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Jakten på den fullständiga strategin 
- Ett analytiskt ramverk för vad som bör vara utmärkande för en fullständig strategi vid internationella insatser. 

Sammanfattning: 

Historien visar att en avsaknad av en ledande idé kan få förödande konsekvenser. Det är svårt att 

jämföra dagens Sverige med de krigförande nationerna under andra världskriget, samt de 

förödande effekterna som en avsaknad av en strategi medförde räknat i förstörelse, död och 

lidande. Detta väcker frågan om Sverige har en utvecklad strategi för sitt internationella 

engagemang i allmänhet, och vid internationella insatser där det militära maktmedlet används i 

synnerhet. 

 

För Försvarsmakten kan det finnas ett mervärde med en övergripande strategi, en så kallad 

fullständig strategi. Denna strategi skapas av regering och riksdag, och syftar till att koordinera 

statens resurser inom flera politikområden med målsättningen att nå ett bättre samordnat resultat.  

 

Syftet med uppsatsen är att ta fram ett analytiskt ramverk med indikatorer som kan nyttjas till att 

identifiera vad som bör vara utmärkande för en fullständig strategi i samband med Sveriges 

internationella insatser. 

 

Uppsatsens resultat visar att indikatorer för att kunna identifiera vad som är utmärkande för en 

fullständig strategi är samordning/samverkan, ledning/styrning, målformulering, resurs och 

synergi, givet uppsatsens avgränsningar till det så kallade övergripande strategiska sammanhanget. 

Resultatet visar även att Sverige har en fullständig strategi med insatsen i Afghanistan.  
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1. Inledning 

1.1     Bakgrund och frågeställning 
På följande dramatiska sätt uttrycker den franske militärteoretikern André Beaufre 

konsekvenserna av att Frankrike saknade strategi under inledningsskedet av andra 

världskriget: 

 
Genom att en ledande idé [strategi] saknats har vi drivits med växlande vindar och blivit 

utsatta för angrepp från dynamiska ideologier som gått i kamp mot oss. ⦋---⦌ 
Frankrike bröt samman och drog med sig hela Europa. Återhämtningen ⦋…⦌ var ett verk av 

anglosaxarna tack vare att de hade en filosofi och en strategi.
1
 

 

Han kontrasterar även Frankrikes avsaknad av strategi med de anglosaxiska
2
 staternas 

strategi, och på så vis belyses att en utvecklad strategi är en förutsättning för framgång. 

Beaufre väljer i sitt inledande kapitel i boken Modern strategi för fred och krig, att utgå ifrån 

ett historiskt exempel taget från Frankrike, men påpekar även att exemplet kunde ha hämtats 

från många andra nationer.
3
  

 

Det är svårt att jämföra Sverige med Frankrike under andra världskriget. Det är måhända ännu 

svårare att jämföra dagens Sverige med de krigförande nationerna under andra världskriget 

samt de förödande effekterna som en avsaknad av en strategi medförde räknat i förstörelse, 

död och lidande. Beaufres teorier om vikten av att nationer utarbetar strategier för sina 

handlingar, såväl i krig som i fred, är dock inte tids- eller händelsestyrda. Detta väcker frågan 

om Sverige har en utvecklad strategi för sitt internationella engagemang i allmänhet, och vid 

internationella insatser då Sverige nyttjar det militära maktmedlet i synnerhet.  

 

Med hänsyn till dagens, för Försvarsmaktens del, något fragmenterade
4
 engagemang i 

internationella insatser finns det ett intresse och ett mervärde av att förtydliga eller skapa en 

övergripande strategi, en så kallad fullständig strategi. Denna strategi skapas av 

uppdragsgivaren, det vill säga regering och riksdag, och syftar till att samordna statens 

resurser inom flera politikområden med målsättningen att nå ett bättre resultat.  

 

Problematiken är känd för både Försvarsmakten och för den politiska nivån. 

Försvarspolitikerna Cecilia Wigström och Allan Widman uttrycker problematiken på följande 

sätt i ett särskilt yttrande kopplat till ett betänkande gällande en proposition om svenskt 

deltagande i Förenta nationernas insats i Liberia 2004: 

 
Avsaknaden av en övergripande strategi blir med varje ny insats alltmer påtaglig. Långt 

innan det konkreta erbjudandet om deltagande framförs måste Sverige ha kriterier för olika 

tänkta handlingsalternativ. Vilka förband skall skickas vart, och i vilken omfattning? Om 

flera insatser blir aktuella under en begränsad tidsperiod tvingas vi kanske prioritera. Vilka 

kriterier bör i sådant fall användas vid en sådan prioritering?
5
  

                                                 
1
 Beaufre, André, Modern strategi för fred och krig, Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2007, s.14. 

2
 Tolkas av författaren till främst USA och Storbritannien. Anglosaxisk. http://www.ne.se/lang/anglosaxisk, 

Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-05. 
3
 Beaufre, André, Modern strategi för fred och krig, Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2007, s.14. 

4
 Med fragmenterat engagemang menas i detta sammanhang Försvarsmaktens ökade engagemang på flertalet 

geografiskt spridda platser med förhållandevis små enheter. Exempelvis Mali, Somalia, Pakistan, Kosovo och 

Afghanistan. 
5
 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, Betänkande Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i 

Liberia (2003/04:UFöU1), Sveriges riksdag, Stockholm, 2004, s.12. 
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Detta är inte på något sätt en ny diskussionspunkt eller nypåfunnen probleminventering. Lars 

Wedin skriver i sin bok Från politiskt projekt till militär handling att det är svårt att hitta 

någon klart uttalad svensk strategi under Kongokrisen i början av 1960-talet.
6
 

 

Försvarsmakten strävar efter att delta i insatser med större personalvolym och med mindre 

antal förband. Detta är fördelaktigt för Försvarsmakten eftersom fler soldater får möjligheten 

att tjänstöra internationellt, vilket anses bidra till bibehållen kompetens och en utveckling av 

Försvarsmaktens förmågor. Möjligheten att få tjänstgöra i internationell tjänst är även 

rekryteringsfrämjande. Försvarsmakten har anmält att det finns möjlighet att delta i nya 

insatser med förband upp till kompanistorlek fram till andra halvan av 2015, och därefter upp 

till bataljonsstorlek.
7
 

 

Från början av 2000-talet fram till i dag har Försvarsmakten istället deltagit i allt fler mindre 

insatser med i huvudsak officerare. Detta har inte i någon större utsträckning bidragit till 

Försvarsmaktens förmågeutveckling eller ökat rekryteringskraften då det nästan uteslutande 

handlar om små insatser utan förband.
8
 

 

Försvarsdepartementet och Försvarsmakten har en samsyn i denna anomali. Problemet ligger 

oftast i att det föreligger en differens mellan Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet 

i hur det militära maktmedlet skall nyttjas för att uppnå bäst effekt för Sverige. Detta tar Karin 

Bogland och Maria Asplund upp vid ett flertal tillfällen i sin FOI
9
-rapport Svenska 

beslutsprocesser inför sändandet av militärt bidrag till internationella insatser: En 

probleminventering: 
 

FÖ ⦋Försvarsdepartementet⦌ och FM ⦋Försvarsmakten⦌ förordar i regel ett mindre antal 

insatser med större förband. I dagens läge är det snarare ett större antal bidrag med större 

geografisk spridning, vilket UD i många fall förespråkar. Några intervjuade, både från FÖ 

och FM, menar att dessa mindre bidrag har dels en relativ högre kostnad, (resonemanget rör 

sig kring det att även små bidrag på enstaka personer eller små grupper, måste ha tillgång 

till en viss grundorganisation i form av läkare, transporter etc.) dels en mindre 

erfarenhetsmässig nytta för FM än de större bidragen.
10

 

 

Denna situation kan upplevas som frustrerande och i viss mån osammanhängande då 

Försvarsmakten tvingas att upprätthålla bl.a. logistiskkedjor och underrättelseförmågor på 

många ställen samtidigt.  

 

En avsaknad av en fullständig strategi kan göra att resurser inte nyttjas optimalt, den totala 

nyttoeffekten av insatsen försämras. Det kan även innebära att Försvarsmakten inte tydligt ser 

sin roll i en helhet och, på grund av bristfälliga styrningar och syften, föreslår 

förbandssammansättningar som inte gynnar insatsen ur ett multifunktionellt perspektiv. 

 

                                                 
6
 Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling, 1 uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, s.120. 

7 
Försvarsmaktens svar på FÖ remiss rörande möjliga framtida svenska bidrag till FN-ledda insatser (H/S 

01 800:82304), Försvarsmakten, Stockholm, 2012. 
8
 Bogland, Karin & Asplund, Maria, FOI-R--1682--SE, Svenska beslutsprocesser inför sändandet av militära 

bidrag till internationella insatser, FOI, Stockholm, 2005,  s.28.  
9
 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 

10
 Bogland, Karin & Asplund, Maria, FOI-R--1682--SE, Svenska beslutsprocesser inför sändandet av militära 

bidrag till internationella insatser, FOI, Stockholm, 2005,  s.28.   
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En uttalad och förankrad fullständig strategi som har tydlig målformulering motiverar och 

klargör syftet med Försvarsmaktens insatser kan, om den finns, tydliggöra Försvarsmaktens 

roll i den nationella kontexten.  

 

Följande huvudfråga är formulerad: 

 

Vad bör vara
 
utmärkande för en fullständig strategi vid nyttjandet av det militära 

maktmedlet vid svenska internationella insatser? 

 

Följande delfrågor har identifierats för att kunna svara på uppsatsens huvudfråga: 

1.  Vilka är indikatorerna som avgör om Sverige har en fullständig strategi? 

2. Har Sverige, utifrån det framtagna analytiska ramverket, en fullständig strategi för 

insatsen i Afghanistan? 

1.2     Syfte och mål 
Syftet med uppsatsen är att ta fram ett analytiskt ramverk med indikatorer som kan nyttjas för 

att identifiera vad som bör vara utmärkande
11

 för en fullständig strategi för Sveriges 

internationella insatser. Delfråga ett syftar till att besvara huvudfrågan, samt delfråga två 

syftar till att pröva indikatorerna på en befintlig insats och på så vis tillämpa det analytiska 

ramverket. 

 

Målsättningen är att ramverket skall kunna användas vid exempelvis skedesvisa utvärderingar 

för pågående insatser. På så vis kan uppsatsen med hjälp av ramverket identifiera nya skeden 

och eventuellt nya tyngdpunkter under en pågående insats.  

 

1.3     Tidigare forskning och litteraturdiskussion 

1.3.1   Tidigare forskning 
Forskningen kring ämnet strategi är ansenlig. Teoretikerna är många och välciterade. Som 

exempel kan nämnas André Beaufre, Carl von Clausewitz, Julian S. Corbett, Hervé Coutau-

Bégarie, Colin S. Gray, Antoine Henri Jomini och Basil H. Liddell Hart. 

 

Forskningen kring ”grand strategy” (fullständig strategi) är inte lika massiv men dock 

omfattande och betydelsefull. Härvid framstår Liddell Hart, uttryckets grundare, tillsammans 

med den franske militärteoretikern Lucien Poirier samt Beaufre, som några av de mest 

framstående moderna teoretikerna
12

. 

 

I Sverige framträder Lars Wedin, Jan Ångström och Nils Andrén bland de mest betydande i 

denna disciplin. Det är inte självklart hur en avgränsning bör ske gällande teorier och 

teoretiker som har forskat kring begreppet fullständig strategi. Skälet är att det i Sverige inte 

är tydligt vad begreppet fullständig strategi betyder. Wedin menar att Sverige i allmänhet inte 

förhåller sig till strategi på det övergripande, politiska planet (fullständig strategi), i varje fall 

inte i fredstid, utan snarare till säkerhetspolitik
13

.
  

 

                                                 
11

 Det som styrker befintligheten av fullständig strategi.  
12

 Se vidare i exempelvis verken Strategy av Liddell Hart, Stratégie Théorique II av Lucien Poirier samt Modern 

Strategi av André Beaufre. 
13

 Wedin, Lars, Reflektioner över ämnet strategi, Försvarshögskolan., Stockholm, 2002, s.65. 
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Ansatsen att skapa ett analytiskt ramverk för att utforska strategi är inte unikt. Göran 

Grönberg, Miriam Persson och Stefan Ring har författat boken Handbok konfliktanalys. Syftet 

med deras analysmodell, är att i ett tidigt skede kunna identifiera de olika typer av strategiska 

ansatser, som behövs för att uppnå ett bra och välkoordinerat resultat vid en eventuell insats. 

Handboken omfattar den inledande analysen av en strategisk planering och har som ansats att 

med hjälp av en bredare förståelse för konfliktens natur kunna identifiera de verktyg som kan 

få en bestående effekt på exempelvis uppbyggnad av det civila samhällets olika funktioner. 

Detta för att skapa en framgångsrik konflikthantering med kombinationen av det militära 

maktmedlet och civila insatser.
14

 

 

Deras analytiska modell skiljer sig gentemot det analytiska ramverk som denna uppsats avser 

att ta fram, då den inte har någon ansats till att identifiera eller undersöka vad som är 

utmärkande för en fullständig strategi. I ett kronologiskt perspektiv föreligger deras 

analysmodell det analytiska ramverk som tas fram i uppsatsen. Det är främst syftet med 

respektive modell som skiljer dem åt. 
 

Ett flertal uppsatser
15 

har författats med syftet att beskriva eller jämföra motiv eller relationen 

mellan mål och metod för Sveriges deltagande i internationella insatser. Dessa tar bl.a. sina 

utgångspunkter i propositioner och försöker identifiera eller klassificera olika fenomen i 

förhållande till exempelvis Europeisk säkerhetsstrategi (ESS), policykoherens och 

utrikespolitiska mål.  

 

Det som skiljer dessa uppsatser ifrån denna är ansatsen att identifiera det som bör vara 

utmärkande för en fullständig strategi. 

1.3.2   Litteraturdiskussion och källkritik 
Uppsatsen tar huvuddelen av sin teoretiska utgångspunkt i Wedins forskning och 

publikationer av Från politiskt projekt till militär handling och Reflektioner över ämnet 

strategi, Beaufres Modern strategi för krig och fred samt Nils Andréns forskning och hans 

bok Säkerhetspolitik, analyser och tillämpningar.  

För att ytterligare finna teoretisk grund kommer FOI:s rapporter Svenska beslutsprocesser 

inför sändandet av militärt bidrag till internationella insatser och FOI:s Memo 1044, 

Räddningstjänst i EU:s säkerhets och försvarspolitik nyttjas. 

 

  

                                                 
14

 Grönberg, Göran, Ring, Stefan & Persson, Miriam, Handbok konfliktanalys, Försvarshögskolan, Stockholm, 

2010, ss.7-9. 
15

 För att nämna några med en liknande ansats som denna uppsats kan Patrik Aronssons uppsats EU:s och 

Sveriges säkerhetsstrategier – Studier av EU-ledda svenska insatser i Afrika 2006-2009 från 2009 samt Jonatan 

Berggrens examensarbete Mål och metoder i svensk säkerhetspolitik – Policykoherens i Ett användbart försvar 

från 2012 nämnas. 
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När frågan om Sverige har en fullständig strategi för insatsen i Afghanistan skall besvaras 

utgår uppsatsen ifrån följande litteratur: 

 

 Regeringens skrivelse 2007/08:51, Nationell strategi för svenskt deltagande i 

internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, 2008-03-13. 

 Regeringens skrivelse, Strategi för Sveriges stöd till det internationella 

engagemanget i Afghanistan, 2010-07-08. 

 Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Mandat för senior civil representant i 

Mazar-e Sharif, 2011-02-15. 

 Regeringens proposition 2013/14:33, Fortsatt svenskt deltagande i den 

internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos 

utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan, 2013-11-07. 

 FOI:s rapport Jakten på synergin, Erfarenheter av civil-militär samverkan i PRT 

(Provincial Reconstruction Team) Mazar-e Sharif 
16

, 2011. 

 

Utöver detta undersöks ytterligare FOI-rapporter och en mängd grundläggande styrdokument 

från Regeringskansliet i form av bl.a. formella skrivelser och propositioner. 

 

Källkritik 

Uppsatsens källkritik redovisas enligt Thuréns fyra källkritiska principer; oberoende, 

tendensfrihet, äkthet och tidssamband
17

.  

 

Den litteratur som används för att bygga uppsatsens teoretiska grund kan tolkas som 

sekundärkällor. Skälet är att dessa teorier bygger på andra teorier och författare. Exempelvis 

Wedins teori om det övergripande strategiska sammanhanget som är inspirerad av Poirier. 

Detta bedöms inte påverka uppsatsen i termer av oberoende. De huvudsakliga dokument som 

uppsatsen analyserar, under delfråga två, kommer från primärkällor. 

 

De dokument som ligger till grund för uppsatsens analys är officiella dokument utgivna av 

Regeringen och Regeringskansliet. De är i sin natur politiska dokument och kan uppfattas 

som tendensiösa.  För att väga upp detta faktum, att uppdragsgivaren har författat sin egen 

strategi, analyseras även FOI:s kritiska rapport Jakten på synergin. 

 

Gällande äkthet och tidssamband föreligger inga oegentligheter med hänsyn till att 

dokumenten är officiella samt författade i närtid kopplat till uppsatsens avgränsning i tid. 

 

Som grund till påståendena i det analytiska ramverket brukas FOI:s intervjumall som finns 

bifogad i FOI:s rapport Jakten på synergin. Dessa frågor antas besitta en grundläggande 

vetenskaplig nivå då de är sakkunnigt granskade
18

. Detta medför även möjligheten att jämföra 

resultat mellan undersökningarna. 

1.4     Avgränsningar 
Det teoretiska ramverk som ligger till grund för konstruktionen av det analytiska ramverket 

koncentreras kring Wedins och Beaufres teorier om strategi och fullständig strategi. Valet av 

dessa teorier och motiv till det samma beskrivs utförligare i kapitel tre Teori. 

                                                 
16

 Tham Lindell, Magdalena & Hull Wiklund, Cecilia, FOI-R--3356--SE, Jakten på synergin: Erfarenheter av 

civil-militär samverkan i PRT Mazar-e Sharif, FOI, Stockholm, 2011. 
17

 Thurén, Torsten, Källkritik, 3 uppl., Liber, Stockholm, 2013, ss.7-8. 
18

 Användarrapport som granskats av lägst avdelningschef på FOI. 
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Undersökningen omfattar endast den fullständiga strategin som ligger till grund för Sveriges 

internationella insatser. Uppsatsen avgränsas till den utåtriktade säkerhetspolitiken
19

 och dess 

strategi. För den utåtriktade säkerhetspolitiken är det av betydelse att en nations 

internationella agerande uppfattas som ett konsekvent uttryck för dess deklarerade 

säkerhetspolitik. Nationens ansträngningar att i sitt eget intresse kunna påverka den större 

internationella miljön.
20

Detta gör Sverige bl.a. genom att delta i internationella insatser. 

Således avgränsas det nationella försvaret bort då det tillhör den inåtriktade strategin enligt 

Andréns definition: 

 
Den inåtriktade säkerhetspolitikens primära uppgift är att upprätthålla förmågan till 

självförsvar. Det sker inte bara genom militära rustningar och uppbyggnad av ett effektivt 

befolkningsskydd i krig (civilförsvar). Det sker också genom en rad inrikespolitiska 

säkerhetsåtgärder.
21

 

 

Avgränsningen innebär inte att nationella insatser saknar en strategi, men uppsatsens omfång 

relaterat till internationella insatser inkluderar inte den inåtriktade säkerhetspolitiken. 

 

Uppsatsen förhåller sig endast till svensk strategi och har inte för avsikt att undersöka vad 

som påverkar den, som exempelvis EU, Nato eller andra organisationer och partners som har 

verkan på svensk utrikespolitik och strategi. Att dessa sammanslutningar påverkar och således 

spelar en central roll för svensk strategi är uppenbart men detta kommer ej att undersökas då 

det inte omfattas av uppsatsens syfte. 

 

Det analytiska ramverket kommer att utgöra verktyget i en argumentationsanalys av de 

formella, strategiska styrdokument som reglerar insatsen i Afghanistan mellan 2010 och 2013. 

Denna insats lämpar sig bäst då den är den pågående truppinsats som verkat längst, och 

därmed är väldokumenterad och utförligt beskriven. Insatsen har även ett politiskt fokus och 

försågs med en politisk strategi 2010.  

 

Uppsatsen berör den strategiska nivån och undersöker endast det övergripande strategiska 

sammanhanget
22

 (enligt figur två på sidan 13). Detta med motivet att de underliggande 

strategierna
23

 inte är avgörande för att kunna identifiera en fullständig strategi.  

 

Uppsatsen redogör för strategisk teori (p.3.2) och tidigare forskning (p.1.3.1) men redovisar 

endast teorier och forskning med direkt bäring mot uppsatsens syfte nämligen det som berör 

fullständig strategi. Skälet är den mycket omfattande teoribildning som redovisats i punkten 

1.3.2 och då med särskild åtanke på forskning i ämnet säkerhetspolitik.  

 

Uppsatsen förhåller sig endast till fullständig strategi i teorin. Alltså den ansats som den 

politiska nivån sätter via styrdokument och officiella strategier. Hur genomförandet, den 

praktiska tillämpningen av fullständig strategi utförs, behandlas ej.  

  

                                                 
19

 För fördjupning i den av Nils Andréns definierade utåtriktade säkerhetspolitiken hänvisas till nedanstående 

fotnot (nr. 20). 
20

 Andrén, Nils, Säkerhetspolitik: analyser och tillämpningar, 2 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2002, s.31. 
21

 Op.cit., s.32. 
22

 Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling, 1 uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, figur2, 

s.21. 
23

 Så som operationell strategi och resursstrategi. 
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2. Metod 

2.1   Uppsatsens ansats 
Uppsatsen antar ett normativt förhållningssätt för att besvara huvudfrågan, det vill säga att de 

övergripande slutsatserna har en målsättning att beskriva hur det bör förhålla sig. För att nå 

fram till de normativa slutsatserna antas ett deskriptivt (beskrivande) förhållningssätt för att 

betrakta uppsatsens empiri och besvara uppsatsens delfrågor.  

Metoden för att komma fram till uppsatsens huvudfråga är induktiv då det analytiska 

ramverket kommer att formulera indikatorer och påståenden tagna ur teorin och på så vis 

nyttjas empirin för att bekräfta teorin.
24

 

 

Genom att undersöka empirin med en teoretisk referensram, det analytiska ramverket, prövas 

om empirin bekräftar teorin. Metoden går således från teori till empiri. Det generella som 

uttrycks i teorierna om fullständig strategi formuleras i ett analytiskt ramverk för att avledas 

till ett konkret fall, nämligen om insatsen i Afghanistan har en fullständig strategi.
25

Utifrån 

den insamlade empirin utarbetas ett svar på problemställningen, s.k. empiribaserad 

teoriutveckling
26

. 

 

Empirin kommer att undersökas med textanalys av typen argumentationsanalys. 

Argumentationsanalysen utgör instrumentet för ställningstagande och beslut för att besvara 

delfråga två. De indikatorer som är avgörande för att identifiera vad som bör vara utmärkande 

för en fullständig strategi formuleras som påståenden för eller emot en befintlig fullständig 

strategi (en s.k. pro et contra-översikt).
27

 Utformningen av dessa indikatorer med tillhörande 

påståenden redovisas mer grundligt under kapitel fyra Operationalisering och analytiskt 

ramverk. 

2.2  Arbetssätt 
Inledningsvis inhämtas litteratur via Anna Lindh biblioteket, Högkvarteret, Regeringskansliet 

samt sökning i databaser och på internet. Litteraturen skapar en teoretisk bas från vilken det 

analytiska ramverket utvecklas samt tillgång till empiri rörande Sveriges strategi för insatsen i 

Afghanistan.  

 

Därefter skall domänerna civil-, allmän militär- och ekonomisk strategi
28

, utifrån teorin, 

förses med indikatorer för respektive domän. Indikatorerna svarar för det som är utmärkande 

för en fullständig strategi.  Detta svarar mot delfråga ett i uppsatsen. 

 

  

                                                 
24

 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1 uppl., Liber, Malmö, 

2003, s.35. 
25

 Ibid. 
26

 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1 uppl., Liber, Malmö, 

2003, s.106. 
27

 Argumentationsanalys, http://www.ne.se/lang/argumentationsanalys, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-

08. 
28

 Domänerna beskrivs närmare i kapitel tre Teori. 
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Därefter skall uppsatsen, med det framtagna analytiska ramverket som urvalsinstrument, 

undersöka om det finns en fullständig strategi, uttalad i uppdragsgivarens styrdokument 

avseende insatsen i Afghanistan. Denna analys besvarar delfråga två. 

 

Slutligen formuleras de viktigaste slutsatserna sprungna ur analysens resultat härvid besvaras 

huvudfrågan. Slutsatserna diskuteras och sist lämnas förslag till eventuell fortsatt forskning.  

 

 
Figur 1: Arbetssätt. 

2.3 Validitet, reliabilitet och subjektivitet 
Syftet med att redovisa uppsatsens validitet och reliabilitet är att tydliggöra uppsatsens 

giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet).
29

 Hela resonemanget kretsar kring 

uppsatsens operationalisering i form av vilka teorier som ligger till grund, hur teorierna 

nyttjas samt vilken empiri de prövas mot. Validiteten och reliabiliteten redovisas utifrån valda 

teorier och vald empiri samt hur dessa teorier operationaliseras.  

2.3.1 Validitet  

Den empiri som uppsatsen undersöker består i, av Regeringen utformade, nationella 

strategier. Empirins abstraktionsnivå bedöms som fördelaktig. Från en övergripande nationell 

strategi ner till en specifik strategi för en insats, och slutligen ett tilldelat mandat från 

utrikesdepartementet som beskriver den civila strategins organisation, mandat och 

arbetsuppgifter. En svaghet i empirin är att domänen Ekonomisk strategi är, relativt de andra 

domänerna, knapphändigt beskriven.  

  

                                                 
29

 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2 uppl., Liber, Stockholm, 2007, ss.26-27. 
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Då den fullständiga strategin inte kräver interaktion av samtliga domäner och att växelverkan 

kan variera över tiden, bedöms denna svaghet inte påverka slutresultatet. Empirin är 

representativ för det fenomen, den fullständiga strategin, som uppsatsen undersöker
30

. 

 

Uppsatsen bedöms ha en god yttre validitet
31

 i den bemärkelsen att resultatet samt det 

analytiska ramverket kan överföras till andra områden och situationer. Det analytiska 

ramverket kan prövas på andra, pågående och framtida, insatser. 

2.3.2 Reliabilitet 

Utformandet av det analytiska ramverket kan ifrågasättas utifrån termer av reliabilitet. Då det 

analytiska ramverket utgör uppsatsens instrument är det av vikt att dess indikatorer är rätt 

definierade. Indikatorerna bedöms vara relevanta och väl motiverade. Valet av indikatorer kan 

variera beroende på syftet med undersökningen.  Då syftet med denna undersökning är av 

övergripande karaktär återspeglas detta även i indikatorerna, då de reflekterar de mest 

fundamentala behoven vid en fullständig strategi och är motiverade därefter.  

2.3.3 Inter- och intrasubjektivitet 

Uppsatsens intersubjektivitet
32

 bedöms vara god. Empiri, metod och operationalisering 

beskrivs på ett sådant sätt att undersökningen kan upprepas av någon annan. 

 

Givet uppsatsens avgränsning att inte behandla fullständig strategi i praktisk bemärkelse samt 

uppsatsens val av litteratur är det troligt att författaren skulle komma fram till samma resultat 

om undersökningen skulle upprepas vid ett annat tillfälle. Detta kallas intrasubjektivitet
33

. 

  

                                                 
30

 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1 uppl., Liber, Malmö, 

2003, s.47. 
31

 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1 uppl., Liber, Malmö, 

2003, s.268. 
32

 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2 uppl., Liber, Stockholm, 2007, s.33. 
33

 Intra-. http://www.ne.se/lang/intra-, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-30. 
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3. Teori  

3.1   Teoretisk introduktion 
 

”Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel.”
34

 
 

Clausewitz teori om att kriget, eller det militära maktmedlet, är en fortsättning på politiken 

ligger som ram till övriga teorier som kommer att nyttjas i uppsatsen.  

 

Liddell Harts definition av en övergripande, nationell strategi, är utgångspunkten i uppsatsen. 

Denna definition av strategi är lämpad för problemformuleringen då den inte enbart handlar 

om de militära medlen i krig utan även i fredstid
35

: 
 

“The art of distributing and applying military means to fulfill the ends of 

policy.”
36

 
 

Liddell Hart summerar detta i sin mer övergripande term ”grand strategy”
37

, som inkluderar 

samordning och styrning av alla resurser i ett land eller grupp av länder, för att uppnå det 

politiska målet med kriget. Termen är fördelaktig då den även behandlar grupper av länder i 

exempelvis organisationer såsom Nato, EU och FN. Det är dock viktigt att betona att ”grand 

strategy” inte omfattar all utrikes- och säkerhetspolitik som en stat bedriver.
38

  

 

Som teoretisk utgångspunkt kommer Wedins teori om den strategiska hierarkin och dess 

övergripande strategiska sammanhang att användas.   

 
Figur 2: Den strategiska hierarkin (Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling, Försvarshögskolan, Stockholm, 
2009, s.22.)  

                                                 
34

 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonnier fakta, Stockholm, 1991, s.42. 
35

 Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s.56. 
36 

Liddell Hart, Basil Henry, Strategy, 2nd rev. ed., Meridian, New York, N.Y., U.S.A., 1991, s.326. 
37

 Uppsatsen använder Lars Wedins översättning av ”grand strategy”, nämligen ”fullständig strategi.” 
38 

Widén, Jerker & Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s.56. 
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3.2   Strategisk teori 

3.2.1 Strategibegreppet 

Att endast anta en utgångspunkt och endast välja ut en definition av strategi är problematisk. 

Wedin beskriver svårigheten att på ett enkelt och liktydigt sätt definiera strategi med att ”snart 

sagt varje författare har sin egen definition av strategi”
39

. Därefter ger han exempel på åtta 

olika definitioner.  

 

Trots detta förhåller sig uppsatsen till en övergripande definition av strategi, nämligen 

Beaufres definition. Beaufre har influerats mycket av Liddell Heart. Han tillägnade Liddell 

Hart sin bok, Deterrence and Strategy, med orden ”[han] som bidragit så starkt till 

återupplivandet av strategin”
40

. Beaufres definition är giltig för alla tre strategiska domänerna 

då den inte enbart begränsar sig till det militära maktmedlet.  

 

Beaufre skriver på följande sätt gällande definitionen av strategi i sin bok Modern strategi för 

fred och krig: 

 
Denna definition [Clausewitz definition av strategi] är enligt min uppfattning alltför snäv, 

eftersom den endast tar hänsyn till de militära styrkorna. Jag skulle vilja omskriva den till 

följande sätt: konsten att samordna maktmedel för att uppnå de av politiken uppställda 

målen.
41

 

3.2.2 Den strategiska hierarkin 

Den strategiska hierarkin utgår ifrån Wedins modell som är beskriven i punkten teoretisk 

introduktion (punkten 3.1 ovan). Att beakta med hierarkin och dess beståndsdelar är dess 

inneboende beroende mellan de olika domänerna; civil, allmän militär och ekonomisk 

strategi.  

 

Benämningen hierarki är till viss del missvisande. Poirier påpekar detta vid samtal med 

Wedin. Poirier menar att det är ett mer mångfacetterat samspel mellan domänerna än just en 

hierarkisk nivåindelning. Han vill snarare beskriva modellen som ryska dockor och med detta 

påvisa domänernas ömsesidiga beroende.
42

  

 

Den övergripande målsättningen för en fullständig strategi, i kontrast med en solitär strategi, 

är att få en synergieffekt genom att de olika domänerna verkar mot samma mål. Den 

fullständiga strategin skapar en samordnad kedja av mål, medel och metoder mellan de olika 

domänerna i syfte att nå det gemensamma målet.
43

 

  

                                                 
39

 Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling, 1 uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, s.15. 
40

 Jeppsson, Tommy & Tjøstheim, Inge, Militärstrategiskt tänkande i ett småstatsperspektiv, Krigsvetenskapliga 

institutionen, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005, s.14. 
41

 Beaufre, André, Modern strategi för fred och krig, Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2007, s.21. 
42

 Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling, 1 uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, fotnot 

23, s.22. 
43

 Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011, s.33. 
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3.2.3 Det ”politiska projektet” 

I sammanhanget kring fullständig strategi ligger det politiska projektet som en överordnad 

nivå (se figur två ovan). Det politiska projektet kan förenklat ses som nationens politiska 

vilja. Det politiska projektet förser de underliggande nivåerna med ett övergripande mål. I 

denna uppsats likställs det politiska projektet med utrikes- och säkerhetspolitik.  

 

Det övergripande politiska projektet i fredstid kan exempelvis vara att få igenom politiska 

viljeyttringar i den Europeiska unionen. Denna typ av politiskt projekt har av den franske 

generalen Loup Francart döpts till ”inflytande strategi”.
44

 

 

Ett annat historiskt exempel är Sveriges politiska målsättning under andra världskriget. 

Målsättningen var att bevara Sveriges oberoende. Att bevara Sveriges oberoende var således 

det politiska projektet
45

. 

 

Den målsättning som det politiska projektet formulerar måste formuleras på ett sådant sätt att 

det är möjligt för den fullständiga strategin att fördela tillgängliga medel och forma 

acceptabla
46

 handlingsvägar till de underliggande domänerna. Är inte målsättningarna 

realiserbara på grund av bristande medel eller att det inte finns någon möjlig handlingsväg, 

måste de omformuleras eller det politiska projektet ges upp.
47

 

 

3.2.4 Fullständig strategi 

Den fullständiga strategin omfattar nationens alla relevanta aktiviteter och har som uppgift att 

förverkliga de mål som den överordnade politiken (det politiska projektet) har definierat.
48

 

 

Beaufre uttrycker sig på ett snarlikt sätt när han delar in den totala strategin
49

 i en mängd olika 

kategorier som han bildligt talat beskriver som en veritabel pyramid av skiljaktiga men 

varandra påverkande strategier
50

. Utöver dessa kategorier beskriver han även fyra olika 

faktorer som måste samordnas; de politiska, ekonomiska, diplomatiska och militära 

faktorerna. Dessa faktorer är i viss mån jämförbara med Wedins tre domäner; civil, allmän 

militär och ekonomisk strategi.
 51

 

 

Den fullständiga strategin har till uppgift att fördela resurser i form av mål och medel till och 

mellan de övriga domänerna, för att uppnå det politiska projektets mål. Detsamma menar 

Beaufre när han talar om att den totala strategins uppgift är att samordna de strategiska 

kategorierna och den samordning som skall ske mellan politiska (politisk huvudlinje, 

inåtriktad eller utåtriktad aktion och propaganda), ekonomiska (produktion, finanser, 

utrikeshandel), diplomatiska och militära faktorer
52

.  

                                                 
44

 Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling, 1 uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, ss.17-

18. 
45

 Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling, 1 uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, s.52. 
46

 Acceptabla ut ett politiskt perspektiv kopplat till exempelvis mänskliga rättigheter och internationell rätt. 
47

 Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling, 1 uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, s.18. 
48

 Poirier, Lucien, Stratégie Théorique II, s.113, hämtat ur Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär 

handling, 1 uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, s.20. 
49

 Att jämföra med Wedins fullständiga strategi. 
50

 Exempelvis allmän strategi, operativ strategi, logistisk strategi och genetisk strategi. 
51

 Beaufre, André, Modern strategi för fred och krig, Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2007, ss.29-31. 
52

 Op.cit., s.30. 
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Den fullständiga strategins roll kan liknas vid det nationella säkerhetsrådets
53

 uppgifter inom 

den amerikanska förvaltningen. Dess roll beskrivs som en övergripande, samordnande 

funktion med representanter från finansdepartement, försvarsdepartement, utrikesdepartement 

och justitiedepartementet som alla samverkar för att uppnå det politiska målet
54

.  

 

Ytterligare ett begrepp som är närliggande den fullständiga strategin är den så kallade yttre 

manövern. Beaufre menar att den yttre manövern försöker få samtliga medel att samverka, 

politiska såväl som ekonomiska, diplomatiska och militära. Dessutom måste dessa vara 

överrensstämmande med den politiska huvudlinjen, som medvetet valts för att alla ingående 

delar skall bilda en logisk enhet.
55

Denna politiska huvudlinje kan jämföras med det politiska 

projektet i Wedins modell. 

 

Dagens resonemang kring fullständig strategi rör sig oftast kring en mängd olika koncept 

(eller förhållningssätt) som har liknande betydelser. Några av dessa begrepp är “Integrated 

Missions”, “Comprehensive Approach”, “Whole-of-government approaches”, “3D” (defense, 

diplomacy and development) och “Effektbaserade operationer”. Centralt för alla dessa 

koncept är att alla strävar efter att uppnå ökad effekt, gemensam analys av situationen, samt 

att gemensamma strategiska mål identifieras.
56

 

 

Det förhållningssätt som har fått störst bärkraft i Sverige är Comprehensive Approach. Med 

den svenska översättningen ”Allomfattande ansats” signaleras innebörden av 

förhållningssättet, då allomfattande betyder något som ”omfattar allt och alla”
57

och är tänkt 

att omfatta alla aktörer som är engagerade i en internationell insats.
58

 

 

I Försvarsmaktens Militärstrategiska doktrin (MSD) används förkortningen DIME+H för att 

beskriva de medel som bl.a. innefattas i den fullständiga strategin. Dessa medel omfattar 

diplomatiska medel (D), informationsmedel (I), militära medel (M) och ekonomiska medel 

(E). Därtill läggs även humanitära medel (H). Dessa medel är alla aktiva komponenter för att 

uppnå de säkerhetspolitiska målen (det politiska projektet). MSD förtydligar att medlen inte 

bör nyttjas enskilt, utan det är synergin genom interaktionen mellan de olika medlen som 

eftersträvas.
59

 

3.2.5 Civil strategi 

Den civila strategin utnyttjar civila medel och handlingsvägar i syfte att stödja den 

fullständiga strategin.
60

 

 

Den civila strategin är den domän som är mest omfattande och komplex på grund av dess 

många beståndsdelar och potentiella verkansområden. Aktioner av politisk och diplomatisk 

karaktär, migrationspolitik samt biståndspolitik.  

                                                 
53

 Patrick, Stewart & Brown, Kaysie, Greater Than the Sum of Its Parts, International Peace Academy, New 

York, 2007, s.119. 
54

 Nationella säkerhetsrådet. http://www.ne.se/nationella-säkerhetsrådet, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-

04-24. 
55

 Beaufre, André, Modern strategi för fred och krig, Nordstedts Akademiska Förlag, Stockholm, 2007, ss.105-

106. 
56

 Hull, Cecilia, författare till bilaga: Egnell, Robert & Nilsson Claes, Nationell samordning inför insats, FOI 

Memo 3415, 2010, s.6. 
57

 Allomfattande. http://www.ne.se/sve/allomfattande, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-13. 
58

 Hull, Cecilia & Derblom, Markus, FOI-R--3195--R, Vad är Comprehensive Approach?, FOI, Stockholm, s.3. 
59

 Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011, ss.56-57. 
60

 Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling, 1 uppl., Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, s.39. 
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Insatser som omfattar uppbyggnad av infrastruktur, fungerande samhällsapparat; som 

ordningsmakt, rättsväsende och räddningstjänst och ett fungerande ekonomiskt system, är alla 

delar av den civila strategin. 

 

Utveckling (del av den civila strategin) och säkerhet (del av den militära strategin) är nära 

sammankopplade och civil-militär samverkan är i detta hänseende ett nödvändigt 

instrument
61

. I FOI:s Memo 3415, Nationell samordning för insats, beskrivs bristen på 

samordning mellan de militära och civila komponenterna ur ett historiskt perspektiv. Den 

menar att fredsfrämjande insatser har haft svårt att nå de målsättningar som det internationella 

samfundet har satt upp. Då den militära delen av insatsen inte samordnas med uppföljande 

civila insatser har insatsen många gånger permanentats, utan att uppnå en varaktig fred. 

Mycket på grund av att konflikten återfaller i de underliggande orättvisor och missnöjen som 

en gång startade den.  I ljuset av detta lyfts kopplingen mellan säkerhet och utveckling fram 

som nödvändig för att kunna bidra till en hållbar fredlig process i konfliktdrabbade länder.
62

 

 

I den civila strategin har humanitära insatser och bistånd en särställning i samspelet med den 

allmänna militära strategin. De är effektiva instrument i fredsfrämjande insatser men de har en 

inneboende politisk problematik inbyggda i sig. Detta beskriver Carolina Sandö i sitt arbete 

Räddningstjänst i EU:s säkerhets och Försvarspolitik på följande sätt: 

 
Det finns skäl på strategisk nivå för varför humanitär verksamhet skall exkluderas från 

säkerhetspolitiken. Humanitära principer, som opartiskhet, neutralitet, humanitet, kan vara 

svåra att kombinera med en övergripande politisk strategi.
63

 

 

Detta grundar sig i behovet av att de som utför det humanitära arbetet skall uppfattas som 

neutrala och inte kunna knytas till någon militär enhet eller politisk agenda. Effekterna av det 

humanitära arbetet kan dock få positiva synergieffekter på exempelvis en militär insats i 

samma område. Detta på grund av att det humanitära arbetet kan verka mildrande på 

exempelvis terrorism, eller motivationen till att utföra ett väpnat motstånd. Detta skall dock 

endast ses som en effekt och inte som ett huvudsyfte med det humanitära arbetet. Ett mer 

omfattande problem kan uppträda om det humanitära arbetet skulle sätta säkerhetspolitiska 

syften. Då föreligger en risk att humanitära insatser skulle försummas om konflikten inte är av 

säkerhetspolitiskt intresse.
64

 

 

Det ligger därför i alla aktörers intresse att verka för bästa möjliga samordning, förutsatt att 

denna samordning inte inverkar negativt på uppfattningen om de humanitära insatsernas 

neutralitet och oberoende.
65

 

  

                                                 
61

 Hull, Cecilia, författare till bilaga: Egnell, Robert & Nilsson Claes, Nationell samordning inför insats, FOI 

Memo 3415, 2010, s.6. 
62
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63

 Sandö, Carolina, Räddningstjänst i EU:s säkerhets och försvarspolitik, FOI Memo 1044, 2004, s.19. 
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 Sandö, Carolina, Räddningstjänst i EU:s säkerhets och försvarspolitik, FOI Memo 1044, 2004, s.17. 
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 Regeringens skrivelse 2007/08:51, Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och 
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3.2.6 Allmän militär strategi 

Den allmänna militära strategin utgörs av en plan eller ett förhållningssätt i form av mål, 

medel och metoder för hur tillgängliga [militära] resurser bör utvecklas, tillföras eller 

användas för att uppnå överordnade syften.
66

 

 

Dessa resurser skall i första hand kunna förebygga, begränsa, dämpa och avbryta väpnade 

konflikter i ett insatsområde. Det primära syftet med den allmänna militära strategin är att det 

militära maktmedlet ska skapa säkerhet. Det är den del i den fullständiga strategin som har 

säkerhet och väpnad strid som prioritet. Denna säkerhet kan skapas på flertalet sätt. 

Företrädesvis i samverkan med andra länder och i samverkan med lokala säkerhetsstrukturer. 

 

Som ovan nämnts finns även ett beroende mellan den allmänna militära strategin och den 

civila strategin. I den fullständiga strategin är de sammanknutna och verkar för att öka den 

slutliga effekten av insatsen. Den allmänna militära strategin skapar förutsättningar för den 

civila strategin och vice versa. Detta bl.a. genom att möjliggöra civila projekt i områden med 

en hög hotbild, samt att efter en insats med det militära maktmedlet kunna skapa långsiktiga 

förutsättningar för fred och säkerhet. 

 

Den allmänna militära strategin stödjer den fullständiga strategin på flera sätt än att skapa 

säkerhet. Detta ger dåvarande ÖB, General Håkan Syrén uttryck för i ett tal 2005. Syrén 

förklarar då att de svenska militära insatserna inte självklart endast ska ge militär och politisk 

effekt i insatsområdet. Syrén menar även att de inte behöver vara primärt riktade mot att 

gynna svensk säkerhet direkt, utan de är brickor i ett spel där svenska intressen i andra 

sammanhang gynnas av begränsade insatser med militära medel. På detta sätt menar Syrén att 

det militära maktmedlet även har en roll i ett större sammanhang bl.a. genom att ”skapa 

handlingsfrihet även för framtida samarbete”. Detta knyter i sin tur an till den ovan beskrivna 

yttre manövern.
67

 

 

3.2.7 Ekonomisk strategi 

Den ekonomiska strategins övergripande roll är att avgöra vilken mängd resurser som skall 

fördelas för genomförandet av den fullständiga strategin. Denna fördelning konkurrerar med 

övriga ekonomiska samhällsintressen, vilket gör att den har en särställning i den strategiska 

hierarkin.
68

 

 

Inom denna domän nyttjar staten instrument av ekonomisk karaktär för att stödja den 

fullständiga strategin. Exempel på dessa instrument är ekonomiska sanktioner och ekonomiskt 

riktat stöd till exempelvis privatsektorutveckling. Det sistnämnda i syfte att främja en 

eventuell framtida handel mellan Sverige och aktuell nation.
69

  

 

Ekonomiska medel kan i positiv mening användas för att främja demokratisk utveckling, fri 

handel och internationellt samarbete. Genom riktad ekonomisk stimulans kan en stat eller 

organisation påverka utvecklingen i en annan stat eller samhälle.  
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 Militärstrategisk doktrin: [med doktrinära grunder (MSD 12)], Försvarsmakten, Stockholm, 2011, s.33. 
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Ekonomiska medel kan också användas som ett maktmedel för att utöva påtryckningar med 

hjälp av ekonomiska sanktioner.
70

 

 

I den ekonomiska strategin återfinns försvarsindustrin med påföljande bieffekter som 

arbetstillfällen, exportmöjligheter och teknologiutvecklig. Dessa bieffekter kallas det 

militärindustriella komplexet.
71

 

  

En mer undanskymd del av den ekonomiska strategin är politikens förmåga att motivera 

allmänheten att det är skäligt att finansiera försvarsanslagen på ett visst sätt. 

Wedin skriver följande om balansgången mellan att producera ett kostnadseffektivt försvar 

och dess kostnad: 

 
Försvarsutgifterna måste framstå som motiverade och rimliga annars förloras den viktiga 

tanken om folkförankring. Ett folk som upplever sig leva inför ett starkt hot kan relativt lätt 

acceptera tanken på stora ekonomiska uppoffringar för sitt försvar. Samtidigt kommer det 

alltid att finnas en stark önskan att kunna minska försvarskostnaderna till fromma för mer 

produktiva satsningar och, inte minst, för det vi i dag kallar ”vård, skola och omsorg”. 

Denna balans ställer stora krav på såväl politiker som militärledning.
72

 

 

Den ekonomiska strategin är en av de viktigaste domänerna i Wedins strategiska hierarki. 

Detta blir ytterligare uppenbart vid analys av hela hierarkin (framförallt kopplat till 

resursstrategi och operationell strategi) och inte enbart det övergripande strategiska 

sammanhanget vilket denna uppsats är avgränsad till (se figur 2). Däremot kan det diskuteras 

om inte den ekonomiska strategin skall förläggas på samma nivå som det politiska projektet. 

Detta på grund av att det politiska projektet utformar och tilldelar medel, i detta fall 

ekonomiska medel, till den fullständiga strategin för att uppnå fastställda målsättningar.  

  

                                                 
70
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4. Operationalisering och analytiskt ramverk 
Kapitel fyra redogör för hur teorierna om fullständig strategi görs mätbara på empirin

73
. Hur 

det slutliga analytiska ramverket är utformat framgår av kapitel fem Analys och resultat. 

4.1 Operationalisering 
Det analytiska ramverket grundar sig i de tre domänerna, civil, allmän militär och ekonomisk 

strategi. För att inkorporera växelverkan mellan det politiska projektet och den fullständiga 

strategin har en fjärde domän skapats, den övergripande strategin. 

 

För att kunna identifiera en utformad fullständig strategi skall det återfinnas någon grad av 

växelverkan, interaktion eller multifunktionalitet mellan domänerna. Det bör föreligga ett 

ömsesidigt beroende mellan domänerna men det finns inget krav på att alla skall vara 

representerade i en fullständig strategi, utan de kan komplettera eller ersätta varandra.
74

 

 

Ramverket syftar till att identifiera denna växelverkan mellan domänerna.  

 
Figur 3. Samspelet mellan domänerna inom den fullständiga strategin samt det politiska projektet. 

Graden av interaktion är inte konstant utan kan variera beroende på insatsens karaktär och 

inom en pågående insats, beroende på i vilket skede insatsen befinner sig i.  

 

Under insatsens gång kan även det politiska projektet ändra karaktär och således finns det 

även en växelverkan mellan den fullständiga strategin och det politiska projektet. 

 

Växelverkan mellan domänerna identifieras med hjälp av indikatorer. Dessa indikatorer bryts 

sedan ner till påståenden under respektive domän.  

                                                 
73
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Påståendena har till uppgift att i en argumentationsanalys hitta positiva (jakande) eller 

negativa (nekande) svar i empirin, och på så vis avgöra vad som är utmärkande för en 

fullständig strategi. Påståendena är slutna i sin formulering. Exempelvis: 

 

Indikator: Målformulering. 

Påstående: Det finns ett uttalat gemensamt mål för insatsens alla deltagande delar. 

Utfall: Ja/Nej 

Källa: Hänvisning till nyttjad empiri 

 

Som ett primärt underlag för att ta fram påståendena har FOI:s rapport Jakten på 

synergin
75

och dess bilaga nyttjas. Bilagan är utformad som en intervjumall och dess 

frågeställningar har omformulerats till påståenden. 

 

Indikatorerna konstrueras utefter teorin och därefter prövas indikatorerna på empirin.  

4.2 Utmärkande indikatorer 
Nedan redovisas de fem indikatorer som är grundläggande för det analytiska ramverket. 

Indikatorerna utgör det som är utmärkande för en fullständig strategi. 

 

De indikatorer som utifrån teorin anses betydelsefulla är samordning/samverkan, 

ledning/styrning, målformulering, resurs och synergi.  

 

Indikatorerna redovisas i prioritetsordning. Prioriteringen är skapad i form av en kvantitativ 

innehållsanalys
76

 av empirin de teorier som utgör uppsatsens teoretiska grund. 

4.2.1 Samordning/Samverkan 

Indikatorn samverkan/samordning grundar sig i Liddell Harts övergripande definition av 

fullständig strategi, nämligen samordning och styrning av alla resurser […] för att uppnå det 

politiska målet
77

. Även Beaufre belyser vikten av samordning för att uppnå en fullständig 

strategi genom sin definition av strategi som ”konsten att samordna maktmedel för att uppnå 

de av politiken uppställda målen”
78

.  

 

Vikten av samordning förtydligas när Beaufre beskriver total strategi och yttre manöver. 

Beaufre menar att den totala strategins uppgift är att samordna de strategiska kategorierna
79

, 

som i uppsatsen är jämförbara med Wedins domäner. Vidare menar Beaufre att den yttre 

manöverns uppgift är att få samtliga medel (politiska, ekonomiska, diplomatiska samt 

ekonomiska) att samverka.
80

 

                                                 
75 Tham Lindell, Magdalena & Hull Wiklund, Cecilia, Jakten på synergin: Erfarenheter av civil-militär 

samverkan i PRT Mazar-e Sharif, FOI rapport (FOI-R--3356--SE), FOI, Stockholm, 2011. 
76
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4.2.2 Ledning/Styrning 

Likaledes grundar sig indikatorn ledning/styrning på Liddell Harts övergripande definition av 

fullständig strategi, samordning och styrning av alla resurser […] för att uppnå det politiska 

målet
81

.  

 

En synkroniserad och homogen ledningsstuktur är en förutsättning för att kunna leda de olika 

domänerna mot ett gemensamt mål. FOI:s rapporter Jakten på synergin
82

 och Svenska 

beslutsprocesser inför sändandet av militärt bidrag till internationella insatser påtalar vikten 

av en tydlig ledning och styrning. Uppfylls inte förväntningarna på en tydlig ledning/styrning 

finns risken att de olika domänerna skapar felaktiga och divergerande förväntningar på den 

gemensamma planeringen och genomförandet.
83

 

 

MSD resonerar kring att den ”strategiska konsten” ligger i att kunna harmonisera insatserna 

mellan delstrategierna [domänerna] så att önskade effekter uppnås och oönskade minimeras
84

. 

Detta förutsätter en väl fungerande ledning/styrning. 

4.2.3 Målformulering 

Wedin menar att en gemensam och realiserbar målformulering är en förutsättning för att den 

fullständiga strategin skall vara genomförbar. Wedin anser att om inte målsättningarna är 

realiserbara måste de omformuleras eller det politiska projektet ges upp.
85

 

 

Wedin beskriver detta samband på följande sätt. 

 
Figur 4. Sambandet mellan mål och medel/handlingsvägar (Wedin, Lars, Från politiskt projekt till militär handling, 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, s.18.). 

Utöver detta argumenterar författarna
86

 av FOI:s Memo 3415, Ledning i multifunktionella 

insatser, för behovet att på nationell strategisk nivå kunna formulera gemensamma strategiska 

mål som gör prioriteringar mellan insatsens olika verkansinstrument [domäner] möjliga.
87
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4.2.4 Resurs 

För att uppnå den förväntade effekten för varje domän i den fullständiga strategin finns ett 

behov av att tilldela rätt mängd resurser till respektive domän
88

. Beroende på skedet insatsen 

befinner sig i, varierar resursbehovet. 

 

Den ekonomiska strategins övergripande roll är att avgöra vilken mängd resurser som skall 

fördelas för genomförandet av den fullständiga strategin.
89

FOI:s rapport Jakten på synergin 

tar upp flertalet effekter som är konsekvenser av resursfördelning inom den svenska insatsen i 

Afghanistan. 
90

 

 

Om resurserna uteblir eller snedfördelas kommer detta påverka förmågan att uppnå eventuella 

synergieffekter mellan de olika domänerna. 

4.2.5 Synergi 

Som nämns i punkten 3.2.2 Den strategiska hierarkin så är den övergripande målsättningen 

för fullständig strategi att nå en synergieffekt genom att få de olika domänerna att verka för 

samma mål. MSD beskriver att synergi uppstår genom att de olika medlen [domänerna] 

interagerar för att uppnå de säkerhetspolitiska målen
91

. 

 

I Sveriges övergripande strategi för deltagande i internationella insatser uttalas vikten av att 

synergier inom nationella insatser alltid skall eftersträvas: 

 
Svenska insatser i ett land/område ska sträva mot samma övergripande mål. Kopplingen 

mellan säkerhet och utvecklingsinsatser är central. Möjliga och genomförbara synergier 

med utvecklingssamarbetet ska alltid eftersträvas.
92
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5. Analys och resultat 

5.1 Analys 
Analysen redovisas i form av det analytiska ramverket och presenteras i tabellform som är 

sorterad efter respektive domän. 

Redovisning av resultat återfinns på sidan 32. 

 

Källor: 

1. Regeringens skrivelse, Nationell strategi för svenskt deltagande i 

internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. 2008. 

2. Regeringens skrivelse, Strategi för Sveriges stöd till det internationella 

engagemanget i Afghanistan. 2010. 

3. Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Mandat för senior civil 

representant i Mazar-e Sharif, 2011. 

4. Regeringens proposition, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella 

säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats 

(RSM) i Afghanistan, 2013. 

5. FOI:s rapport Jakten på synergi, 2011. 

 

 

Domän: Övergripande strategi. 

 
Indikator: Samordning/Samverkan 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns en uttalad ambition 
att utforma internationella 
insatser så som samverkande 
delar från olika 
politikområden för att uppnå 
målet med det politiska 
projektet. 
 

JA 
I detta arbete

93
 knyter regeringen utrikes-, utvecklings-, säkerhets och 

försvarspolitiken närmare varandra. 
 
JA 
Sveriges deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande insatser ska utformas som 
integrerad och samlad politik gentemot det aktuella landet/regionen. Vårt 
engagemang ska som utgångspunkt vara långsiktigt. De svenska bidragen bör 
utformas som samlade insatser, med både militära och civila delar. 
 
JA  (Vag formulering ”uppfattas kunna bidra”) 
För Sveriges del har behovet av någon form av allomfattande ansats resulterat 
i ambitionen med ”samlade bidrag” där viss samordning mellan svenska 
verkansmedel uppfattas kunna bidra till att stärka både säkerhet och 
utveckling i Afghanistan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
s.3 
 
 
1 
s.6 
 
 
 
 
5 
s.29 

                                                 
93

 Dvs. arbetet med den nationella strategin. 
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Indikator: Samordning/Samverkan 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns uttalade 
styrningar/ambitioner att 
samordna flera 
politikerområden/domäner i 
syfte att uppnå målet med 
den internationella insatsen. 

JA (Vag formulering) 
En stabil säkerhetssituation är grundläggande för att demokrati, respekt för 
mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer samt ekonomisk och social 
utveckling ska kunna uppnås. 
JA 
Sveriges insatser ska vara allsidigt och ändamålsenligt sammansatta för att 
med olika medel bidra till det övergripande målet. 
NEJ 
Överlag anser Riksrevisionen i sin granskning att det är oklart hur samverkan är 
tänkt att bedrivas. Även här är den politiska inriktningen kortfattad. 

1 
s.15 
 
 
2 
s.18 
 
5 
s.13 

Det finns uttalade 
styrningar/ambitioner att 
samordna flera 
politikerområden/domäner 
genom att integrera dem 
under samma 
planeringsprocess och 
genomförande process. 
 

JA 
a. Dagens komplexa konflikthanterings- och återuppbyggnadsinsatser 
förutsätter att det internationella samfundet – likväl som Sverige nationellt – i 
både planerings- och genomförandefasen samordnar tillgängliga verktyg. Ett 
exempel på samspelet mellan säkerhet och utveckling är insatsen i 
Afghanistan. 
 
b. En mer strategisk planering och förbättrad samordning mellan kortsiktiga 
och långsiktiga mål, liksom mellan olika aktörer, ska vara utgångspunkten. 
 
c. Möjligheter till ett samlat svenskt engagemang ska värderas i anslutning till 
att en ny insats inleds. Så långt möjligt ska processen präglas av en helhetssyn 
på Sveriges deltagande. 

1 
s.15 
 
 
 
 
1 
s.16 
 
1 
s.5 

Det finns uttalade 
styrningar/ambitioner om 
samordning av 
bemanningssystem, 
rekrytering och utbildning. 

JA
94

 
Från och med årsskiftet 2007/08 kommer även Folke Bernadotteakademin 
(FBA) att rekrytera civil personal. FBA kommer i nära samverkan med berörda 
myndigheter, att upprätthålla en sammanhållen överblick av de samlade 
nationella civila kompetenserna och personalkategorierna som respektive 
myndighet kan bidra med och redan bidrar med till pågående insatser. 

1 
s.20 

Indikator: Ledning/Styrning 

Ledningsförhållanden och 
samordningsansvar är tydligt 
beskrivna (på central nivå

95
). 

NEJ 
Utöver den horisontella samordningen av myndigheter och organisationer 
anses även de vertikala, eller hierarkiska relationerna mellan den politiska 
ledningen och underordnade myndigheter vara av central betydelse för 
effektivitet. Något som ofta lyfts fram är vikten av tydliga politiska och 
strategiska mål för att uppnå civil-militär samordning. Om detta saknas krävs 
en sorts självsynkronisering av relevanta myndigheter och organisationer på 
fältet vilket inte har visat sig vara tillräckligt. Den gamla devisen ”samordning 
genom befäl” ur Arméreglemente 2 är därmed fortfarande aktuell. 
JA 
På strategisk nivå leder Regeringskansliet den närmare samordningen av det 
svenska engagemanget, bl.a. genom den år 2009 inrättade 
samverkansfunktionen. 
 
 
 
 
 

x
96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
s.26 

                                                 
94

 Dock ingen direkt styrning som reglerar utbildning och eventuella synergier med gemensam utbildning mellan 

domänerna inför eller under insats. 
95

 Med central nivå åsyftas Regeringskansliet, myndigheter och organisationer (exempelvis 

Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Sida och Svenska Afghanistankommittén). 
96

 Avvikande källa, Nationell samordning inför insats, FOI Memo 3415, 2010, s.7. 
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Indikator: Ledning/Styrning 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det är uttalat vem (vilken 
myndighet/organisation) som 
har lednings- och 
samordningsansvar för 
insatsen. 

JA 
Sveriges engagemang ska vara allsidigt för att med olika instrument bidra till 
det övergripande målet. Svenska myndigheter ska samverka med en 
rollfördelning som återspeglar deras respektive kompetensområden.  
JA 
Bland annat genomförs myndighetssamverkansmöten om 
Afghanistan med Försvarsmakten, Sida, FBA (Folke Bernadotteakademin), RKP 
(Rikskriminalpolisen), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
samt ibland Utrikesdepartementet. Varannan vecka genomförs samrådsmöten 
om den militära insatsen ISAF på enhetschefsnivå som inkluderar Utrikes- och 
Försvarsdepartementen, PRT:t, Sveriges delegation till Nato samt 
Försvarsmakten 
 

2 
s.17 
 
 
5 
s.38 

Indikator: Målformulering 

Det finns uttalade 
övergripande gemensamma 
mål . 

JA 
Övergripande målsättning:  
”Sverige ska ta ett större och mer samordnat ansvar i freds- och 
säkerhetsfrämjande insatser”. 
Till detta kommer ett flertal mål och riktlinjer för att uppnå det övergripande 
målet. 
JA 
Afghanistan. Som mål anger regeringen att ”Sveriges engagemang ska stärka 
Afghanistans förmåga att upprätthålla stabilitet och säkerhet, demokrati och 
mänskliga rättigheter samt erbjuda sina invånare möjligheter att förbättra sina 
levnadsvillkor och en rättvis och hållbar utveckling.”. 

1 
s.5 
 
 
 
 
2 
s.2,14 

Det finns styrningar om att 
formulera gemensamma 
målsättningar för insatsens 
alla deltagande delar. 
 

JA 
a. Sveriges samlade insatser i ett konflikt- eller post konfliktområde, dvs. 
områden med pågående eller nyligen avslutad konflikt, bör omfattas av en 
övergripande nationell målsättning. Vilka politikområden som är berörda beror 
på konfliktens karaktär.  
 
b. Svenska insatser i ett land/område ska sträva mot samma övergripande mål. 
Kopplingen mellan säkerhet och utvecklingsinsatser är central. Möjliga och 
genomförbara synergier med utvecklingssamarbetet ska alltid eftersträvas.  
 
c. En mer strategisk planering och förbättrad samordning mellan kortsiktiga 
och långsiktiga mål, liksom mellan olika aktörer, ska vara utgångspunkten. 
 
d. Även om svenska insatser i ett post-konfliktområde till stor del främst syftar 
till att stödja FN:s och EU:s fredsansträngningar, bör i så hög grad som möjligt 
insatserna omfattas av en övergripande nationell målsättning. 

1 
s.8 
 
 
 
 
1 
s.8 
 
 
1 
s.16 
 
1 
s.15-16 

Det finns en uttalad vilja eller 
förmåga att kunna 
omformulera det politiska 
projektet efter nya 
omständigheter i syfte att 
göra den fullständiga 
strategin trovärdig och 
genomförbar för de 
underliggande domänerna. 
(Vid förändring av insatsens 
karaktär) 

JA 
Detta ställer krav på en fortlöpande prioritering där de olika insatserna i denna 
strategi kan ställas mot varandra och mot andra behov på berörda områden 
inom de ramar som regeringen och riksdagen har fastställt. 
JA 
Utvecklingen av den svenska civila förmågan bör ske gradvis och präglas av 
flexibilitet. I takt med transitionsprocessen i Afghanistan fortskrider och 
behoven på marken förändras. 

2 
s.26 
 
 
3 
s.1 
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Indikator: Resurs 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns ansatser till att en 
samordning på nationell nivå 
kan skapa ett bättre 
utnyttjande av resurserna 
inom det politiska projektet. 

JA 
Strategin ska ge en övergripande vägledning för svenskt agerande i internationell 
freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Den ska även ange de politiska 
målen, skapa förutsättningar för ett mer effektivt resursutnyttjande samt ge stöd 
för ett samlat civilt och militärt agerande i de insatsområden där Sverige deltar. 
JA 
Därutöver behöver särskilda resurser sättas av för att fullgöra de åtaganden som 
Sverige har tagit på sig genom det ledande ansvaret för den regionala enheten i 
norra Afghanistan. 

1 
s.3 
 
 
 
2 
s.18 

Indikator: Synergi 

Synergibegreppet är väl 
definierat. 

NEJ 
Studien har visat att det råder stor oklarhet kring synergibegreppet. 
NEJ 
Även om kopplingarna mellan säkerhet och utveckling är allmänt vedertagna och 
internationellt accepterade är det exakta sambandet mellan dem fortfarande 
inte särskilt väl förstådda. 

5 
s.63 
5 
s.28 

 

Domän: Civil strategi. 

 
Indikator: Samordning/Samverkan 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns fastställda rutiner 
för samordning och 
samverkan på underliggande 
nivå (mellan domäner) . 

JA
97

 (Vag formulering) 
Ömsesidigt samråd ska ske mellan den civila representanten och den militäre 
chefen rörande säkerhet, utveckling och samhällsstyre. 
JA

98
 

Den civila representanten skall löpande och nära samråda med chefen för 
ambassaden i Kabul i utvecklings- och biståndsrelaterade frågor av övergripande 
natur eller som rör relationen med verksamhetslandet. 

3 
s.2 
 
3 
s.4 

Det finns det styrningar för 
samverkan mellan den civila 
representanten och den 
militära chefen. 

JA 
Den civila representanten skall fungera parallellt som en civil motsvarighet till 
den militära chefen med ansvar att leda den civila personalen i PRT MeS. Den 
civila representanten och den högste militäre chefen i PRT ska verka jämbördigt 
med respekt för varandras olika uppdrag. Civila och militära insatser ska 
samordnas, när så bedöms relevant, i syfte att uppnå synergieffekter av det 
samlade svenska bidraget i Afghanistan. 

3 
s.2 

Det finns styrningar om hur 
den civila strategin (genom 
exempelvis bistånd) skall 
samordnas med de övriga 
domänerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA 
Omkring en fjärdedel av det långsiktiga biståndet ska riktas till det område i 
norra Afghanistan där Sverige har ett särskilt ansvar. Samordning mellan detta 
bistånd och övriga svenska insatser i området ska förstärkas och utvecklas. 
NEJ 
Många av respondenterna talar om behovet av att etablera en länk mellan den 
militära insatsen och det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Den länken saknas 
idag och flertalet respondenter anser att dagens verktyg inte räcker till för att 
lösa uppgifterna. 
JA 
Biståndet ska ha ett konflikthanterande perspektiv och främja säkerhet i ett 
längre perspektiv. Balans ska råda mellan snabba insatser som ger synbara 
resultat och sådana som bidrar till långsiktig kapacitetsutveckling.  
 

2 
s. 23 
 
 
5 
s.54 
 
 
 
 
2 
s.22 

                                                 
97

 Uppsatsen uppfattar att formuleringen beskriver att det skall, som rutin, ske samordning/samråd mellan 

domänerna/de tre operationslinjerna säkerhet, utveckling och samhällsstyre. 
98

 Ett tydligt mandat som möjliggör PRT MeS att samordna allmän militär och civil strategi. 
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Indikator: Samordning/Samverkan 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns styrningar om hur 
den civila strategin (genom 
exempelvis bistånd) skall 
samordnas med de övriga 
domänerna. 
 

NEJ 
Samverkan ska ske med bibehållande av en ändamålsenlig roll- och 
ansvarsfördelning. Synergier ska eftersträvas men det är viktigt att upprätthålla 
en ändamålsenlig uppdelning mellan säkerhetsfrämjande insatser och 
utvecklingssamarbetet, så att de civila och militära rollerna hålls isär. 
NEJ 
Det är dock av central betydelse att biståndsinsatserna genomförs på ett sätt 
som inte bidrar till sammanblandning med de militära insatserna. 
JA 
Vid sidan av Sveriges stöd till den internationella säkerhetsstyrkan i norra 
Afghanistan etablerar Sverige under 2010 också ett mer samlat civilt svenskt 
bidrag i regionen. Bidraget leds av en hög civil representant med stöd av politiska 
rådgivare, utvecklingsrådgivare och annan civil personal. Det civila kontoret 
fungerar som ambassadens förlängda arm i regionen och som stöd till den 
regionala enhetens diplomatiska, säkerhetshöjande och utvecklingsfrämjande 
verksamhet inom ramen för ISAF. 

2 
s.18 
 
 
 
4 
s.28 
 
2 
s.19 

Det finns en uttalad ambition 
för samordning/samverkan 
mellan säkerhets- och 
utvecklingsinsatsen. 

JA
99

 
För utrikesförvaltningens och Sidas del är det en delvis ny situation att Sverige 
förstärker sin närvaro genom att upprätta en ambassad och bidra med civila 
rådgivare av olika slag till ett område där säkerhetssituationen är så bräcklig. 

2 
s.17 

Det finns uttalade fördelar 
med att genomföra 
biståndsinsatser inom ramen 
en insats med fullständig 
strategi (synergi mellan 
säkerhet och 
utvecklingsinsatser). 

NEJ 
Ingen empiri stödjer detta påstående. 

 

Indikator: Ledning/Styrning 

Det finns styrningar om hur 
de civila delarna skall ledas. 

JA 
Den civila representanten skall fungera parallellt som en civil motsvarighet till 
den militära chefen med ansvar att leda den civila personalen i PRT MeS.  
JA 
Den civila representanten ansvarar för övergripande politisk ledning och externa 
kontakter i PRT MeS ansvarsområde. 

3 
s.2 
 
3 
s.2 

Det finns tydliga riktlinjer om 
hur de civila delarna leds 
inom domänen. 

NEJ 
[…]det rör till exempel representantens mandat, däribland otydligheter kring 
vilken chefsroll den civila representanten faktiskt har i förhållande till sin 
personal som i sin tur har olika huvudmän 

5 
s.35 

Det finn styrningar om hur de 
civila delarna leds i 
förhållande till de andra 
domänerna. 

JA 
Den civila representanten skall fungera parallellt som en civil motsvarighet till 
den militära chefen […]. Den civila representanten och den högste militäre 
chefen i PRT ska verka jämbördigt med respekt för varandras olika uppdrag.  

3 
s.2 

Det finns det en gemensam 
styrning (ledning). 

JA 
Den civile representanten ska[…]: 
Bidra till att genomföra regeringens målsättningar avseende att utveckla och 
stärka civil-militär samverkan. Sveriges insatser i norra Afghanistan ska präglas av 
ett samlat civilt och militärt agerande.  
JA/NEJ 
Den civila representanten är en civil motpart till den militära befälhavaren. De 
har helt parallella ledningskedjor men ömsesidigt samråd ska ske mellan dem 
rörande säkerhet, utveckling och samhällsstyre. 
 

3 
s.3 
 
 
 
3 
s.3,5 
s.34 
 

                                                 
99

 Denna skrivning stärker insatsens inriktning att samordningen mellan domänerna finns och skall utvecklas. 
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Indikator: Ledning/Styrning 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns det en gemensam 
styrning (ledning). 

NEJ 
Utöver det mandatet finns inget dokument som fastställer de exakta 
ansvarsförhållandena mellan chefen för PRT:t och chefen för civila kontoret eller 
hur de ska samarbeta. 

5 
s.37 

Det finns, utöver en 
gemensam styrning/ledning 
separata ledningskedjor för 
respektive domän i syfte att 
tillvarata de enskilda 
domänernas specifika behov. 

JA 
Den civile representanten ska ha följande arbetsuppgifter: 
Leda PRT:s verksamhet inom ramen för ISAF:s arbete med områdena utveckling 
och samhällsstyre. 
JA 
Den civila representanten är en civil motpart till den militära befälhavaren. De 
har helt parallella ledningskedjor men ömsesidigt samråd ska ske mellan dem 
rörande säkerhet, utveckling och samhällsstyre. 

3 
s.2 
 
 
3 
s.3,5 
s.34 

Det finns ett gemensamt 
verksamhetsuppföljningssyst
em som följer upp den civila 
strategins effekt i 
kombination med de övriga 
domänerna. 

NEJ 
Ingen empiri stödjer detta påstående. 

 

Den civila ledningen har ett 
tydligt mandat. 

JA 
[…] den civila representantens mandat är den tydligaste inriktning regeringen 
gett för den civil-militära samverkan inom ramen för PRT:t har mandatet fått 
utgöra utgångspunkt för studiens frågeställningar. 

5 
s.15 

Indikator: Målformulering 

Det finns mål som är 
gemensamma för de civila, 
militära och ekonomiska 
domänerna. 

JA 
”Sveriges engagemang ska stärka Afghanistans förmåga att upprätthålla stabilitet 
och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt erbjuda sina invånare 
möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor och en rättvis och hållbar 
utveckling.”. 
 
 

2 
s.2 

Indikator: Resurs 

Den civila strategin är försedd 
med resurser i paritet med de 
uppgifter den skall lösa. 

NEJ 
[…] de som arbetat inom det civila kontoret, uttryckt ett behov av vissa 
ytterligare resurser. Det civila kontoret anses något för litet för att ha avsedd 
effekt. De flesta uppger att kompetenserna inom kontoret är de rätta men att 
antalet personer som besitter dem är för få. 

5 
s.35 

Det finns en gemensam 
finansieringsmekanism 
mellan de olika domänerna. 
 (”pooled funding”

100
 

/”stabiliseringsfonder”
101

) 

NEJ 
Särskilt efterfrågar respondenter en ny form av finansieringsinstrument som kan 
inkludera både långsiktigt utvecklingssamarbete och andra former av 
stabiliseringsmedel som enligt dagens […] kriterier inte kvalificerar som bistånd, 
som vid behov följer de militära insatserna och som har tydliga 
säkerhetsfrämjande mål. 
JA 
Omkring en fjärdedel av det långsiktiga biståndet ska riktas till det område i 
norra Afghanistan där Sverige har ett särskilt ansvar. Samordning mellan detta 
bistånd och övriga svenska insatser i området ska förstärkas och utvecklas.  
 
 

5 
s.54-55 
 
 
 
 
2 
s.22 

                                                 
100

 Hull, Cecilia, författare till bilaga: Egnell, Robert & Nilsson Claes, Nationell samordning inför insats, FOI 

Memo 3415, 2010, s.7. 
101

Tham Lindell, Magdalena & Hull Wiklund, Cecilia, FOI-R--3356--SE, Jakten på synergin: Erfarenheter av 

civil-militär samverkan i PRT Mazar-e Sharif, FOI, Stockholm, 2011, s.55. 
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Indikator: Synergi 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns ansatser att uppnå 
synergi mellan civil strategi 
och övriga domäner. 

JA 
Utvecklingssamarbetet utgör här en viktig del av den samlade svenska förmågan. 
Möjliga och genomförbara synergier med utvecklingssamarbetet ska alltid 
eftersträvas. 
JA (Vag formulering) 
När det är möjligt ska de svenska insatserna samordnas för att skapa synergier 
och ökad effektivitet.  
JA 
Den ökade nationella samordningen mellan Försvarsmakten och andra 
myndigheter samt internationell samverkan avseende bistånds-
/utvecklingsarbete och polisiär utveckling har ökat den operativa 
effekten.(Försvarsmakten 2010) 

1 
s.8 
 
 
2 
s.17 
 
x

102
 

Det finns tecken på synerier 
mellan civil strategi och de 
andra domänerna. 

NEJ 
I Riksrevisionens […] granskning påpekas att det inte finns några redovisade 
resultat av de förväntade synergieffekterna mellan svenska civila och militära 
aktörer. 

5 
s.14 

 

Domän: Allmän militär strategi. 

 
Indikator: Samordning/Samverkan 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns styrningar om hur 
den militära strategin skall 
samordnas med den civila 
strategin (genom exempelvis 
riktat bistånd inom det 
militära operationsområdet) . 

JA 
Omkring en fjärdedel av det långsiktiga biståndet ska riktas till det område i 
norra Afghanistan där Sverige har ett särskilt ansvar. Samordning mellan detta 
bistånd och övriga svenska insatser i området ska förstärkas och utvecklas. 
NEJ 
Många av respondenterna talar om behovet av att etablera en länk mellan den 
militära insatsen och det långsiktiga utvecklingssamarbetet. Den länken saknas 
idag och flertalet respondenter anser att dagens verktyg inte räcker till för att 
lösa 
uppgifterna. 
JA 
Den internationella säkerhetsstyrkan där Sveriges bidrag ingår, har som 
huvuduppgifter att bistå den afghanska regeringen med att upprätthålla 
säkerheten i landet, för att därigenom möjliggöra politiska reformer och 
återuppbyggnad, samt att stödja uppbyggnaden av de afghanska 
säkerhetsstyrkorna. Säkerhetshöjande insatser är avgörande men inte ensamt 
tillräckliga för att stabilisera Afghanistan.  
JA/NEJ 
Samverkan ska ske med bibehållande av en ändamålsenlig roll- och 
ansvarsfördelning. Synergier ska eftersträvas men det är viktigt att upprätthålla 
en ändamålsenlig uppdelning mellan säkerhetsfrämjande insatser och 
utvecklingssamarbetet, så att de civila och militära rollerna hålls isär. 

2 
s.23 
 
 
5 
s.54 
 
 
 
 
2 
s.20 
 
 
 
 
 
2 
s.18 

Indikator: Ledning/Styrning 

Det finns styrningar om hur 
de militära delarna leds. 

JA 
Den militäre chefen är fortsatt Commanding Officer (CO) och företräder PRT MeS 
i ISAF:s ledningskedja. CO ansvarar för militär ledning och verksamhet samt för 
ISAF:s operationslinje Security […]. 
 
 

3 
s.2 

                                                 
102

 Avvikande källa. Försvarsmaktens årsredovisning 2009, Försvarsmakten, Stockholm, s.6. 
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Indikator: Ledning/Styrning 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns styrningar om hur 
de militära delarna leds i 
förhållande till de andra 
domänerna. 

JA 
Den civila representanten skall fungera parallellt som en civil motsvarighet till 
den militära chefen […]. Den civila representanten och den högste militäre 
chefen i PRT ska verka jämbördigt med respekt för varandras olika uppdrag.  

3 
s.2 

Det finns det en gemensam 
styrning (ledning). 

JA 
Den civila representanten skall fungera parallellt som en civil motsvarighet till 
den militära chefen […]. Den civila representanten och den högste militäre 
chefen i PRT ska verka jämbördigt med respekt för varandras olika uppdrag.  

3 
s.2 

Det finns, utöver en 
gemensam styrning/ledning 
separata ledningskedjor för 
respektive domän i syfte att 
tillvarata de enskilda 
domänernas specifika behov. 

JA 
Den militäre chefen är fortsatt Commanding Officer (CO) och företräder PRT MeS 
i ISAF:s ledningskedja. CO ansvarar för militär ledning och verksamhet samt för 
ISAF:s operationslinje Security […]. 
Den civile representanten ska ha följande arbetsuppgifter: 
Leda PRT:s verksamhet inom ramen för ISAF:s arbete med områdena utveckling 
och samhällsstyre. 

3 
s.2 

De olika ledningskedjorna 
påverkar inte 
förutsättningarna 
för civil-militär samverkan. 

Inget i empirin tar upp detta gällande allmän militär strategi. 
 

 

Det finns en integrerad 
beslutsfattning på 
underliggande nivå (mellan 
domäner) . 

Inget i empirin tar upp detta gällande allmän militär strategi. 
 

 

Den militära ledningen har ett 
tydligt mandat. 

JA 
 

x
103

 

Indikator: Målformulering 

Det finns ett tydligt mål, och 
ett tydligt uppdrag för den 
militära delen av insatsen. 

JA 
 

x
104

 

Det finns mål som är 
gemensamma för de militära 
och de civila och ekonomiska 
domänerna. 

JA 
”Sveriges engagemang ska stärka Afghanistans förmåga att upprätthålla stabilitet 
och säkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt erbjuda sina invånare 
möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor och en rättvis och hållbar 
utveckling.”. 

2 
s.2 

Indikator: Resurs 

Det finns en gemensam 
finansieringsmekanism 
mellan de olika domänerna. 
 (”pooled funding” 
/”stabiliseringsfonder” 

NEJ 
Särskilt efterfrågar respondenter en ny form av finansieringsinstrument som kan 
inkludera både långsiktigt utvecklingssamarbete och andra former av 
stabiliseringsmedel som enligt dagens […] kriterier inte kvalificerar som bistånd, 
som vid behov följer de militära insatserna och som har tydliga 
säkerhetsfrämjande mål. 
JA 
Omkring en fjärdedel av det långsiktiga biståndet ska riktas till det område i 
norra Afghanistan där Sverige har ett särskilt ansvar. Samordning mellan detta 
bistånd och övriga svenska insatser i området ska förstärkas och utvecklas.  
 
 
 
 
 

5 
s.54-55 
 
 
 
2 
s.22 
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 Avvikande källa. C INSATS Nationell stödplan svenskt styrkebidrag ISAF 2013-2014 (2013-03-05 H/S 

01 800:80764), Försvarsmakten, Stockholm, 2013. 
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Indikator: Synergi 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns uttalade synergier 
mellan säkerhets- och 
utvecklingsinsatsen. 
 

JA 
Den ökade nationella samordningen mellan Försvarsmakten och andra 
myndigheter samt internationell samverkan avseende bistånds-
/utvecklingsarbete och polisiär utveckling har ökat 
den operativa effekten.  
JA 
[…] där Sveriges bidrag ingår, har som huvuduppgifter att bistå den afghanska 
regeringen med att upprätthålla säkerheten i landet, för att därigenom 
möjliggöra politiska reformer och återuppbyggnad, samt att stödja 
uppbyggnaden av de afghanska säkerhetsstyrkorna.  

X
105

 
 
 
 
 
2 
s.20 

Det finns ansatser att uppnå 
synergi mellan allmän militär 
strategi och övriga domäner. 

JA (Vag formulering) 
När det är möjligt ska de svenska insatserna samordnas för att skapa synergier 
och ökad effektivitet.  

2 
s.17 
 

 

Domän: Ekonomisk strategi. 

 
Indikator: Samordning/Samverkan 

Påstående Utfall samt utdrag ur empiri Källa 

Det finns en uttalad 
samordning mellan den 
ekonomiska strategin och de 
andra domänerna. 

NEJ 
Konfliktförebyggande åtgärder, medlingsinsatser, dialog, sanktioner och 
återuppbyggnadsinsatser är alla områden där Sverige agerar aktivt för att 
förhindra och stävja konflikter och skapa förutsättningar för varaktig fred. 
NEJ 
Sverige kommer att fortsätta arbetet med att vidareutveckla 
sanktionsinstrumentet och stärkandet av svensk kapacitet att agera i 
medlingsfrågor.

 106
 

1 
s.15 
 
 
1 
s.15 

Indikator: Synergi 

Det finns en uttalad synergi 
mellan den militära strategin 
och på den ekonomiska 
strategin.

107
 

NEJ 
Ingen empiri stödjer detta påstående. 

 

Det finns en uttalad synergi 
mellan de övriga domänerna 
och den ekonomiska 
strategin. 

JA 
Näringslivets intresse för Afghanistan som ett land för investeringar och handel 
har hittills varit svagt. Säkerhetsproblem, svagt samhällsstyre och utbredd 
korruption har avskräckt. Afghanistan har trots detta en betydande ekonomisk 
potential, inklusive outforskade naturresurser, goda förutsättningar för 
fruktodling och annat jordbruk i vissa områden. Den biståndssatsning (och den 
förmodade förbättrade säkerhetssituationen, författarens kommentar) som 
under perioden 2009-2013 görs på bl. a privatsektorutveckling, bör vid sidan av 
målen om tillväxt och jobbskapande, i ett senare skede - genom den kunskapsbas 
och det nätverk som etableras - även kunna bidra till att lägga grunden för ett 
mer omfattande handelsutbyte mellan Afghanistan och omvärlden (inklusive 
Sverige, författarens kommentar). 
JA 
Kopplingarna mellan migration [civil strategi] och [ekonomisk] utveckling bör 
uppmärksammas och vägar sökas att tillvarata synergieffekter. Exempelvis bör 
möjligheterna att tillvarata de resurser som finns i den afghanska diasporan 
utnyttjas. 

2 
s.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
s.25 
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 Avvikande källa. Försvarsmaktens årsredovisning 2009, Försvarsmakten, Stockholm, s.6. 
106

 Den ekonomiska strategin tas upp som ett (solitärt) politiskt instrument i den nationella strategin men inte hur 

den skall verka som en multifunktionell del i en fullständig strategi. 
107

 Synergieffekt mellan den militära strategin och den ekonomiska strategin avseende en eventuell utveckling av 

svensk försvarsindustri (exempelvis gällande teknikutveckling och utökade exportmöjligheter). 
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5.2 Resultat 
 

 
Figur 5. Sammanfattande diagram utvisande analysresultat fördelat på undersökta domäner.  

 

Analysen visar i huvudsak jakande svar på påståendena för respektive indikator.  

Analysen styrker i första hand identifieringen av en fullständig strategi i domänen 

övergripande strategi. 

 

Domänerna civil strategi samt allmän militär strategi påvisar även de en befintlighet av 

fullständig strategi. 

 

Domänen ekonomisk strategi påvisar en avsaknad av fullständig strategi. Dock ej en total 

avsaknad, då de strategiska styrdokumenten visar på en tilltänkt synergi mellan ekonomisk 

strategi i form av handelsutbyte och en utökad biståndssatsning (civil strategi) och allmän 

militär strategi i form av en förbättrad säkerhetssituation. 

 

För detaljerad statistisk redovisning av analysen hänvisas till bilaga 1. 

 

  



Nicklas Folmerz 2014-06-05  

SA inför HSU14-16 

Sida 33 av 40 

 

 

6. Slutsats 
Slutsatserna redovisas i kronologisk ordning i förhållande till uppsatsens arbetssätt. Detta för 

att skapa en bättre helhet kopplat till uppsatsens disposition. 

6.1 Delfråga ett 
Vilka är indikatorerna som avgör om Sverige har en fullständig strategi? 

 

De indikatorer som utifrån teorin kan anses vara avgörande för om det föreligger en 

fullständig strategi är samordning/samverkan, ledning/styrning, målformulering, resurs och 

synergi.  

 

Dessa indikatorer har visat sig användbara i den undersökta empirin och de har en lämplig 

aggregationsnivå för denna undersökning. Med detta menas att författaren har valt att endast 

undersöka det övergripande strategiska sammanhanget enligt Wedin. Om undersökningen 

skulle undersöka multifunktionaliteter och interaktion på en lägre nivå blir indikatorerna av en 

annan karaktär.  

 

Indikatorerna upplevs som relevanta då de kunde identifieras i empirin.  Indikatorernas 

prioritetsordning kan utvecklas. Undersökningens statistik visar att indikatorerna 

ledning/styrning och samordning/samverkan är av jämförbar betydelse.  

6.2 Delfråga två 
Har Sverige, utifrån det framtagna analytiska ramverket, en fullständig strategi för insatsen i 

Afghanistan? 

 

Det finns en uttalad fullständig strategi med Sveriges insats i Afghanistan, givet uppsatsens 

avgränsningar. Detta visar sig i de av Regeringen utgivna strategiska dokument som 

avhandlar svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet i 

allmänhet och för insatsen i Afghanistan i synnerhet.  

 

Att ta hänsyn till är att detta avser endast det politiska projektets ambition. Det finns en 

betydande kritik mot att det inte finns en fullständig strategi med Sveriges engagemang i 

Afghanistan. FOI:s rapport Jakten på synergin är ett påtagligt bevis för detta.  Denna kritik är 

dock primärt riktad mot det faktum att det finns betydande svårigheter att omsätta strategin i 

praktisk handling.  

 

Det som brister, men som inte är avgörande för att utesluta en fullständig strategi, är främst 

avsaknaden av tydlig styrning om hur samverkan och samordning skall uppnås, vem som har 

ledningsansvar vid genomförande samt hur synergibegreppet skall definieras. 
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6.3 Huvudfråga samt syfte och målsättning 
Vad bör vara

 
utmärkande för en fullständig strategi vid nyttjandet av det militära maktmedlet 

vid svenska internationella insatser? 

 

För att kunna besvara huvudfrågan har uppsatsen redogjort för hur indikatorerna har valts ut 

samt prövat dem mot en insats. 

 

Det som bör vara utmärkande för en fullständig strategi är befintligheten av samordning och 

samverkan mellan deltagande domäner. En uttalad modell för ledning och styrning som 

uttalar tydliga mandat, ansvarsområden och ledningsförhållanden. En gemensam, tydlig och 

känd målformulering samt att tilldelade resurser möjliggör måluppfyllnad och ett väldefinierat 

synergibegrepp.  

 

De i uppsatsen framtagna indikatorerna bör inte ses som de enda indikatorerna i detta 

sammanhang. De utgör endast de fundamentala beståndsdelarna som bör ingå i den 

fullständiga strategin. De kan kompletteras med ytterligare indikatorer eller byta prioritering.  

 

Det som ytterst är avgörande för vad som är utmärkande är vilka domäner som är 

identifierade inom respektive politiskt projekt. Som utgångspunkt kan uppsatsens indikatorer 

nyttjas på olika sorters insatser men de bör troligen kompletteras för att möta den aktuella 

insatsens behov. Detta grundar sig i att olika insatser har olika målsättningar och olika 

beståndsdelar för att uppnå målet med det politiska projektet. 

 

Uppsatsens syfte att ta fram ett analytiskt ramverk bedöms vara uppfyllt. Likväl 

målsättningen med att kunna använda det för analys av en pågående insats bedöms uppfyllt, 

med hänsyn till uppsatsens analys av insatsen i Afghanistan. 
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7. Diskussion och vidare forskning 

7.1 Diskussion 
Det är nu dags att utarbeta principer och kriterier för prioritering av svenska internationella 

insatser. När vi väljer en insats, vad väljer vi då bort?  

En tydlig strategi ökar vår beredskap och ger oss bättre möjligheter att angripa de svåra 

avvägningar som måste till. […] Vi uppmanar regeringen att snarast ta initiativ till en 

strategi för Sveriges internationella insatser.
108 

 

 

Detta är fortsättningen på det citat, hämtat från ur Allan Widman och Cecilia Wigström 

särskilda yttrande i samband med ett betänkande om svenskt deltagande i Förenta nationernas 

mission i Liberia, som citeras i uppsatsens inledande kapitel (sidan 3.).  

 

Deras uppfattning om en övergripande nationell strategi uttrycktes i februari 2004. Vid denna 

tidpunkt hade den svenska insatsen i Afghanistan pågått sedan årsskiftet 2001/02
109

, det vill 

säga i drygt två år. Det skulle dröja ytterligare sex och ett halvt år innan Regeringen 

formulerade en strategi för Sveriges engagemang i Afghanistan.  

 

Viljan att skapa en fullständig strategi, eller kanske oviljan att skapa densamma besitter 

troligen flera förklaringar. Dels kan den politiska nyttan diskuteras. Dels kan behovet av en 

sådan strategi, för en småstat
110

 som Sverige, diskuteras. Även de eventuella politiska 

vinsterna, kontra den politiska risktagningen om strategin misslyckas, är relevanta i en sådan 

diskussion.  

 

Det uppfattas dock att det politiska initiativet till att inledningsvis skapa en nationell strategi 

för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (2008) och 

därefter en med specifik strategi för Sveriges stöd till det internationella engagemanget i 

Afghanistan (2010) är en ansats till att skapa en fullständig strategi (för insatsen i 

Afghanistan).  

 

Utan en fördjupad analys påskiner dessa strategier ett visst mått av intern uppgörelse mellan 

Försvarsdepartementets och Utrikesdepartementets syn på en långsiktig strategi. Detta medför 

möjligen en slags kompromiss vilket leder till avsaknad av tydliga styrningar, målsättningar 

och ledningsförhållanden.  

 

Således utelämnas mycket för tolkning för enskilda myndigheter, och till och med enskilda 

befattningshavare (exempelvis mandatet för den seniora civila representanten ingåendes i 

PRT Mazar-e Sharif), att försöka omsätta strategin i praktiskt handling. 

 

  

                                                 
108 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, 2003/04:UFöU1, Betänkande Svenskt deltagande i Förenta 

nationernas mission i Liberia, Sveriges riksdag, Stockholm, 2004, s.12. 
109

Regeringens proposition, 2013/14:33, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan 

(ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan, Stockholm, 2013, s.21. 
110

 Definition av småstat enligt Jeppsson, Tommy & Tjøstheim, Inge, Militärstrategiskt tänkande i ett 

småstatsperspektiv, Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, Stockholm, 2005, ss.11-13. 
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Resultatet visar på en tydlig befintlighet av fullständig strategi i domänen övergripande 

strategi, den domän som uppsatsen skapade för att påvisa ett samband mellan det politiska 

projektet och den fullständiga strategin. Detta i förhållande till de andra tre domänerna. 

Förklaringen till detta kan troligen finnas i det faktum att de politiska strategierna som 

studerats just är övergripande politiska och inte syftar till att påverka förhållanden längre ner i 

den strategiska hierarkin.  

 

Vid en mycket kort och övergripande kritisk textanalys i form av en idé- och ideologianalys, 

har följande ord och fraser lyfts ur texten för att påvisa dess politiska ambition att vara 

övergripande eller detaljerad. Skrivningar som exempelvis ”strategin skall ge en samlad bild”, 

”delge politiska utgångspunkter, ”ge en övergripande vägledning” samt ”ge riktlinjer för den 

fortsatta utformningen” är indikatorer på att ambitionen är övergripande och att det finns ett 

politiskt syfte med att uttrycka strategierna på ett vagt sätt. 

 

Den politiska retoriken kan eventuellt vara förhindrad att gå in på mer detaljerad nivå 

gällande en strategi med rädslan för att strategin skall misslyckas. Detta kan vara en av 

anledningarna till att strategierna endast uttrycker att samverkan och samordning är av vikt 

samt att det skall genomföras. Inte hur det skall genomföras. 

 

Hur påverkar detta Försvarsmaktens förmåga till effektivt och ändamålsenligt 

planeringsarbete och förberedelser inför insats? 

 

Denna fråga är naturligtvis beroende på vilken insats som åsyftas. Generellt bedöms inte en 

befintlighet eller avsaknad av en fullständig strategi påverka Försvarsmaktens 

planeringsarbete eller förberedelser i någon större omfattning. Med detta sagt, betyder det inte 

att en fullständig strategi är överflödig. Anledningen till att Försvarsmakten i mångt och 

mycket förbereder sig på ett adekvat sätt är troligen beroende av andra faktorer. Det en tydlig 

strategi kan tillföra Försvarsmakten är att från politiskt håll tydliggöra syftet med bruket av 

det militära maktmedlet.  

 

Detta föranleder en återkoppling till det som tidigare skrivits i form av General Håkan Syréns 

uttalande från 2005. Syrén menar att de svenska militära insatserna inte självklart endast ska 

ge militär och politisk effekt i insatsområdet. Syrén uttrycker att det militära maktmedlet har 

en roll i ett större sammanhang bl.a. genom att ”skapa handlingsfrihet även för framtida 

samarbete”. Detta faktum, att Sverige använder det militära maktmedlet för att uppnå andra 

syften, framkommer sällan eller aldrig i offentligheten. 

 

Att kommunicera denna ambition med Försvarsmakten vid planering inför en ny insats kan 

vara av värde för Försvarsmakten. Att ha en förståelse för syftet vid respektive insats kan göra 

att förbandssammansättningen och förberedelserna får en annan karaktär. Vid remissvar från 

Försvarsmakten till Försvarsdepartementet kan detta innebära att föreslagen 

förbandssammansättning snarare utgår ifrån att vara på plats i insatsen än att göra militär 

nytta. Kan detta kombineras är detta naturligtvis ändamålsenligt, men Försvarsmakten kan 

med tydliga syften undvika att forma sammansättningar som påverkar exempelvis 

produktionsförutsättningar, nationell beredskap och planerade övningar. 
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7.2 Vidare forskning 
Denna uppsats kan, bortsett huvudfråga och delfrågor, väcka fler frågor än vad den besvarar. 

Det har under arbetets gång framträtt ett flertalet intressanta frågeställningar som kan vara 

grunden för vidare forskning. 

 

Under sökandet efter synergieffekter mellan domäner och inom begreppen civil-militär 

samverkan samt allomfattande ansats uttrycks ofta att stabilitet och säkerhet är en 

förutsättning för utveckling. Förhållandet mellan dessa begrepp kan vara av intresse att 

fördjupa i vidare forskning. Var i ligger sambandet mellan säkerhet och utveckling. Om det 

ligger en kausal orsaksförklaring bakom dessa begrepp så återstår att reda ut vilket begrepp 

som är förutsättningen för det andra. Skapar säkerhet förutsättningarna för att skapa 

utveckling eller är utvecklingen en förutsättning för att nå säkerhet. Vad är orsak och vad är 

verkan? Den undersökta empirin i denna uppsats påskiner oftast att en stabil 

säkerhetssituation är grundläggande för att demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och 

rättsstatliga principer samt ekonomisk och social utveckling ska kunna uppnås
111

.  

 

En av de större bristerna enligt bl.a. Riksrevisionens utredning Svenska bidrag till 

internationella insatser är avsaknaden av ett gemensamt uppföljningssystem för de olika 

domänerna. Både Riksrevisionen och FOI hävdar i sina rapporter att det rapporteras om en 

ökad civil-militär samverkan samt att till och med att Försvarsmaktens operativa effekt har 

ökat på grund av det utökade samarbetet mellan myndigheter. En tänkbar forskningsansats 

kan vara att undersöka vad de bakomliggande faktorerna för dessa påståenden är? Finns det 

gemensamma uppföljningssystem som kan svara på detta och om inte, hur bör ett sådant 

system vara uppbyggt. Om inte effekten av en fullständig strategi eller civil-militär 

samverkan kan mätas, hur kan det då konstateras att den har ökat eller bör utvecklas 

ytterligare? 

 

Vidare möjligheter till fortsatt forskning är att utreda den praktiska tillämpningen av den 

fullständiga strategin. Hur bör en fullständig strategi vara utformad för att möjliggöra den i 

praktiken? Vilka indikatorer är av avgörande betydelse längre ner i den strategiska hierarkin?  

 

Det kan även vara av intresse att undersöka om det finns några skillnader i utformningen av 

den eventuella fullständiga strategin vid insatser ledda av olika organisationer. Att göra en 

jämförande studie mellan Nato-ledd, FN-ledd samt EU-ledd insats. Föreligger det några 

skillnader och i så fall vad är orsaken till detta? En sådan undersökning kan även belysa om 

Sverige har olika strategiska förhållanden till dessa organisationer och hur detta kommer till 

uttryck. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
111

 Regeringens skrivelse 2007/08:51, Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och 

säkerhetsfrämjande verksamhet, Stockholm, 2008, s.15. 
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Bilaga 1. Detaljerad statistik redovisning av analys. 

 
ū= medelvärde för respektive indikator. 

   

        

 
Domän:     

    

 
Övergripande Strategi JA (+) NEJ (-) 

  

 
Samordning/Samverkan ū=1,5 

 

 
Påstående 1   3 0 3 

 

 
Påstående 2   2 1 1 

 

 
Påstående 3   1 0 1 

 

 
Påstående 4   1 0 1 

 

 
Ledning/Styrning ū=1 

 

 
Påstående 1   1 1 0 

 

 
Påstående 2 

 
2 0 2 

 

 
Målformulering ū=1,67 

 

 
Påstående 1   2 0 2 

 

 
Påstående 2   1 0 1 

 

 
Påstående 3   2 0 2 

 

 
Resurs ū=2 

 

 
Påstående 1   2 0 2 

 

 
Synergi ū=-2 

 

 
Påstående 1 

 
0 2 -2 

 

   
∑= 17 4 

  

         

 

 
Domän:     

    

 
Civil Strategi   JA (+) NEJ (-) 

  

 
Samordning/Samverkan ū=0,6 

 

 
Påstående 1   2 0 2 

 

 
Påstående 2   1 0 1 

 

 
Påstående 3   3 3 0 

 

 
Påstående 4   1 0 1 

 

 
Påstående 5   0 1 -1 

 

 
Ledning/Styrning ū=0,57 

 

 
Påstående 1   2 0 2 

 

 
Påstående 2   0 1 -1 

 

 
Påstående 3   1 0 1 

 

 
Påstående 4*   1 1 0 

 

 
Påstående 5   2 0 2 

 

 
Påstående 6   0 1 -1 

 

 
Påstående 7 

 
1 0 1 
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Målformulering ū=1 

 

 
Påstående 1 

 
1 0 1 

 

 
Resurs ū=-1 

 

 
Påstående 1   0 1 -1 

 

 
Påstående 2 

 
1 1 0 

 

 
Synergi ū=1 

 

 
Påstående 1   3 0 3 

 

 
Påstående 2   0 1 -1 

 

   
∑= 19 10 

  

        

        

 
Domän:     

    

 
Allmän militär Strategi JA (+) NEJ (-) Summa 

 

 
Samordning/Samverkan ū=1 

 

 
Påstående 1* 

 
2 1 1 

 

 
Ledning/Styrning ū=0,71 

 

 
Påstående 1   1 0 1 

 

 
Påstående 2   1 0 1 

 

 
Påstående 3   1 0 1 

 

 
Påstående 4   1 0 1 

 

 
Påstående 5   0 0 0 

 

 
Påstående 6 

 
0 0 0 

 

 
Påstående 7 

 
1 0 1 

 

 
Målformulering ū=1 

 

 
Påstående 1   1 0 1 

 

 
Påstående 2 

 
1 0 1 

 

 
Resurs ū=0 

 

 
Påstående 1 

 
1 1 0 

 

 
Synergi ū=1,5 

 

 
Påstående 1   2 0 2 

 

 
Påstående 2   1 0 1 

 

   
∑= 13 2 
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Domän:     

    

 
Ekonomisk Strategi   JA (+) NEJ (-) Summa 

 

 
Samordning/Samverkan ū=-2 

 

 
Påstående 1 

 
0 2 -2 

 

 
Synergi ū=1 

 

 
Påstående 1   0 1 -1 

 

 
Påstående 2   2 0 2 

 

   
∑= 2 3 

  

        

        Totalt antal jakande påståenden: 51 
   Totalt antal nekande påståenden:   19 

  Totalt antal påståenden:       70 
 Procent jakande påståenden: 

 
73% 

   Procent nekande påståenden: 
  

27% 
  

        

        *= Ett JA/NEJ-svar viktas bort då det inte har relevans mot slutresultatet. 

         


