationella nivån bör utsättas för samma typ 
av granskning och utveckling. 
 Slutligen ska en svensk modell för civil-
militär samverkan ha en positiv effekt på de 
civil-militära relationerna i generell bemär-
kelse. Detta omfattar sunda civil-militära 
relationer och demokratisk kontroll av För-
svarsmakten och övriga relevanta myndig-
heter. Det innebär bland annat en ömsesidig 
kulturell förståelse över myndighets- och 
departementsgränser vilket i stort är ett 
krav för alla de mål som beskrivits ovan. 
 Därmed är målet och syftet med en svensk 
modell tydliggjord. Nedan följer en skiss 

saknats en central funktion på högre nivå 
för departements- och myndighetstäckande 
strategisk analys och planering. 
 De senaste årens erfarenheter från inter-
nationella insatser och övningar visar att 
implementeringen av Comprehensive Ap-
proach och andra former av civil-militär 
samverkan kräver en gemensam analys av 
situationen och tydliga gemensamma poli-
tiska mål för samtliga involverade aktörer. 
Utan den styrningen är det mycket svårt 
att få till stånd samordning och samverkan 
mellan de relevanta instrumenten.59 Utan 
formella strukturer med tydliga mandat och 
finansiella instrument för att lösa dessa upp-
gifter är det dessutom svårt att tänka sig att 
sådana gemensamma strategier kommer att 
bli verklighet inom det svenska systemet. 
Avsnittet nedan syftar därför till att skissa 
på en modell för ökad civil-militär samver-
kan genom formella strukturer.

En svensk modell för 
samverkan

Det råder relativt stor enighet om vikten av 
ökad samordning av civila och militära re-
surser för att uppnå större effekt i interna-
tionella insatser. Idealiskt sett ska struktu-
rer och modeller för sådan samordning och 
samverkan uppnå en rad mål. Relaterat 
till svensk deltagande i fredsfrämjande in-
satser ska en modell för samverkan kunna 
åstadkomma en gemensam analys av kon-
fliktsituationen och ett gemensamt poli-
tiskt/strategiskt mål med eventuellt svensk 
deltagande i en insats. Modellen bör också 
kunna formulera en övergripande stra-
tegisk plan som tydliggör prioriteringar 
mellan olika instrumenten baserat på de 
strategiska målen. Utifrån den gemensam-
ma analysen, målen och den strategiska 
planeringen kan sedan enskilda myndighe-
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ga mandat och ekonomiska resurser för att 
skapa samordning och samverkan mellan 
relevanta departement, myndigheter och or-
ganisationer.64

 Avseende det strukturella kravet på sam-
ordning inom fredsfrämjande insatser har 
det under de senaste 15 åren uppstått ett 
flertal grupper på handläggarnivå för att 
stärka samverkan i insatser. Brist på struk-
tur, mandat och gemensam målbild har 
dock inneburit att de snart fallit i glömska 
eller övergått till att bli diskussionsforum. 
Skapandet av samverkansgrupper är där-
med i sig inte nog. En struktur, funktion el-
ler grupp för samverkan måste ha en poli-
tisk förankring för att kunna ge inriktning 
och styrning av verksamheten. Existerande 
forskning visar på vikten av politisk styr-
ning för effektiva och samordnade insat-
ser.65 Utan styrning blir målen otydliga och 
samverkan försvåras. En tydlig struktur un-
derlättar för beslutsfattare att inrikta arbe-
tet med fredsfrämjande verksamhet på ett 
samordnat sätt. I artikeln utgår vi från den 
nyligen inrättade samverkansfunktionen vid 
regeringskansliet. Funktionen har bland an-
nat den fördelen att den redan involverar 
den politiska nivån och skulle om den för-
stärks och utvecklas kunna svara mot flera 
av de utmaningar som beskrivits ovan. 
 En förstärkt samverkansfunktion skul-
le göra ad hoc-grupper för samordning av 
insatser överflödiga. Funktionen skulle be-
stå av berörda departement och, om beho-
vet uppstår, även berörda myndigheter. Till 
funktionen bör man knyta ett sekretariat el-
ler en (permanent eller tillfällig) stab bestå-
ende av handläggare från regeringskansliet 
och relevanta myndigheter. Dessa skulle stå 
för kontinuitet, främja samverkan även på 
lägre nivåer och underlätta gemensam be-
redning samt tillhandahålla underlag för 
möten och diskussioner. I bästa fall skulle 
staben i förstärkt form även ha kapacitet 

på hur en sådan modell skulle kunna se ut. 
Det finns flera sätt att ta sig an uppgiften att 
skapa en modell för civil-militär samverkan 
i Sverige. Vi har valt att frigöra oss från en 
del av de nuvarande begränsande faktorerna 
och fokuserat på hur en fungerande struk-
tur skulle kunna se ut utan att helt bortse 
från svensk förvaltningstradition och för-
fattning. De förslag som ges i det följande 
avsnitt presenteras är en modell. Samtidigt 
kan man se olika delar i modellen som var 
för sig viktiga steg mot bättre civil-militär 
samverkan.

Förslag till  
samverkansstruktur

Det finns mycket inspiration att hämta från 
andra länder avseende strukturer för civil-
militär samverkan. Storbritannien, USA, 
Nederländerna och Danmark har alla ska-
pat strukturer för att öka samordning och 
maximera operativ effektivitet.60 Det hand-
lar om policy, finansiering och strukturer 
på olika nivåer inom förvaltningen. I Ne-
derländerna har man arbetat med policyut-
veckling för att skapa en anda av samverkan 
snarare än att skapa nya samverkansstruk-
turer.61 I Danmark har man utvecklat både 
nya strukturer i form av ett sekretariat för 
samverkansfrågor och utvecklat policy för 
samverkan.62 Storbritannien har länge setts 
som ett föregångsland där man utvecklat 
policy, strukturer och innovativa finansie-
ringsinstrument.63 Det finns dock anledning 
att närma sig dessa strukturer med försiktig-
het. Alla nationella politiska och byråkratis-
ka system är i stor utsträckning unika då de 
avspeglar respektive lands specifika kultur 
och historia. Det som internationella jäm-
förelser och erfarenheter ändå tydligt visar 
är att civil-militär samordning inte bara är 
en fråga om att förändra förhållningssätt. 
Det krävs organisatoriska strukturer, tydli-
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Den fasta staben skulle sköta ”fredstida” be-
redning av samordningsgruppens möten. En 
ytterligare uppgift skulle vara att samordna 
långsiktiga och politikområdesöverskridan-
de landstrategiarbete. Dessa processer kan 
bygga på de existerande samarbetsstrategi-
processerna inom Sida/UD men flyttas upp 
till den strategiska nivån och därmed inklu-
dera samtliga relevanta departement och 
myndigheter. Till exempel skulle en lång-
siktig landstrategiprocess gentemot Liberia 
omfatta Försvarsdepartementet, Utrikesde-
partementet, Justitiedepartementet och Fi-
nansdepartementet samt exempelvis Sida, 
Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen. Dessa 
aktörer skulle gemensamt formulera mål-
sättningar för svenska relationer till Libe-
ria och en strategi för att uppnå dessa mål 
med hjälp av de verkansinstrument och in-
ternationella samarbetspartners som finns 
att tillgå. En ytterligare uppgift vore att vara 
sammanhållande för producerandet av na-
tionella säkerhetsstrategier eller doktriner. 
En sådan strategi skulle skilja sig från lands-
strategierna genom att vara generell. Vad är 
syftet med svensk utrikes- och säkerhetspo-
litik? Vilka mål har Sverige som internatio-
nell aktör och hur ska svenska myndigheter 
verka för att uppnå dessa mål?
 Vid internationella kris- och konfliktsitu-
ationer skulle däremot samverkansfunktio-
nen förstärkas med ytterligare civil och mili-
tär personal och därmed tillföra analys- och 
planeringsexpertis, sakexpertis, geografisk 
expertis m fl. Dessa experter bör vara utbil-
dade och tydligt utpekade och tillgängliga 
för snabb ”mobilisering” i händelse av kris. 
 Under planeringsfasen av insatser skul-
le en central funktion för samverkansfunk-
tionen vara att ta fram gemensamma ana-
lyser av konfliktsituationer. Erfarenheter 
visar på vikten av att skapa en gemensam 
förståelse för att kunna samverka. Depar-
tementen skulle bidra till analysen utifrån 

för strategisk analys och planering. Samord-
ningsgruppen och dess stab (vilka fortsätt-
ningsvis tillsammans härmed benämns 
”samverkansfunktionen”) liknar därmed de 
krishanteringsfunktioner som redan finns 
inom Statsrådsberedningen för nationella 
kriser. 
 För att uppnå målsättningarna för sam-
verkan är det nödvändigt att samverkans-
funktionen har ett tydligt mandat inom re-
geringskansliet. De samverkansgrupper som 
hittills skapats inom regeringskansliet har 
gemensamt att de saknat just tydliga man-
dat. Det har inneburit att de antingen upp-
hört eller snabbt förlorat i betydelse. Ett 
tydligt mandat betyder också att det finns 
ett tydligt ansvar för att leverera något. 
 En samverkansfunktion skulle således 
kunna ha mandat (och ansvar för) att for-
ma svenska positioner och strategier i kon-
fliktsituationer. Därmed skulle den med 
stöd av expertis från relevanta departe-
ment och myndigheter kunna bereda reger-
ingsbeslut över samtliga politikområden 
och på så sätt skapa samsyn kring svens-
ka engagemang i konfliktsituationer. Det-
ta skulle inte behöva innebära ett merar-
bete, snarare skulle man kunna underlätta 
och förbättra analysarbetet, tidigt förankra 
en gemensam syn på konflikten och möjli-
ga svenska insatser och därigenom under-
lätta beredningsprocessen. Samverkans-
funktionen skulle därefter ha möjlighet att 
delegera ansvar till departement och myn-
digheter som tar verksamheten vidare till 
planeringsfasen på den operativa nivån. 
Motsättningar mellan departement och 
myndigheter kommer rimligen att fortsät-
ta trots en samverkansfunktion. Funktio-
nen skulle dock innebära ett forum för att 
lösa konflikter och skapa en större förstå-
else mellan olika aktörer.
 Som tidigare nämnts behövs en stab av 
handläggare inom samordningsfunktionen.  
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i departementen och myndigheterna.
 En samverkansfunktion skulle alltså 
kunna fylla en rad viktiga uppgifter avseen-
de strategiformulering och planering inför 
fredsfrämjande insatser. Här finns störst po-
tential för att skapa effektiv samverkan mel-
lan en rad olika aktörer. När insatserna väl 
är igång minskar behovet av nationell sam-
ordning då svenska bidrag ofta inlemmas 
i större ramverk inom FN, EU eller Nato. 
Operativ och taktisk civil-militär samord-
ning, för att låna militär terminologi, sker 
därmed inom internationella ramverk och 
organisatoriska strukturer likt samverkans-
funktionen och är därför inte av samma 
vikt. Att kunna samverka på operativ och 
taktisk nivå i internationella fora är däre-
mot fortsatt mycket viktigt. 
 Det finns dock flera viktiga funktioner 
som en samverkansfunktion skulle kunna 
fylla som påverkar den operativa och tak-
tiska nivån. Exempelvis skulle samverkans-
funktionen kunna tillse att resurser som 
transport och logistik utnyttjades på ett ko-
ordinerat och effektivt sätt. Andra resur-
ser som sjukvård, säkerhet och missions-
stöd skulle också kunna utnyttjas på ett mer 
koordinerat sätt. Ett intressant exempel på 
operativ och taktisk samverkan mellan ci-
vila och militära aktörer är den nyligen in-
rättade rollen som Senior Civilian Represen-
tative i Mazar-e Sharif, med syftet att öka 
den samlade politiska närvaron och samla 
den civila kompetensen i norra Afghanistan. 
Ambassadör Krister Bringéus har bland an-
nat fått mandatet att leda den svenska ci-
vila verksamheten i norra Afghanistan, att 
ansvara för politiska bedömningar i områ-
det och att sköta samordningen gentemot 
den militära ledningen.67 Operativ och tak-
tisk samordning kan med andra ord även 
förläggas till insatsområdet. En uppdelning 
är möjlig där vardaglig samverkan och sam-
ordning sker på fältet och där samverkans-

sina perspektiv och gemensamt skapa en 
mer komplett bild över aktuella konflikter. 
En gemensam uppfattning av centrala pro-
blem och utmaningar är nödvändig för att 
skapa en sammanhållen svensk strategi el-
ler policy gentemot ett konfliktområde. Ut-
ifrån analysen och strategin kan därefter 
bedömningar göras avseende med vilka in-
strument de strategiska målsättningarna 
bäst kan uppnås. Detta skulle möjliggöra 
en prioritering av instrument och förmågor 
och därmed ett bättre och mer kostnadsef-
fektivt utnyttjande av offentliga resurser i 
den fredsfrämjande verksamheten. Slutli-
gen skulle en samverkansfunktion ha an-
svar för att svenska fredsfrämjande insat-
ser följs upp och utvärderas. Här finns idag 
stora brister och det är sällan det sker verk-
samhetsövergripande. Funktionen skulle 
tillse att utvärderingar genomfördes konti-
nuerligt som en integrerad del av fredsfräm-
jande verksamhet. Här kan även en länk 
skapas till det privata näringslivet och det 
civila samhällets organisationer där omfat-
tande resurser och kompetens finns.
 För att försäkra sig om att alla relevanta 
aktörer deltar bör även ekonomiska resur-
ser knytas till samverkansfunktionen. Utö-
ver de tänkbara uppgifter som redan disku-
terats behövs incitament som gör det värt 
att kompromissa och finna gemensamma 
lösningar. En gemensam budgetpott för in-
ternationella insatser inom alla politikom-
råden skulle skapa både incitamentet och 
”buy-in” hos relevanta aktörer. Budgeten 
kan komma från den ordinarie verksamhe-
ten hos de olika departementen och myn-
digheterna. Internationella exempel på dylik 
finansiering kommer bland annat från Stor-
britannien och deras system med ”pooled 
funding”.66 Dessa finansieringspotter går, 
teoretiskt sett, till den aktör som bäst mot-
svarar insatsers behov. De går därmed utan-
för de traditionella finansiella stuprännorna 
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mandat och en egen budget. Artikeln har ar-
gumenterat för att en modell för civil-mili-
tär samverkan på nationell basis ska kunna 
åstadkomma en gemensam analys av kon-
fliktsituationen, formulera gemensamma 
politiska och strategiska mål med insatser, 
samt en strategisk plan som gör priorite-
ringar mellan de olika verkansinstrumenten. 
Utöver dessa insatsrelaterade uppgifter bör 
en civil-militär struktur även kunna åstad-
komma långsiktig strategisk och myndig-
hetsöverskridande planering, dels gentemot 
enskilda samarbetsländer, dels för att for-
mulera en nationell säkerhetsstrategi som 
också skapar möjlighet att skapa eller rikta 
in de civila och militära förmågor som krävs 
för att kunna genomföra den verksamhet 
som de strategiska målsättningarna medför.
 För att sticka ut i den månghövdade kör 
som betonar vikten av ökad civil-militär 
samverkan har denna artikel även skissat på 
en modell som kan svara upp mot ett an-
tal av de krav som formulerats. I stora drag 
handlar det om att bygga vidare på den ny-
ligen inrättade samverkansgruppen på stats-
sekreterarnivå. För att kunna genomföra 
strategisk analys och planering krävs dock 
tydligare mandat och även ett sekretariat 
med delvis permanenta medlemmar, del-
vis inkallad expertis från departement och 
myndigheter vid behov.
 Det finns en rad kulturella, byråkratiska 
och författningsmässiga skäl till att en så-
dan struktur är mycket svår att uppnå. Den 
nya gemensamma Afghanistanstrategin, ut-
nämningen av en senior civilian representa-
tive i Afghanistan och omorganisationen av 
Försvarsdepartementet är dock tydliga teck-
en på att nytänkande i rätt riktning sker. 
Slutligen vill vi betona att detta är ett för-
sta försök att tydligt beskriva existerande 
strukturer. Mycket arbete återstår inte minst 
för att följa och utvärdera de nya proces-
ser som skapats och att pröva nya former 

funktionen i Stockholm hanterar mer gene-
rella operativa frågor.

Avslutning

Syftet med denna artikel har varit tvådelat. 
Dels att öka insikten om svenska behov och 
utmaningar avseende civil-militär samver-
kan. Dels att skapa ett utkast till en modell 
för att praktiskt uppnå en mer samordnad 
form av civil-militär samverkan. Den enig-
het som råder om att säkerhet och utveck-
ling var för sig inte är tillräckligt återspeglas 
inte i formella eller informella strukturer för 
civil-militär samordning inom svensk stats-
förvaltning. Trots att svenska propositioner, 
inriktningar och strategier betonar vikten av 
samordning och samverkan för internatio-
nella insatser har väldigt lite kristalliserats 
i form av organisatoriska strukturer för ge-
mensam planering och implementering av 
insatser. 
 Det övergripande intrycket av svensk för-
valtning är att den är decentraliserad och 
uppgiftsuppdelad. Frågor har en tendens 
att stuprörsberedas och därefter implemen-
teras separat inom berörda myndigheter, 
utan större samordning. De interdeparte-
mentala strukturer som existerar är löst 
sammansatta och används för informa-
tionsutbyte snarare än gemensam bered-
ning och framtagande av beslutsunderlag. 
De har begränsad auktoritet och ses dess-
utom emellanåt med misstro och skepsis 
inom de olika departementen och myndig-
heterna. Det har också saknats en central 
funktion på högre nivå för departements- 
och myndighetstäckande strategisk analys 
och planering.
 För att gå från retorik till handling avse-
ende civil-militär samverkan för ökad effek-
tivitet i fredsfrämjande insatser krävs mer 
än inriktningar om ökad samverkan. Orga-
nisatoriska strukturer behövs, med tydliga 
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för civil-militär samverkan. I grunden hand-
lar det om att skapa en bättre förståelse för 
vilka strategiska mål som ska uppnås, vilka 
aktörer som behövs för att uppnå dem och 
hur dessa ska samverka och samordnas för 
att bäst lösa uppgiften. För att gå från reto-
rik till handling avseende civilmilitär sam-

ordning krävs därför ytterligare nytänkande 
kring hur fred och säkerhet uppnås genom 
samverkan och samarbete. 
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