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Försvarsreformen – ett hinder för anammandet av idén om civil-militär samverkan? 

Frågan om civil-militär samverkan i multinationella insatser har länge diskuterats. I takt med att den 
säkerhetspolitiska situationen i världen förändras, förändras också inställningen som de i 
multinationella insatser ingående aktörerna har till civil-militär samverkan.  

Sedan det kalla krigets slut har konfliktmönstren i världen förändrats. Trenden pekar mot färre 
mellanstatliga krig, och fler inomstatliga konflikter. I dessa konflikter samexisterar militära och civila 
aktörer, och samverkan dem emellan blir därför viktig.  

Detta har uppmärksammats i det internationella samfundet, medan det har varit tystare i Sverige.  

Den här uppsatsen söker finna en möjlig förklaring till att det blivit så. Jag gör det med hjälp av Nils 
Brunssons teori om Svampmodellen. Brunsson presenterar i modellen ett antal variabler som 
påverkar införandet av nya idéer i en organisation. Han menar att en organisation som befinner sig i 
en reformeringsprocess kan ha svårt att ta till sig ytterligare nya idéer, eftersom den är upptagen med 
att genomföra den ifrågavarande reformen. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om Svampmodellen kan bidra till en förståelse av 
varför Sverige, senare än andra länder, anammat idén om civil-militär samverkan i multinationella 
insatser.  Den svenska Försvarsmakten har det senaste decenniet genomfört en omfattande 
försvarsreform; övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar. Jag kommer alltså att undersöka 
om denna reform utgjort ett hinder för Försvarsmakten, och den politiska nivån, att samtidigt ta till 
sig idén om civil-militär samverkan i multinationella insatser.  

Nyckelord: civil-militär samverkan, Försvarsmakten, försvarsreform, organisation, 
reformcykel 
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The remodeling of the Swedish Armed Forces – an obstacle for the adopting of the idea “civil-
military cooperation”? 

The issue of civil-military relations in multinational missions has been discussed a lot over the past 
decades. As the security situation in the world changes, with new threats evolving and others fading 
away, the approach to civil-military relations change.  

Since the end of the Cold War, the patterns of conflict around the world have changed. The trend 
points towards fewer inter-state conflicts, and more intra-state. In this kind of conflict, civil and 
military actors exist side by side, and thus, coordination and cooperation between them is important. 
The importance of this cooperation has been highlighted in the international context, while it’s been 
a bit quieter in Sweden. 

This paper seeks to find a possible explanation to this relative silence. I will try to find the 
explanation with help from Nils Brunssons theory of “The standardization or organizational forms 
as a cropping-op process.” Brunsson presents here an amount of variables that affect the 
introduction and implementation of new ideas in an organization. Brunsson states that an 
organization that faces a major reform may, at the same time, have problems with incorporating 
additional ideas, since the organization is already occupied with the first reform in question. 

The aim of this paper is to examine whether Nils Brunssons theory can contribute to an 
understanding of why Sweden, later that other countries, has adopted the idea of civil-military 
cooperation in multi-national missions. The Swedish Armed Forces has the last decade been involved 
in a far-reaching reform, namely the transition from being organized as an invasion army, with the 
aim to deter a possible enemy even from attacking, to an organization that should be ready to be used 
at all times. This also involved a considerably higher emphasis on the international commitment. 

I will examine if this reform has constituted an obstacle for the Swedish Armed Forces, including the 
government, to also adopt the idea of civil-military relations 

 

Key words: civil-military cooperation, civil-military relations, the Swedish Armed Forces, 
reform, organization  
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Inledning  
Civil-militär samverkan är en viktig komponent i genomförandet av dagens multinationella 
och multifunktionella insatser. Utvecklingen i världen sedan det kalla krigets slut har gått mot 
ökat samarbete nationer och organisationer emellan, för att försöka hantera de kriser och 
konflikter som uppstår i världen. Nya koncept för krishantering utvecklas hela tiden.  

Internationellt började civil-militär samverkan uppmärksammas som en viktig del i det 
gemensamma krishanteringsarbetet ungefär samtidigt som konflikten i Bosnien, 1995, ägde 
rum. Erfarenheterna därifrån, som framförallt NATO dragit, ledde till att begreppet civil-
militär samverkan utvecklades från att ha betraktats som ”a little more than a logistic 
challenge”1 mot att bli en framgångsfaktor i internationella insatser. Idag finns strukturella 
samarbeten, exempelvis inom ramen för PRT-konceptet i Afghanistan.   

De olika koncepten för och synsätten kring civil-militär samverkan är varierande. NATO talar 
om CIMIC, en förkortning för Civil-Military Co-operation, som är att betrakta som 
samverkan som genomförs i syfte att stödja en militär operation. EU har också kallat sitt 
koncept CIMIC, och det är i stort sett likadant som NATO:s.2 FN kallar sitt koncept 
CMCoord, Civil-Military Coordination. Konceptet syftar till att samordna det humanitära 
biståndet med de militära insatserna. 3 Floran av olika koncept för civil-militär samverkan 
visar att utveckling sker på området hela tiden. 

I Sverige har dock utvecklingen inte riktigt sett likadan ut. Sverige deltog, i likhet med många 
andra länder, med trupp i Bosnien, men erfarenheterna därifrån ledde inte till samma 
utveckling inom området civil-militär samverkan. Jag vill i den här uppsatsen söka en möjlig 
förklaring till varför Sverige varit senare än andra länder med att anamma idén om civil-
militär samverkan i multinationella insatser.  

Jag avser göra detta med hjälp av Nils Brunssons teori om Svampmodellen. Brunssons teori 
talar bland annat om att en organisation som är inne i en större reform, kan ha svårt att, under 
implementerandet av reformen, ta till sig nya idéer. Den här uppsatsen kommer att undersöka 
om den försvarsreform som Sveriges regering, riksdag och Försvarsmakt genomfört under det 
senaste decenniet kan ha utgjort ett hinder för idén om civil-militär samverkan att anammas i 
Sverige. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att se om Nils Brunssons teori kring den så kallade Svampmodellen 
kan utgöra till en möjlig förklaring till att Sverige, senare än andra länder anammat idén om 
civil-militär samverkan i multinationella insatser.  Jag har valt att utforma undersökningens 
frågeställning som ett hypotetiskt antagande. 

Den svenska Försvarsmakten har under det senaste decenniet varit inne i en omfattande och 
föränderlig reformcykel. Samtidigt har idén om civil-militär samverkan utvecklats 
internationellt, och fått ökad betydelse. Sverige har inte genomgått samma utveckling på 
området civil-militär samverkan. Mitt hypotetiska antagande blir då att; 

                                                
1 NATO (2001): AJP-9 NATO Civil-Military Cooperation (CIMIC) Doctrine, Draft from 18.06.2001, Brussels, 
Para. 101, i Rehse, Peter, CIMIC: Koncepts, Definitions and Practice, sid. 27 
2 Wahlberg, Maria, Asplund, Maria, Olsson, Marie, Koncept för civil-militär samverkan vid fredsfrämjande 
insatser, sid. 5 
3 Ibid, sid. 13 
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Den svenska Försvarsmakten, och den politiska nivån, har under den tid som idén om civil-
militär samverkan utvecklats internationellt, befunnit sig i en så omfattande reformcykel att 
organisationen inte haft möjlighet att anamma idén om civil-militär samverkan i 
multinationella insatser. 

”Sverige” definieras i denna uppsats framförallt som de beslutsfattande instanserna på 
strategisk nivå, det vill säga regeringen och riksdagen. 

Teorianknytning 
Jag har valt att använda mig av en teoribildning inom den nyinstitutionalistiska skolan. 
Nyinstitutionalismen fokuserar på organisationsforskning, och sysslar bland annat med att 
titta på hur organisationer förhåller sig till och påverkas av sin omgivning. Jag har valt att 
använda mig av Nils Brunssons nyinstitutionalistiska teori om Svampmodellen. Modellen ger 
ett förslag på hur organisationers reformering kan förstås, genom att söka förklara under vilka 
förutsättningar en idé om en reform kan få fäste hos en enskild organisation inom ett 
organisatoriskt fält och sedan vidareutvecklas till en reform som implementeras i 
organisationen.  Modellen diskuterar också hur en pågående reform kan hindra att en idé om 
ytterligare en reform kan få fäste.  Nedan presenteras modellen, och dess framväxt, 
utförligare.  

Svampmodellen 
Nyinstitutionalismen började utvecklas i USA under 1970-talet. Tidigare hade man betraktat 
organisationer som relativt slutna system, som utvecklades utan större påverkan från 
omgivningen. Organisationer antogs också vara målinriktade och rationella. 4  

I början av 1960-talet började man dock ifrågasätta bilden av organisationer som fristående 
från omgivningen, och det utvecklades teoribildningar som sade att organisationer och dess 
omgivning agerar i ett ömsesidigt, men relativt formaliserat beroende. Fortfarande betraktade 
man dock organisationer som aktiva och rationella. 5 Ur detta uppstod nyinstitutionalismen, 
som betraktade organisationer som i olika mån beroende av sin omgivning. 
Nyinstitutionalistismen betraktade organisationer mer beroende av omgivningen än vad andra 
organisationsteoretiska teorier gjort.6 Man beskrev ett socialt och kulturellt beroende, som 
man menade fanns mellan organisationer och dess omgivning, och som hindrade 
organisationer från att agera helt rationellt. 7 

Den nyinstitutionalistiska teoribildningen bidrog också till att utveckla resonemangen kring 
organisatoriska fält. Organisatoriska fält kan beskrivas som ”de sociala kontexter inom vilkas 
ram enskilda organisationer skapar sin identitet8”, det vill säga ett sammanhang av ”olika 
typer av organisationer som sysslar med likartad verksamhet9”. 

                                                
4 Grape, Blom, Johansson,  Organisation och omvärld, sid. 17 
5 Ibid, sid. 17 
6 Ibid, sid. 17 
7 Ibid sid. 18 
8 Ibid, sid. 28 
9 Haldén, Föreläsning 5/6-10 
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Organisatoriska fält brukar betraktas som föränderliga, eftersom gränserna för dem lätt kan 
flyttas, nya aktörer kan tillkomma, och gamla aktörer kan definiera om sina målsättningar så 
att de börjar verka inom ett annat fält. 10 

Organisationer inom organisatoriska fält kan likna varandra, men är inte likadana. Varje 
organisation skiljer sig från de andra organisationerna inom fältet. Det innebär att 
anammandet av idéer och reformer kan ta sig olika uttryck hos olika organisationer inom 
samma fält. Organisationer anammar oftast inte uppdykande idéer rakt av, utan via en så 
kallad översättning. Översättning innebär att en ny idé eller reform omvandlas och anpassas 

så att de passar den egna organisationen och dess förutsättningar. Det innebär också att 
konkretisera idén, så att den kan tillämpas på den egna organisationens praktik. 11 

Det finns teoribildning inom nyinstitutionalismen som försöker svara på fenomenet att en 
liknande idé kan översättas till många aktörer inom samma organisatoriska fält ungefär 
samtidigt. Denna teoribildning, som kallas modeföljande, innebär i korthet att det inom ett 
organisatoriskt fält antas finnas trendsättare och trendföljare, och att trendsättarens agerande 
översätts till trendföljarnas organisationer. 12 Dock menar teoribildningen att det är ovanligt 
att en hel organisations uppbyggnad översätts, och att det är vanligare att vissa reformer hos 
trendsättaren översätts till trendföljarna. 13 

Teorin om modeföljande förklarar dock inte fenomenet att alla aktörer inom ett 
organisatoriskt fält inte anammar reformerna samtidigt. Vad är det som gör att en idé kan få 
genomslag hos ett stort antal organisationer inom ett fält, men inte alla, eller att likartade idéer 
kan dyka upp hos olika organisationer inom samma fält utan att de verkar ha någon egentlig 
kontakt med varandra?14 

Nils Brunsson erbjuder en modell för att försöka förstå detta.  

Han kallar sin teori ”Svampmodellen”. Modellen beskriver förändring och anammande av nya 
idéer som en till synes ”slumpmässig likriktning”15 (hos organisationer inom samma 
organisatoriska fält, min anm.) och som att ”liknande former dyker upp som svampar ur 
jorden, utspridda på oförutsedda ställen, utan att man kan se något samband eller någon 
kontakt mellan de organisationer som antar dessa former16”. 

Brunssons teori vilar på två antaganden.  

Dels förutsätts att organisationer är kopplade till en bred samhällelig diskussion om 
organisationsformer, ett organisatoriskt fält. Denna fortgående diskussion innebär att 
organisationsformer är någonting föränderligt, något som skapas och återskapas hela tiden.17 

Det andra antagandet är att organisationer i förändring genomgår så kallade reformcykler. Det 
innebär att när en organisation är inne i en stor förändring är den inte samtidigt mottaglig för 
andra större förändringar. 18 
                                                
10 Grape m. fl, a.a., sid. 28 
11 Grape m. fl,, a.a., sid. 28 
12 Ibid sid. 31 
13 Ibid, sid. 31-32. 
14 Ibid, sid. 31 
15 Ibid, sid. 32 
16 Brunsson (1998a:187) i Grape m. fl,, a.a., sid. 32 
17 Grape m. fl,, a.a., sid. 32 
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Brunsson beskriver reformer som bestående av två grundläggande aktiviteter: ansträngningar 
som görs för att övertyga andra om att de nya formerna bör implementeras, och därefter 
ansträngningar för att implementera dem. 19 

De nya formerna beskrivs enligt Brunssons modell som en samling till synes rationella 
principer, som syftar till att göra organisationerna mer målorienterade, medarbetarnas 
uppgifter tydligare, planering och utvärdering effektivare. Dagens situation beskrivs som 
problemfylld, ineffektiv och oklar, vilket de nya reformerna skall förändra.20 

Implementering innebär enligt Brunsson att de nya formerna omvandlas till mer konkreta 
instruktioner för organisationen och dess medarbetare, instruktioner som sedan skall börja 
följas. Detta tar tid.  

Reformcykeln i Brunssons modell är alltså hela processen med att först börja tala om nya 
former, och sätta dem i relation till dagens verklighet, därefter omvandlingen från 
övergripande principer för förbättring till konkreta instruktioner, och slutligen den långsamma 
implementeringen och omställningen till de nya konkreta formerna. 21 

Enligt Brunsson är det största hindret för nya reformer tidigare reformer. Reformcykeln är en 
tidskrävande process, mer krävande ju större reformen är. Organisationen som befinner sig i 
cykeln har svårt att samtidigt påbörja en parallell reformcykel. Det är, enligt Brunsson, svårt 
att få gehör för en ny reform innan den föregående reformen har fått en rimlig chans. Speciellt 
gäller detta om den tidigare och den föreslagna nya reformen rör liknande aktiviteter. 22 

Brunsson menar dock att hindret bara är temporärt. När den föregående reformen har pågått 
en stund, är den inte längre lika attraktiv, utan har blivit en del av den verklighet som tidigare 
beskrevs som problemfylld.23 Den föregående reformen behöver inte vara fullständigt 
implementerad för att organisationen kan vara mogen för en ny reform. Den tidigare reformen 
kan ha blivit inaktuell även om den inte är fullständigt implementerad ännu.24  

Metod 
Jag kommer att göra min analys utifrån ett centralt begrepp, nämligen reformcykel. Begreppet 
är en del av Nils Brunssons teori om Svampmodellen. 

Svampmodellen vilar på två grundantaganden, dels det att organisationer på något sätt 
interagerar med sin omgivning, och inte kan betraktas som helt fristående från och 
opåverkade av denna, och dels det att organisationer genomgår reformcykler, och att en 
organisation som befinner sig tidigt i eller i mitten av en reformcykel inte kan ta till sig 
ytterligare reformer eller större idéer förrän den föregående är i stort sett avslutad.25  

Jag har valt att i min uppsats utveckla begreppet reformcykel och definiera det som en stegvis 
process.  

                                                                                                                                                   
18 Grape m. fl,, a.a., sid. 32 
19 Brunsson, The standardization of organizational forms as a cropping-up process, sid. 11 
20 Ibid., sid. 12 
21 Ibid., sid. 12-13 
22 Ibid., sid. 13 
23 Ibid, sid. 13 
24 Brunsson, a.a., sid. 13 
25 Grape m. fl., a.a., sid. 32 
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En reform inleds med att ett beslut fattas om att en ny idé skall implementeras, det vill säga att 
en reform skall genomföras. Därefter kommer en målbild och handlingsplan för hur 
reformeringen skall gå till att tas fram. Här definieras alltså reformens slutmål, och de 
eventuella delmål som skall leda dit, samt vid vilken tidpunkt reformeringen skall vara 
genomförd. Därefter påbörjas processen med att implementera reformen i verkligheten, det 
vill säga i den ifrågavarande organisationen. Slutligen kommer reformarbetet att utvärderas 
för att se om det ledde fram till de mål som statuerades in inledningen av reformarbetet. 
Denna process definierar jag alltså som en reformcykel. 

Den reformcykel som jag beskriver är det senaste decenniets svenska försvarsreform. Jag 
kommer ingående att beskriva försvarsreformen, för att med den beskrivningen söka stöd för 
mitt hypotetiska antagande.  I min analys kommer jag att titta på den reformcykel som 
försvarsreformen utgjort, och kort jämföra processen med den utveckling av idén om civil-
militär samverkan som skett internationellt, och nationellt inom Sverige. Detta för att se om 
den mycket komplexa försvarsreformen har gjort det svårt, kanske till och med omöjligt för 
Försvarsmakten, och den politiska nivån, att anamma idén om civil-militär samverkan i 
samma takt som det internationella samfundet gjort det.  

 

Material 
Materialet som använts för att beskriva framväxten av civil-militär samverkan som koncept 
internationellt utgörs bland annat av NATO Handbook, utgiven av NATO, samt  
Helena Lindholm Schulz bok Krig i vår tid, utgiven av Studentlitteratur, samt Peter Rehses 
artikel CIMIC: Concepts, Definitions and Practice, publicerat av Institute for Peace Research 
and Security Policy vid Hamburgs Universitet.  
 
Materialet som använts för att beskriva framväxten av civil-militär samverkan som koncept i 
Sverige utgörs framförallt av offentligt tryck, d.v.s. Försvarsberedningens rapporter, 
propositioner från regeringen samt Försvarsmaktens perspektivplaneringar. Alla dessa 
dokument utgör primärkällor och har därmed hög tillförlitlighet.  Jag har också genomfört en 
intervju med Peter Göthe på Försvarsdepartementet, för att kunna beskriva hur utvecklingen 
sett ut i Sverige efter den senaste propositionen år 2009.  
 
Materialet som använts för att beskriva reformeringen av Försvarsmakten utgörs dels av 
offentligt tryck i form av Försvarsberedningens rapporter samt propositioner från regeringen, 
det vill säga primärkällor med hög tillförlitlighet, samt Eva Haldéns bok Den svåra       
konsten att reformera – Från invasionsförsvar till insatsförsvar, utgiven av 
Försvarshögskolan. 

Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar endast perioden mellan 1994 och 2010, framförallt eftersom de stora 
förändringarna i den svenska Försvarsmakten påbörjades 1994. Den senaste 
försvarsbeslutspropositionen för försvaret är Prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar, varför 
det blir naturligt att hålla sig inom detta intervall. 
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Disposition 
Inledningsvis kommer jag att beskriva hur utvecklingen av civil-militär samverkan som idé 
utvecklats internationellt och nationellt inom Sverige. Detta i syfte att kunna jämföra 
utvecklingstakten internationellt med den i Sverige. Därefter kommer jag att beskriva den 
stora försvarsreform som ägt rum i Sverige det senaste decenniet. Avslutningsvis kommer jag 
att göra en analys av försvarsreformen, utifrån begreppet reformcykler, och jämföra 
reformeringsprocessen med utvecklingen av civil-militär samverkan, för att se om 
försvarsreformen gjort det omöjligt för Försvarsmakten och den politiska nivån att anamma 
idén om civil-militär samverkan i samma takt som skett internationellt.  

Begreppsförklaring 
Civil-militär samverkan 

Civil-militär samverkan är ett paraplybegrepp som beskriver alla typer av samverkan mellan 
civila och militära aktörer, oavsett nivå.  

CIMIC 

Begreppet CIMIC används av både NATO och EU.  

CIMIC är det militära koncept som används i samverkan med civila aktörer. Inledningsvis 
innebar CIMIC de rutiner som fanns för hur civilsamhället skulle stödja de militära 
operationerna i händelse av krig i Europa. 26 

Efter kriget i Bosnien-Hercegovina under 1995 utvecklades betydelsen av samverkan mellan 
civila och militära aktörer, och begreppet CIMIC kom istället att innebär den samverkan 
mellan dessa aktörer som genomfördes dels på strategisk nivå mellan myndigheter, men också 
mellan aktörer på fältet. NATO och EU har i princip samma definition av vad begreppet 
innebär. 

NATO:s definition av CIMIC är: 

"The co-ordination and co-operation, in support of the mission, between the NATO 
Commander and civil actors, including national population and local authorities, as well as 

international, national and non-governmental organizations and agencies."27 

Både NATO:s och EU:s koncept är väldigt smala definitioner av vad civil-militär samverkan 
är. Både NATO och EU ser civil-militär samverkan enbart som något som genomförs för att 
se till att den militära operationen lyckas. I denna uppsats kommer jag att utgå ifrån denna 
definition, och reservera mig för eventuella breddningar av begreppet som tillkommit senare.   

Förkortningar 
CIMIC, Civil-Military Cooperation 

FN, Förenta Nationerna 

                                                
26 Wahlberg, Maria, Asplund, Maria, Olsson, Marie, Koncept för civil-militär samverkan vid fredsfrämjande 
insatser, FOI Memo 1597 (2005), sid. 5 
27 NATO Civil-military Co-operation  (CIMIC ) Doctrine AJP-9 (2003), Para102 
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IFOR, Implementation Force 

ISAF, International Security and Assistance Force 

KFOR, Kosovo Force 

NATO, North Atlantic Treaty Organization 

NGO, Non-Governmental Organization 

OPIL, Operativa Insatsledningen 

PRT, Provincial Reconstruction Team 

SFOR, Stabilization Force 

UNAMIR, United Nations Assistance Mission for Rwanda 

UNPROFOR, United Nations Protection Force 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPSATS   2010-06-14 
Sigrid Nilsson  OP-07-10 
 

11 
 

Framväxten av begreppet civil-militär samverkan 

Civil-militär samverkan i ett internationellt perspektiv  
Slutet på det kalla kriget, med Berlinmurens fall och upplösningen av Warszawapakten, 
innebar en förändring i det säkerhetspolitiska läget i världen. Ingen kunde då förutspå vilka 
effekter dessa händelser skulle få.28 

De både världskrigen under 1900-talet var exempel på mellanstatliga krig, det vill säga krig 
som fördes mellan två eller flera suveräna stater. 29 Något som kan ses som kännetecknande 
för dessa krig var att de fördes enligt bestämda regler.30 Behandlingen av civila, krigsfångar, 
skadade, sjukvårdspersonal med mera regleras av regelverk som Haagkonventionen och 
Genèvekonventionen. De regler som finns beskrivna i regelverken följdes inte alltid, men de 
kan ändå sägas ha utgjort ramar för vad som är legitimt respektive illegitimt att göra i krig.  

Det finns olika sätt att söka beskriva vad som skiljer de nya typerna av konflikter från de 
gamla. Ett sätt är att försöka beskriva de olika aktörer som påverkar konflikter idag.  

”Etniska konflikter” är en beskrivning som använts om de konflikter som ägt rum efter kalla 
krigets slut. Under det kalla kriget hade etnicitet oftast inte tagits med som en faktor i studiet 
av konflikter, men detta började förändras under 80- och 90-talen. 31 Termen ”etniska 
konflikter” vill visa på att olika aktörers kulturella identitet kan spela en roll i en konflikt, 
likaså nationalism. Dessa faktorer utgör ingen konfliktorsak i sig, men kan ändå påverka en 
konflikt, och olika ”etniska” grupper har ibland pekats ut som aktörer i en konflikt.32  

En term som kan sägas ha blivit vanligare under 1990-talet för att beskriva dessa konflikter är 
”inomstatliga krig.” Begreppet syftar på att många nya krig inte är mellanstatliga krig utan 
krig som förs mellan olika aktörer inom stater. Ibland är staten själv också en aktör. 33 Termen 
kan vara något missvisande, eftersom konflikter som beskrivits som ”interna” ofta haft också 
externa aktörer, och ibland har också konflikterna spridit sig till andra aktörer i närområdet.34 

En aktör som blivit vanligt förekommande i interna, etniska eller ”nya” konflikter, är vad som 
ibland kallas det internationella samfundet.35 Detta kan representeras av exempelvis 
fredsbevarande styrkor i FN:s, EU:s, NATO:s eller någon annans regi, eller av olika typer av 
organisationer, exempelvis sådana som är knutna till FN-systemet eller olika NGO.36  

Dagens konflikter utkämpas alltså inte alltid av arméer, utan av olika krigsherrar, kriminella 
gäng, paramilitära förband, gerillor, privatarméer med mera.37 En förskjutning kan också 
sägas ha skett från att försöka erövra territorium, till att försöka erövra befolkningar. 38 Denna 
förskjutning innebär att de som strider inte nödvändigtvis skiljs åt av territoriella gränser. Det 
                                                
28 Haldén, Den svåra konsten att reformera, sid 31-32 
29 Lindholm Schulz, Krig i vår tid, sid. 29-30 
30 Ibid, sid. 30 
31 Ibid, sid. 35 
32 Ibid, sid. 35 
33 Ibid, sid. 35 
34 Ibid, sid. 35. 
35 Ibid, sid. 35 
36 Ibid, sid. 35 
37 Ibid, sid. 38 
38 Ibid, sid. 37 
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gör att stridshandlingar inte längre alltid äger rum på ett specifikt slagfält, utan kanske i 
gränslandet mellan olika folkgruppers vistelseorter inom samma land. 39 Denna fokusering på 
olika folkgrupper har inneburit att våld i dagens konflikter i högre grad riktas mot civila, än 
vad som var fallet i de mellanstatliga krigen. 40 Vår tids konflikter har ofta civilbefolkningen 
som ett mål för militära operationer.41 

Det förändrade konfliktmönstret i världen kan också beskrivas genom att titta på hur 
begreppet säkerhet förändrats. Tidigare innebar säkerhet framförallt staters säkerhet, och 
frånvaron av militära hot mot den egna staten. Den alternativa beskrivningen av säkerhet som 
började växa fram efter det kalla krigets slut påpekade att också enskilda individers säkerhet, 
och upplevelse av säkerhet, kan bidra till säkerheten i stort i en stat. 42 

För att möta de nya konflikterna och hoten mot säkerheten i världen började FN:s sätt att 
hantera konflikter förändras. Tidigare kan FN:s fredsbevarande styrkor sägas ha bestått av 
”observatörer” som hade till uppgift att övervaka att exempelvis avtal om vapenvila mellan 
stater följdes.43 Dessa observatörer hade inget mandat att använda våld för att se till att 
avtalen de var satta att övervaka följdes.   

Under 1990-talet började FN istället sända ut personal för att förhindra olika typer av 
inomstatliga konflikter. Dessa fick ibland ett så kallat Kapitel VII-mandat, som innebar att 
FN-styrkorna fick använda militärt våld för att se till att avtal följdes och att brott mot 
internationellt vedertagna principer om exempelvis mänskliga rättigheter inte ägde rum. 44  

Förhållandet att civilbefolkningen drabbades i högre grad i de nya typerna av konflikter ledde 
till att de fredsbevarande FN-styrkorna efterhand kompletterades med olika typer av civila 
organisationer, både inom FN-systemet och utanför det. De organisationer som beskrev sig 
som humanitära, utvecklade efterhand policys som innebär att deras uppgift i ett 
konfliktområde var att lindra civilbefolkningens lidande, oavsett vilken orsaken till lidandet 
var, medan de militära FN-styrkorna skulle se till att stridshandlingar avbröts.45 Denna 
samexistens av civila och militära aktörer i ett område kan alltså sägas ha vuxit fram gradvis.  

Gulfkriget, som varade mellan 1990 och 1992, kan sägas vara ett av de första exemplen på en 
storskalig civil-militär utmaning efter det kalla krigets slut. Dels förekom flyktingströmmar 
från Irak och Kuwait som en följd av den irakiska invasionen av Kuwait, och dels flydde 
många irakier från inbördeskriget i Irak 1991.46 Under det kalla kriget hade FN, som 
internationell aktör, hindrats av spänningarna mellan öst och väst. Doktrinen om kollektiv 
säkerhet, där säkerhet skulle skapas genom att stater skulle bli medlemmar i samma förbund 
och därmed inte föra krig mot varandra, hade varit svår att förverkliga.47 Iraks invasion av 
Kuwait var den första konflikt efter det kalla kriget där FN:s kollektiva säkerhetssystem 

                                                
39 Lindholm Schulz, a.a., sid. 37 
40 Ibid ,sid. 41 
41 Ibid, sid. 42 
42http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____328.aspx (20/4-10)  
43 Rehse, a.a., sid. 11 
44 Ibid, sid. 12 
45 Ibid, sid. 13 
46 Minear, i Foreword, Civil-Military Coordination in Post-Conflict Operations, sid. Xiii. 
47 Nye, Att förstå internationella konflikter, sid. 229 
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aktiverades. 48 Konflikten belyste ett behov av att koordinera civila, framförallt humanitära, 
och militära aktiviteter i de nya typerna av konflikter. 49 

Gulfkriget följdes av krisen i Rwanda 1994. Under krisen fanns dels FN i området, i form av 
UNAMIR, och dels olika nationella och bilaterala militära styrkor. Även olika civila och 
humanitära aktörer förekom.50  Att det internationella samfundet inte kunde stoppa 
folkmordet i Rwanda ledde till diskussioner om hur det kunde förhindrats, och hur det 
internationella samfundet skulle organisera sig för att möta dessa nya konflikter. 
Koordineringen av och samarbetet mellan militära och civila aktörer lyftes fram som viktigt. 
51  

Konflikten i före detta Jugoslavien, som kan ha sägas tagit sin början i och med att Slovenien 
och Kroatien förklarade sig självständiga 199152, utgjorde också en utmaning för det 
internationella samfundet. Konflikten utvecklades under hela det tidiga 90-talet, och FN:s 
fredsbevarande operation UNPROFOR hade ett för svagt mandat för att kunna säkra de 
bosniska städer som FN förklarat vara ”säkra enklaver”. Detta kulminerade i juli 1995, när 
enklaven Srebrenica föll och ca 7000 bosnienmuslimer dödades.53 

UNPROFOR:s svaga mandat ledde till att en annan organisation, nämligen NATO, 
engagerades i konflikten. NATO hade tidigare varit den allians av västliga stater som skulle 
bidra till att upprätthålla maktbalansen mellan öst och väst, men behövde nu nya uppgifter för 
att kunna fortsätta som aktör i det internationella samfundet.54 

NATO:s engagemang i konflikten inleddes med att organisationen bidrog till UNPROFOR 
med close-air-support-förmåga.55 Därefter, i december 1995, deployerades IFOR 
(Implementation Force) till Kosovo. Deployeringen av IFOR innebar NATO:s första så 
kallade ”out of area mission”, det vill säga utnyttjande av NATO-styrkor utanför NATO-
ländernas territorium.56  

IFOR hade till uppgift att övervaka implementeringen av de militära delarna av Dayton-
avtalet, det avtal som skulle säkerställa fred i Bosnien och Hercegovina.57 Efterhand, när den 
militära uppgiften blev mindre akut, kunde civila aktörer påbörja återuppbyggnaden av 
infrastruktur, federation och rättsväsende. IFOR avvecklades och ersattes med SFOR, 
Stabilisation Force. SFOR blev kvar i området ända till 2004, och började successivt engagera 
sig i mer humanitära uppgifter. 58 Erfarenheterna från kriget i Bosnien, med den stora mängd 
aktörer som fanns på plats, utgjorde de första stegen mot utvecklingen av NATO:s CIMIC-
doktrin. 59 

                                                
48 Nye, a.a., sid 232 
49 Minear, i a.a, sid. Xiii. 
50 Ibid, sid. Xiii. 
51 Ibid, sid. Xiii. 
52 Nye, a.a., sid 206 
53 Lindholm Schulz, a.a, sid. 42 
54 Rehse, a.a., sid 25  
55 NATO Handbook sid 144 
56 Rehse, a.a., sid. 25-26 
57 http://www.ne.se/lang/daytonavtalet (21/4-10) 
58 NATO Handbook, sid 145 
59 Rehse, a.a., sid. 27 
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Under krisen i Kosovo 1999 var det NATO som ledde det internationella samfundets insats.60 
Insatsen inleddes med en 78 dagar lång bombkampanj, som i juni följdes av deployeringen av 
Kosovo Force, KFOR.61 KFOR hade som uppgift att, förutom att verka för säkerhet i 
området, också att hjälpa de flyktingar som flydde från Kosovo till Makedonien och 
Albanien.62 NATO:s bidrag till de humanitära organisationernas arbete motiverades med att 
mängden flyktingar var för stor för de humanitära organisationerna att hantera, men en del av 
de humanitära organisationerna som fanns på plats upplevde att NATO gjorde intrång på de 
humanitära organisationernas fält och försvårade deras arbete. 63 Kosovokrisen kan, i likhet 
med konflikten i Bosnien, sägas ha utgjort en insats där de militära och civila, framförallt 
humanitära, uppgifterna och rollerna delvis var sammanblandade. Erfarenheterna från Kosovo 
ledde till ytterligare utveckling av NATO:s CIMIC-doktrin.  

Nästa insats som ägde rum under NATO:s ledning var insatsen i Afghanistan, som fick 
NATO-ledarskap i augusti 2003. Operationen var NATO:s första utanför det transatlantiska 
området. 64 Initialt var insatsen lokaliserad geografiskt till Kabul med omgivningar, men i 
oktober 2003 kom FN:s Resolution 1510, som innebar att ISAF, International Security and 
Assistance Force, fick mandat att verka över hela Afghanistan. Denna utvidgning av mandatet 
sammanföll med ett nytt koncept för att hantera konflikter, nämligen PRT-konceptet. 65 PRT-
konceptet innebär en ytterligare utveckling inom området civil-militär samverkan. Varje PRT, 
Provincial Reconstruction Team, består av både civil och militär personal som är tänkta att 
arbeta tillsammans på ett mer strukturerat sätt än vad som tidigare varit fallet. 66 Varje PRT 
kan dock se olika ut, eftersom NATO har en modell, men varje nation som leder ett eget PRT 
har stor frihet att utforma det efter eget huvud.  

NATO har, i och med bidragen till fredsfrämjande verksamhet i några av vår tids större ”nya 
konflikter”, bidragit mycket till utvecklingen på området civil-militär samverkan. Även FN 
och EU, och andra liknande organisationer, har efterhand utvecklat egna doktriner för civil-
militär samverkan.  

Framväxten av civil-militär samverkan i Sverige 
Idén om civil-militär samverkan började anammas i många länder i samband med Bosnien-
konflikten. Det tog dock längre tid för Sverige att anamma idén, trots att vi deltagit i likartade 
insatser.  

Sverige deltog från 1993 med trupp i konflikten i Bosnien. Insatsen blev en vattendelare för 
svenskt vidkommande, eftersom Bosnien-bataljonen Nordbat 2 var den första svensk-danska 
FN-bataljon som satts in för att skapa fred i ett krigshärjat område. 67 Tidigare hade svenska 
soldater utomlands endast tjänstgjort som ”observatörer”, för att övervaka att redan utarbetade 
fredsavtal efterlevdes. Det stora undantaget utgörs av insatsen i Kongo mellan 1960 och 1964. 
Under den insatsen hamnade många svenskar i regelrätta strider, och 16 personer fick sätta 
livet till. 68 

                                                
60 Minear, i a.a., sid. Xix 
61 NATO Handbook, sid 150 
62 Minear, i a.a., sid. Xix 
63 Ankersen, Civil-Military Cooperation in post-conflict operations, sid. 227 
64 NATO Handbook, sid. 155 
65 Ibid, sid. 156 
66 Ibid, sid 156 
67Försvarsmakten, Utlandsstyrkan i fredens tjänst, sid 73 
68 Ibid, sid. 196 
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När NATO tog över i Bosnien 1995 organiserades det svenska truppbidraget istället under 
namnet SWEBAT, som blev en helsvensk bataljon. SWEBAT var det första svenska förband 
som underställts NATO i ett skarpt läge. 69 Sverige blev kvar i Bosnien till 1995.70 

Ett uttalande från Jan Bergström, som i och med att han fick befälet över den nordisk-polska 
brigad som skapades i Bosnien efter NATO:s övertagande av operationen blev förste svensk 
att vara brigadchef inom NATO, illustrerar hur svenskarna förhöll sig till civil-militär 
samverkan före Bosnien-konflikten: 

”Innan jag åkte var jag en typisk pansarofficer som strävade efter överlägsen eldkraft. Nu vet 
jag att civila och militära krafter måste samarbeta.”71  

År 1999 kommer propositionen ”Förändrad omvärld – omdanat försvar.” Propositionen 
beskriver de senaste årens omvärldsutveckling, med fokus på de förändrade säkerhetspolitiska 
förutsättningarna, det vill säga nya typer av konflikter och fler aktörer i insatsområdena: 

”Erfarenheterna från de senaste årens insatser i konfliktsituationer visar också tydligt på 
behovet av en bättre samordning mellan alla de komponenter som ingår i det internationella 
samfundets stöd till de drabbade områdena. Dessa behov finns på såväl nationell som 
internationell nivå och gäller alla stadier i verksamheten, planering, utbildning genomförande 
och uppföljning.”72 Angående civil-militär samordning skriver man: 
 
”Samarbete mellan civil och militär verksamhet, där CIMIC är en del, bör därför ses som en 
samordning mellan civila och militära aktörer på olika nivåer.”73 
 
Intressant här är att man använder begreppet ”samordning” istället för ”samverkan”, eftersom 
samordning innebär en lägre ambitionsnivå. Vidare skriver man att samordningen framförallt 
skall ske i det aktuella insatsområdet, men att samordningen måste förbättras både före, under 
och efter en insats. 74 
Kort efter att propositionen kom fattades ett riksdagsbeslut om att Sverige skulle bidra med 
trupp i Kosovo. 1999 deployerades den första svenska kontingenten, inom ramen för NATO:s 
fredsfrämjande styrka KFOR (Kosovo Force). Sverige bidrar fortfarande, år 2010, med trupp i 
Kosovo. Insatsen liknar den i Bosnien, med många civila aktörer i insatsområdet. Insatsen i 
Kosovo brukar även från ett svenskt perspektiv betraktas som en insats där de militära och 
civila rollerna varit svåra att skilja åt. Ett citat ur boken Utlandsstyrkan i fredens tjänst belyser 
detta: 

”Svenskarnas uppgift (i Kosovo, min anm.) var att svara för ordning och säkerhet genom att 
synas och visa vem som förde befäl. Men de genomförde också humanitära insatser.”75  

I Försvarsmaktens slutrapport från perspektivplaneringen 2000-01 talar Försvarsmakten om 
att dagens breddade hot- och riskbild motiverar en förändring av Försvarsmaktens förmågor. 
Man skriver också att det blir allt svårare att skilja militära och icke-militära hot från 

                                                
69 Försvarsmakten,Utlandsstyrkan i fredens tjänst, sid. 77 
70 Ibid, sid 180 
71 Ibid, sid, 80 
72 Regeringen, Förändrad omvärld – omdanat försvar, sid 114 
73 Ibid sid 114 
74 Ibid, sid 114 
75Försvarsmakten, Utlandsstyrkan i fredens tjänst, sid 85 
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varandra, och att väpnade angrepp numera kan se mycket olika ut. Försvarsmakten måste vara 
avpassad för att möta denna verklighet.76  

I slutrapporten från Försvarsmaktens perspektivstudie från år 2003 förklaras begreppet 
CIMIC, vad det innebär och hur det används. 77 CIMIC definieras här som: 

”CIMIC är en militär term som avser de resurser, åtgärder och aktiviteter som syftar till att 
etablera och driva effektiv samverkan mellan en internationell militär krishanteringsstyrka 

och decivila aktörerna i styrkans operationsområde.”78 
 

År 2003 genomför FOI en studie av civil-militär samverkan på fältnivå. Studien resulterar i 
rapporten Civil-militär samverkan vid internationella insatser: från koncept till praktiskt 
genomförande. Rapporten är ”både deskriptiv och diskuterande och tar bl.a. upp skillnader 
mellan konceptuell nivå och fältnivå. ”79 Studien genomförs med anledning av det svenska 
truppbidraget i Afghanistan, som då utgörs av en CIMIC-enhet. 80 
Vägen fram till deployeringen av svensk personal i Afghanistan hade skett stegvis.  
Under 2004 fattas ett riksdagsbeslut om att Sverige skall förlänga sin insats i Afghanistan. 
Insatsen hade inletts kring årsskiftet 2001-2002, då Sverige skickade en underrättelseenhet 
som skulle bidra till att stödja säkerheten kring Kabul. I juni 2002 beslutade riksdagen att 
förändra det svenska bidraget så att det istället bestod av en CIMIC-enhet om maximalt 45 
personer. Förlängningen av insatsen motiverades med att CIMIC-funktionen var sådan att den 
till sin natur krävde lång tid i insatsområdet.81  
CIMIC-bidraget avvecklades 2004. Därefter etablerades ISAF och PRT-konceptet, och 
Sverige började bidra med trupp till det brittiska PRT:t i Mazar-e-Sharif. Detta skedde genom  
 ett riksdagsbeslut som innebar att den svenska styrkan kunde utökas till 150 personer.82 2006 
tog Sverige över ledningen för PRT:t från britterna. 83 
 
Samma år, 2006, kommer Försvarsberedningens rapport ”En strategi för Sveriges säkerhet”. 
Rapporten beskriver en syn på säkerhet såsom existerande på både individuell, samhällelig 
och internationell nivå, vilket innebär att vi alla är gemensamt ansvariga för att säkerhet 
upprätthålls.84 Den här synen på säkerhet, som någonting större än frånvaron av militära hot 
mot den egna staten, leder till att fler aktörer än tidigare blir inblandade i säkerhetsarbetet. I 
rapporten skriver man att det är möjligt att motverka väpnade konflikter och terrorism, det vill 
säga traditionella militära sfärer, genom orsaksförebyggande arbete. 85 
Detta luckrar upp definitionen av vad som är militära och vad som är civila uppgifter, och 
förutsätter att det finns ett fungerande civil-militär samarbete.  
Rapporten beskriver civil-militär samverkan som angeläget: 
 
”Det är angeläget att vi förbättrar vår förmåga att bidra till det breda spektrum av 
fredsfrämjande insatser som genomförs internationellt, inte minst multifunktionella 

                                                
76 Försvarsmakten, Slutrapport från perspektivstudien (2000-01), sid 12 
77 Försvarsmakten, Slutrapport från perspektivstudien (2002-03), Underbilaga 1, sid 4 
78 Försvarsmakten, Slutrapport från perspektivstudien (2002-03), Underbilaga 1, sid 4 
79 FOI, Civil-militär samverkan vid internationella insatser: från koncept till praktiskt genomförande, sid 2 
80 Regeringen, Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan, (2003), sid 1 
81Ibid, sid 9 
82 Regeringen, Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (2004), sid 3 
83 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/ (30/4-10) 
84 Försvarsberedningen, En strategi för Sveriges säkerhet, sid 15 
85 Ibid, sid 18 
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insatser där samverkan mellan militära och civila komponenter är centralt.86” 
 
Rapporten följs år 2007 av ytterligare en rapport från Försvarsberedningen, ”Säkerhet i 
samverkan.” 
Denna rapport ger förslag på alternativ för att hantera de nya hoten, den nya synen på säkerhet 
och de konsekvenser detta får för de inblandade aktörerna. Rapporten tar upp samverkan som 
ett möjligt sätt att hantera framtidens hot och risker. 
Rapporten beskriver behovet av en samlad syn på militära och civila insatser, och betonar att 
det är viktigt att de insatser som genomförs har ett gemensamt mål. Angående civil-militärt 
samarbete säger rapporten: 
 
”Ett brett spektrum av freds- och säkerhetsfrämjande insatser där militära och civila 
instrument bidrar och, när så är relevant, integreras vid planering och genomförande av 
internationell krishantering är ett centralt instrument i säkerhetsarbetet.” 87 
 
I slutrapporten från Perspektivstudien samma år, 2007, talar Försvarsmakten om att civil-
militär samverkan utgör en grund för Försvarsmaktens agerande i både nationella och 
internationella insatser. 88 Försvarsmakten följer sedan upp denna synpunkt i slutrapporten 
från Perspektivplaneringen 2009. I denna rapport beskrivs ett antal militärstrategiska trender i 
omvärlden som beräknas få konsekvenser för Försvarsmaktens verksamhet. En av dessa 
trender är ett fortsatt ökat behov av samordning mellan civila och militära resurser: 89 
”En generell tendens i västvärlden är att utmaningar och hot i ökande utsträckning hanteras 
genom samordning av nationella civila och militära resurser. Karaktären på utmaningar och 
hot är ofta sådana att de inte kan hanteras med enbart militära resurser.”90 

Här används alltså återigen begreppet ”samordning” istället för ”samverkan”. 

I perspektivrapporten sägs att militära resurser kan behövas för att stötta civila aktörer i deras 
lösande av uppgift. Sådana uppgifter kan vara bl.a. återbyggande av infrastruktur, skydd av 
transporter, skydd mot allvarlig terrorism och generell stöttning vid svåra kriser. 91 Militära 
resurser kan också användas för att stötta vid indirekta effekter av exempelvis 
klimatförändringar och migration. Rapporten påpekar dock att detta innebär en risk för att 
gränserna mellan vad som är militärt och vad som är civilt suddas ut. 

Samma år, 2009, kommer Försvarsberedningens rapport ”Försvar i användning.” 
Försvarsberedningen skriver i sin rapport att: 

”De militära resurserna krävs inte sällan för att möjliggöra de civila insatserna, men de civila 
insatserna är oftast de viktigaste för att uppnå långsiktig stabilitet.”92 

Försvarsberedningen anser att svenska militära bidrag till internationell krishantering bör 
utgöra en del av ett samlat bidrag inom ramen för integrerade insatser, d.v.s. insatser som 
stödjer konfliktlösning, hjälpinsatser och återbyggnad i det aktuella konfliktområdet, samt att 

                                                
86 Försvarsberedningen, En strategi för Sveriges säkerhet, sid 20 
87 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, sid 9 
88 Försvarsmakten, Slutrapport från Perspektivstudien 2007, sid. 7 
89 Försvarsmakten,  Perspektivplanering, (2009) Bilaga 1, sid 11 
90 Ibid, sid 11 
91 Ibid, sid 139 
92 Försvarsberedningen, Försvar i användning, sid. 33 
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metoderna för att koordinera den här typen av insatser måste utvecklas. 93 
Försvarsberedningen anser också att kopplingen mellan säkerhet och utveckling bör stärkas. 
För att åstadkomma en starkare koppling anser Försvarsberedningen att allt arbete, från 
planering, övning och utbildning, till genomförande och utvärdering, bör bedrivas i en 
gemensam civil-militär process. 94 För att underlätta samverkan anser Försvarsberedningen 
att: 

”Den unika militära förmågan, väpnad strid, ska utgöra huvuduppgiften för militära förband i 
ett insatsområde. Generellt bör man skilja på militära och civila uppgifter.”95 

I rapporten finns ingen motsvarande precisering av vad de civila aktörernas uppgift är, men 
Försvarsberedningen anser att: 

”När tillgång till civila resurser saknas, kan militära förband undantagsvis bidra med 
befintliga resurser.”96 

Försvarsberedningen talar också om att det, inför en insats, är viktigt att målen med insatsen, 
både de civila och de militära, är tydliga. I detta ingår också att sätta upp tydliga ramar inom 
vilka målen skall vara uppnådda. Det är också viktigt att utvärdering, kopplat mot målen, 
genomförs efter avslutad insats. 97 

Försvarsberedningens rapporter från 2007 och 2009 ingick som underlag till regeringens 
proposition 2008/09:140, Ett användbart försvar, som lades fram i mars och beslutades i juni 
2009. Man skriver: 

”Civil-militär samverkan inför och under insatser internationellt bör stärkas.”98 

Regeringen anser att ”svenska freds- och säkerhetsfrämjande insatser […] bör utformas som 
samlade bidrag, med både militära och civila delar i de insatser där det är efterfrågat och 
möjligt”99, eftersom ” säkerhet och utveckling förutsätter en helhetssyn på samverkan mellan 
militära, fredsbyggande och utvecklingsrelaterade medel. ”100 

Regeringen talar om att en effektiv ledning av insatser, samt tydliga stukturer för 
erfarenhetsåterföring, är viktiga komponenter för att lyckas i en insats. 101 För att åstadkomma 
en effektivare ledning och en bättre erfarenhetsåterföring, avser regeringen att ”inrätta en 
samverkansfunktion inom Regeringskansliet med stöd av berörda myndigheter och andra 
aktörer för att stärka den civil-militära samverkan i samband med insatser internationellt.”102 

Sverige sedan 2009 
En intervju med Peter Göthe, chef för sekretariatet för strategi och säkerhetspolitik på 
Försvarsdepartementet, har genomförts för att försöka svara på vad som hänt efter 
propositionen ”Ett användbart försvar”. Propositionen lades hösten 2009, och trädde i kraft 

                                                
93 Försvarsberedningen, Försvar i användning, sid. 34 
94 Ibid, sid. 35 
95 Ibid, sid. 35 
96,Ibid, sid.35 
97 Ibid. 36 
98 Regeringen, Ett användbart försvar, sid. 110 
99 Ibid, sid 110 
100 Ibid, sid. 110 
101 Ibid, sid. 110 
102 Ibid, sid. 110 
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den 1 januari 2010. Arbetet har därefter varit inriktat på att konkretisera målsättningarna som 
uttrycktes i propositionen.103 

Samverkansfunktionen som beskrivs i propositionen har etablerats och utvecklats. 
Samverkansmötena sker i första hand på statssekreterarnivå, mellan justitiedepartementet, 
försvarsdepartementet och utrikesdepartementet. Under dessa möten diskuteras och 
konkretiseras riktlinjerna som fanns i propositionen, på en mer generell nivå. Peter Göthe 
beskriver samverkansfunktionen på statssekreterarnivån som en formalisering av ett tankesätt 
kring att samverkan är viktigt.104 På statssekreterarnivån har det också hållits möten för att 
diskutera operativa frågor, exempelvis Afghanistan.  

Utöver mötena på statssekreterarnivå har det också hållits så kallade lunchmöten, där 
företrädare från bland annat Försvarsmakten, SIDA, Folke Bernadotte-akademin, Försvars-, 
Justitie och Utrikesdepartementet deltagit. Dessa lunchmöten har ägt rum på 
tjänstemannanivå, och Peter Göthe beskriver dessa luncher som ett bra tillfälle att komma runt 
de” ideologiska” låsningar som finns mellan de olika aktörerna. Peter Göthe säger att han tror 
att den här typen av samverkansuppgifter löses bäst av myndigheterna, i direktsamverkan, och 
att det handlar om att skapa möjligheter för myndighetsföreträdarna att mötas. 105 

Peter Göthe beskriver insatsen i Afghanistan som en katalysator i arbetet med att utveckla 
förmågan till civil-militär samverkan, på samma sätt som insatserna på Balkan gjorde under 
90-talet. 106 Han säger att deltagandet i insatsen på Balkan innebar att Sverige för första 
gången storskaligt deltog i en multifunktionell insats utomlands. Han säger också att länder 
som exempelvis Storbritannien, som har ett kolonialt arv och därmed en vana av att ha trupp 
utomlands sedan lång tid tillbaka, tidigare än Sverige anammade idéerna om civil-militär 
samverkan. I takt med att Sverige deltagit i multinationella insatser, har också idéerna 
anammats här.107 Han säger också att det ofta handlar om att ta små steg framåt i utvecklingen 
av förmågan till civil-militär samverkan. Det finns en del ”ideologiska” och praktiska hinder 
att överbrygga, men stegvis, med fler och fler erfarenheter, närmar sig de olika aktörerna 
varandra. 108 

En jämförelse  
Ovanstående exposé av framväxten av idén om civil-militär samverkan internationellt visar, 
jämfört med hur framväxten av idéerna tett sig i Sverige, att Sverige varit senare än andra 
länder i anammandet av idén om civil-militär samverkan i multinationella insatser.  

Den svenska försvarsreformen – en lång process 
Vad är en reform? Eva Haldén gör i sin bok Den svåra konsten att reformera – Från 
invasionsförsvar till insatsförsvar, en distinktion mellan förändringar och reformer. Haldén 
beskriver reformer som ”aktiva och medvetna försök till förändring, dvs. ett medvetet 
handlande med uttalade förändringsambitioner, där dessa formuleras i mer eller mindre 

                                                
103 Intervju med Peter Göthe 10/5-10. 
104 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPSATS   2010-06-14 
Sigrid Nilsson  OP-07-10 
 

20 
 

tydliga mål.”109 Omdaningen av den svenska Försvarsmakten kan beskrivas som en reform, 
snarare än en förändring. 

Reformeringen av den svenska Försvarsmakten, övergången från invasionsförsvar till 
insatsförsvar, som i stort påbörjades 1999, skedde i takt med de flesta andra västländers 
reformeringar av sina försvarsmakter.110 Dessa reformeringar uppkom som en följd av den 
förändrade säkerhetspolitiska situationen i omvärlden, med Sovjetunionens upplösning, och 
konsekvenserna av detta, som den största förändringen. För svenskt vidkommande framstod 
en invasion från Rysslands sida som alltmer osannolik, samtidigt som nya hot i form av t.ex. 
fattigdom och etniska/religiösa konflikter började materialiseras.111 Dessa hot hade förstås 
existerat även tidigare, men de hade hållits ner av stormakternas politiska spel.112 
Förändringen av den övergripande säkerhetspolitiska situationen, parat med det svenska 
deltagandet i bland annat NATO-samarbetet Partnerskap för Fred, PfP, och EU-samarbetet, 
med dessa organisationers vilja att skapa en gemensam europeisk/transatlantisk 
krishanteringsförmåga, motiverade en reformering av en svensk försvarsmakt som på alla sätt 
varit anpassad för att möta hotet om rysk invasion. 113 

Medvetenheten om behovet av en stor förändring av Försvarsmakten växte alltså fram 
gradvis. Dock hade andra stora förändringar skett inom Försvarsmakten även före 1999. 
Dessa förändringar påverkade försvarsreformen i hög grad, och det är därför på sin plats att 
beskriva dem övergripande.  

År 1994 hade en stor omställning genomförts, nämligen omvandlingen av ett antal olika 
myndigheter, ytterst representerat av de tre försvarsgrenarna armén, marinen och flygvapnet, 
till en gemensam försvarsmyndighet, Försvarsmakten. 114 Samtidigt förändrades också 
ansvarsförhållandena. Tidigare hade varje försvarsgrenschef, det vill säga chefen för armén, 
chefen för marinen och chefen för flygvapnet, varit självständiga med mandat att leda sin 
egen organisation/vapengren, både avseende planering av verksamhet, genomförande, samt 
ekonomiska ramar. I den gemensamma Försvarsmakten hamnade all makt hos den 
gemensamma försvarsmaktens chef, nämligen överbefälhavaren. 115Denna förskjutning av 
ansvarsförhållandena ledde också till inrättandet av Högkvarteret, Försvarsmaktens högsta 
ledning som den ser ut idag. 116 

Den här förändringen gjorde Försvarsmakten till ”i organisationsteoretiska termer till något av 
en paradox.117”Den innebar att den gemensamma Försvarsmakten, ur ett 
organisationsteoretiskt perspektiv betraktat, var en väldigt ung organisation, i och med att den 
var nyligen inrättad. Men det innebar också att denna unga organisation hade ett arv från alla 
tidigare svenska försvarsorganisationer att förvalta.118  

År 1996 skulle ett nytt försvarsbeslut fattas, och Försvarsmakten skulle ta fram underlag till 
detta. Det visade sig då att den nya organisationen, med dess nya ledningsstruktur och 

                                                
109 Haldén, a.a., sid 23. 
110 Ibid, sid 30 
111 Ibid, sid 31 
112 Ibid, sid. 31 
113 Ibid. sid 31 
114 Ibid, sid 94 
115 Ibid, 94-95 
116 Ibid, sid. 95 
117 Ibid, sid 94 
118 Ibid, sid 117 
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förändrade ansvarsförhållanden, inte kunde lösa den uppgiften på att tillfredsställande sätt. 
Framförallt visade detta sig på det ekonomiska området. 119 Ett fenomen som kom att 
beskrivas som ”de svarta hålen” kom i dagen. Kortfattat innebar detta att det ekonomiska 
underlag som Försvarsmakten tagit fram, och som regeringen utgått från i sin proposition 
inför försvarsbeslutet, inte stämde, varför det som regeringen föreslagit i sin proposition inte 
kunde genomföras. 120 Det här innebar att Försvarsmakten fick i uppdrag att rannsaka sin 
ekonomiska planering, vilket också skedde under hösten 1997. 121 Man kom då fram till att 
underskottet var ca 10 miljarder kronor.122  

Bildandet av den gemensamma Försvarsmakten, och de ekonomiska problem som vidhäftades 
detta, utgjorde alltså den bakgrund mot vilken försvarsreformen skulle genomföras. Den 
organisation som gick in i den stora försvarsreformen befann sig i många hänseenden i en 
redan svår situation.   

Försvarsreformen, det vill säga övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar, kan sägas 
ha sitt ursprung i det tal som dåvarande ÖB Owe Wiktorin, höll på Folk och Försvars 
Rikskonferens i Sälen 1998. Talet argumenterade för en förändring av Försvarsmakten, en 
förändring som skulle skapa en försvarsmakt som kunde möta en osäker framtid. Det 
behövdes också, enligt Wiktorin, en förändring av Försvarsmakten i relation till det 
försvarsbeslut som då var gällande, och som han menade inte var avpassat för de krav som 
ställdes på Försvarsmakten.123 Wiktorin sade: 

 ”Våren 1999 måste riksdagen ta ställning till en ny inriktning för försvaret.” 124 

Kommande år, 1999, kom också regeringens proposition 1998/99:74, Förändrad omvärld – 
omdanat försvar. Propositionen beskriver ”de senaste årens utveckling i omvärlden och dess 
betydelse för Europas och Sveriges säkerhet”125, och innehåller de första stegen mot en 
förändring av totalförsvaret. 126 
Propositionen följdes året efter, år 2000, av ytterligare en proposition, 1999/2000:30, Det nya 
försvaret. Propositionen beskrevs som ”en uppföljning av det inriktningsbeslut som riksdagen 
fattade våren 1999 och innehåller förslag till genomgripande förändringar av främst det 
militära försvaret.”127 
I propositionen återfinns formuleringen ”Regeringen anser att Sverige behöver ett militärt 
försvar som är betydligt mindre till sin volym än tidigare, men som har hög kvalitet och som 
är allsidigt användbart till en mängd olika typer av insatser.”128 
Propositionen innehåller också ett förslag till riksdagsbeslut, där det preciseras vilka förband 
som i enlighet med minskningen av försvarets volym bör läggas ned. 129 
Den formella delen av reformen, regeringens och riksdagens direktiv, utformades som en 
tidsplan där delbeslut fanns inlagda. Det övergripande försvarsbeslutet skulle sträcka sig över 
tre år och innefatta åren mellan 2002 och 2004. Vägen till Försvarsbeslut 02-04 skulle utgöras 
                                                
119 Haldén, a.a., sid. 98 
120 Ibid, sid. 98 
121 Ibid, sid. 98 
122 Ibid, sid. 101 
123 Ibid, sid 30 
124 Ibid, sid 30 
125 Regeringen, Förändrad omvärld – omdanat försvar, sid. 1 
126 Haldén, a.a., sid 30 
127 Regeringen, Det nya försvaret, sid 1 
128 Regeringen, Det nya försvaret, sid 1 
129 Ibid, sid 5-7 
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av tre riksdagsbeslut. Det första 1999, det andra 2000 och det tredje 2001. 130 
Riksdagsbeslutet år 2000 skulle omfatta en generell inriktning för försvarsbeslutet, medan 
riksdagsbeslutet 2001 skulle utgöra det slutgiltiga ställningstagandet. 131 Mellan varje 
riksdagsbeslut skulle ett omfattande arbete utföras med att ta fram underlag för varje beslut. 
Arbetet med beslutsunderlagen skulle styras av regeringen, men beslutsunderlagen i sig skulle 
tas fram av Försvarsmaktens personal med Överbefälhavaren i spetsen.132 Beslutsunderlagen 
skulle omfatta en mängd områden, bland annat planer för materiel- och personalförsörjningen, 
inklusive värnpliktsutbildningen, nya strukturer för Försvarsmaktens fortsatta utveckling och 
de målbilder som utarbetas för verksamheten, och en översyn av ledningssystemet.133  
 
Försvarsmakten och den politiska nivån hamnade under utarbetandet av beslutsunderlagen i 
en situation där militära hänsyn avseende vilka förband som skulle behållas respektive läggas 
ned ställdes mot exempelvis regionalpolitiska och ekonomiska hänsyn. 134 Efter långa 
förhandlingar på olika nivåer påbörjades dock genomförandet av försvarsreformen i juli, år 
2000. 135 Tiden fram till dess hade präglats av meningsskiljaktigheter. Försvarsmakten hade, i 
september 1999, lämnat ett förslag till regeringen, som framförallt behandlade den nya 
ledningsorganisationen. Det var denna delreform som skulle genomföras först. 136 
Förslaget innehöll bland annat en stor reduktion av det antal staber som fanns, från dåvarande 
tjugosju staber till endast sex, och också en minskning av antalet anställda, med mellan 30- 
och 50 procent. Här föreslogs också inrättandet av OPIL, Operativa Insatsledningen, som 
skulle kunna leda den gemensamma försvarsmakten. OPIL skulle ha fyra underavdelningar, 
dels en operationsledning men också en ledning för varje vapengren, ett så kallat taktiskt 
kommando. 137 Man föreslog också att en ny stödorganisation avseende logistik skulle 
inrättas, och det gamla systemet, med trängregementen, skulle avskaffas. 138 
 
Reformens första år blev ingen succé, framförallt för att Försvarsmakten överskred de 
budgetanslag som tilldelats för reformen. 139 För att åtgärda detta fick 
Ekonomistyrningsverket i uppdrag av regeringen att ”identifiera problem och dess orsaker 
samt utarbeta förslag till åtgärder som bör vidtas på längre sikt för att säkerställa 
myndighetens kontroll över ekonomin.”140 Försvarsmakten, representerad av dåvarande 
överbefälhavaren Johan Hederstedt, klargjorde att målet var att myndigheten skulle vara fri 
från alla skulder år 2002. 141 Detta lyckades man också med, men de ekonomiska problemen 
och åtgärderna som vidtogs för att komma tillrätta med dem försenade försvarsreformen 
ytterligare.142  Något som också genomgående präglade reformens första tre år, var de många 
konflikter som uppstod efterhand. Den största orsaken till att dessa konflikter blev så pass 
omfattande, var bristen på tid och information. Processen gick så fort att de som skulle 

                                                
130 Haldén, a.a., sid 129. 
131 Ibid, 129. 
132 Ibid, sid 135 
133 Ibid, sid 130. 
134 Ibid, sid 151-152. 
135 Ibid, sid 166. 
136 Ibid, sid. 156-157 
137 Ibid, sid. 157.  
138 Ibid, sid. 158.  
139 Ibid, sid 1190-191 
140 ESV, Delredovisning av förstudie om Försvarsmaktens ekonomi m.m., 2001. 05. 11, sid 1, i Haldén, a.a,  sid 
192 
141 Haldén, a.a., sid 194. 
142 Ibid, sid 196 
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genomföra den, och de som drabbades av olika nedläggningar och/eller förflyttningar, inte 
fick information och därför inte förstod vad som pågick. 143  
 
Den första delen av reformen genomfördes inom ramen för Försvarsbeslut 02-04.  Efter år 
2004 skulle alltså ett nytt försvarsbeslut fattas. År 2003 hade en utvärdering genomförts, som 
skulle redovisa resultaten av reformens första år. Utvärderingen visade att allt inte riktigt gått 
som det var tänkt. 144 Utredaren som genomförde utvärderingen fann att det fanns stora 
skillnader mellan ”mål och verklighet”,145 och att dessa skillnader hade berott på att 
”förändringsarbetet har varit så omfattande och komplext.”146 Utredaren kom också fram till 
att de problem som uppenbarat sig under reformeringens gång inte hade hanterats där och då, 
utan lagts i malpåse inför det försvarsbeslut som skulle fattas år 2004. 147 
 
I januari 2004 hade Håkan Syrén tillträtt som ÖB. Därför var det han som fick det yttersta 
ansvaret för att driva reformen vidare. 148 Syrén tog fasta på något som tidigare utgjort ett 
problem, nämligen att förklara för de anställda varför reformen genomfördes. Han gjorde 
detta genom att publicera två skrifter, nämligen Vägen framåt – en liten bok om en stor 
förändring, som kom år 2004, och därefter Här och nu – en liten bok om den fortsatta vägen 
framåt, som kom ut år 2006. 149 Skrifterna baserades på slutsatser som dragits utifrån 
erfarenheterna av reformens första år, och de reaktioner som kommit från de olika förbanden.  
Det gjordes också satsningar för att ena den splittrade organisationen och fortsätta skapa den 
gemensamma Försvarsmakten. Ett exempel på detta var den emfas som lades på att 
marknadsföra den gemensamma värdegrunden.150  
För att verkligen fokusera på reformarbetet, och hur viktigt det ansågs vara, etablerades en 
enhet som kallades Transformationskontoret. Dess uppgift skulle vara att driva de nya inslag i 
reformarbetet som hela tiden tillkom. 151 
Alla dessa åtgärder bidrog till att öka förståelsen och viljan hos de försvarsanställda att 
faktiskt genomföra reformen, vilket ökade reformeringstakten något.152 
 
Även efter 2006 tillkom förändringar. Exempelvis inrättades Försvarshögskolan som 
högskola den 1 januari 2008,153 vilket innebar att officersutbildningen förändrades från att ha 
varit en utbildning inom Försvarsmakten, till att bli två olika utbildningar. Dels den treåriga 
officersutbildningen, som från och med 1 januari 2008 skulle ge högskolepoäng, och dels den 
kortare specialistofficersutbildningen som blev kvar i Försvarsmaktens regi.  
  
Försvarsreformen i sig kan ”beskrivas som en förändring från en specifik typ av försvar – 
invasionsförsvar – till en annan – insatsförsvar.”154  
Omställningen för Försvarsmakten var stor, framförallt av två skäl. 

                                                
143 Haldén, a.a., sid. 159. 
144 Ibid, sid. 240. 
145 2003/04: URD1, sid 8, i Haldén, a.a., sid. 242. 
146 Ibid. 
147 Haldén, a.a., sid. 241 
148 Ibid, sid 240. 
149 Ibid, sid. 243. 
150 Ibid, sid. 245. 
151 Ibid, sid. 246. 
152 Ibid, sid. 246. 
153 Regeringen, Om högskoleutbildning av officerare m.m., sid 1 
154 Halden, a.a., sid 43. 
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Dels är insatsförsvaret som koncept på många sätt en motsats till invasionsförsvaret. 
Invasionsförsvaret byggde exempelvis på stora personalvolymer, med den största delen av 
personalen hemförlovad. Likaså fanns den största delen av materielen i förråd. 155 
Insatsförsvaret innebar däremot en betydligt mindre personalvolym, men den personal som 
tränades skulle också stå i beredskap eller vara insatt. Materielen skulle användas och 
kompetensen för att göra detta måste upprätthållas. 156 Syftet med det stora invasionsförsvaret 
var att det skulle vara så slagkraftigt att det kunde avskräcka en eventuell angripare. 
Invasionsförsvaret var egentligen inte tänkt att användas.157 Insatsförsvaret skulle däremot ha 
som huvuduppgift att användas, och då framförallt i internationella insatser.158 Denna 
omställning innebar en förändring i soldaternas och officerarnas vardag. 
 
Det andra skälet till att omställningen var så omfattande var att hotbilden förändrades. 159 
Tidigare hade hotet varit förutsägbart och utgjorts av Sovjetunionen och senare Ryssland. 
Detta hot var konkret och lätt att förstå, medan de nya hoten dels var fler, men också mer 
oklara. 160 Hotet från Ryssland hade under lång tid utgjort fokus för större delen av 
verksamheten inom Försvarsmakten, och påverkat inte bara utbildning och träning av 
soldater, utan också självbilden hos officerare och soldater och deras förhållningssätt till sina 
uppgifter. 161  
 
Något som ytterligare försvårade reformen var att den ständigt förändrades till sitt innehåll, 
under pågående reformering. Försvarsmakten skulle samtidigt som ett gammalt koncept 
avvecklades, och förband lades ned, utveckla helt nya förmågor och förbandstyper som skulle 
kunna lösa de förändrade uppgifter som insatsförsvaret var tänkt att lösa. Det här innebar 
exempelvis att personalförsörjningssystemet måste förändras, eftersom pliktpersonal inte 
kunde sändas ut i internationell tjänst med plikten som motiv. 162 De stadigt minskande 
värnpliktskullarna utgjorde också ett problem. Tidigare hade huvuddelen av den manliga 
befolkningen genomfört värnplikt, och Försvarsmaktens folkförankring var därmed säkrad. 
Det här innebar att Försvarsmakten för att kunna bemanna de internationella insatserna 
behövde bli mer aktiv i sin rekrytering av personal. 163 År 2003, mitt under pågående 
reformarbete, beslutade riksdagen också att utlandstjänstgöring skulle vara obligatorisk för 
alla officerare som anställdes. 164  

De nya uppgifterna för insatsförsvaret krävde också en omställning av materielförsörjningen. 
Det svenska systemet för materielförsörjning av invasionsförsvaret hade betraktats som en del 
av neutralitetspolitiken, där själva vapentillverkningen bidrog till att stärka 
invasionsförsvarets avskräckande förmåga.165 Dessutom hade det varit viktigt att Sverige 
kunde styra sin materieltillverkning så att den passade specifikt svenska förhållanden.166 
Insatsförsvaret, med dess fokus på internationell verksamhet, strävade snarare efter 

                                                
155 Halden, a.a., sid 45. 
156 Ibid, sid 45. 
157 Ibid, sid 46. 
158 Ibid, sid 46. 
159 Ibid, sid 43. 
160 Ibid, sid 35. 
161 Ibid, sid 35. 
162 Ibid, sid 49. 
163 Ibid, sid 204 
164 Ibid, sid 49. 
165 Ibid, sid 54. 
166 Ibid, sid 54. 
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interoperabilitet, det vill säga en förmåga att kunna fungera tillsammans med andra 
försvarsmakter i multifunktionella insatser utomlands. 167 
 
Den här typen av delreformer, som förändringen av personalförsörjningssystemet och 
materielförsörjningen utgör exempel på, bidrog till att göra reformen som helhet ytterligare 
mer komplex. Något som ytterligare bidragit till den långa reformprocessen är att 
reformeringen i sig byggt på att politiska beslut fattats stegvis, med tid mellan dem för 
Försvarsmakten att implementera konsekvenserna av besluten steg för steg. 
 
Reformeringen av den svenska Försvarsmakten skulle i den initiala målbilden vara 
färdigställd år 2010. 168 Vägen dit skulle innebära dels en avveckling av den gamla 
organisationen, med förbandsnedläggningar och attitydförändringar hos personalen inför sina 
egna uppgifter, och dels parallell utveckling av en ny Försvarsmakt, ett försvar som kom att 
kallas insatsförsvaret.  
 
Reformeringen har, sedan den påbörjades, varit en i det närmaste kontinuerlig process som 
sysselsatt både den politiska nivån och Försvarsmakten själv fram till dags dato.  

Analys 
Det hypotetiska antagande som formulerades i inledningen var: 

Den svenska Försvarsmakten, och den politiska nivån, har under den tid som idén om civil-
militär samverkan utvecklats internationellt, befunnit sig i en så omfattande reformcykel att 
organisationen inte haft möjlighet att anamma idén om civil-militär samverkan i 
multinationella insatser. 

Eva Haldén gör i sin bok en analys av försvarsreformens svårighetsgrad utifrån kategorierna 
innehåll, initiativ, ursprung och faktiska omständigheter.169 Haldén gör också en indelning i 
tre svårighetsgrader, där den högsta svårighetsgraden beskrivs som reformer som syftar till att 
förändra ”den uppsättning idéer och föreställningar som berör överordnade mål och 
handlingsramar för en bestämd verksamhet.170”  I analysen av försvarsreformen kommer 
Haldén fram till att den ”i termer av innehåll, initiativ, och ursprung kan placeras i den högsta 
svårighetsgraden, samtidigt som de faktiskt omständigheterna för själva reformarbetet kan 
betraktas som starkt försvårande.”171 

Försvarsreformen var alltså inte bara komplex i och med att organisationen som skulle 
reformeras var så stor, och reformen så mångfacetterad, utan också i termer av målsättning. 

Hur såg verkligheten ut i Sverige under tiden som idéerna om civil-militär samverkan började 
utvecklas internationellt? 

Den första stora förändringen av Försvarsmakten inleddes som sagt 1994, med bildandet av 
den gemensamma Försvarsmakten. Samtidigt pågick Bosnienkriget för fullt, och Sverige 

                                                
167 Halden, a.a., sid 55. 
168 Ibid, sid 196. 
169 Ibid., sid 219 
170 Ibid, sid 219. 
171 Ibid, sid 223 
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bidrog sedan 1993 med grupp i Bosnien. 172 Besluten om deployering av trupp och 
utredningarna om bildandet av den gemensamma försvarsmakten hade alltså genomförts 
ungefär samtidigt.  

Bildandet av den gemensanna Försvarsmakten gick, som vi har sett, inte så smidigt till som 
man hade hoppats. De ekonomiska bekymren försvårade för den nybildade organisationen, 
och man blev involverad i olika utredningar för att försöka hitta förklaringar till ”de svarta 
hålen.” Denna process pågick i princip oavbrutet fram tills att den nya försvarsreformen 
sjösattes år 1999.  

1998 var året för upptakten till det som skulle utmynna i Kosovokrisen år 1999. Sverige 
bidrog med trupp även då, och beslut om detta truppbidrag fattades, som vi har sett, kort efter 
att propositionen Förändrat omvärld, omdanat försvar, som startade själva 
försvarsreformsprocessen, kommit. Kosovokrisen har tidigare beskrivits som en insats där de 
militära och civila rollerna var sammanblandade, vilket internationellt ledde till utveckling av 
doktrinerna för civil-militär samverkan och en tydligare definition av olika aktörers roller.  

Försvarsmakten var år 1999 sysselsatt med att ta fram underlag för de olika delbesluten i 
reformen, för att reformen skulle kunna påbörjas år 2000. Detta arbete skedde alltså parallellt 
med Kosovo-insatsen, som pågår än idag.  

Försvarsreformen skulle genomföras framförallt under tiden fram till Försvarsbeslut 02-04 
samt under försvarsbeslutets giltighetsperiod, år 2002 till 2004. Det var under denna tid, från 
Bosnienkriget till och med den tidpunkt då Kosovo-insatsen befann sig i ett läge då man 
kunde börja utvärdera den, som doktrinerna och synsätten kring civil-militär samverkan 
framförallt utvecklades internationellt. Detta innebär att försvarsreformens mest intensiva 
period sammanfaller med den tidpunkt då det internationella samfundet erbjuder de största 
möjligheterna att ”haka på”, och vara med vid anammandet och utvecklingen av idéerna om 
civil-militär samverkan. I och med att Sverige inte deltar under denna idéutvecklings initiala 
fas, blir det också svårare att hänga med i den fortsatta utvecklingen, eftersom Sverige då 
saknar erfarenheter att referera till och utvecklas ifrån inom området civil-militär samverkan.   

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter, och bara dess storlek innebär att 
implementeringen av reformer, oavsett omfattning, blir ett tidskrävande arbete. Den 
reformering av Försvarsmakten som inleddes med Owe Wiktorins tal i Sälen 1998, var i sig 
också en mycket stor reform, som kan sägas utgöra ”en provkarta på nästan alla former av 
problem och svårigheter som vi lägger i begreppet reform173.” Detta talar för att teorin om att 
organisationer som genomgår stora reformer inte är mottagliga för ytterligare reformer under 
processen skulle kunna vara applicerbar på Försvarsmakten under den aktuella perioden. Det 
skulle alltså innebära att Försvarsmakten, under tiden den befinner sig under arbetet med den 
aktuella reformen från invasions- till insatsförsvar, inte har möjlighet att genomföra 
ytterligare reformer under denna tid. Detsamma skulle då gälla den politiska nivån, det vill 
säga regeringen och riksdagen, som kan sägas vara mycket upptagna på det försvarspolitiska 
området, och inte vara mottagliga för ytterligare nya idéer.  

En analys av försvarsreformen utifrån den modell för en reformcykel som jag beskrev i 
inledningen, visar också på försvarsreformens komplexitet. Här är det inte fråga om en rak 
väg genom reformcykeln. Reformen i sig, och dess innehåll, förändras under reformerandes 
                                                
172 Utlandsstyrkan i fredens tjänst, sid 73 
173 Haldén, a.a., sid 59. 
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gång allt eftersom nya beslut fattas, om nya delar som också skall implementeras i 
reformarbetet. Det här gör att reformen får en krokig väg att gå, eftersom slutmålet hela tiden 
förändras i och med de nya delbeslut som fattas. Det påverkar också implementeringen av 
besluten, som inte hinner slutföras förrän ett nytt beslut förändrar vad som skall 
implementeras. Till detta kommer också de ekonomiska bakslagen, som i sig kräver 
förändringar av delreformer, och kanske ytterligare nya delreformer. De ekonomiska 
problemen leder också till att hela reformarbetet i sig försenas, eftersom de måste avstanna 
under tiden utredningarna om den ekonomiska situationen genomförs.  

Slutsats 
Analysen av mitt insamlade material leder mig till slutsatsen att den försvarsreform som 
regeringen, riksdagen och Försvarsmakten genomfört under det senaste decenniet kan, enligt 
Nils Brunssons teori om reformcykler och anammandet av nya idéer under pågående reform, 
ha utgjort en så omfattande organisatorisk förändring att organisationen i fråga, det vill säga 
Försvarsmakten och den politiska nivån, inte haft möjlighet att anamma idén om civil-militär 
samverkan i multinationella insatser.  

Avslutande diskussion 
Svampmodellen beskriver en syn på hur organisationer som befinner sig i en reformcykel 
reagerar på ytterligare reformer. Modellen erbjuder en möjlig förklaring till att en organisation 
som befinner sig mitt i en stor reform kan ha svårt att ta till sig ytterligare idéer, eftersom den 
pågående reformen tar så pass mycket kraft att det inte finns utrymme för nyheter. Modellen 
säger också att en organisation som befinner sig i slutfasen av en reform kan vara mogen för 
att implementera en ny reform även innan den gamla är helt avslutad.  

När försvarsreformen utarbetades var tanken, som tidigare sagts, att den skulle vara 
genomförd fullt ut år 2010. Detta skulle, enligt Svampmodellen, innebära att Försvarsmakten 
och den politiska nivån omkring 2010, eller strax före, åter skulle vara mottagliga för nya 
idéer på det försvarspolitiska området.  

Om vi tittar på området civil-militär samverkan, och dess utveckling i Sverige, så tycks den ha 
fått ett uppsving under 2009 i och med propositionen Ett användbart försvar. Detta skulle 
kunna innebära att den föregående försvarsreformen då befann sig i ett läge där dess aktörer 
var mottagliga för nya idéer, och att idén om civil-militär samverkan just då var så pass viktig 
och aktuell att det var den som fick utrymme.  Det har, som min beskrivning av 
försvarsreformen visat, funnits få luckor där nya idéer skulle kunnat komma in mitt under 
reformprocessen, eftersom den varit i det närmaste kontinuerlig.  

Idén om civil-militär samverkan, och vikten av en fungerande sådan i multinationella insatser, 
utgör i sig en förändring av de militära uppgifterna. Om de militära organisationerna bara är 
ett av många verktyg för att hantera kriser som uppstår i världen, måste de militära 
organisationerna förhålla sig till detta. Det innebär en förändring av de militära 
organisationernas självbild. Som Haldén beskriver i sin bok Den svåra konsten att reformera, 
och som jag tidigare tagit upp, så utgör förändringar av organisationers och dess medarbetares 
synsätt den allra svåraste typen av reformer. Ett sådant synsätt talar ytterligare för att den 
omfattande försvarsreformen skulle utgöra ett hinder för anammandet om idén om civil-
militär samverkan i multinationella insatser, eftersom anammandet då inte bara skulle bli 
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införandet av en ny idé, utan också kräva en förändring av organisationen Försvarsmakten och 
dess anställdas självbild.  
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