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Akademiens höstsymposium den 26 ok
tober 2011, som får anses relativt välbe
sökt, avhölls i Försvarshögskolans sto
ra auditorium, Sverigesalen, med ledamo
ten Annika Nordgren Christensen i rollen 
som moderator. I sina välkomstord anför
de Styresmannen bland annat de betydan
de svårigheterna att finna en entydig defini
tion av begreppet.

Annika Nordgren Christensen hade an
ledning att upprepa definitionsproblemet 
och hävdade att olika tolkningar av be
greppets innebörd tenderar att verka för
virrande. Hon öppnade med att ställa frå
gan om vårt tidigare territorialförsvarskon
cept gjorde det lättare för Försvarsmakten 
att stödja samhället eller om frågeställning
en mot bakgrund av dagens diversifierade 
hotbild kunde anses vara irrelevant. Kring 
detta hade flera efterföljande presentatörer 
tydliga beröringspunkter. Dagens modera
tor angav att syftet med symposiet var att 
avhandla möjligheterna till ett integrerat 
civiltmilitärt handlande nationellt och in
ternationellt, varmed begreppets hemvist i 
enbart den internationella kontexten kun
de vidgas till att också gälla den nationella 
dimensionen.

Totalförsvaret då och nu
Folk och Försvars generalsekreterare Lars 
Ekeman gav en exposé över totalförsvarets 

utveckling och ansåg att konceptet inga
lunda var överspelat. Han berörde total
försvarsidéns starka nationella koppling 
och till krigsförhållanden, samtidigt som 
han betonade att konceptet även inrymmer 
en stödjandeoption i samband med inter
nationella insatser. 

Lars Ekeman tryckte också på försörj
ningsfrågornas nära sammanhang med to
talförsvarstanken samt att utvecklingen 
mot en efter 1989 successivt allt större be
toning av 

Krishanteringsförmågan reducerade ett 
tidigare fokus på begreppet försörjnings
säkerhet. Lars Ekemans slutsats var att 
vi i dag har ett dåligt grepp över försörj
ningsfrågorna och att den trygga situation 
i detta avseende som var rådande ännu på 
1990talet ej längre är giltig. 

En internationell utblick
Docent Birger Heldt vid Folke Bernadotte
akademien inledde med att peka på det fak
tum att internationella insatser bland an
nat karakteriseras av mångfald av aktörer 
där ingen av dessa har resurser för att kun
na agera autonomt vilket renderar behovet 
av arbetsfördelning liksom nödvändiggör 
att synergieffekter kan utvecklas mellan de 
olika aktörernas kapaciteter.

Heldt berörde begreppet Comprehensive 
Approach utifrån nyckelorden myndighets
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övergripande, samordning, samverkan, in
tegrerad analys – planering – insats – erfa
renhetshantering, något som för referenten 
kändes som att vara nära kärnan när be
greppet diskuteras. 

Samverkansmodellerna i Australien, Ca
na  da och Storbritannien presenterades 
över  sikt  ligt där det, mot bakgrund av des
sa länders historiskt nära band med varan
dra, kunde påvisas många beröringspunk
ter avseende bland annat aktiv involvering 
från departe ments nivån i planering liksom 
i insatsen. Här finns dokument som regle
rar en uppsjö av praktiska frågor vilket är 
ett bra stöd för beslutfattandet i svåra si
tuationer liksom underlättar utvecklingen 
av samsyn och därmed framtagandet av 
gemen samma integrerade processer mellan 
olika krishanterande aktörer.

I motsats till nämnda länder är departe
mentsnivåns involvering i vårt land relativt 
låg och inskränker sig främst till analysske
det vilket innebär att ett stort ansvar åläggs 
myndigheterna. Vi saknar också sam
verkans främjande regelverk, gemensam ma 
doktriner för myndigheter liksom policy
dokument. Således mera ”hands off” från 
departementsnivån parat med ett uttalat 
myndighetsansvar vilket enligt presentatö
ren genererar behovet av en ledningsstruk
tur där den strategiska nivån tydligare in
volveras i planering och genomförande 
samt att doktriner och policydokument be
höver tas fram.

FN, EU och Nato
Synen på integrerade, eller med ett annat 
uttryck, allomfattande insatser inom FN, 
EU och Nato var ämnet för Cecilia Hull 
som är forskare vid FOI. Olikheterna mel
lan dessa organisationer genererar följakt
ligen högst olika syn på innebörden av be
greppet Comprehensive Approach. Särskilt 

inom EU och Nato har också medlemslän
derna divergerande uppfattningar vilket yt
terligare bidrar till uppförsbacke avseende 
samsyn. FN använder överhuvudtaget inte 
begreppet utan här talar man om integra
ted missions.

Inom FN har misslyckanden, bland an
nat i Rwanda, lett till en positiv utveckling, 
dels avseende förmågan till integrerad pla
nering men också avseende utvecklandet 
av en integrerad ledningsstruktur där varje 
mission leds av en av generalsekreteraren 
utsedd särskild representant.

Nato var tidigt igång med konceptut
vecklingen avseende Comprehensive App
roach men har visat ovilja att tänka utan
för ett säkerhetsskapande ramverk vilket 
möjligen har den näraliggande förklaring
en att den västliga försvarsalliansen främst 
är militär. Samtidigt lyfter alliansens nya 
strategiska doktrin från 2010 fram be
greppet vilket indikerar ökad viktläggning 
inom Nato av att utveckla också den civila 
förmågan. 

Cecilia Hull pekade på att EU innehål
ler principiellt samma komparativa förde
lar som FN. Således den stora bredden av
seende förmågor. Samtidigt saknar EU en 
struktur som på ett effektivt kan samord
na alla de kapaciteter som unionen förfo
gar över. Utvecklingpotentialen definiera
des inom områden som analys, planering 
(här har man dock kommit en bit på väg), 
metoder för civilmilitär samverkan, utvär
deringsverktyg samt resursgenerering. 

Föreläsaren ansåg det som mycket svårt 
att jämföra organisationernas förmåga till 
Comprehensive Approach utgående ifrån 
de stora skillnader som finns dem emel
lan, något som knappast underlättas av 
frånvaron av en internationellt antagen de
finition. 
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En röst från verkligheten
Ledamotens Krister Bringéus i närtid vun
na erfarenheter från Afghanistan presen
terades mycket engagerat, ibland med ett 
stänk av provokation men hela tiden med 
humorn närvarande som verksamt verktyg 
för att skapa intresse för ämnet.

Och intressant blev det, givet inte minst 
den styrka som ligger i förmågan att ana
lysera det egenupplevda. Han hävdade att 
civilmilitär samverkan är mycket svårt, 
att det är oklart vad vi vill uppnå samt att 
effekterna till följd av detta blir ganska 
oklara, varvid frågan inställer sig rörande 
värdet av att föra ihop civila och militära 
kapaciteter. 

Afghanistan är det tredje största motta
garlandet av svenskt bistånd varför Bring
éus betonade att det ställs stora krav på så
väl Försvarsmaktens som SIDA:s anpass
ningsförmåga avseende utvecklandet av 
bästa möjliga förutsättningar för posi
tiv uteffekt. Uttryckt med andra ord, be
hovet finns att skapa ömsesidig civil-mili
tär förståelse, öppenhet och vilja till att i 
en integrerad miljö bidra i planerings och 
genomförandearbetet. 

Krister Bringéus uttydning av begreppet 
synergi tog utgångspunkt i att de civila och 
militära kapaciteterna verkar inom samma 
område. Därav följer ett ömsesidigt behov 
av att utbyta information, att de renodlade 
civila och militära uppgifterna identifieras 
samt, i det aktuella fallet med Afghanistan, 
föra en dialog där våra budskap signaleras 
till så kallade ”key leaders”. Konkret hand
lar det bland annat om att innan en opera
tion igångsätts gemensamt insamla och be
arbetar information samt göra en gemen
sam kontextanalys. Under operationens 
genomförande handlar det mycket om att 
fortsätta en fortlöpande dialog med ”key 
leaders” som guvernörer och borgmästare, 

sammantaget ett arbete som erfordrar ett 
sunt pragmatiskt förhållningssätt

För att summera hävdade Bringéus att 
vi är dåliga på doktrinutveckling eftersom 
vi inte vet vad vi vill med civilmilitär sam
verkan plus att ämnet karakteriseras av ett 
visst konjunkturberoende där kurvan just 
nu angavs peka nedåt vad gäller intresset 
för dessa frågor. Behovet av stabiliserings
fonder lyftes fram med vilket avses ekono
miska medel som åtföljer operationerna 
syftande till att åstadkomma en logisk hel
het mellan de militära och civila insatserna. 
Skillnaden mellan det positiva stöd som det 
militära högkvarteret i Stockholm ger aktu
ella utlandsmissioner jämfört med det gan
ska frånvarande dito från hemmaplan som 
de civila missionsdeltagarna erhåller belys
tes, vilket inte enligt Bringéus förtar ett bra 
civiltmilitärt samarbete ute på fältet.

Utveckling och säkerhet
På temat utveckling kräver säkerhet – sä
kerhet kräver utveckling avhölls den för
sta av symposiets två paneldiskussioner 
med inledning av ambassadör Lena Sundh 
från Utrikesdepartementet som utveckla
de en del tankar kring policyn för säker
het och utveckling rörande bland annat 
vikten av parallellitet mellan de civila och 
militära insatserna samt att huvudprinci
pen i det biståndsarbete som genomförs 
i postkonfliktområden bygger på samar
bete med landets regering. Panelen, för
utom ambassadör Lena Sundh, bestod av 
Försvarsmaktens insatschef, generallöjt
nant Anders Lindström, Krister Bringéus 
och docent Birger Heldt.

Generallöjtnant Anders Lindström be
tonade det ömsesidiga civilmilitära ansva
ret i utvecklingen av Comprehensive App
roach. Frågorna och svaren berörde ett 
brett spektra som bistånd, militärmaktens 
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roll relaterat till begreppet Comprehensive 
Approach, samverkan och samordning, 
behovet av en integrerad civilmilitär öv
ningsverksamhet av typen VIKING samt 
person och kulturfaktorernas betydelse. 
Bringéus syn var att på fältet fungerade 
det bra men problemet var att de civila och 
militära aktörerna hade olika huvudmän. 
Han framförde också att det är svårt att i 
fallet Afghanistan spela en roll därest man 
inte agerar regionalt. På Lars Ekemans frå
ga om vem som har överblicken över våra 
insatser i Afghanistan svarade Bringéus 
För svarsmakten och SIDA. Den innersta 
orsaken till det svenska engagemanget i Af
ghanistan hävdade Bringéus vara omsor
gen om den atlantiska dimensionen.

Det nationella perspektivet 
Inledare över ämnet Ett nationellt per
spektiv på samverkansbehov för försva
ret av Sverige var Anders lindström som 
angav att vi var åter i ”nykterhetsrutan” 
med vilket avsågs vår nyupptagna natio
nella försvarsplanering i vilket ett antal ak
törer i det svenska samhället involverats. 
Försvarsmakten har inlett en fältövnings
serie, inledningsvis på den strategiska ni
vån där civila och militära deltagares ana
lyser kompletterar varandra och där ge
mensamma diskussioner förs bland annat 
om hotbilden. Den militärstrategiska dis
kussionen utgående ifrån ett agerande en
samma och tillsammans med andra är vik
tig och berör förutom omvärlden, hotbil
der liksom resursfrågor. Försvarsmaktens 
förmåga till civilmilitär interaktion stärks 
också avsevärt i och med återinförandet av 
fyra regionala ledningsorgan som förut
om förbandsledning av Hemvärnet/de na
tionella skyddsstyrkorna har samverkan 
med samhällets ickemilitära delar som en 
huvuduppgift.

I panelen ingick även ledamoten Bo 
Richard Lundgren, och generalsekreterare 
Lars Ekeman. Den förstnämnde uttryckte 
dubier avseende totalförsvaret i dess tra
ditionella kalla krigettappning och redo
visade en princip till säkerhetskoncept där 
den principiella rollfördelningen mellan sä
kerhetssystemets olika aktörer redovisades 
– en modell som med få undantag väck
te positiva reaktioner hos auditoriet. Bo 
Richard Lundgrens svårmisstolkade bud
skap var att totalförsvaret inte går att åter
skapa eftersom kontexten i vilket ett så
dant koncept ska verka famnar utanför na
tionsgränserna. Det nya kan gälla för att 
vara Comprehensive Approach eller med 
ett försök att uttrycka fenomenet på svens
ka – en allomfattande ansats.       

Ledamoten Lars G Persson kommente
rade mot bakgrund av sin långa erfarenhet 
av ledande befattningar i Försvarsmakten 
totalförsvarskonceptets uttåg från are nan 
samtidigt som han lovordade Försvars
makten för beslutet om att återinföra en 
regional ledningsstruktur. 

Lars Ekeman hävdade att ingen har en 
riktig översikt över försörjningsfrågorna 
oaktat vi talar om energiförsörjning el
ler livsmedelsförsörjning och ingen åhö
rare verkade ha motsatt uppfattning mot 
Ekeman.

Avslutningsvis gjorde ledamoten Henrik 
Landerholm ett antal reflektioner över 
bred den av förefintliga existentiella hot där 
bland annat faktorerna ekonomi och miljö/ 
eko logi lyftes fram och exemplifierades.

Avslutning 
tveklöst gav symposiet perspektiv på be
greppet Comprehensive Approach och följ
aktligen ökad förståelse för dess innebörd. 
Kunskaper som är värdefulla när en natio
nell försvarsplanering återstartar från ett 
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utgångsläge där många av de som ska ar
beta med dessa frågor saknar erfarenhet 
av den här typen problemställningar, sam
tidigt som relevansen av tidigare erfaren
heter kanske kan ifrågasättas, med de nya 
möjligheter som därav följer att betrakta 
nutidsproblemen med ofärgade glasögon. 

Referenten är överstelöjtnant, ledamot av 
KKrVA samt redaktör för dess Handlingar 
och tidskrift.


