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Globaliseringen och internationa-
liseringen ökar det ömsesidiga 
beroendet mellan folk och länder 

och vårt samhälle blir mer sårbart och 
känsligt för störningar.1 Energiförsörjning 
och flöden av varor och tjänster kategorise-
ras som ”förutsättningar för ett fungerande 
samhälle”. Så sade riksdag och regering 
2004 och 2005.2 Försvarsberedningen gick 
ett steg längre i början av 2006 och argu-
menterade för att ”Gränsöverskridande 
flöden av information, människor, varor 

och tjänster är en förutsättning för vårt 
välstånd och för vår säkerhet. I dagens 
värld är det lika viktigt att värna fria flöden 
som det tidigare var att skydda territoriella 
gränser.”3

Riksdagen har gjort en direkt koppling 
mellan internationella insatser och vår 
egen svenska säkerhet.4 Hösten 2006 sade 
regeringen i sin budget för 2007 att am-
bitionsnivån bör höjas avseende svenska 
långsiktiga internationella insatser och tidi-
gare har riksdag och regering deklarerat att 

För multinationella integrerade förmågor
- globala trender och säkerhetspolitiska möjligheter

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
avd II den 5 september 2006 av Fil dr Hans-Christian 
Hagman*

* Fil dr Hans-Christian Hagman (disputerad i krigsvetenskap King’s College London, Ro/Mj i Amfibiekåren, 
och ledamot i KÖMS) är kansliråd vid Försvarsdepartementet. Han valdes in i KKrVA år 2003.

1  Vårt Framtida Försvar, Prop 2004/05:5, s 14.
 “Just denna dubbelhet, med å ena sidan möjligheter och å andra sidan risker och sårbarheter, är typiskt 

för den öppna, globaliserade värld som vi lever i”.Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle, Prop 
2005/2006:133, s 39.

2   ”Den demokratiska rättsstaten, liksom hälso- och sjukvården, informations- och kommunikationssystemen, 
energiförsörjningen, flödena av varor och tjänster, och annan samhällsviktig verksamhet är förutsättningar 
för ett fungerande samhälle och får inte bryta samman.” Ibid, s 45. 

3  En Strategi för Sveriges Säkerhet, Ds 2006:1, s 11.
4  ”Sveriges internationella insatser bidrar till att främja internationell fred och säkerhet, och stärker därmed 

vår egen säkerhet. Dagens hotbild och konfliktmönster har gjort detta samband allt tydligare. Det är därför 
viktigt att Sverige agerar gemensamt med andra stater i fredsfrämjande insatser.” Vårt Framtida Försvar 
Prop 2004/05:05, s 2. Diskussionen om pooling förs bl a på s 41.
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”förmåga till internationella insatser skall 
öka såväl kvantitativt som kvalitativt”.5  
Vidare skall dörren för “funktionell sam-
ordning mellan stater inom EU” öppnas. 
Vi står också inför kravet att “förbanden 
skall också kunna samarbeta med ett brett 
spektrum av internationella samarbets-
partners, inklusive civila aktörer”6 samt 
att det är ”regeringens strävan att förbättra 
samverkan mellan civila och militära ak-

törer i multifunktionella insatser samt att 
bidra till arbetet med fredsbyggande och 
konflikthantering.”7

Det finns en bred uppslutning i riksdagen 
till stöd för denna riktning.

Frågan är vilka konsekvenser globaliser-
ingens effekter bör få på vårt och europe-
iskt försvar? Hur långt kan och vågar vi gå 
avseende internationalisering, funktionell 
samordning och civil-militär samverkan?8 

5  I Budgetpropositionen för 2007, Utgiftsområde 6. Försvars samt beredskap mot sårbarhet, Prop 2006/07:1 
Utgiftsområde 6, s 42 samt ”Vårt Framtida Försvar”, Prop 2004/05:05 s 41. Hänvisningar till Prop 2006/07:1 
har lagts till av författaren i efterhand.

 I Budgetpropositionen för 2007, Utgiftsområde 6. Försvars samt beredskap mot sårbarhet, Prop 2006/07:1 
Utgiftsområde 6, står det ”Vidare anser regeringen att antalet kvinnor och män i utlandstjänst på sikt bör 
öka till ca 2000 personer.” samt att ”Försvarsmakten bör på sikt klara av att samtidigt leda och delta i två 
insatser av bataljonsstorlek samt några mindre fredsbevarande insatser.”

6  ”En möjlighet för att uppnå högre effekt är ökad funktionell samordning mellan stater inom EU och att 
merutnyttja resurser genom pooling. Grundtanken med pooling är att det finns rationaliserings- och ef-
fektivitetsskäl för internationellt samarbete och samordning.” “Flexibiliteten bör öka så att insatta förband 
vid behov skall kunna växla mellan olika konfliktnivåer, uppgifter och geografiska miljöer. Vidare skall 
förbanden också kunna samarbeta med ett brett spektrum av internationella samarbetspartners, inklusive 
civila aktörer.”

 Vårt Framtida Försvar, Prop 2004/05:5, s 42.
7  Budgetpropositionen för 2007, Utgiftsområde 6. Försvars samt beredskap mot sårbarhet, Prop 2006/07:1 

Utgiftsområde 6, s 42-43. 
8  I denna artikel definieras ”samarbete” såsom att två eller fler parter arbetar tillsammans för ett gemensamt 

mål, d v s en tämligen modest och allomfattande ambitionsnivå. ”Samverkan” är tydligare avseende nivå 
och antyder att två eller fler parter handlar gemensamt (eller verkar tillsammans) för ett visst syfte. ”Sam-
verkan” (däribland engelskans ”joint”) åsyftar än närmare och mer praktisk ansträngning än ”samarbete”. 
(Försvarsmaktens doktrin för gemensamma operationer från 2005 betraktar samverkan som något som 
sker tillfälligt och mellan element på samma nivå, till skillnad från samordning där en chef sammanför 
underställda element.) 

 ”Samordning”, engelskans ”co-ordination”, definieras här som ytterligare en ambitionshöjning och antyder 
att två eller fler parter är organiserade och verkar för ett gemensamt syfte, d v s samarbetet är mer institutio-
naliserat och mer långtgående. (Svenska Akademiens Ordbok talar om att de ”förbundna elementen bliva 
likställda i förhållande till varandra” och att ”kombinera” eller ”balansera”, samt ” ordna eller organisera 
(verksamhet, handlingar eller ansträngningar o.d., så att ett visst gemensamt mål för en viss avsedd effekt 
(bäst kan) uppnås; organisera för rationellt samarbete” – definitioner som passar bra till vad som i denna 
artikel åsyftas vid t ex civil-militär samordning.) 

 Med andra ord innebär all samordning både samverkan och samarbete, men allt samarbete är inte alltid en 
form av samverkan eller samordning. Begreppet ”gemensam” (eng: ”common”) antyder ett mer kollektivt 
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Vågar vi ta steget till multinationella 
funktions- och myndighetsöverskridande 
förmågor, något som vi kan benämna 
”integrerade förmågor”? 9

Tidlösa sanningar
Låt oss först påminna oss själva om två 
tillsynes tidlösa sanningar. 

inslag, i ESDP- eller NATO-sammanhang används termen när det är tal om samägande, samfinansiering 
och att beslutsfattande sker kollektivt eller med överväldigande majoritet. 

 Översatt till operativa förmågor definieras samarbete som relativt vag interaktion (kan vara mycket eller 
lite) medan samverkan mellan försvarsgrenar eller nationella förmågor kräver en helt annan nivå av intero-
perabilitet och samövning, men respektive försvarsgren/nationell förmåga återgår förr eller senare till en 
form av normalläge, d v s man samverkar vid ett visst tillfälle eller för ett visst syfte. Samordning går ett 
steg längre, t ex att två förband eller funktioner är samgrupperade och/eller samövade, antingen i fredstid 
och/eller för operativa insatser utomlands. Ett samordnad förmåga, t ex den nederländsk-belgiska operativa 
marina samordningen, går att tekniskt sett bryta upp och renationalisera, men tanken är att samordning är 
långsiktig. Däremot är en gemensam förmåga (t ex NATO:s AWACS) så integrerad att det är svårt att dela 
på de olika komponenterna och renationalisera dem. 

9  En tidig version av detta fenomen, då benämnt ”joint non-military and military crisis management ca-
pabilities” och civil-militära ”Reaction Packages”, presenterades i Hagman, Hans-Christian: European 
Crisis Management and Defence: The Search for Capabilities, Adelphi Paper 353, International Institute 
for Strategic Studies, London, 2002.

 Inom FN-systemet talas det allt mer om integrerade insatser. Espen Barth Eide et al definierar integrerade 
insatser som ”an instrument with which the UN seeks to help countries in the transition from war to lasting 
peace, or address a similarly complex situation that requires a system-wide UN response, through subsuming 
various actors and approaches within an overall political-strategic crisis management framework.” (Report 
on Integrated Missions: Practical Perspectives and Recommendations, Independent Study for the Expanded 
UN ECHA Core Group, UN, May 2005) Huvudkarakteristika är: komplexa civil-militära insatser där i 
stort sett samtliga instrument engageras för att skapa långsiktig säkerhet. Kosovo 1999 betraktas ofta som 
den första integrerade insatsen, och konceptet har utvecklats inför bl a Sierra Leone, Afghanistan, DRC, 
Burundi och Sudan. Inom FN-systemet flaggas det ofta upp för att det behövs långtgående samordning 
mellan t ex fredsfrämjande, humanitär assistans- och utvecklings- (”development”) delar. 

 På flera ställen talar den amerikanska Quadrennial Defense Reviews- strategin varmt om behovet av ”in-
tegrated joint operations” och framhäver insatsframgångar med ”seamlessly integrated contributions from 
various nations and international aid organisations” (Quadrennial Defense Review Report, US Department 
of Defense, February 6, 2006), Enligt Richard Downie (”Defining Integrated Operations”, Joint Forces 
Quarterly, No 38, 2005):”General Myers has noted that we operate on nonmilitary and cross-border fronts, 
involving law enforcement, diplomacy and finance, and we need to ’transform our military competencies 
from joint operations to integrated operations.’” (Myers, Richard: ”A Word from the Chairman”, Joint 
Forces Quarterly, No 37, 2005.) Dowie gör ett tappert försök att definiera och differentiera mellan de olika 
begreppen ”interagency”, ”integrated”, ”joint”, ”multinational”, ”combined”, m m. Slutsatsen korrelerar 
i stort med Eides definition, d v s internationella och myndighetsöverskridande insatser som syftar till 
långsiktig stabilitet.

 Det intressanta är kanske inte om fenomenet ”internationella funktions- och myndighetsöverskridande 
förmågor” benämns ”integrerade förmågor”, eller ej. Det intressanta är att behovet är identifierat från flera 
håll och att man försöker finna formler och modeller för denna komplexa samordning. 
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För det första: än idag och även i dessa 
tider av terrorism och globalisering, kretsar 
mycket av internationell säkerhet kring 
starka statsentiteter och deras inbördes 
relationer. Individuella ledares utstrålning 
och förmåga, konkurrens om och tillgång 
till råvaror, handel, produktionsförmågor 
och säkra transportvägar betyder mycket. 
Maktmedel, inklusive de militära, har 
alltjämt en framträdande roll. Europa må 
vara enat, fredligt och postmodernt, och 
teknik, handel och kommunikation ha nått 
nya höjder, men vi kan konstatera att de 
Jominis klassiska förklaringar från 1838 
till varför stater går i krig gäller än.10 

För det andra: ett mått av ödmjukhet 
inför framtiden. Vi bör komma ihåg Henry 
Kissingers ord: ”When the scope for action 
is greatest, knowledge is at a minimum. 
When knowledge is high, the scope for pre-
emption has often disappeared.”11 Frågan 
är inte om vi kommer att bli överraskade 
av nya hot och utmaningar, utan hur litet 
vi kan göra gapet mellan framtida behov 
och förmågor.

Fem trender
Vi står inför fem trender som fundamentalt 
påverkar vårt försvar och hur vi ser på 
nyttjande av militära medel. 

1. Globalisering
Kunskap, varor, tjänster och hot har idag 
en global rörlighet, ett fenomen som 
beskrivs väl av både Thomas Friedman12 
och ledamoten Tomas Ries. Lika väl som 
globalisering gynnar utveckling och glo-
balt välstånd, påverkas vi snabbare och på 
oväntade sätt av terrorattacker, pandemier 
eller rubbningar i handel p g a regionala 
tvister. En brand i en kretskortsfabrik i 
Kina, ett terrorangrepp på Bali, eller, i 
framtiden, störningar av sjötransportleder-
na eller strategiska nav i Asien, eller iran-
ska långdistansmissiler under ett svenskt 
EU-ordförandeskap, blir omedelbart en 
svensk angelägenhet. USA:s f d talman, 
Tip O’Neil noterade ofta att, ”All politics 
are local.” Allt mer ser vi att internationella 
skeenden får oanade lokala konsekvenser, 
och vice versa. 

10  ”Un état est amené à la guerre: Pour revendiquer des droits ou pour les défendre; Pour satisfaire à de 
grands intérêts publics, tels que ceux du commerce, de l’industrie et de tout ce qui concerne la prospérité 
des nations; Pour soutenir des voisins dont l’existence est nécessaire à la sûreté de l’état ou au maintien de 
l’équilibre politique; Pour remplir les stipulations d’alliances offensives et défensives; Pour propager des 
doctrines, les comprimer ou les défendre; Pour étendre son influence ou sa puissance, par des acquisitions 
nécessaires au salut de l’état ; Pour sauver l’indépendance nationale menacée ; Pour venger l’honneur 
outragé ; Par manie des conquêtes et par esprit d’invasion. Le Baron de Jomini: Précis de l’art de la guerre, 
Anselin, Paris 1838, 1re partie, s 38-39.

11 Kissinger, Henry: ”American strategy and pre-emptive war”, International Herald Tribune, April 13, 
2006. Kissinger har under många år använt flera olika versioner av detta dilemma – alla har dock haft 
samma budskap.

12 Se Friedman, Tomas:The World Is Flat, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2005.
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Det är en ytterligare utmaning att olika 
nationalstater, organisationer har olika sätt 
att hantera globaliseringen och dess utma-
ningar. Se bara på hur metodiken skiljer sig 
mellan Tyskland, Storbritannien och USA 
i fråga om Irak, global terror och Israel 
och dess grannar, trots att det kan finnas 
ett brett samförstånd om aktuella hot och 
långsiktiga mål.

2. Europas och Västs guldålder har 
passerat sin topp 
Vi i Väst har länge de facto haft ett mono-
pol avseende internationella strukturer, fi-
nansiella institutioner och normdefiniering, 
samt förmågan till militär maktprojektion. 
Vi i Väst har nästan helt dominerat utvin-
ning av naturtillgångar och exploatering av 
tekniska innovationer. T o m ”marknaden” 
är definierad och reglerad av Väst. Den här 
tiden håller på att lämnas.

FN, Världsbanken, WTO, tribunaler, 
rustningskontroll och synen på mänskliga 
rättigheter hade sett annorlunda ut om de 
mest folkrika länderna i världen idag hade 
fått börja om från början. Kina, Indien, 

Brasilien, Japan, Indonesien och Ryssland 
vill i ökad utsträckning spela utifrån egna 
spelregler. De börjar ta plats, och i flera fall 
återta sin plats, på den globala arenan.13 

Idag står Nordamerika och Europa, d v s 
Väst, för drygt 14% av världens befolkning 
och 40% av väldens bruttonationalprodukt 
(BNP). Om 40 år utgör Väst mindre än 
10% av människorna (inklusive Turkiet) 
och sannolikt ca 25-30% av BNP.14 En 
rapport från EU-kommissionen räknar med 
att EU:s andel av global BNP halveras till 
2050 från dagens 20%-iga nivå.15 Dess-
förinnan har Kina (tack vare kopplingen 
mellan utbildning och tilltagande inhemsk 
efterfrågan, vilket lett till en stor medel-
klass) sannolikt gått om EU25 i termer av 
BNP.16 Indien ligger inte långt efter. 

Parallellt är det sannolikt att traditionella 
västerländska krigföringskoncept kom-
mer alltmer att utmanas. Varför skall en 
motståndare i Afrika, Mellanöstern eller 
Asien strida enligt normer och koncept där 
man alltid är underlägsen de västerländska 
militära förmågorna? Hur spelar vi tillsam-
mans med andra, och ibland mot andra, 

13 Flera intressanta slutsatser dras i EU/EDA:s arbete med Long Term Vision. EU:s Institute for Security 
Studies har engagerats i en del av detta interna arbete, det s k Strand One. För ett smakprov, se Grevi, 
Giovanni and Schmitt, Burkard: Long Term Vision, EUISS Newsletter No 18, April 2006.

14 World Population Ageing: 1950-2050, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 
UN, New York, 2001.

15 The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050), Special Report 1/2006, Eu-
ropean Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, finns på http://ec.europa.
eu/economy_finance/publications/european_economy/2006/eespecialreport0106_en.htm

16  Se Oxford Economic Forecasting –”The Way Ahead”, No 6:2, Spring 2005.
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som har andra värderingar och spelregler 
avseende marknaden, behovet av folkligt 
stöd på hemmaplan, mänskliga rättigheter, 
internationell legitimitet, synen på egna 
och civila förluster samt själva definitionen 
av seger?17

Europa kommer därmed att få det allt 
svårare att göra sin röst hörd och det blir 
svårare att säkra egna intressen. Troligen 
kommer inte dagens strukturer eller nor-
mer att upplösas, men sannolikt kommer 
de att försvagas och det kommer att finnas 
alternativ till dessa. Samtidigt kommer 
olika strukturer och rättesnören utkristal-
liseras för olika relationer och fenomen. 
Globaliseringen blir mer komplicerad. 
Mycket talar för ett starkt samarbete inom 
Väst, där våra normer och intressen står 
varandra relativt nära.18

3. Europas inre dynamik 
Centraleuropas integrering i EU och NATO 
samt EU:s interna utveckling fortsätter 
att transformera europeisk säkerhet – en 
utveckling som kanske varit viktigast för 
de små och medelstora europeiska sta-
terna. Nedrustningen av Europas stationära 
försvar har möjliggjort en ökad förmåga 

att verka utanför Europas gränser – även 
om det finns många som anser att det 
inte räcker med de nästan 2000 miljarder 
kronor om året som EU-medlemmarna 
lägger på militär säkerhet (d v s 1,9 % av 
EU-ländernas BNP).

I den nära framtiden, d v s under de 
närmaste tio åren, är det sannolikt att vi 
kommer att få se mycket mer samarbete 
kring den gemensamma utrikes- och sä-
kerhetspolitiken, varvid den gemensamma 
försvars- och säkerhetspolitiken ESDP, 
utvecklas och normaliseras, även om det 
då och då stormar på det storpolitiska 
planet. Mycket är det en fråga om ”einbin-
den”, d v s att vi medvetet sammanfogar 
oss inom Europa och Väst. Det finns all 
anledning att titta närmare på EU-USA-
relationen. 

En nödvändig ytterligare konsolidering 
av våra försvarsindustrier, både inom EU 
och över Atlanten, känns naturlig. Battle 
Group-konceptet kommer att ha utveck-
lats, förhoppningsvis till ett försvarsgrens-
gemensamt koncept och mycket bredare 
palett av civila och militära förmågor. Tro-
ligen kommer vi att ha diskuterat gemen-
sam finansiering av krishanteringsinsatser 

17 Vi ser redan nu hur kinesiska staten kringgår den globala oljemarknaden genom att köpa oljekällor i Sudan 
och Iran – oljan är m a o kinesisk redan innan den har pumpats upp. Kina har därmed ett vitalt intresse i dessa 
länder och en säker tillgång till billig energi från dessa investeringar. Denna utveckling har bl a kritiserats 
hårt i den amerikanska National Security Strategy från mars 2006. Men vad kan vi i Väst göra åt det?

18 I takt med att Europa ändras (se nedan) så ändras också USA:s demografiska utveckling och strategiska 
fokusering mot Asien. Vi får se hur nära USA och Europa står varandra om en generation. Mycket talar 
för att vår gemensamma värderingsbas (avseende t ex demokrati, pressfrihet och mänskliga rättigheter) 
kommer fortsätta att korrelera och tack vare omfattande handelsutbyte och korsägande över Atlanten bör 
vi vara mindre oroade. Mycket talar för att våra säkerhetspolitiska intressen möts i Asien och i frågor som 
rör massförstörelsevapen, säkra transporter och energi.
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under EU-flagg och kommit mycket längre 
avseende operativ samordning.19 Redan 
idag diskuterar man allt mer i Bryssel och 
i flera huvudstäder att Europa behöver 
bättre säkra sina globala intressen och 
strategiska flöden. Det behöver inte ske 
under EU-flagg, men behovet av samord-
ning för att säkra intressen och insatser 
långt bort finns där. Vi behöver diskutera 
dessa frågor i Sverige, och vi bör bli mer 
proaktiva i Europa. 

Europas inre dynamik påverkas också 
successivt av negativ europeisk befolk-
ningstillväxt. Vi kommer att behöva en 
omfattande invandring av arbetskraft för 
att ens kunna upprätthålla produktiviteten, 
skattebasen och den relativa välfärden. 
Kommer gapet mellan det folkrika, unga 
och fattiga Afrika och det minskande, äldre 
och relativt rika Europa att minska?20 Som 
Donald Rumsfeld påminner oss om: ”De-
mographics is destiny.”21 Medför denna 
trend säkerhetsutmaningar är det sannolikt 
att våra medel kommer att vara allt annat 
än traditionella, och troligen funktions-, 
myndighets- och statsöverskridande.

Europa bli mer mångkulturellt, och i 
många europeiska stater, om en genera-
tion eller två, kan den muslimsk-kristna 
mixen ha mer likhet med den som fanns 
för sex hundra år sedan än den som fanns 
för sextio år sedan.22 Det finns mycket som 
talar för att ett turkiskt EU-medlemskap 
kan hjälpa Europa till en mångkulturell 
mjuklandning. 

En fördel för Europa och för världen är 
att Europa kommer att förfoga över ett bre-
dare spektrum av militärer och tjänstemän 
med olika bakgrund och språkkunskaper. 
Detta kan bidra till effektivare krishanter-
ing. Samtidigt blir muslimska influenser 
och europeiska relationer med grannstater 
i Nordafrika och Mellanöstern, och dessa 
regioners säkerhet, allt viktigare för euro-
peiska stater och organisationer. 

Migrations-, integrations-, försvars- och 
säkerhetspolitik kan komma att få mer 
att göra med varandra i framtiden. Även 
Sverige blir mer mångkulturellt – något 
som bör återspeglas i Försvarsmakten och 
t ex i denna Akademi. 

Det finns en diskrepans mellan den 

19 För ytterligare analys av dessa utvecklingar, se Hans-Christian Hagman ”Var går EU:s säkerhets- och 
försvarspolitik efter konstitutionen – framtida möjligheter och utmaningar” från Rosenbadsseminariet ”Är 
EU värt att försvara? – ett seminarium om EU:s försvarspolitik och Sveriges roll”, EU-2004 Kommittén, 
Statsrådsberedningen, Stockholm, 2004-11-24. http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/36/41/9c8ba93e.
ram.

20 Vi kan också notera att medianåldern längs Medelhavets norra strand är 40 år. Längs den södra stranden 
är den 22 år. Idag bor ca 150 miljoner människor i Maghreb – om tio år 190 miljoner och i övermorgon, 
2025, omkring 210 miljoner.

21 En ”Rumsfeld Rule” som tillägnas John Scanlon. Donald Rumsfeld, ”Rumsfeld’s Rules – Advice on  
government, business and life”, The Wall Street Journal, Jan. 29, 2001.

22  Se Willetts, David: Old Europe? Demographic Change and Pension Reform, Center for European Reform, 
London, 2003.
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europeiska utvecklingen och det svenska 
engagemanget i och för europeiskt sam-
arbete. 

4. Krishantering och irreguljär krigföring 
framför konventionell krigföring. 
Västeuropeiska försvar anpassas konti-
nuerligt till aktuella och förväntade hot 
och utmaningar – f n en transformering i 
riktning mot internationell krishantering 
och irreguljär krigföring. Detta är ett brett 
spektrum av militär aktivitet, intensitet och 
komplexitet, från de snällaste observatörs-
insatserna, marin närvaro och kanonbåts-
diplomati, till högintensiva och komplexa 
stridsinsatser. 

Även om USA:s Quadrennial Defense 
Review (QDR) (från februari 2006) flag-
gar för Kina som den potentiella militära 
utmanaren, och USA behåller många av 
de mer traditionella tunga förmågorna (om 
än fullt expeditionära), går trenden tydligt 
mot mindre och mer flexibla förband och 
förmågor. Visionen för t ex de amerikanska 
markstridskrafterna är att ”Joint ground 
forces will continue to take on more of the 
tasks performed by today’s special opera-
tions forces.”23 Antalet specialförband ökas 
med 33% och Marinkåren skapar egna 

specialförband.24 Det uttalade målet är att 
öka den operativa handlingsfriheten och ef-
fekten genom civil-militär interaktion.25 

Pentagon går alltmer mot flexibilitet att 
verka på olika konfliktnivåer, i olika geo-
grafiska miljöer och i samverkan med olika 
partners – detta gäller alla försvarsgrenar. 
Kina må vara den i framtiden mest avance-
rade motståndaren, en måttstock, men man 
planerar för att framtida kriser kräver allt 
annat än traditionell krigföring – vare sig 
skådeplatsen är Mellanöstern eller Asien 
eller det faktum att många traditionella 
plattformar kommer att användas, om än 
på nytt sätt. 

Frågan är om vi gradvis håller på att 
gå över till en ny generation krigföring, 
en diskussion som bl a förs av professor 
Lawrence Freedman i hans senaste Adelphi 
Paper. Argumenten är att krishantering och 
irreguljär krigföring har till syfte att få 
motståndet att implodera, till skillnad från 
traditionell seger på slagfältet. Denna form 
av krigföring karaktäriseras av utdragna 
kampanjer och diffusa gränser mellan 
krig och fred, civilt och militärt, taktik 
och strategi samt ordning och kaos. Sig-
nifikant är också att kultur är en strategisk 
faktor i sig. Nej, asymmetrisk krigföring 

23 ”Future warriors will be as proficient in irregular operations, including counterinsurgency and stabiliza-
tion operations, as they are today in high-intensity combat. They will be modular in structure at all levels, 
largely self-sustaining, and capable of operating both in traditional formations as well as disaggregating 
into smaller, autonomous units.” Quadrennial Defense Review Report, US Department of Defense, 2006-
02-06, s 42.

24 Ibid, s 44-45.
25 Flera demokrater, såsom försvarsexperterna Michelle Flournoy (f n på CSIS) och Professor Hans Bin-

nendijk (f n på National Defense University) vill gå ännu längre då de förespråkar speciella stabilise-
ringsförband.
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är inget nytt, inte heller post-kolonial 
krigföring, ”counter-insurgency” eller ka-
nonbåtsdiplomati. Det som är nytt är Västs 
allomfattande fokusering på något som i 
stort sett är antitesen till högteknologisk 
manöverkrigföring.26 

Det är en utmaning att vi i Sverige inte 
fokuserar tillräckligt på irreguljär krig-
föring, inte minst när man läser svensk 
doktrin eller studerar materielplanen.

5. Civil-militär samordning 
Vi i Väst står inför utmaningen att vi endast 
kan uppnå önskad operativ effekt genom 
ökad samordning av civila och militära för-
mågor och funktioner – vare sig det gäller 
internationella eller nationella. De senaste 
propositionerna flaggar för behovet av när-
mare samarbete och internationellt håller 
koncept på att utvecklas i FN, Storbritan-
nien och USA under rubriken integrerade 
förmågor och insatser.27 

Med civila förmågor åsyftas bl a diplo-
matiska, bistånds- och utvecklingsrelate-
rade, judiciella, polisiära och räddnings-
tjänstkopplade element. Med samordning 
åsyftas här ett mer långtgående, långsiktigt 
och intimare samarbete än tillfällig sam-
verkan – vi talar om samordning på grän-
sen till fullt integrerade och sammanslagna 
insatser. 

Den civil-militära samordningen är 
central i krishantering och i irreguljär 
krigföring, inklusive skydd och kamp 
mot terrorism. Ju närmare den militära 
verksamheten är det civila samhället, och 
ju mer ”politisk” lösningen är, desto vikti-
gare med denna samordning.28 Det samma 
gäller vare sig det är tal om stabilisering, 
evakueringoperationer eller skydd av 
sjötransportleder och hamnar.29 Det gäller 
även insatser där militären kanske inte 
spelar förstafiol såsom vid en epidemi, 
bioterror, en kärnkraftsolycka, en brusten 

26 Även om Freedman ifrågasätter vissa delar av Linds förslag om övergången till en fjärde generations 
krigföring (Lind, William et al: ”The Changing Face of War: Into the Fourth Generation”, Marine Corps 
Gazette, October 1989) så passar mycket av beskrivningen väl som en modell för dagens militära utma-
ningar. Se resonemang i Lawrence Freedman, ”The Tranformation of Strategic Affairs”, Adelphi Paper 
379, IISS, Routledge, London, 2006.

27 Det kan noteras att i FN-sammanhang, där behovet av närmare civil-militär samordning, ”pooling” av alla 
tillgängliga resurser och s k integrerade insatser identifieras, har också NGO såsom Röda Korset uttryckt 
oro över beblandningen av kombattanter och icke-kombattanter samt NGO:s oberoende i komplicerade 
insatser. Se Kidd Olsen, Tarjei: ”UN to Integrate Blue Helmets and Humanitarians”, Inter Press Service 
News Agency, July 9, 2005.

28 ”Internationellt skall Sverige verka för en helhetssyn på krishantering från förebyggande åtgärder till kon-
sekvenshantering.” Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle, Prop 2005/2006:133, sid 67.

 För en studie hur dessa frågor diskuteras utifrån EU-perspektiv, se också Gourlay, Catriona et al: ”Civilian 
crisis management: the EU way”, Chaillot Paper No 90, June 2006, Institute for Security Studies, Paris. 

29 Notera att civil-militär samordning är något helt annat än det begränsade ”CIMIC, civil-military coopera-
tion” samtidigt som det är fråga om mer än en handfull samverkansområden inom ramen för totalförsvars-
samverkan. Se Försvarsmaktens Doktrin för Gemensamma Operationer FM, Stockholm 2005, s 51-54. 
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damm eller orkan, samt hela sfären av 
återuppbyggnad. 

Få av dessa hot och utmaningar respek-
terar nationalstats- eller myndighetsgrän-
ser. Om målet är att rädda liv och säkra 
intressen, krävs inte bara internationellt 
militärt samarbete utan nationellt och in-
ternationellt civil-militärt samarbete över 
geografiska och strukturella gränser. 

Även om det finns en ökad öppenhet 
i Väst för civil-militär samverkan samt 
integrerade insatser, befinner sig både 
koncept och praktisk samordning på ett 
embryoniskt stadium. 

Under flera hundra år betraktades sam-
verkan mellan kavalleri, infanteri och artil-
leri som krigskonstens heliga Graal. Under 
förra århundradet var utmaningen försvars-
grensöverskridande samverkan, kanske till 
och med genuin samordning. Detta århund-
rades utmaning är samordningen mellan 
civilt och militärt – både nationellt och 
internationellt – både inför och i operativa 
insatser. Denna form av multinationella 
funktions- och myndighetsöverskridande 
insatser, d v s integrerade insatser, kan 
komma att generera en ny generation eller 
nivå av säkerhetsfrämjande effekt. 

Guldvågsinsatser
Trycket från både skattebetalare och po-
litiker kommer att påverka och kräva att 
staters resurser används på mer effektiva 

och samordnade sätt. För varje kris, vare 
sig det är i Sverige eller i ett grannland, 
eller om det berör svenskar eller tydliga 
svenska intressen, eller vi står inför ett 
nytt folkmord, ökar kravet på effekt, d v s 
verkan – att rädda liv eller säkra vitala 
intressen. Detta krav kommer att ställas 
oberoende av geografiska, strukturella, 
juridiska och byråkratiska hinder. 

Det blir viktigare att komma på plats 
tidigt och reagera på det vi alla ser och 
följer i media. Avståndet mellan uppfattad 
verklighet och reaktiv politik blir kortare. 
Det blir viktigare att ha planerat korrekt 
så att rätt förmågor och ansträngningar 
gör nytta. Samtidigt, när något går snett, 
även på individnivå, eller någon länk 
missats i planeringen eller vi inte klarar 
av att maximera insatsen p g a bristande 
interoperabilitet, kommer kritiken att bli allt 
hårdare. Dessutom, om inte det egna landets 
intresse uppfattas som väsentligt, förblir 
– liksom idag – förlusttoleransen låg. 

Minutgranskning av en långsiktig in-
sats är en verklighet idag. Denna form av 
”guldvågsinsatser” är en realitet som vi 
får leva med. Det ligger i vårt intresse att 
vara prestigelösa och se till att alla goda 
krafter sätts in – vare sig de är civila el-
ler militära, egna eller andras. Vi sprider 
risken samtidigt som vi ökar förmågan att 
uppnå önskad effekt.

Civil-militär samordning, så som den beskrivs i denna artikel, är en bredare form av samarbete där kanske 
de militära komponenterna endast utgör en del av insatsen eller där de civila delarna (t ex diplomati, bistånd, 
räddningstjänst, polis, stöd till rättsväsende m.m.) är lika eller mer viktiga för säkerhetsfrämjandet som de 
militära elementen – oberoende av vem som är chef eller överordnad den andre. 
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Vad är summan av dessa trender?
Världen krymper och blir mindre europe-
isk. Västs intressen globaliseras samtidigt 
som Europa föråldras, och dess etniska 
och kulturella sammansättning förändras. 
Trenden är att utmaningarna blir mer 
mångfacetterade och internationella, likaså 
lösningarna. Dessa nya behov öppnar för 
och kräver nya normer och samarbets-
mönster.

Sverige blir allt mer en naturlig del av 
det europeiska och atlantiska samarbetet, 
och vi agerar sällan unilateralt. Det är svårt 
att identifiera hot och utmaningar som bäst 
löses av Sverige som enskild aktör, och än 
svårare att hitta sådana som hanteras med 
endast militära medel. Sverige står inte 
inför traditionella militära hot, och vi har 
förtroliga relationer inom Norden. Utsik-
terna för fortsatt europeiskt samarbete är 
goda. I kort: globalisering både bäddar för 
och kräver internationalisering.

Vilka är möjligheterna?
Sammanvägt talar mycket för fyra möj-
ligheter, i min uppfattning tillika behov: 

1. en bredare syn på hot och utmaningar. 
2. långtgående internationalisering, 3. 
betydande funktionell samordning inom 
Norden och Europa samt 4. en helt ny nivå 
av civil-militär samverkan. Dessa behov är 
långsiktiga och bestående. De är inte be-
roende av institutionella fluktuationer eller 
hur samarbeten inom ramen för EU, ESDP, 
European Defence Agency (EDA), NATO 
och Partnerskap omstöps framöver.

En bredare syn på hot och utmaningar
Sverige behöver erkänna irreguljär krigför-
ing och acceptera att nästan alla militära 
insatser kommer att vara av asymmetrisk 
karaktär. Det är ett problem att den svenska 
doktrinen för gemensamma operationer 
från 2005 bara identifierar manöver-
krigföring och utnötningskrigföring och 
att man medvetet valde bort att ta med 
irreguljär krigföring, för att inte tala om 
icke-fokuseringen på fredsfrämjande och 
stabiliseringsoperationer.30 Doktrinen är 
därmed obsolet.

Vår gemensamma EU Säkerhetsstrategi 
öppnar för mer komplicerade insatser och 
en bredare hotbild. I amerikanska strategier 

30 Till skillnad från t ex den svenska doktrinen för gemensamma operationer från 2005 där det bara finns två 
krigföringskoncept: manöverkrigföring och utnötningskrigföring. (”Centralt inom [utnötningskrigföring] 
är inställningen att en militär seger kan uppnås genom att konfrontera motståndarens styrkefält, oftast hans 
militära styrka. Utnötningskrigföring innebär att motståndarens styrkor nöts ner, företrädesvis genom en 
materiell styrkeöverlägsenhet, möjliggjord av en betydande industriell bas. Antalet flygplan, fartyg, och 
stridsvagnar samt mängden artilleri blir dimensionerande för planeringen. Inom utnötningskrigföringen 
är eldkraft och bekämpningsförmåga centrala komponenter. Användningen av resurserna kan sägas ske 
matematiskt med planen som utgångspunkt och utnötningskriget är därmed relativt förutsägbart. Försvars-
maktens Doktrin för Gemensamma Operationer, FM, Stockholm 2005, s 56-58) 

 Antingen betraktas irreguljär krigföring, fredsbevarande, stabiliseringsinsatser m.m. helt enkelt inte som 
krigföringskoncept, och därför avfärdas de, eller så väljer man att blunda för denna verksamhet. I ljuset 
av t ex amerikanskt, brittiskt och europeiskt tänkande, och vår egen fokusering på internationella insatser, 
känns den svenska doktrinen för gemensamma operationer obsolet.
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spelar irreguljär krigföring och asymme-
tri centrala roller och man talar om fyra 
sammanhängande arenor av utmaningar: 
traditionella, irreguljära, katastrofiska och 
trendbrytande.31 Signifikant är samspelet 
mellan dessa arenor och kravet att mili-
tära förmågor skall kunna verka och vara 
användbara i flera arenor. (Se bild sid 6932) 
Denna modell torde vara relevant även 
för Sverige.

Långtgående internationalisering
Extrem internationalisering och multina-
tionalisering känns som det enda rimliga 
alternativet. Det främjar bl a interopera-
bilitet, ger operativa rationaliserings- och 
effektvinster, minskar tendensen till natio-
nella särlösningar, öppnar ögonen för nya 
lösningar och behov, ökar transparensen 
mellan länder och försvarsmakter, ger 
access till förmågor som enskild stat 
kanske inte har råd med samt främjar 

samhörighet.33 Vi är en del av Europa och 
det transatlantiska samarbetet och vi bör 
där driva konsolidering och långtgående 
interoperabilitet på alla nivåer.

Det lättaste är kanske de rent tekniska 
utmaningarna avseende interoperabilitet 
– där vet vi hur vi gör inom NATO och 
FN. Alla plattformar och system måste 
vara internationellt kompatibla redan från 
början. Riksdag och regering har sagt att 
svenska särlösningar skall undvikas samt 
att flexibilitet och modifikationsmöjlighet 
av materiel skall byggas in från början.34 

Långtgående internationalisering bör 
genomsyra övningar, utbildningar, rutiner, 
taktik och doktriner. Vikten av språkkun-
skaper och praktisk erfarenhet kan inte nog 
understrykas. Vi har kommit en bit på väg, 
men vad vi talar om är att internationellt 
samarbete skall vara normen för i stort sett 
all militär verksamhet.

31  Den nya hotbildsindelningen lanserades i USA:s National Military Strategy 2004 (och utvecklades i 
National Defense Strategy 2005) och fick en framskjuten roll i 2006-års QDR. Den välsignades också i 
presidentens nationella säkerhetsstrategi från mars 2006.

32 Hämtad från Quadrennial Defense Review Results, February 3, 2006, DoD Pressbriefing slides, (http://
www.defenselink.mil/qdr/report/Pressbriefing3FebFINAL2.ppt). Diagrammet finns också i själva QDR-
rapporten, s 19.

 Modellen sammankopplar också olika utmaningar – ofta är de inte väsensskilda och en och samma kris 
kan innehålla flera olika utmaningar, och en och annan vi inte väntat oss, eller från ett annat perspektiv, 
en och samma utmaning kan och bör angripas med medel från olika sfärer. Översatt till vår egen myndig-
hetsstruktur i Sverige har Försvarsmakten, FOI, FRA, KBM, KBV, SRV, UD och SIDA olika förmågor 
att bidra med för olika utmaningar och på olika arenor.

33 Se ”Multinational Defence Co-operation”, Ministry of Defence Policy Paper No 2, UK Ministry of 
Defence, 2001 för intressant argumentation till förmån för multinationellt samarbete och ökad interna-
tionalisering. 

34 Vårt Framtida Försvar, Prop 2004/05:05, s 44 och 77.
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Den dagen vi känner att det är lika natur-
ligt att tjänstgöra i europeiska staber som 
att arbeta hemma, att hälften av eleverna 
på Försvarshögskolan är utländska och vi 
talar om internationella insatser som de 
som är utanför Unionen och NATO-sfären, 
har vi kommit långt i vår syn på samarbete 
bland vänner och partner. 

Internationaliseringen gäller inte bara 
det militära försvaret. Det blir en utmaning 
att övertyga nationella säkerhetsrelaterade 
myndigheter att inte bara tänka interna-
tionellt utan att bekosta både övningar, 
beredskap och kompatibel utrustning. 
Ibland är EU rätt forum för långtgående 
internationalisering och ibland NATO el-
ler FN. Bland kanske det är lämpligare att 
samarbeta inom ramen för Norden eller 
bilateralt, också med USA. 

Det vore samtidigt hälsosamt om vi 
breddade vår syn på internationella in-
satser. Allt för ofta tänker vi på antalet 
soldater i stövlar. Dessa kommer även 
fortsättningsvis att vara viktiga. Men 
högteknologiska element såsom svenska 
ubåtar, minjakt, JAS, obemannade farkos-
ter och flygspaningsradarflygplan kan göra 
lika mycket, och ibland mer, nytta för hela 
insatsen. Det viktiga är den operativa ef-
fekten mätt i antalet räddade liv och nivån 
av långsiktig säkerhet och stabilitet. 

Pooling
Vi skriver varmt om pooling i den senaste 
försvarspropositionen –”en möjlighet att 
uppnå högre effekt” genom ”ökad funk-
tionell samordning mellan stater inom 
EU och att merutnyttja resurser”.35 Det är 
lättare sagt än gjort, men sannolikt är det 
en av vår tids viktigaste framtidsfrågor.36 
Pooling, d v s funktionell samordning, är 
inte bara rationellt – det är en logisk följd 
av internationaliseringen och ett sätt att 
skapa ännu närmare relationer, och därmed 
säkerhet. 

Det finns goda förutsättningar att sam-
ordna allt ifrån havs- och luftövervakning, 
kustbevakning, sjöräddning, katastrofhjälp 
och miljösanering, till högre militär ut-
bildning, de flesta specialistutbildningar, 
övningsfält, försvarsanalys och militära 
transportförmågor. På sikt finns betydande 
potential i att samordning av skydd mot 
naturkatastrofer, bioterror, luftskydd och 
missilförsvar. 

Nordic Battle Group är de facto en form 
av samordning. Vi har nordisk samordning 
av FN-stabs-, observatörs- och polisutbild-
ning och bilateralt i form av ubåtsräddning. 
Svensk-finsk samordning, bl a avseende 
havsövervakning, har börjat ta fart. Det 
finns också flera avtal om assistans och 
hjälp inom Norden, men det är långt kvar 

35  Ibid, s 42.
36  Vi bör kanske inte vänta oss några närtida ekonomiska vinster. Det kostar att lägga ner och rationalisera och 

även för ett etablerat samarbete är det merkostnader för resor, interoperabel utrustning m m. På lång sikt 
kan man dock inte utesluta att det finns vissa ekonomiska vinster i förhållande till att ha en helt autonom, 
nationell förmåga.
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innan vi kan kalla det genuin samord-
ning. På en helt annan nivå finns NATO 
AWACS37, och på sikt en J-STARS38 vari-
ant. Nederländerna och Belgien har ge-
mensam operativ ledning av sina sjöstrids-
krafter; och det finns gott om långtgående 
flygsamarbeten på kontinenten. 

Kan vi tänka oss att vi erbjuder Norge 
JAS, ubåtsräddning och övningsfält och 

att vi från Norge få tillgång 
till större ytstridsfartyg, hjälp 
med ”close air support” och 
NATO-stabsrutiner och stan-
darder? Tillsammans patrul-
lerar vi med våra ubåtar i 
både Medelhavet och Malac-
casundet, minröjning i Hor-
muzsundet, – vi kanske delar 
en ”slot”, och vi har alla våra 
C-130 Herkules transport-
flygplan i Gardermoen, eller 
Såtenäs? Vi poolar strategisk 
flygtransport under NATO/
EU flagg. Vår gemensamma 
analysfunktion för säkerhets-
politik och anti-terrorism kan 
ligga i Stockholm, eller Oslo. 
Med andra länder har vi kan-

ske annan funktionell samordning. 
Sannolikt har vi lämnat tiden bakom oss 

när vi var tvungna att ha allt och vi överty-
gade oss själva att vi gjorde allt själva. Vi 
bör lita på demokratiska liberala grannar, 
och vi bör kunna offra viss självständig-
het inom en sådan krets – för den större 
erfarenheten, nyttan och effekten.

Visst hotar pooling existerande makt-

37 Airborne Warning and Control System.
38 Joint Surveillance and Target Attack Radar System, en förmåga som US Air Force besitter idag.

Möjliga objekt för svensk-norsk  
pooling: HMS Belos med ubåts-
räddningsfarkosten URF, norska 
fregatten Trondheim.
Foto: Andreas Karlsson och
Bertil Gård - Försvarets 
bildbyrå
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strukturer och inflytelsesfärer, och visst 
finns det oräkneliga juridiska, byråkra-
tiska och praktiska hinder. Med tanke på 
dagens utmaningar och behovet av ökad 
internationalisering är det övervägande 
fördelar med t ex långtgående samordning 
av Nordens militär- och försvarshögsko-
lor och säkerhetspolitiska forskare. Att 
debattera Corbett, Liddell Hart och Mao 
Zedong, att dra lärdomar från de senaste 
internationella insatserna eller studera kon-
sekvenserna av rysk energipolitik görs bäst 
i multinationella fora. Tål vår verksamhet 
inte internationell samordning och konkur-
rens, kanske vi bör bli bättre eller låta andra 
vara ”lead” för de delarna.

Civil-militär samordning
Vi bör gå från ord till handling. Vi bör 
baka in flexibilitet i våra förmågor, så 
att civil-militär samordning är standard 
för samtliga säkerhetsrelaterade insatser, 
däribland militär dito. 

Vi har en fin möjlighet i Norden att 
utveckla koncept för civil-militär sam-
ordning. Våra länders hanterbara storlek, 
självtänkande soldater, totalförsvarserfa-
renheter, vår Civil-Military Cooperation 

(CIMIC)-expertis och t ex Försvarshög-
skolans institut för högre totalförsvarsut-
bildningar (IHT) bäddar för god potential. 
Det politiska intresset i Norden verkar vara 
starkt och brett. Vi bör studera de tankar 
som finns i Norge och Danmark– den nors-
ke statssekreteraren Espen Barth Eide är 
en expert på integrerade FN-insatser, och 
danskarna har ”Concerted Planning and 
Action”-konceptet.39 Britterna är framstå-
ende även på detta område. Kanske vi i 
Norden, tillsammans med Storbritannien, 
kan stå till tjänst med FN-, EU- och NATO-
utbildningar i civil-militär samordning? 
Varför finns inget internationellt centrum 
för ”lessons learned” i denna fråga? 

På EU-nivå är ambitionen ökad funk-
tionell samordning av diplomati, handel, 
bistånd, utvecklingsarbete, militära medel 
och civila krishanteringsinstrument såsom 
SSR, polis och stöd till rättsväsende, d v s 
ett mått av ”grand strategy” inför olika 
krisområden, kriser och terrorhot. FN har 
mycket att erbjuda avseende integrerade 
insatser och förebyggande arbete, men 
än så länge varken pengar eller politiskt 
stöd jämförbara med t ex samordnade EU-
USA-insatser.

39  Enligt Danmarks försvarsminister våren 2005: ”We need to overcome what one could call the ‘stabilization 
and reconstruction gap’. In Denmark, we are therefore changing the way we are looking upon international 
operations. To this end we have introduced a new concept in our defence agreement: Concerted planning 
and action of civil and military activities – for short CPA.

 CPA is not the same as the military term CIMIC. CIMIC addresses civil-military cooperation in the field in 
support of the military operation. CPA is wider in its approach. CPA is about coordination of all civilian, 
including political, economic and legal elements, and military efforts during all phases of an operation. And 
not only in the operation area but also in the capital. This will ensure the maximum effect of the resources 
we allocate to the area.” Søren Gade, ”Transforming NATO – A Political and Military Challenge”, Brus-
sels, 2005-04-14.
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Europas och Västs förmåga att koppla 
olika medel är en av våra asymmetriska 
fördelar. Kanske vi till och med kan fö-
rebygga bättre (även om det är svårt att 
påvisa framgångarna i detta segment). 

För det militära kommer målet alltmer 
att bli att ingå i ”combined, joint and in-
tegrated task forces”, eller multinationella 
funktions- och myndighetsöverskridande 
insatser. Det blir mycket en fråga om at-
tityd, och att baka in en öppenhet till denna 
utveckling – och framför allt: att inte måla 
in oss i hörn med nationella särlösningar. 

För denna flexibilitets- och komplexi-
tetsnivå ställs höga krav på soldater, befäl 
och ledare, för att inte tala om strukturers 
och byråkratiers anpassningsförmåga. Det 
multinationella och integrerade tänkan-
det behöver genomsyra alla engagerade 
myndigheter, organisationer, övningar, 
utbildningar, doktriner och all materiel-
anskaffning. 

”Combined, joint and integrated 
task forces” – vår asymmetriska 
styrka
Lägg ihop utmaningarna, en bred hotper-
ception samt långtgående internationali-
sering, pooling och civil-militär samord-
ning, så ser vi att jordmånen är god för 
de förmågor som har hög beredskap, är 
synnerligen flexibla, fullt interoperabla 
och pre-integrerade. 

Det finns fördelar med att man inom 
Norden, EU eller Väst har flera paletter av 
förmågor i hög beredskap – allt ifrån speci-
alförband, NBC-förmågor, infanteri, ingen-
jörer, fregatter, attackflyg, transportflyg, 

snabbgående Ro-Ro-fartyg, räddnings-
tjänst, läkarteam, poliser, jurister, diplo-
mater och biståndsarbetare, till arsenaler av 
vaccin, filtar och mobila sambandssystem. 
Beroende på utmaningen, krisen eller 
hotet, vare sig det är internt eller interna-
tionellt, så finns det något att börja med, 
eller någon komponent eller mix som är 
relevant om, och när det finns en politisk 
vilja. Denna vilja torde öka om det fanns 
en gemensam finansieringsmekanism för 
i varje fall del av kostnaden. 

Vi tjänstemän, officerare och forskare 
har ett ansvar att värna om att offentliga 
medel används och samordnas optimalt 
för att nå bästa möjliga effekt. 

Man kan också tänka sig mer perma-
nenta former av samordning, även i vårt 
närområde. Finns det någon rationalitet i 
mer organiserad multinationell funktions- 
och myndighetsöverskridande samordning 
inom t ex Östersjöns Schengensfär – mel-
lan mariner, kustbevakningar, sjöfartsverk, 
tull-, räddnings- och polistjänster? Förr 
eller senare kommer vi att hamna där – det 
finns en fördel för den som tar initiativet. 

Att prioritera är att välja bort
Långtgående internationalisering, rationali-
sering, pooling och civil-militär samordning 
torde påverka den militära strukturen, för-
mågebredden och enskild stats handlingsfri-
het. Denna utveckling påverkar också ma-
terielbehovet. I vissa fall är behovet av ny 
teknik och gemensamma lösningar större, 
i andra fall kan det visa sig att avancerade 
nationella särlösningar är ”over kill” och 
får begränsad användbarhet. 
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Kanske måste vi införa begreppet ”till-
räckligt bra” kvalitet på materiel och säker-
het – att öka fokus på operativa förmågor 
innebär att vi inte alltid kan vara ”nästan” 
fullt utrustade eller ständigt invänta det 
senaste tekniken. Vi kanske skrotar mer 
materiel när den är utsliten, inte bara 
för att en ny version behöver levereras. 
Soldater måste kanske kontrakteras för 
längre perioder och officerare och deras 
familjer motiveras mer, både ekonomiskt 
och strukturellt. Vi kanske måste se över 
fördelningen mellan kostnaderna för per-
sonal, materiel och övning/insats – det kan 
hända att den kontinentala tredelningen är 
värd att studera. Vi kanske måste se över 
förmågebredden – är allt lika efterfrågat 
idag och användbart i morgon? Vi behöver 
ökad transparens – det skall vara tydligt för 
skattebetalare vilka behov som finns, och 
exakt varför vi köper viss materiel, lika väl 
som det måste redovisas vilka tillgångar 
som inte längre är prioriterade. 

Funktionell samordning, i bilateral, 
nordisk, europeisk eller atlantisk tapp-
ning, påverkar också vår egen struktur och 
handlingsfrihet, och kräver uppgivande 
av nationell prestige. På sikt kan det inte 
uteslutas att t ex gränsen mellan bistånd 
och militära insatser luckras upp, d v s att 
t ex stabiliseringsinsatser (tänk Provincial 
Reconstruction Team (PRT) och ingen-
jörsinsatser) naturligt finansieras med 
biståndsmedel. På samma sätt kan man 
tänka sig att civil krishantering kan komma 
att bekostas av det vi idag definierar som 
”militära” anslag. Det viktiga torde vara 
förmågan att säkra egna intressen, hantera 

kriser och skapa säkerhet – inte vilken 
myndighet eller vilket fenomen som får 
pengarna. 

Med stor sannolikhet kommer inte den 
ovanstående utvecklingen att leda till vare 
sig rollspecialisering eller Europa- eller 
NATO-arméer. Vi ger inte upp vår egen 
förmåga att bevaka vårt luftterritorium 
eller territorialvatten bara för att vi sam-
ordnar oss i fredstid, med möjlighet att 
kanske fortsätta även under kristid, om 
det är till allas gagn. Den som påstår att 
internationalisering, funktionell samord-
ning och civil-militär samordning skulle 
kunna leda till en europeisk armé; med 
militärer, poliser och läkare; rekryterad, 
ledd och insatt från ett överstatligt Bryssel; 
saknar verklighetskoppling och förståelse 
för majoriteten av europeiska och atlan-
tiska nationalstaters inrikespolitik samt 
den institutionella mognaden. 

Summa summarum
Vi behöver omdefiniera det vi gör. Inter-
nationella insatser är inte välgörenhet eller 
något som vi gör när inget allvarligt hotar. 
Att värna om höga värderingar, att säkra 
svenska intressen och att skapa stabilitet, 
samt mångfacetterad samordning, bör inte 
bara betraktas som skarp verksamhet – det 
bör betraktas som kärnverksamheten. Kon-
solidering och djupgående samarbete inom 
Europa och med USA ligger i vårt intresse, 
och bör betraktas som norm.

Försvarsberedningen gör observationen 
att det idag är än svårare att skilja nationell 
och internationell säkerhet från varandra.40 
Vi bör ta resonemanget ett steg längre. Vi 
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bör sluta tala om internationella insatser, 
gränsdragningar mellan nationella och 
internationella förmågor och civil och 
militär krishantering, och helt enkelt tala 
om insatser, förmågor, krishantering och 
effekt – oberoende var de verkar eller hur 
”militära” de är. Nomenklaturen är oviktig 
i förhållande till behovet och förmågan att 
projicera och uppnå ökad säkerhet.

Genom att satsa på långtgående interna-
tionalisering, funktionell samordning och 
nästa generations integrerade förmågor, 

främjar vi både svensk, europeisk och 
atlantisk säkerhet. Vi blir bättre och mer 
användbara, inte minst med tanke på 
att vi utvecklar en asymmetrisk fördel, 
samtidigt som vi gör nytta i världen. I en 
globaliserad värld är vår grannes säkerhet 
vår säkerhet – och alla medel bör användas 
för att uppnå optimal ”cost-benefit”. Fokus 
på internationellt samarbete och operativ 
effekt är två sidor av samma mynt – och 
myntet heter långsiktig säkerhet. 

 

40 En Strategi för Sveriges Säkerhet, Ds 2006:1, s 11.


