Kapacitetsbyggande insatser har de senaste åren blivit en allt
viktigare del av Försvarsmaktens internationella verksamhet.
De specifika uppgifterna innefattar grundläggande soldatutbildning i relativt säkra insatsområden, mentorskap till stridserfarna enheter i direkt anslutning till en pågående konflikt
och rådgivning i en post-konfliktsituation.
Denna studie analyserar de krav deltagande i kapacitetsbyggande insatser ställer på Försvarsmakten och dess personal
rörande rekrytering, utbildning och organisation. Studien
identifierar ett antal möjliga förbättringsåtgärder, inklusive
bl.a. att öka stödet till enskilda insatser, utöka de tidsramar
Försvarsmakten har för att planera och förbereda insatser,
samt att sända ut samövade enheter i stället för att specialrekrytera inför en enskild insats.
Studien visar slutligen på att det föreligger en spänning
mellan den typ av uppgifter som Försvarsmakten har störst
förmåga att genomföra (grundutbildning av soldater) och den
typ av insatser som efterfrågas inom SSR-litteraturen (institutionsbyggande, stärkt civil kontroll över säkerhetssektorn
samt ökad respekt för mänskliga rättigheter).
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Sammanfattning
Denna studie analyserar de krav deltagande i kapacitetsbyggande insatser ställer
på Försvarsmakten rörande rekrytering, utbildning och organisation. Dessa krav
– samt Försvarsmaktens förmåga att uppfylla dem – beror till stor del på
insatsens syfte och typ av uppgifter. Vid enskilda insatser syftande till
grundläggande soldatutbildning i relativt säkra insatsområden (såsom EUTM
Somalia och EUTM Mali) har Försvarsmaktens förmåga att uppnå hållbar
kompetensförsörjning varit god, medan det finns förbättringspotential rörande
utbildning och tillvaratagande av erfarenheter. Vid truppinsatser som involverar
mentorskap till stridserfarna militärenheter i direkt anslutning till en pågående
konflikt (såsom OMLT i Afghanistan) har situationen varit den omvända.
Utbildning och tillvaratagande av erfarenheter fungerar väl, men frågetecken har
rests rörande Försvarsmaktens förmåga att uppnå hållbar kompetensförsörjning
vid liknande, framtida uppdrag. Den kombination av krav på instruktörvana,
personlig lämplighet, mångårig erfarenhet av förbandsledning samt stridsförmåga
som denna typ av insats ställer på utsänd personal medför att den relevanta
rekryteringspoolen är begränsad. Vid mentorskap i en postkonfliktsituation
(såsom KFOR i Kosovo samt EUFOR ALTHEA i Bosnien-Hercegovina) ligger
nyckeln till framgång i att finna lämpliga kandidater, då möjligheterna till
utbildning och nyttjande av tidigare erfarenheter ofta har varit mer begränsade.
Studien identifierar ett flertal möjliga förbättringsåtgärder, inklusive bl.a. att öka
stödet till enskilda insatser, utöka de tidsramar Försvarsmakten har för att planera
och förbereda insatser, samt att sända ut samövade enheter i stället för att
specialrekrytera inför en enskild insats. Studien visar slutligen att det föreligger
en spänning mellan den typ av uppgifter som Försvarsmakten har störst förmåga
att genomföra (grundutbildning av soldater) och den typ av insatser som
efterfrågas inom SSR-litteraturen (institutionsbyggande, stärkt civil kontroll över
säkerhetssektorn samt ökad respekt för mänskliga rättigheter).
Nyckelord: Fredsfrämjande, kapacitetsbyggande, säkerhetssektorreform, Mali,
Somalia, Afghanistan, Kosovo, EUTM, KFOR, OMLT, ALTHEA.
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Summary
This study analyses the requirements that providing troop contributions to
capacity building missions create for the Swedish Armed Forces (SAF) regarding
recruitment, training and organizational aspects. These requirements – and the
ability of the SAF to fulfill them – are contingent on the mandate of the mission
and the specific tasks involved. For smaller missions aimed at providing basic
military training in comparatively safe mission environments (including EUTM
Somalia and EUTM Mali), the ability of SAF to sustainably recruit competent
personnel has been strong, whereas pre-mission training and post-mission
analysis of lessons learnt leave room for improvement. For larger missions aimed
at mentoring experienced military units in direct conjunction to active conflict
(such as OMLT in Afghanistan) the situation is the reverse. Pre-mission training
and post-mission analysis of lessons learnt work well, but doubts have been
raised regarding the ability of SAF to sustainably recruit competent personnel for
similar, future missions. The combination of personal characteristics, long-term
experience of leading military units, instructor experience and personal combat
ability required implies that the relevant pool of recruits is limited. Lastly, for
mentoring in post-conflict contexts (including KFOR in Kosovo and EUFOR
ALTHEA in Bosnia-Hercegovina) the key to success lies in finding suitable
candidates, as the opportunity for training and institutional learning is limited.
The study identifies a number of possible avenues for improvement, including
expanding support given to smaller missions, extending the time-frame that SAF
is given to plan and prepare missions, and the relative advantages of deploying
already existing units versus hand-picking personnel for specific missions.
Lastly, the study highlights the tension between the types of capacity-building
tasks that the SAF has the greatest ability to execute (basic “train and equip”
missions) and the tasks requested in the SSR-literature (institution-building,
improving civilian oversight of the security sector and respect for human rights).
Keywords: Peace support operations, capacity building, security sector reform,
Mali, Somalia, Afghanistan, Kosovo, EUTM, KFOR, OMLT, ALTHEA.
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1

Inledning

Under 2014 kommer Försvarsmaktens deltagande i fredsfrämjande insatser att
förändras, då deltagandet i Kosovo Force (KFOR) i Kosovo har avslutats och
bidraget till International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan
preliminärt förändras till en renodlad utbildningsinsats. Det finns i skrivande
stund – januari 2014 - inga planer på att inleda nya insatser av motsvarande
omfattning, men Försvarsmaktens bidrag till säkerhetssektorreform (SSR) och
kapacitetsbyggande inom försvarssektorn har gradvis utökats, exempelvis genom
deltagande inom EUTM Somalia och EUTM Mali. Samtidigt har många stater,
bl.a. till följd av den ekonomiska krisen, dragit ned på såväl försvarsbudgetar
som engagemanget i internationella insatser. Följaktligen debatteras det i
dagsläget huruvida SSR och kapacitetsbyggande insatser kan användas som en
snabbare, billigare och mindre riskfylld metod för att bidra till fred och säkerhet i
svaga stater, i ett läge där få stater tycks beredda att inleda nya storskaliga
fredsfrämjande insatser. Mot bakgrund av detta analyserar denna studie de krav
som deltagande inom kapacitetsbyggande insatser ställer på Försvarsmakten och
dess utsända personal, i syfte att föreslå möjliga åtgärder för att förbättra
liknande insatser framöver.
SSR och kapacitetsbyggande har kommit att utgöra allt större inslag i samtida
fredsfrämjande insatser. Detta slags åtgärder ses som viktiga komponenter i en
strategi för att kunna stabilisera en stat eller en region. Grunden i koncepten är
visserligen inte nya. Att stärka nationella säkerhetsstrukturer för att åstadkomma
stabilitet med minimala resurser är ett klassiskt grepp, vanligt förekommande
t.ex. under det kalla kriget. Synen på relationen mellan säkerhet och utveckling
har dock förändrat såväl varför som hur SSR, kapacitetsbyggande och
statsbyggande genomförs. Medan det är relativt enkelt att bygga upp militär
förmåga (genom t.ex. militär grundutbildning), är det desto mer utmanande att
säkerställa att denna förmåga används på ett legitimt sätt genom att stärka bl.a.
civil styrning, lokala institutioner och respekten för mänskliga rättigheter.
Såsom tidigare studier har konstaterat finns det inte någon självklar definition av
kapacitetsbyggande, utan organisationer med olika utgångspunkter kan mena
olika saker.1 Begreppet kan inrymma allt från att stödja utvecklingen av förmåga
till demokratisk kontroll (eng. oversight) av stridskrafter till att bygga kapacitet
hos lokala stridande förband för ”kriget mot terrorismen”. Denna rapport
fokuserar framförallt på multinationellt ledda kapacitetsbyggande insatser inom
den militära sektorn i en konflikt- eller post-konfliktsituation. Under 2000-talet
har större sådana kapacitetsbyggande insatser, ofta inom ramen för SSR,

1

Nilsson, Claes och Zetterlund, Kristina (2011) Arming the Peace. The Sensitive Business of
Capacity Building Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), FOI-R--3269--SE 59s. Stockholm:
FOI, s.9ff.
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genomförts bl.a. i Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Somalia, Mali och
Afghanistan. De insatser Sverige har deltagit i har i samtliga fall letts av en
multilateral organisation såsom FN, EU eller Nato.
SSR, inklusive kapacitetsbyggande, utgör en viktig komponent av svensk
utrikes- och säkerhetspolitik. I regeringens strategi från 2008 för deltagande i
freds- och säkerhetsfrämjande arbete konstateras att SSR ofta utgör en
förutsättning för utveckling.2 Även den svenska policyn för säkerhet och
utveckling i utvecklingssamarbete från 2010 betonar vikten av SSR. Det
konstateras dock att stöd till utveckling av stridskrafter inte ska finansieras inom
ramen för utvecklingsbistånd, däremot kan t.ex. insatser för utveckling av
demokratisk kontroll över stridskrafter finansieras med biståndsmedel.3
För Försvarsmakten har SSR och kapacitetsbyggande emellertid i praktiken
utgjort en mer marginell, om än växande, del av verksamheten. Ett exempel är
insatsen i Afghanistan, där Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT)
har agerat rådgivare till förbandschefer på olika nivåer. Andra insatser under de
senaste åren där Försvarsmaktens personal deltagit i kapacitetsbyggande är
KFOR (Kosovo), ALTHEA (EUFOR i Bosnien), samt European Union Training
Mission (EUTM) Somalia respektive EUTM Mali.
Det kan konstateras att litteraturen om SSR och kapacitetsbyggande främst
fokuserar på den strategiska nivåns utmaningar. Hur ska insatser planeras och
inriktas för att ha framgång? Vilka förutsättningar och grundprinciper måste
föreligga för att nå önskade mål?4 Däremot finns det ganska litet skrivet om de
krav SSR och kapacitetsbyggande insatser ställer på den personal som ska
genomföra insatserna och de organisationer som utbildar och sänder ut dem.

1.1

Uppdrag

FOI har fått i uppdrag av Försvarsdepartementet att genomföra en studie
avseende de krav deltagande i kapacitetsbyggande insatser ställer på
Försvarsmakten och dess utsända personal. Till skillnad från många tidigare
studier på området fokuserar denna studie primärt på det konkreta genomförandet
av kapacitetsbyggande insatser. Utmaningar på den strategiska nivån, såsom
planering, inriktning, samordning och lokalt ägarskap diskuteras enbart i den
utsträckning dylika faktorer kan antas påverka implementeringen av redan

2

Regeringskansliet (2008) Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet Regeringens skrivelse 2007/08:51, s. 16f.
3
Regeringskansliet (2011) Fred och säkerhet för utveckling. Policy för säkerhet och utveckling i
svenskt utvecklingssamarbete. Utrikesdepartementet, Enheten för Global Utveckling, 36s.
Västerås: Edita Västra Aros.
4
Bryden, Alan och Hänggi, Heiner (red) (2004) Reform and Reconstruction of the Security Sector
DCAF Yearly Books Münster: LIT Verlag.
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beslutade insatser. Fokus för studien ligger istället primärt på den personal som
har sänts ut inom ramen för kapacitetsbyggande insatser och de utmaningar dessa
har ställts inför. Vidare studeras vilken utbildning de utsända har fått, samt vilka
krav denna typ av insatser ställer på Försvarsmakten dels rörande rekrytering och
utbildning, dels rörande stöd avseende bl.a. logistik, ledning och doktrin. Denna
inriktning innebär på intet sätt att studien avser tona ned vikten av god planering
och samordning på strategisk nivå – tvärtom betonas detta genomgående i snart
sagt varje studie på området.5 Däremot är avsikten att vidareutveckla ett område
inom studiet av kapacitetsbyggande och SSR som förblivit relativt bristfälligt
utforskat, trots att det är helt centralt för framgångsrikt genomförda insatser.

1.2

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att ge uppdragsgivaren, Försvarsdepartementet, en
fördjupad bild av de krav deltagande i kapacitetsbyggande insatser och
säkerhetssektorreform ställer på Försvarsmakten. Indirekt kan detta även
underlätta för regering och riksdag vad avser såväl val av uppgifter för
Försvarsmakten som kravställning på utveckling av dess förmåga. Slutsatserna
kan även ha relevans för Försvarsmaktens fortsatta arbete med att planera och
genomföra kapacitetsbyggande insatser.
Studien besvarar primärt två specifika forskningsfrågor:



Vilka krav ställs på rådgivare som deltar i kapacitetsbyggande insatser
avseende tjänstespecifik kompetens, pedagogisk förmåga, språkförmåga
och kulturell förståelse, personliga egenskaper och värdegrund?
Vilka krav ställer dessa insatser på Försvarsmakten avseende rekrytering
och utbildning, samt stöd såsom logistik, ledning och doktrin?

Studien baseras primärt på erfarenheter från kapacitetsbyggande insatser till vilka
Sverige och Försvarsmakten bidrar, eller nyligen har bidragit, med personal till.
Eftersom det ter sig möjligt att de specifika kapacitetsbyggande uppgifter som
åläggs Försvarsmakten kan komma att förändras, så begränsas studien dock inte
enbart till de krav som kan identifieras i redan genomförda insatser. För att skapa
en överblick av de uppgifter som kan bli aktuella inom framtida
kapacitetsbyggande insatser inventeras dels s.k. ”task lists” som tagits fram av
internationella organisationer såsom Organisation for Economic Co-operation

5

Se t.ex. Nilsson och Zetterlund Arming the Peace, passim; Nilsson, Claes och Svensson, Emma
(2010) Säkerhetssektorreform i förändring. Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), FOI-R--3032-SE, 52s. Stockholm: FOI; United Nations SSR Task Force (2012) Security Sector Reform Integrated
Technical Guidance Notes New York; samt OECD/DAC (2007) The OECD/DAC Handbook on
Security System Reform (SSR). Supporting Security and Justice, 253s. Paris: OECD Publishing.
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and Development/ Development Assistance Committe (OECD/DAC), dels andra
staters erfarenheter av kapacitetsbyggande insatser.

1.3

Avgränsningar

Studien har tre huvudsakliga avgränsningar:






1.4

Fokus i studien ligger på kapacitetsbyggande riktat mot väpnade styrkor.
Detta innebär att kapacitetsbyggande rörande t.ex. polisen avgränsas
bort. Vidare måste stöd till de funktioner som ska utöva den
demokratiska kontrollen över väpnade styrkor beröras.
Fokus i studien ligger på Försvarsmaktens kapacitetsbyggande insatser.
Detta innebär t.ex. att de insatser som FBA skickar personal till, oavsett
om det är personer vilka ursprungligen kommer från Försvarsmakten,
avgränsas bort.
Fokus i studien inriktas på kapacitetsbyggande i konflikt och postkonfliktsituationer. Detta innebär att SSR-insatser i fredstid (såsom t.ex.
SSR-insatserna i Central- och Östeuropa) avgränsas bort. Vidare utgår
studien från att de kapacitetsbyggande insatser där Sverige deltar även
inkluderar ett bredare angreppssätt som gränsar mot SSR, vilket
särskiljer dessa insatser från renodlat militärt stöd utan hänsyn tagen till
t.ex. demokratisk styrning eller mänskliga rättigheter.

Metod och datainsamling

Rapporten tar sin utgångspunkt i en litteraturstudie. I denna ingår för det första
tidigare rapporter som har givits ut av FOI avseende säkerhetssektorreform
(SSR) och kapacitetsbyggande. Dessa utgörs dels av tematiska
sammanställningar rörande kapacitetsbyggande6 respektive
säkerhetssektorreform7 och dess utmaningar, dels av specifika insatsanalyser av
fredsfrämjande insatser i Kosovo8, Somalia9 och Mali.10 Till dessa har även lagts

6

Nilsson och Zetterlund Arming the Peace, passim.
Nilsson, Claes och Svensson, Emma (2010) Säkerhetssektorreform i förändring, FOI-R--3032--SE
8
Skeppström, Emma och Weibull, Anna (2011) Security Force in the Making. Capacity Building in
Kosovo. Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), FOI-R--3276--SE 47s. Oktober 2011,
Stockholm: FOI
9
Nilsson, Claes och Norberg, Johan (2012) European Union Training Mission Somalia – En
insatsanalys Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), FOI-R--3614--SE 27s. December 2012,
Stockholm: FOI
10
Skeppström, Emma och Hull Wiklund, Cecilia (2013) European Union Training Mission in Mali.
En insatsanalys. Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), FOI-R--3783--SE 48s. December 2013,
Stockholm: FOI
7
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andra fallstudier, såsom Försvarsmaktens interna erfarenhetsanalys rörande
OMLT i Afghanistan11 samt erfarenheter från andra nordiska länder.12 Eftersom
Försvarsmaktens insatser vägleds av svenska och internationella policys,
sammanställs även vägledande skrifter från Regeringskansliet samt OECD/DAC
och FN i avsikt att identifiera dels riktlinjer och principer, dels möjliga framtida
uppgifter för Försvarsmakten.
För att fördjupa det empiriska materialet genomfördes även ett antal intervjuer.
Primärt intervjuades individer som genomfört kapacitetsbyggande insatser i
Försvarmaktens regi, i syfte att undersöka dels vilka krav som ställts på dem,
dels huruvida de anser att den utbildning de fick var adekvat och relevant. Vidare
intervjuades ansvarig personal vid Försvarsmakten rörande rekrytering,
utbildning och erfarenhetshantering, samt kring Försvarmaktens bedömda
förmåga att tillgodose framtida kompetensförsörjningsbehov.13 För att dra
lärdom av andra länders erfarenheter inhämtades även information vid en
internationell konferens om kapacitetsbyggande inom den militära sektorn.14
Litteraturstudien visade att de krav som ställs på instruktörer och mentorer under
kapacitetsbyggande insatser varierar beroende dels på situationen i
insatsområdet, dels på insatsens specifika mandat och utformning. Vissa aspekter
av insatserna är relativt universella och ingår i princip inom alla
kapacitetsbyggande uppdrag, såsom exempelvis gender-, personal- och
materielfrågor. Härutöver varierar dock insatsernas syfte markant. En första
faktor som inverkar på de krav som ställs är huruvida det finns en storskalig
multinationell insats i operationsområdet, respektive om det svenska bidraget
organiseras som en truppinsats eller som en enskild insats. Utöver detta kan även
de specifika kapacitetsbyggande insatserna (militär grundutbildning, rådgivning
till seniora befälhavare o.s.v.) respektive den lokala kontexten (inklusive
säkerhetsläge, kultur och logistikutmaningar) påverka vilka krav insatserna
medför. Studien syftar således till att dra generella slutsatser rörande de krav
kapacitetsbyggande insatser ställer på utsänd personal samt Försvarsmakten, men
det bör betonas att de lärdomar som kan dras i hög grad är beroende av den
specifika insatsens uppgifter, organisation och konfliktkontext.

11

Försvarsmakten (2012a) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan. En rapport
från INS ERF ANA. 01 800:55067 2012-03-26. Stockholm: Försvarmakten
12
Hansen, Vegard Valter, Lurås, Helge och Nikolaien, Trine (2012) Operational Mentoring and
Liasion Teams. The Norwegian Army and their Afghan Partners. NUPI Policy Brief 1:2012.
13
Givet de omfattande studier som redan genomförts av FOI rörande kapacitetsbyggande och SSR
baseras studien delvis på anteckningar från tidigare intervjuer med svenska instruktörer som i
EUTM Somalia, EUTM Mali, samt KFOR. Därutöver genomfördes kompletterande intervjuer.
14
Assisting host country militaries: assessing lessons from NATO, EU and member state experience,
4-6 december 2013, Wilton Park, England. I enlighet med konferensens riktlinjer citeras inga
individer som källor och konferensen används primärt för bakgrundsinformation.
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1.5

Studiens disposition

I kapitel 2 sammanställs tidigare forskning samt internationella policydokument
som ska vägleda SSR och kapacitetsbyggande insatser. Detta inkluderar en
distinktion mellan begreppen säkerhetssektorreform och kapacitetsbyggande,
identifiering av de olika typer av uppgifter som kapacitetsbyggande inom
säkerhetssektorn kan medföra samt de lärdomar och utmaningar som identifierats
rörande genomförande av insatser. I kapitel 3 sammanställs svensk policy med
direkt bäring på kapacitetsbyggande insatser. Vidare diskuteras överväganden
vid urval av och planering inför insatser. I kapitel 4 analyseras de krav som har
ställts på utsända instruktörer och mentorer och studiens första frågeställning
besvaras. I kapitel 5 diskuteras de krav som ställs på Försvarsmakten rörande
rekrytering och utbildning, samt stöd rörande bl.a. logistik, ledning och doktrin,
varigenom studiens andra frågeställning besvaras. I kapitel 6 presenteras studiens
slutsatser, samt förslag på hur Försvarsmaktens bidrag till kapacitetsbyggande
insatser skulle kunna vidareutvecklas. Slutligen diskuteras spänningen mellan
den typ av kapacitetsbyggande insatser som efterfrågas i policylitteraturen
respektive de typer av uppgifter Försvarsmakten i dagsläget är bäst rustad att
genomföra, samt samspelet mellan deltagande i fredsfrämjande insatser kontra
hemmaorganisationens förmågor och resurser.
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2

Säkerhetssektorreform och
kapacitetsbyggande

Denna studie fokuserar på genomförande av kapacitetsbyggande insatser inom
försvarssektorn och de krav som härigenom ställs på utsända individer och på
Försvarsmakten. Kapacitetsbyggande syftar i generella termer till att förbättra
förmågan hos individer eller organisationer inom ett specifikt område. Detta kan
i sig utgöra en förutsättning för att uppnå vidare målsättningar. Till exempel har
det noterats att utvecklad förmåga avseende offentlig förvaltning utgör en av
förutsättningarna för hållbar utveckling i fattiga länder, och att sådan
kapacitetsbyggnad därför bör vara en integrerad del i strategier för utveckling
och fattigdomsbekämpning.15
Kapacitetsbyggande inom säkerhetssektorn kan genomföras på olika nivåer. Det
kan handla om att bygga upp kapacitet hos den politiska nivån att styra den
militära sektorn, men också om att bidra till att skapa militär förmåga. Militär
kapacitet kan även utgöra en förutsättning för att skapa den säkra miljö som
krävs för utveckling. Kapacitetsbyggande inom säkerhetssektorn kräver dock
ofta kompletterande åtgärder för att säkerställa att förmågan inriktas och utnyttjas
på ett effektivt och legitimt sätt. Dessa åtgärder faller då ofta inom ramen för det
vidare begreppet säkerhetssektorreform. Samtidigt som kapacitetsbyggande inom
säkerhetssektorn kan ses som en delmängd av SSR, är dessa koncept således
långtifrån identiska. Skeppström och Weibull betonar att SSR syftar till att
främja lika tillgång till rättvisa och säkerhet, samt främjande av demokratiskt
maktutövande och mänskliga rättigheter. Kapacitetsbyggande kan bidra till att
uppfylla dessa mål, men blotta existensen av en kapacitet (eller stärkande därav)
säger ingenting om huruvida denna förmåga används på ett ansvarstagande,
effektivt eller demokratiskt sätt.16 Denna studie fokuserar på kapacitetsbyggande,
men inleds således med en distinktion mellan SSR och kapacitetsbyggande, för
att illustrera viktiga överväganden vid planering av fredsfrämjande insatser.

2.1

Säkerhetssektorreform

Det övergripande syftet med SSR definieras av OECD/DAC som att ”skapa en
säker miljö som är fruktbar för utveckling, fattigdomsreducering och
demokrati”.17 SSR utgår vidare från ett holistiskt synsätt. Det räcker således inte
att bygga t.ex. konkret militär och polisiär förmåga, utan även funktionerna för
15

OECD/DAC (2006) WORKING TOWARDS GOOD PRACTICE DAC Guidelines and References
Series, 44s. Paris: OECD Publishing, s.11.
16
Skeppström och Weibull Security Force in the Making, s.8.
17
OECD/DAC (2005) Security System Reform and Governance DAC Guidelines and References
Series, 145s. Paris: OECD Publishing, s.16.
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att styrning och insyn måste utvecklas.18 OECD/DAC har definierat fyra olika
kategorier av aktörer som behöver beaktas vid säkerhetssektorreform:





Institutioner som konkret arbetar med att upprätthålla säkerhet såsom
militär, polis och underrättelse- och säkerhetstjänster.
Institutioner som styr och övervakar säkerhetssektorn såsom
regering/president, ministerier och lagstiftande församling.
Institutioner inom rättssystemet såsom domstolar, åklagarmyndighet,
justitiedepartement och fängelser.
Icke-statliga säkerhetsaktörer såsom befrielsestyrkor, gerillastyrkor och
privata säkerhetsföretag.19

Av dessa aktörer har Försvarsmakten inom SSR primärt samarbetat med statliga
säkerhetsaktörer (främst militären), institutioner som styr säkerhetssektorn och, i
någon mån, icke-statliga säkerhetsaktörer som omvandlas till formella, statliga
styrkor – med Kosovo Liberation Army (KLA) som det tydligaste exemplet.20
OECD har vidare formulerat fem principer för effektiv säkerhetssektorreform.
Dessa inkluderar respekt för kärnvärden såsom demokratisk styrning och
mänskliga rättigheter; SSR som ett ramverk för att hantera externa såväl som
interna säkerhetshot; vikten av att utveckla ett gemensamt ramverk för stödet i
samarbete med mottagarlandet; ansvarsutkrävande och transparens; samt att SSR
ska bidra till ett nationellt säkerhetskoncept, inklusive institutionella strukturer
samt väldefinierade policys för civil styrning av säkerhetssektorn.21
Även FN har utformat tio principer för FN:s roll i SSR-insatser. Den
grundläggande principen är att målsättningen för FN:s engagemang i SSR är att
stödja utvecklingen av effektiva, inkluderande och ansvariga (eng. accountable)
säkerhetsinstitutioner för att bidra till internationell fred och säkerhet, hållbar
utveckling och mänskliga rättigheter. Det ska bl.a. ske genom att insatsen baseras
på såväl ett nationellt beslut som ett beslut i FN:s säkerhetsråd eller
generalförsamling. FN betonar också lokalt ägarskap, och behovet av att
skräddarsy insatser efter lokala förutsättningar och intressegrupper. Vidare
betonas genderaspekter, ett övergripande ramverk för SSR samt framtagande av
en strategi för och koordination av alla samarbetspartners inom SSR-området.22

18

SSR kan vidare ses som delmängd av det bredare begreppet statsbyggande. Se t.ex. Nilsson och
Zetterlund Arming the Peace, s.12ff ; OECD/DAC (2011a): Supporting Statebuilding in Situations
of Conflict and Fragility DAC Guidelines and References Series, 107s. Paris: OECD Publishing.
19
OECD/DAC (2005) Security System Reform and Governance, s. 20f.
20
Skeppström och Weibull Security Force in the Making, passim.
21
OECD/DAC (2005) Security System Reform and Governance, s. 22f.
22
United Nations (2008) Report of the Secretary General: Securing Peace and development: the
role of the United Nations in supporting security sector reform Security Council S/2008/39, s. 13.
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Erfarenheter från moderna SSR-insatser visar dock att det finns stora skillnader
mellan SSR i teorin respektive i praktiken. Medan teorin förespråkar ett holistiskt
angreppssätt med fokus på institutioner och civil styrning, har genomförda
insatser ofta prioriterat effektivitet framför demokratisk styrning, kvantitet före
kvalitet, samt sektorsspecifik verksamhet (primärt inriktad mot militär och polis)
framför sektorövergripande aktiviteter.23 Orsaker till denna typ av obalans kan
bl.a. vara att det har funnits krav från insatsens ledning, eller från den politiska
nivån, att uppnå mätbara resultat, att stödet utformats utifrån givarnas förmåga
snarare än mottagarnas behov eller att stöd till utveckling av grundläggande
militär kapacitet (”utbilda och utrusta”) uppfattas som både lättare och mindre
politiskt känsligt för mottagarlandet än reformer av de institutioner som styr
statens kärnuppgifter.24 I vissa fall kan det också vara så att säkerhetsläget är så
instabilt att expanderade säkerhetsstyrkor utgör en central förutsättning för andra
typer av SSR- eller utvecklingsprojekt. FN betonar dock vikten av att även i
sådana fall balansera det omedelbara behovet av säkerhet med ett fokus på
långsiktigt institutions- och kapacitetsbyggande.25
Sammantaget kan sektorspecifika insatser som fokuserar på att ”utbilda och
utrusta” (eng. train and equip) ett stort antal militärer vara förståeliga och
välmotiverade. Emellertid varnar både policy- och forskningslitteraturen för
potentiella, negativa sidoeffekter av dessa insatser på medellång till lång sikt
samt betonar behovet av att komplettera snävt kapacitetsbyggande med mer
genomgripande reformer.26 Exempelvis kan ett alltför snävt perspektiv leda till
att uppnådd kapacitet går förlorad, används på ett illegitimt sätt eller i värsta fall
förvärrar konfliktdynamiken i området.27 Denna studie fokuserar främst på
genomförande av kapacitetsbyggande inom säkerhetssektorn. Det är dock viktigt
att under planeringen av kapacitetsbyggande insatser även beakta påverkan på
säkerhetssektorn i ett bredare perspektiv och på längre sikt.

2.2

Kapacitetsbyggande

Kapacitetsbyggande är ett begrepp som saknar en universell definiton. I denna
studie definieras kapacitetsbyggande generellt som insatser för att förbättra

23

Nilsson och Svensson Säkerhetssektorreform i förändring, s.7, 21-24.
Nilsson och Svensson Säkerhetssektorreform i förändring, s. 22ff; Nilsson och Zetterlund Arming
the Peace, s. 43f.
25
United Nations (2008) Report of the Secretary General: Securing Peace and development, s. 6.
26
Nilsson och Svensson Säkerhetssektorreform i förändring, s. 21; Nilsson och Zetterlund Arming
the Peace, s.37f; United Nations (2013) Report of the Secretary General on Securing States and
societies: strengthening the United Nations comprehensive support to security sector reform
Security Council S/2013/480, s.17, para 54.
27
Nilsson och Norberg European Union Training Mission Somalia, s. 11; Nilsson och Zetterlund
Arming the Peace, s. 15.
24
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förmågan hos individer eller organisationer inom ett specifikt område.28 Inom
försvarssektorn har kapacitetsbyggande, och närliggande koncept såsom
”Security Force Assistance”, många gånger lett tanken till tämligen avgränsade
insatser för att bygga upp lokala styrkors kapacitet.29 Så har de facto många
gånger varit fallet, särskilt vid bilateralt kapacitetsbyggande. I sådana insatser,
som t.ex. supermakternas stöd till sina respektive allierade under det kalla kriget,
hamnade värden som mänskliga rättigheter och demokrati ofta i skymundan.
Denna typ av renodlat militärt kapacitetsbyggande har dock begränsad bäring på
de uppdrag som ålagts och kommer att åläggas Försvarsmakten. Samtida svenska
kapacitetsbyggande insatser har inkluderat såväl utbildning av soldater och befäl
vilka kort därefter deltagit i regelrätta strider (i Somalia och Mali) som
rådgivning till stridande förband (i Afghanistan). Detta sker dock inom ramen för
insatser med bredare angreppssätt, där även civil styrning och mänskliga
rättigheter ska främjas, vilket tydligt framgår av mandaten för ISAF30 samt
EUTM Somalia31.
I denna studie betraktas därför kapacitetsbyggande inom säkerhetssektorn i
huvudsak som en delmängd av SSR-insatser. Vidare använder studien FN:s
definition av försvarssektorn (författarnas översättning):
De civil-militära strukturer, och den personal, som ansvarar för skyddet
av en stats suveränitet och dess befolkning samtidigt som de bidrar till att
uppfylla statens skyldigheter att bidra till internationell fred och säkerhet.
Försvarssektorn inrymmer också de aktörer som ansvarar för styrning,
kontroll, förvaltning samt ledning av försvaret, inklusive lagstiftande

28

Denna definition ligger nära OECD:s definition av ”kapacitet”: “förmågan hos personer,
organisationer och samhället som helhet att hantera sina uppgifter framgångsrikt” OECD/DAC
The Challenge of Capcacity Development, s.12.
29
Nilsson och Zetterlund Arming the Peace, s. 10 ff.
30
I den säkerhetsrådsresolution som lade grunden för ISAF nämndes att insatsen skulle stötta
Afghanistans övergångsregering i ”etablerande och utbildning av nya afghanska säkerhets- och
arméstyrkor” samt att dessa skall ”uppfylla sina plikter under internationell humanitär lag” (United
Nations Security Council Resolution 1386 (2001), S/RES/1386 (2001), 20 december 2001). I en
förlängning av mandatet betonas ”behovet av ytterligare framsteg inom säkerhetssektorreform,
inklusive ytterligare förstärkande av den Afghanska Nationella Armén” samt ”funktionalitet,
professionalism och ansvarsutkrävande hos den afghanska säkerhetssektorn” (United Nations
Security Council Resolution 1833 (2008), S/RES/1833 (2008), 22 september 2008).
31
Mandatet grundades på säkerhetsrådsresolution 1872, som underströk vikten av att återetablera,
utbilda, utrusta och upprätthålla somaliska säkerhetsstyrkor. Vidare skall insatsen bidra till ett
”omfattande och hållbart perspektiv för utvecklingen av den somaliska säkerhetssektorn”,
inklusive ”urval av utbildade [soldater], kontrollfunktioner och mentorskap av styrkorna i
Somalia” (European Council COUNCIL DECISION 2010/96/CFSP on 15 February 2010 on a
European Union military mission to contribute to the training of Somali security forces Official
Journal of the European Union L 44/16, 19 februari 2010).
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församlingar, ministerier, utbildnings- och forskningscentra och grupper i
civilsamhället.32
Med kapacitetsbyggande inom försvarssektorn avses därför här att utbilda, öva
och utrusta nationella, militära styrkor i den militära huvuduppgiften, att öka de
militära styrkornas och dess personals professionalism, inklusive frågor som rör
effektivt resursutnyttjande respektive värdegrundsfrågor samt att öka såväl
militära som civila organs förmåga att leda och kontrollera den militära sektorn.33
Medan säkerhetssektorreform kommit att bli ett accepterat och välanvänt verktyg
i det internationella utvecklingssamarbetet, faller kapacitetsbyggande insatser
riktade mot försvarssektorn delvis utanför ramarna för det som betraktas som
utvecklingsbistånd. I OECD/DAC dokument om SSR från 2005 nämns inte ens
kapacitetsutveckling i försvarssektorn. Däremot lyfts utveckling av demokratisk
styrning och kontroll av de väpnade styrkorna.34 I senare OECD/DAC dokument
konstateras att bidragsgivare har funnit sätt att finansiera kapacitetsbyggande
insatser avseende militära förmågor via andra budgetposter än biståndsmedel.35
Det bör betonas att insatser syftandes till att ”utbilda och utrusta” ett lands
säkerhetsstyrkor, alternativt öka effektiviteten hos dessa, är potentiellt känsliga
åtaganden. Detta illustreras bl.a. av att FN:s policy för försvarssektorreform i allt
väsentligt tycks förbjuda organisationen från att delta i dylika uppgifter, som
reserveras för bilaterala partners.36

2.2.1

Specifika kapacitetsbyggande uppgifter inom
försvarssektorn

Inom policylitteraturen rörande SSR finns ett antal översiktsdokument som listar
olika typer av möjliga reformuppgifter. Utifrån författarnas kännedom finns det
dock i dagsläget ingen motsvarande sammanställning över vilka specifikt
kapacitetsbyggande uppgifter riktade mot försvarssektorn som kan komma att bli
aktuella. Utifrån denna studies syfte sammanställs därför här en lista över
tänkbara kapacitetsbyggande uppgifter som omnämns i policylitteraturen och i
erfarenhetsanalyser av specifika fredsfrämjande insatser. Dessa inkluderar bl.a.:
32

UN DPKO Policy. Defence Sector Reform., s. 16.
Definitionen baseras delvis på Nilsson och Zetterlund (Arming the Peace, s.12), men vidareutvecklas med en sammanställning av de uppgifter som kapacitetsbyggande inom den militära
sektorn kan inkludera. Se t.ex. UN DPKO Policy. Defence Sector Reform. (2011); Asplund, Tom
”Military Experts in Security Sector Reform”, s. 15-26 i Koskenniemi, Tuomas (red) Security
Sector Reform – Beyond Civil-Military Cooperation. FINCENT Publication Series 1:2010,
Tuusula: FINCENT
34
OECD/DAC (2005) Security System Reform and Governance, s. 35; OECD/DAC (2007) The
OECD/DAC Handbook on Security System Reform, s.124ff.
35
OECD/DAC (2012) International Support to Post-Conflict Transition RETHINKING POLICY,
CHANGING PRACTICE. DAC Guidelines and Reference Series Paris: OECD Publishing, s.47.
36
UN DPKO Policy. Defence Sector Reform. (2011), s.12f, paragrafer 33, 35 och 39.
33
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Stödja behovsanalys rörande utformningen av försvarssektorn.37
Stödja utveckling av lagstiftning, normer, doktrin och övergripande
reformplanläggning inom försvarssektorn.38
Stödja utvecklingen av civila kontrollmekanismer.39
Stödja utvecklingen av administrativa funktioner och rutiner.40
Stödja utvecklingen av förmåga till ledning och planering på militärstrategisk nivå.41
Stödja utbildningsreform inklusive läroplan, skolsteg och infrastruktur.42
Agera mentor på stabsnivå.43
Utbilda instruktörer (eng: train the trainers).44
Utbildning i mänskliga rättigheter (MR), gender och internationell
humanitär rätt (IHR).45
Bidra med teknisk expertis.46
Stödja rekrytering och urval av försvarssektorns personal.47
Utbilda och öva soldater och förband i militär verksamhet.48

37

Alix Julia Boucher (2009) DEFENCE SECTOR REFORM: A Note on Current Practices,
STIMSON s. 2ff; UN DPKO Policy. Defence Sector Reform. (2011), s. 16f. Detta inkluderar
politisk-militär långsiktig försvarsanalys, motsvarande t.ex. den svenska Försvarsberedningen .
38
UN DPKO Policy. Defence Sector Reform. (2011), s. 10. I detta kan även ingå att bidra till
utvecklingen av en nationell planeringskapacitet för att kunna axla lokalt ägarskap och planera för
vidare insatser. United Nations (2012) SSR AND PEACEBUILDING THEMATIC REVIEW OF
SECURITY SECTOR REFORM AND THE ROLE OF THE PEACEBUILDING FUND, New York
United Nations Peacebuilding Support Office.
39
UN DPKO Policy. Defence Sector Reform. (2011), s. 10.
40
UN DPKO Policy. Defence Sector Reform. (2011), s. 10; United Nations SSR Task Force (2012)
Security Sector Reform Integrated Technical Guidance Notes, s.105ff; Boucher DEFENCE
SECTOR REFORM, s. 9. Detta stöd kan ges på i princip alla nivåer från förband till regeringskansli.
41
Här avses primärt förmågan att utforma en försvarsstrategi baserat på en nationell säkerhetspolicy
(men inte utformningen av det senare, som här antas vara en uppgift på departementsnivån) (UN
DPKO Policy. Defense Sector Reform, s. 10, 26.2).
42
FINCENT Security Sector Reform, s.22; UN DPKO Defense Sector Reform, s.10, 26.4.
43
Detta innebär att i vardagen i en stab ge råd om metoder, rutiner etc. Se exempelvis Skeppström
och Weibull Security Force in the Making, s. 19.
44
Detta innefattar att utbilda den lokala personal som ska utbilda mottagarlandets officerare,
underofficerare och soldater (intervju Försvarsmakten [3], oktober 2013, Stockholm).
45
UN DPKO Policy. Defence Sector Reform, s. 10. Detta kan, utöver att föras in i utbildningsreform
och ”train the trainers” genomföras på i princip alla nivåer från förband upp till regeringskansli.
46
Detta innefattar att bidra med särskild kompetens inom områden som t.ex. ammunitionshantering
och informationssystem (FINCENT Security Sector Reform, s.22.).
47
Boucher DEFENCE SECTOR REFORM, s. 7f.
48
Här kan ingå såväl praktisk militär utbildning som utbildning i t.ex. MR. Denna typ av insatser är
kontroversiella och nämns inte över huvud taget i ett antal av de policy-dokument som granskats
(FINCENT Security Sector Reform, s.22). Den svenska kontaktgruppen noterar att ”assistans som
bidrar till stärkandet av den militära eller stridsförmågan hos de väpnade styrkorna exkluderas”
från SSR aktiviteter som kan räknas som internationellt bistånd (Swedish Contact Group (2010)
Security Sector Reform. Assessment Framework. Stockholm: Folke Bernadotte Academy, s. 49).
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Agera mentor åt förband och förbandschefer under pågående konflikt.49

Det bör betonas att denna lista enbart beskriver de olika typer av uppgifter som
kan ingå inom ramen för kapacitetsbyggande insatser. I praktiken överlappar och
kombineras flera av dessa uppgifter ofta inom samma insats – t.ex. utgör tekniska
experter ofta en viktig del i utbildandet av framtida instruktörer.
Förenklat uttryckt listas här i den övre delen mer abstrakta, långsiktiga (och
potentiellt känsliga för mottagarlandet) uppgifter, som kräver mer mentorskap än
direkt utbildning, förutsätter längre insatser och där framgången för insatsen är
både mer osäker och svårare att enkelt mäta eller kvantifiera. Dessa uppgifter kan
samtidigt antas vara mer önskvärda, såtillvida att ju längre upp i befälskedjan
förändringar sker, desto större effekt kan de förväntas ha över tid.
Omvänt är de arbetsuppgifter som listas längre ner mer handfasta, genomförbara
på kortare sikt och många gånger troligen mindre känsliga för mottagarlandet.
Dessa insatser bygger i stor utsträckning på att de utsända fungerar som utbildare
eller instruktörer inom konkret verksamhet. Vissa av dessa insatser kan dock vara
känsliga för bidragarstaten. Det kan handla om en ökad risk att egen trupp blir
indragen i strider eller utsätts för angrepp t.ex. genom infiltratörsattacker. Det
kan också handla om att blivande rekryter attackeras av rebellgrupper, alternativt
behandlas illa under pågående utbildning, vilket den multinationella insatsen kan
uppfattas ha ett ansvar för att förhindra. Likaså kan enheter som varit mottagare
för en kapacitetsbyggande insats senare komma att begå övergrepp, vilket kan
leda till kritik även mot de bidragande staterna.50
Ovanstående visar på vikten av att de mer konkreta kapacitetsbyggande
insatserna kombineras med åtgärder för att både stärka civil kontroll (eng.
oversight) och styrning och mer genomgripande säkerhetssektorreform. Vidare
leder utbildning på lägre nivåer i befälskedjan ofta till att behov av reformer
identifieras rörande det militära utbildningssystemet, instruktörsutbildningen
eller rörande mentorskap för högre nivåer i befälskedjan.51 Följaktligen kan
kortare insatser som initialt syftar enbart till militär grundutbildning komma att
både förlängas och gradvis få förändrade uppgifter.

49

Detta innebär att följa med ett förband och dess chef i vardagen, i vissa fall även i
stridssituationer. Försvarsmakten (2012a) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i
Afghanistan, s. 10ff.
50
Nilsson och Zetterlund Arming the Peace, s. 28f.
51
Skeppström och Hull Wikström European Union Training Mission in Mali,s.27f.
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2.3

Utmaningar för SSR och
kapacitetsbyggande

I detta avsnitt sammanställs de återkommande utmaningar som studier rörande
SSR och kapacitetsbyggande har identifierat. En första sådan utmaning är att det
långsiktiga, övergripande syftet med kapacitetsbyggande ofta förblir otydligt,
alternativt saknar en tydlig koppling till en övergripande, holistisk (”hela
statsapparaten”) strategi för SSR. En frekvent kritik är att fokus läggs på
utveckling av konkreta polisiära och militära kapaciteter snarare än på
kapaciteten för civil kontroll och styrning av dessa.52
Det är vidare viktigt att säkerställa att den upparbetade förmågan utnyttjas på ett
legitimt och ändamålsenligt sätt, samt att den inte faller i orätta händer. Det kan
handla om att utbilda ett lagom antal soldater, då för stora förband som inte kan
upprätthållas och erbjudas lön kan leda till avhopp till motståndarsidan.53 En
relaterad utmaning ligger i urvalet av de lokala aktörer som ska vara mottagare
för kapacitetsbyggande insatser. Genomförande av kapacitetsbyggande innebär
oundvikligen att – implicit eller explicit – välja sida i en konflikt. Ett skevt urval
av deltagare i kapacitetsbyggande insatser riskerar att premiera en viss region,
klan eller politisk aktör i ett konfliktområde.54 Härigenom kan den lokala
maktbalansen förskjutas, vilket i värsta fall kan leda till att konflikten förlängs
eller intensifieras.55 En alltmer vanligt förekommande men långtifrån
oproblematisk ansats har varit att bygga kapacitet inom säkerhetsstyrkor
”underifrån”, d.v.s. antingen via aktörer som är indirekt kopplade till staten
(såsom lokala polisstyrkor) eller via fristående, icke-statliga aktörer som i
dagsläget de facto tillhandahåller säkerhet på lokal nivå. Detta bygger förvisso
vidare på redan existerande lokala strukturer, men reser frågor avseende statens
kapacitet och säkerhetssektorns legitimitet. Följaktligen varnar många analyser
för risken att oavsiktligt ”skapa ett monster”, en farhåga som torde vara extra
befogad just när kapacitetsbyggande riktas direkt mot icke-statliga aktörer.56
En annan utmaning uppstår i paradoxen mellan behovet av att främja lokalt
ägarskap, samtidigt som mottagarländer för kapacitetsbyggande ofta är svaga
52

Nilsson och Svensson Säkerhetssektorreform i förändring, s.23f. samt OECD/DAC (2009)
Security System Reform: what have we learned? Lessons from the publication and dissemination
of the OECD DAC Handbook on Security System Reform, s. 7.
53
Nilsson och Norberg European Union Training Mission Somalia, s.10f; Nilsson och Zetterlund
Arming the Peace, s. 27f.
54
Caparini, Marina ”Security Sector Reform and Post-Conflict Stabilisation: The Case of the
Western Balkans” s.143-178 i Bryden, Alan och Hänggi, Heiner (red) (2004) Reform and
Reconstruction of the Security Sector DCAF Yearly Book Series Münster: LIT Verlag.)
55
Nilsson och Zetterlund Arming the Peace, s. 30f.
56
Skapandet av Afghan Local Police (ALP), som baserades på icke-statliga grupperingar som gavs
begränsad utbildning, nämns ibland som ett exempel i detta avseende. Nilsson och Zetterlund
Arming the Peace, s. 29ff.
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stater som är illa rustade att utöva sådant ägarskap.57 Saknar staten legitimitet
riskerar de kapacitetsbyggande insatserna att bli verkningslösa sett i ett större
sammanhang, eller i värsta fall bidra till att staten, förenklat uttryckt, bara blir
bättre på att förtrycka sin egen befolkning.58 Vidare kan skilda värderingar skapa
motsättningar. Å ena sidan ska lokalt ägarskap främjas och mottagarlandets
önskemål respekteras, å andra sidan ska kärnvärden såsom demokrati, civil
styrning av militären och mänskliga rättigheter främjas. Men i en situation där
mottagarlandet inte till fullo delar denna grundsyn, kan det uppstå en motsättning
mellan SSR-insatsens process respektive dess värdegrundsmässiga ambitioner.59
För kapacitetsbyggande inom ramen för multinationella fredsfrämjande insatser
uppstår också utmaningar som har att göra med samarbete och koordinering
mellan olika aktörer som är involverade i kapacitetsbyggande och SSR. Detta
gäller såväl mellan multilaterala organisationer och bilaterala givare, som mellan
olika typer av internationella organisationer.60 Ur ett svenskt perspektiv har det
under intervjuer med personal från Försvarsmakten även rests frågor rörande
samverkan mellan svenska myndigheter i insatsområden.61
Det finns också återkommande utmaningar av en mer konkret natur, såsom
rekrytering och gallring av deltagare i de kapacitetsbyggande insatserna. Vid
rekrytering handlar det om att hitta lämpliga individer, med den fysiska status,
militära utbildning och läskunnighet som krävs för att kunna ta till sig
utbildningen. Vidare kan ett skevt urval av rekryter till kapacitetsbyggande
insatser resultera i en förändrad maktbalans regionalt eller mellan olika klaner62,
alternativt mellan tidigare väpnade icke-statliga aktörer.63 Gallring handlar
primärt om att sortera bort individer vars bakgrund gör dem olämpliga att delta i
militär utbildning under multinationell eller svensk ledning, exempelvis för att de
begått övergrepp mot de mänskliga rättigheterna64 eller för att de kan antas ha en
stor benägenhet att avvika efter genomförd utbildning.65 Andra utmaningar
rörande gallring kan dels handla om hantering av risken för infiltratörer66
57

Nilsson och Zetterlund Arming the Peace, s. 24f.
Nilsson och Svensson Säkerhetssektorreform i förändring, s.42.
59
Skeppström och Weibull Security Force in the Making, 35f.
60
Nilsson och Svensson Säkerhetssektorreform i förändring, s.27f.
61
Intervju Försvarsmakten (4).
62
Inom EUTM Somalia har det funnits en överrepresentation av soldater från Mogadishu-området
och Haviye-klanen (Nilsson och Norberg European Union Training Mission Somalia, s.15).
63
Eftersom KPC i stor utsträckning byggdes upp av tidigare medlemmar från KLA, var den serbiska
minoriteten underrepresenterad (Skeppström och Weibull Security Force in the Making, s.36).
64
Skeppström och Weibull Security Force in the Making, s.36.
65
Inom EUTM Somalia har andelen avhopp uppskattats till 10 procent, men enligt uppgift kan det
finnas ett större mörkertal. Det befaras att deserterade soldater ägnar sig åt kriminell verksamhet
eller blir motståndsmän (Nilsson och Norberg European Union Training Mission Somalia, s.11).
66
Inför andra rotationen av EUTM Mali identifierades risken för infiltratörer som ett potentiellt
problem (intervju EUTM Mali, 4). I Afghanistan har infiltratörer varit ett återkommande problem
för förbanden. Se t.ex. Eriksson, Pär Hagström Frisell, Eva och Åhman Teresa (2013) Afghanistan
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respektive att åldersbestämma rekryter som saknar ID-handlingar och som inte
nödvändigtvis själva vet hur gamla de är.67 Att från skrivbordet identifiera dessa
problem är enkelt. Att i praktiken göra ett lämpligt urval av rekryter, i en
situation där de statliga institutionerna är svaga och alla sidor i konflikten begått
övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, kommer dock sannolikt fortsätta
utgöra en stor utmaning även framöver.
En annan utmaning ligger i att säkerställa att den uppbyggda kapaciteten sätts in i
ett fungerande system. I flera av de kapacitetsbyggande insatser som har
genomfört grundläggande soldatutbildning och stött uppsättandet av lägre
förband har det ifrågasatts om styrningen på högre nivåer verkligen förmår
utnyttja denna förmåga effektivt. Detta diskuteras i insatsanalysen för EUTM
Somalia, som nämner att förmågan till strid på kompaninivå kommer att vara
begränsad.68 Personal som tjänstgör inom EUTM Mali har rest liknande
farhågor.69 Erfarenhetsanalysen från stödet genom OMLT i Afghanistan betonar
också värdet av att ha rådgivare på kår- och brigadnivå, såväl som på
bataljonsnivå.70 I generella termer tycks framgång för kapacitetsbyggande
således vara beroende av att insatsen ingår i en övergripande strategi för SSR
(inklusive åtgärder för att stärka civil styrning och kontroll samt för att utveckla
normer och institutioner), men även av att de högre militära nivåerna utvecklas i
takt med att den grundläggande militära förmågan stärks. Slutligen behöver
insatserna anpassas efter mottagarlandets existerande förmåga.71
Sammanfattningsvis kan kapacitetsbyggande insatser riktade mot försvarssektorn
ha ett flertal olika typer av effekter på pågående konflikter. Det ligger dels en
utmaning i att undvika oavsedda, negativa sidoeffekter, dels i att säkerställa att
insatserna uppnår avsedd effekt. Förenklat uttryckt så kan enklare utbilda-ochutrusta uppdrag med viss säkerhet sägas resultera i starkare militär förmåga för
det utbildade förbandet. Således bedöms exempelvis de soldater som utbildats
inom ramen för EUTM Somalia ha fått förbättrade soldatfärdigheter72 samt ha
spelat en stor roll i tillbakadrivandet av Al Shabab från Mogadishu-området.73 I
Försvarsmaktens egen erfarenhetsanalys avseende OMLT i Afghanistan bedömer
tidigare rådgivare att de bidragit till att förstärka förmågan hos de utbildade

– lärdomar och påverkan på nationell militär utveckling Norge, Danmark och Nederländerna,
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), FOI-R--3592--SE, 77 s., Stockholm: FOI, s. 19f.
67
Intervju EUTM Mali (3).
68
Nilsson och Norberg European Union Training Mission Somalia, s.12-13.
69
Intervju Mali (25).
70
Försvarsmakten Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s.29.
71
Paul, Christopher et al. (2013) What Works Best When Building Partner Capacity and Under
What Circumstances? RAND National Research Institute, 101s. Santa Monica: RAND, s. 74f.
72
Intervju EUTM Somalia (1). Andra respondenter befarade dock att de utbildade skulle komma att
bli ”kanonmat” p g a bristande soldatfärdigheter (intervjuer EUTM Somalia 2, 3).
73
Nilsson och Norberg European Union Training Mission Somalia, s.10.
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enheterna.74 Tidigare utsända till EUTM Mali betonar återkommande att nivån
på nyanlända rekryter är dålig, men merparten av de intervjuade anser att dessa
rekryter når en acceptabel nivå av soldatfärdigheter under utbildningen.75
Även om dessa försiktigt positiva omdömen säkerligen stämmer, leder förbättrad
kapacitet på förbandsnivå på intet sätt per automatik till ett önskvärt utfall i den
nationella konflikten. Följaktligen är det fullt möjligt att svenska instruktörer
genomför sin del i kapacitetsbyggande insatser framgångsrikt, samtidigt som
insatsen misslyckas med att uppnå sina strategiska syften. Trots omfattande
kapacitetsbyggande insatser från internationella samarbetspartners måste den
afghanska militären exempelvis årligen ersätta cirka 1/3 av sin personal till följd
av deserteringar, förluster på slagfältet samt soldater som avslutar tjänstgöringen.
Vidare led Afghan National Army (ANA) under 2013 svåra förluster och den
militära utgången i konflikten är långtifrån given.76 Den afghanska staten förblir
slutligen helt beroende av utländska bidragsgivare för att finansiera sin kraftigt
expanderade säkerhetssektor. Om även de mest ambitiösa kapacitetsbyggande
insatser kan stöta på denna typ av utmaningar, finns det således all anledning att
tidigt vara observant på risken för framtida bakslag även inom mindre insatser.
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Försvarsmakten (2012a) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s. 32.
Intervju EUTM Somalia (6).
76
Nordland, Rod, Shanker, Tom och Rosenberg, Matthew ”Afghans Fend Off Taliban Threat in
Pivotal Year” New York Times, 16:e oktober 2013.
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3

Sverige, Försvarsmakten och
kapacitetsbyggande

Säkerhetssektorreform har kommit att få en allt mer central roll inom svensk
utrikespolitik, i takt med att sambandet mellan säkerhet och utveckling har vunnit
bred acceptans. Denna växande ambition reflekteras av den breda uppsättning
svenska myndigheter arbetar med SSR, men även av svensk policy på området.

3.1

Svensk nationell policy

I Fred och säkerhet för utveckling. Policy för säkerhet och utveckling i svenskt
utvecklingssamarbete läggs fokus på SSR-insatser som syftar till skydd av civila
och till demokratisk kontroll över säkerhetssektorn, samt på samverkan och
koordinering av det stöd som ges för rättssektorutveckling. Stöd till demokratisk
kontroll över försvarssektorn kan inkluderas inom utvecklingsarbetet, däremot
inte stöd till utvecklingen av renodlat militära förmågor.77
I Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet betonas vikten av att Försvarsmakten har en god
förmåga att genomföra internationella insatser.78 Inom SSR-insatser ska Sverige
överväga multilaterala arrangemang (såsom FN-, EU- eller Nato-insatser) som
förstahandsalternativ och antingen stötta en större insats med mindre bidrag, eller
välja att ta ledningen för ”större och eventuellt mer långsiktigt inriktade
insatser”. Vidare ska sammansättningen av svenska bidrag vara ”rationell utifrån
svenska intressen samt tillgängliga resurser och kompetenser”.79
Just värdegrundsfrågor betonas särskilt inom svensk policy. I regeringens strategi
understryks att fred, demokrati, utveckling och respekt för mänskliga rättigheter
förstärker varandra. Strategin betonar vidare att försvaret av ett antal universella
normer och värden, inklusive demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet,
utgör en grund för svenskt engagemang och ska genomsyra alla delar av
genomförandet. Det kräver enligt strategin att dessa frågor uppmärksammas
tidigt i planeringen.80
På basis av dessa policydokument kan det således konstateras att SSR och
kapacitetsbyggande utgör viktiga delar i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det
77

Regeringskansliet Fred och säkerhet för utveckling, s. 22f.
Regeringskansliet Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet s. 17.
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Regeringskansliet Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet, s. 17, 19.
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Regeringskansliet Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och
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har också skett en kvalitativ och kvantitativ expansion av Försvarsmaktens
uppgifter rörande SSR i allmänhet och kapacitetsbyggande i synnerhet efter att
strategin gavs ut. Av de kapacitetsbyggande insatser som primärt analyseras i
denna studie inleddes OMLT i Afghanistan, EUTM Somalia och stödet inom
ramen för EUFOR/ALTHEA alla 2010, medan EUTM Mali inleddes 2013.

3.2

Planering och urval av insatser där
Försvarsmakten deltar

Var, när och hur Sverige, genom Försvarsmakten eller andra myndigheter, bidrar
till olika former av fredsfrämjande och kapacitetsbyggande insatser är till sist ett
politiskt beslut. Samtidigt finns det ett antal faktorer att ta hänsyn till vid ett
sådant beslut. Är ambition och målsättning för insatsen rimliga?81 Är situationen
i området sådan – exempelvis gällande statens och de lokala väpnade styrkornas
legitimitet – att förutsättningarna för en framgångsrik kapacitetsbyggande insats
är åtminstone rimligt uppfyllda? Är de faktorer som krävs för att nå framgång
med insatsen uppfyllda, vad gäller logistik, skydd, underrättelser och andra
resurser? Är Försvarsmaktens personal utbildad för uppgiften och har de lämplig
materiel?
I praktiken visar det sig att regeringens urval av insatser många gånger är
kontext- och händelsestyrt. I en studie från Försvarsmakten konstateras att
truppinsatser ofta genomförs där långsiktiga svenska syften, framförallt att
utveckla Sveriges roll i EU och det svenska stödet till FN, sammanfaller med
något starkt, kortsiktigt syfte (solidaritet/humanitära skäl). Många gånger har de
av regeringen efterfrågade bidragen dessutom varit små, specialdesignade
enheter med ”spets” snarare än förband ur insatsorganisationen eller ur
”verktygslådan” med register- och beredskapsförband.82
Kapacitetsbyggande insatser skiljer sig från truppinsatser på flera sätt. De är ofta
begränsade i omfattning, betraktas inte sällan som en utfasningsstrategi (eng. exit
strategy) och verksamheten är direkt kopplad till att utveckla en parts väpnade
styrkor. Dessa skillnader innebär att beslutet att bidra till kapacitetsbyggande
insatser inte nödvändigtvis följer samma logik som mer traditionella
truppinsatser.
Det är emellertid av stor vikt att redan på planerings- och urvalsstadiet säkerställa
att svenska åtaganden ligger i linje med de förmågor Försvarsmakten förmår
leverera, alternativt ge i uppdrag till Försvarsmakten att utveckla efterfrågade
81

Med detta avses de explicita målsättningarna, såsom de uttrycks internationella mandat, nationella
beslut (propositioner) och nationella styrdokument (anvisningar etc.), inte de underliggande mål
som Sverige och regeringen kan ha med att delta, t.ex. att nå inflytande i FN eller Nato.
82
Försvarsmakten (2012b) Att välja styrkebidrag, HKV 01 800:63588 2012-09-03. Stockholm:
Försvarmakten, passim.
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förmågor. Tillspetsat uttryck finns det annars en risk för att det uppstår ett
”förväntningsgap”, d.v.s. en diskrepans mellan vad Försvarsmakten förväntas
kunna genomföra och det myndigheten i praktiken kan hantera effektivt, i termer
av materiel, finansiering och tillgång till uppdragsspecifik kompetens. Denna risk
kan förstärkas av det faktum att den kapacitet Försvarsmakten besitter, inte med
enkelhet kan mätas i enbart kvalitativa termer – att Försvarsmakten har en
förmåga betyder inte att den finns i tillräcklig mängd för att vara tillgänglig för
internationella insatser. Dessa aspekter diskuteras mer utförligt i kapitel 4 och 5.
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4

Krav på personal inom
kapacitetsbyggande insatser

Denna studie bygger primärt på erfarenheter från kapacitetsbyggande insatser
som Försvarsmakten genomfört från 2010 och framåt. Dessa insatser skiljer sig
markant åt sinsemellan, avseende det svenska bidragets omfattning, de
huvudsakliga uppgifter som genomförts, den multinationella kontexten samt
säkerhetssituationen i insatsområdet. Som nämndes inledningsvis innebär detta
att även de krav som ställs på Försvarsmakten och dess utsända personal varierar.
Den enskilt största och mest krävande insatsen utgörs av det svenska bidraget till
OMLT inom ramen för ISAF i Afghanistan. Mellan 2010-2012 sändes tre
grupper om 50 rådgivare ut, verksamma på bataljons- (afgh: kandak), brigad- och
kårnivå. Rådgivarna agerade som mentorer för afghanska soldater och officerare,
som ofta hade stor stridsvana och medföljde även förbanden vid direkta strider.
En viktig uppgift för rådgivarna var också att fungera som en länk till
multinationella resurser, så kallad partnering, såsom t.ex. att kalla in
flygunderstöd. Insatsen ställde sammantaget synnerligen höga krav på de
utsändas kompetens och erfarenhet, men även på deras personliga färdigheter
avseende strid.83
Inom ramen för EUTM Somalia har Försvarsmakten från 2010 sänt ut ett drygt
tiotal militära utbildare per sexmånadersrotation. Insatsen – som genomförs i
Uganda och i nära i samarbete med ugandiska armén – syftar primärt till att bidra
till militär grundutbildning av 3 600 somaliska soldater och befäl, som efter
utbildningen deltagit i strider i södra Somalia.84 Säkerhetssituationen i
insatsområdet har i stort varit stabil och den primära utmaningen för de utsända
har legat i att anpassa utbildningen till rekryter med begränsad erfarenhet av
soldatutbildning samt med bristfällig läs- och skrivförmåga.
I EUTM Mali 01, som inleddes under våren 2013, bidrog Sverige med två
utbildningsplutoner.85 Detta förändrades under EUTM Mali 02 till en
utbildningspluton samt kompanichef.86 I likhet med EUTM Somalia är
huvudsyftet med insatsen grundläggande soldatutbildning av nyblivna rekryter.
Respondenter med erfarenhet från både EUTM Somalia och EUTM Mali betonar
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Försvarsmakten (2012a) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan., s. 10-12;
Intervjuer Försvarsmakten (5, 6), oktober 2013, Stockholm.
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Nilsson och Norberg (2012) European Union Training Mission Somalia, s.10 samt European
Action External Action (2013), EUTM Somalia, hämtat 2013-12-16 från eeas.europa.eu.
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franska insatsledningen inte accepterade svenska regler rörande permission för utsända.
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Intervju EUTM Mali (4).
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dock att den senare bedöms vara mer krävande, på grund av ett mer utsatt
säkerhetsläge och en större tidspress under insatsens planeringsskede.87
Försvarsmakten har även bidragit till kapacitetsbyggande i en postkonfliktsituation i Kosovo samt i Bosnien-Hercegovina. Inom ramen för KFOR, men
även inom ramen för Nato Advisory Team (NAT), har svensk personal i Kosovo
deltagit i kapacitetsbyggandet syftande till att omvandla en tidigare rebellgrupp
(KLA) till en formell säkerhetsinstitution, samt till utvecklingen av civil kontroll
över säkerhetssektorn.88 Inom ramen för ALTHEA har svensk personal deltagit i
planering och samordning av kapacitetsbyggande generellt, samt tillsammans
med Schweiz och Österrike bemannat ett så kallat Mobile Training Team (MTT)
som utbildar framtida instruktörer inom området ammunitionshantering.89
Dessa olika uppgifter, i olika slags miljöer, innebär också skilda krav på de
utsända rådgivarna. I Afghanistan var rollen att agera mentor till förband och
förbandschefer, inklusive i strid. I Somalia och Mali fungerade de utsända
rådgivarna mer som militära instruktörer, som primärt lärde ut basala militära
kunskaper såsom enskild soldats förmåga.90 Vid insatserna på Balkan har större
vikt legat på institutionsbyggande och civil kontroll, och de utsända har fungerat
som lärare och utbildare, men också som rådgivare till organ såsom Kosovos
säkerhetsråd och dess sekretariat.91 Nedan diskuteras de gemensamma slutsatser
som kan dras från dessa insatser, men det är viktigt att notera att de krav som
kapacitetsbyggande insatser medför varierar med insatsens art.

4.1

Vilka krav ställs på rådgivare involverade
i kapacitetsbyggande?

Den existerande forsknings- och policylitteraturen rörande genomförande av
kapacitetsbyggande insatser är relativt underutvecklad i jämförelse med
litteraturen om strategiska aspekter på SSR. Det går dock att urskilja ett antal
krav som med stor sannolikhet kommer att ställas på Försvarsmaktens personal
även i framtida insatser. Baserat på exempelvis analyser av militär personals
deltagande i SSR92, FN:s policy om försvarssektorreform93, intervjuer respektive
de erfarenhetsanalyser av svenska bidrag till kapacitetsbyggande insatser som
nämnts tidigare, kan vissa återkommande typer av krav på utsänd personal
identifieras:
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Intervju EUTM Mali (5).
Skeppström och Weibull (2011) Security Force in the Making, s. 22-24.
89
Intervju Försvarsmakten (4), oktober 2013, Stockholm.
90
Nilsson och Norberg (2012) European Union Training Mission Somalia, s. 16.
91
Skeppström och Weibull (2011) Security Force in the Making, s. 21f.
92
Asplund ”Military Experts in Security Sector Reform”, s. 15-26;
93
UN DPKO (2011) Policy. Defence Sector Reform., särskilt s. 13, para 41.
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4.1.1

Tjänstespecifik kompetens: Den konkreta kompetens – grundad på
utbildning och erfarenhet – som krävs för att kunna genomföra den
kapacitetsbyggande insatsen.
Pedagogisk förmåga: Förmåga till och erfarenhet av den typ av
rådgivning, utbildning eller instruktörsarbete som tjänsten medför.
Språkkunskaper och kulturell förståelse: Syftar primärt på kunskaper i
engelska, men i relevanta fall även t.ex. franska. Kulturell förståelse
avser kunskap kring hur den lokala kulturen påverkar genomförandet av
uppgiften, inklusive utformning av utbildning.
Personliga egenskaper: Personliga egenskaper som social förmåga,
integritet och förmåga till ett flexibelt och öppet förhållningssätt till
uppdraget. Handlar även om uppförande utanför det formella uppdraget,
samt i relevanta fall utanför campen.
Värdegrund: Förmågan att agera efter och förmedla en värdegrund
grundad på respekt för mänskliga rättigheter, civil styrning samt
beaktande av genderaspekter (rörande t.ex. implementering av FN:s
resolution 1325).

Tjänstespecifik kompetens

Den som ska verka som mentor, utbildare eller instruktör i kapacitetsbyggande
insatser måste besitta den tjänstespecifika kompetens som efterfrågas. Det
handlar bara till del om det självklara att de utsända har rätt formell utbildning
avseende huvudtjänsten. Ur underlaget framgår att det i vissa situationer även är
en central trovärdighetsfråga att kunna peka på konkret egen erfarenhet av det
som ska läras ut.94 Grad och genomgångna skolsteg kan också ha större betydelse
än vad som är fallet i Sverige. Det gäller såväl gentemot annan personal inom
den multinationella insatsen som gentemot de som ska utbildas.95
Vilken tjänstespecifik kompetens som efterfrågas under en kapacitetsbyggande
insats beror på insatsens mandat och den specifika roll svenska utsända förväntas
uppfylla. EUTM Somalia har bidragit till utbildningen av 3 600 somaliska
soldater, specialister, officerare, underofficerare och instruktörer. Bland
specialistutbildningarna ingick sjukvård, ledning och samband, stabstjänst,
minröjning, infanteritjänst och strid i bebyggelse.96 Medan likheterna mellan

94

Intervjuer Försvarsmakten (3, 5, 6, 18), oktober och december 2013, Stockholm; Försvarsmakten
Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s. 15f. För en afghansk eller bosnisk
officer, med egen strids- och krigserfarenhet, är det inte självklart att en svensk officer eller
specialistofficer, oavsett hur goda teoretiska kunskaper, har tillräcklig trovärdighet.
95
Intervju Försvarsmakten (7, 18), oktober 2013, Stockholm.
96
Nilsson och Norberg (2012) European Union Training Mission Somalia, s. 10-13 samt European
Action External Action (2013), EUTM Somalia, hämtat 2013-12-16 från eeas.europa.eu.
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EUTM Somalia och EUTM Mali inte ska överdrivas, innefattade EUTM Mali
likartade uppgifter, d.v.s. att bedriva militär utbildning med ett stort antal
soldater och befäl som hade begränsad tidigare erfarenhet.97
När insatserna primärt fokuserar på det som kallas utbilda och utrusta såsom i
EUTM Somalia och EUTM Mali, kräver detta en generell kompetens –
utbildning av soldater – som de flesta svenska officerare har såväl utbildning för
som erfarenhet av. Inom mer specialiserade områden kan gruppen av officerare
med lämplig utbildning och erfarenhet emellertid vara färre.98 För de som ska
mentorera högre förbandsnivåer finns vidare en potentiellt ökande svårighet i det
faktum att allt färre svenska officerare har egen praktisk erfarenhet av att leda
högre förband, även om de har fått den teoretiska kunskapen i olika skolsteg.99
Det har också i intervjuer lyfts att befattningar som kräver mer erfarna, och
därmed ofta äldre, officerare i nivån major eller högre är svårare att besätta. Till
del kan detta bero på att dessa personer lämnar stora hål efter sig i
hemmaorganisationen och att förbanden därför ogärna släpper dem, men också
på att dessa utgör en grupp som t.ex. av familjeskäl inte strävar efter att
genomföra utlandstjänst.100
Det finns också exempel då det inte nödvändigtvis är en officer som besitter mest
adekvat tjänstespecifik kompetens. I Kosovo har det kapacitetsbyggande stödet
riktats till dels sekretariatet för landets säkerhetsråd, dels KSF:s militära ledning
samt det ministerium som styr KSF.101 Ofta har det varit militär personal som
rekryterats som rådgivare, även när arbetsuppgifterna huvudsakligen ställer krav
på sådan civil kompetens som militär personal inte nödvändigtvis besitter.102
Även om det bland officerare som tjänstgjort på departement eller i den högsta
stabsnivån på Försvarsmaktens Högkvarter kan finnas individer med relevant och
efterfrågad kunskap, är det inte någon generell kompetens hos svenska
officerare.103 Å andra sidan kan ett militärt inriktat kapacitetsbyggande stöd
riktas mot såväl mottagarlandets högsta militära nivåer som departement eller
ministerium. Ett sådant uppdrag ställer då krav på erfarenhet från högsta militär
planeringsnivå eller departement i Sverige.104
Inom OMLT i Afghanistan har svenska mentorer verkat på såväl kår- som
brigadnivå, men haft en tyngdpunkt på bataljonsnivå. Uppdraget innefattar
97

Intervjuer EUTM Mali (8, 9, 10).
Intervjuer Försvarsmakten (2, 14, 15, 16), oktober 2013, Stockholm.
99
Intervjuer Försvarsmakten (4, 8, 9, 14, 15), oktober 2013, Stockholm
100
Intervjuer Försvarsmakten (2, 4, 7), oktober 2013, Stockholm.
101
Skeppström och Weibull (2011) Security Force in the Making, s. 19, 27.
102
Skeppström och Weibull (2011) Security Force in the Making, s.31. KSF utgör i dagsläget av en
säkerhetsstyrka med lättare beväpning, som explicit inte utgör en armé, men förväntas omvandlas
till en reguljär armé när tillfälle ges (Skeppström och Weibull (2011) Security Force in the
Making, s. 24).
103
Skeppström och Weibull (2011) Security Force in the Making, s. 31.
104
Intervju Försvarsmakten (12), december 2013, Stockholm.
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rådgivning både på baser och i fält. Till skillnad från EUTM Somalia har många
av mottagarna omfattande militär erfarenhet, vilket ställer höga krav på att de
utsända har relevant kompetens och egen erfarenhet.105 Vidare såg rådgivarna sig
ofta nödgade att delta under militära operationer, vilket innebär höga krav på
personliga soldatfärdigheter, även om detta inte stod i fokus för det som skulle
förmedlas.106

4.1.2

Pedagogisk förmåga

Kapacitetsbyggande avseende militära styrkor handlar i stor utsträckning om att
överföra kompetens till individer. Därför blir pedagogisk förmåga av vikt, t.ex. i
form av tidigare erfarenhet av utbildning eller av att agera som instruktör. Under
EUTM Somalia har exempelvis svenska rådgivares tidigare erfarenhet som
instruktörer lyfts fram som avgörande för framgång.107 Olika mer traditionella
metoder och tekniker behövde användas när många rekryter helt saknade militär
utbildning och analfabetismen var utbredd. Det ansågs föga meningsfullt att
använda skrivet material och rådgivarna fokuserade istället på de mest basala
kunskaperna, med hjälp av terrängmodeller och ordermallar med förklarande
bilder för att lära ut taktik.108 Instruktörerna som sändes ut till Somalia
förberedde sig också t.ex. genom att läsa utbildningsmanualer från tidigt 80-tal
med en mer traditionell form av militär grundutbildning.109 Även oklara
förutsättningar i form av tillgång till materiel och infrastruktur har i insatserna
ställt krav på ett innovativt pedagogiskt förhållningssätt.110 Samtidigt saknade
vissa av de utsända till insatsen i Mali utbildnings- och instruktörserfarenhet,
men mer erfarna instruktörer inom insatsen bedömde att detta endast utgjorde ett
begränsat problem, givet begränsade förkunskaper hos de som skulle utbildas.111
För kapacitetsbyggande riktat till högre förband eller på strategisk nivå ser kravet
på pedagogisk förmåga och vana från utbildning annorlunda ut. Faktorer som
erfarenhet, professionalism och trovärdighet blir här viktiga för att få
genomslag.112 Samtidigt kan det även i dessa insatser vara av vikt med ett

105

Försvarsmakten Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s. 10-12. Det har i
intervjuer generellt nämnts att det kan vara svårt att hitta officerare, särskilt på högre nivåer, med
konkret erfarenhet av det som skall läras ut (intervjuer Försvarsmakten (7, 8, 9, 17), oktober 2013).
106
Försvarsmakten Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s. 10-12; Intervju
Försvarsmakten (17), december 2013, Stockholm.
107
Nilsson och Norberg (2012) European Union Training Mission Somalia, s. 16; intervju
Försvarsmakten (2), oktober 2013, Stockholm.
108
Nilsson och Norberg (2012) European Union Training Mission Somalia, s. 16; intervju
Försvarsmakten (2), oktober 2013, Stockholm.
109
Intervju Försvarsmakten (2), oktober 2013, Stockholm.
110
Skeppström och Hull Wiklund (2013) European Union Training Mission, s. 23f; Intervjuer Mali
(30, 31) samt intervju Försvarsmakten (3), oktober 2013, Stockholm.
111
Intervjuer Mali (8, 9, 10, 30, 31).
112
Intervjuer Försvarsmakten (3, 7, 12), oktober 2013, Stockholm.
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innovativt instruktörsskap. I Afghanistan angavs analfabetism samt ovana vid
skriftliga instruktioner som en utmaning för utbildningsinsatsen, varför vissa
mentorer rekommenderade att ge instruktioner i form av skisser och logiska
flöden.113
Dessa slags utmaningar förstärks av avsaknaden av en gemensam
utbildningsmanual som de utsända är välbekanta med – i Somalia användes en
amerikansk manual, i Mali en fransk.114 Samtidigt har det i intervjuer påpekats
att det troligen är svårt att åstadkomma en utbildningsmanual som är gemensam
för olika insatser115 även om det under långvariga insatser kan vara möjligt att
arbeta fram en insatsspecifik manual, vilket delvis gjorts i Bosnien-Hercegovina.
Överlag bedöms pedagogisk förmåga vara en styrka hos svenska instruktörer,
vilket respondenterna delvis anser är ett arv från värnpliktstiden.116 Detta har
dock inte kunnat bekräftas genom intervjuer med t.ex. företrädare för
mottagarländerna.117

4.1.3

Språkkunskaper och kulturell förståelse

Utbildnings- och mentorssituationen är känslig och komplex varför mycket
information kan gå förlorad på grund av bristande språkkunskaper. Detsamma
gäller den kulturella förståelsen, där tolkning och förhållningssätt till ett
grundläggande begrepp som t.ex. samverkan kan se helt annorlunda ut än i
Sverige och därigenom skapa utmaningar vid utbildning eller mentorskap.
Behovet av att kunna kommunicera sägs i EUTM Somalia ha lett till att svenska
instruktörer lärde sig basal somali på plats för att kunna ha en mer direkt dialog
med de individer som utbildades.118 I intervjuer har det även framkommit att för
utsända som arbetar ensamma eller ska vara på plats en längre tid kan det finnas
skäl att lära sig det lokala språket.119
I situationer där svenska utsända inte kan förväntas behärska det lokala språket
samt där flertalet av de som ska utbildas inte talar engelska ställs vidare krav på
att kunna göra sig förstådd via tolkar, utan att för stor del av informationen går

113

Försvarsmakten (2012a) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s.16.
Intervju Försvarsmakten (2), oktober 2013, Stockholm, intervjuer Mali (25, 31).
115
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9), oktober 2013, Stockholm.
116
Intervjuer Försvarsmakten (2, 7, 8, 9) oktober 2013.
117
I andra sammanhang har det nämnts att det finns en felkälla inbyggd i rapporteringssystem, vilket
innebär att både mottagarländer och de truppbidragande länder tenderar att lämna positiv feedback,
eftersom de är tacksamma för alla bidrag även om dessa inte skulle hålla högsta kvalitet. Detta
skall inte tolkas som någon förtäckt kritik mot svenska utsända, utan enbart som en observation
kring att det metodologiskt kan vara svårt att identifiera svagheter inom enskilda insatser genom
nuvarande rapporteringssystem. Intervjuer Försvarsmakten (3, 5, 6) september och oktober 2013.
118
Intervju Försvarsmakten (1), oktober 2013, Stockholm.
119
Intervju Försvarsmakten (12, 18), december 2013, Stockholm.
114
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förlorad.120 Detta är i sig en kompetens. I synnerhet under arbetet med OMLT i
Afghanistan har vikten av att ha ett bra samarbete med lokala tolkar betonats
starkt. Förutom det rent språkliga sägs lokala tolkar kunna uppfatta nyanser och
underförstådda budskap, men också tecken på att det aktuella säkerhetsläget
förändrats.121 Ett för stort beroende av tolkar kan emellertid också utgöra ett
potentiellt problem. Utöver risken i att bli beroende av en eller några få personer
för sin förståelse av situationen och för att nå ut med sitt budskap, nämns även
risken att tolkar efter ett tag ”tror de kan detta nu” och inte längre översätter
ordagrant.122 Vidare försämras kontakten med mottagarna för rådgivning eller
utbildning.123 Som en intervjuad uttryckte det så krävs det enkelhet och tydlighet
snarare än hög precision och komplexitet i det som sägs för att inte allt för
mycket ska förloras i tolkningen från svenska, via engelska till det lokala
språket.124
I samband med EUTM Mali utgjorde brist på instruktörer med kunskaper i
franska en begränsning under rekryteringen.125 Det har också nämnts att det kan
ligga utmaningar avseende språk, och kultur, även i kommunikationen med andra
mentorer/instruktörer i den multinationella insatsen.126 Respondenterna, inklusive
de ansvariga för utbildning av utsända, bedömde dock att de svenska utsända
överlag har goda engelskakunskaper.127 Sammantaget har språkfrågan givits en
begränsad tyngd av respondenterna, trots de omfattande inslagen av utbildning
och mentorskap i dessa insatser.

4.1.4

Personliga egenskaper

I de flesta intervjuerna betonades betydelsen av personliga egenskaper, där
social kompetens lyfts fram som särskilt viktigt.128 Social kompetens sägs till och
med kunna kompensera brister i andra delar såsom språk, kulturell förståelse och

120

Information som förlorats under översättningen anses exempelvis ha utgjort ett problem för
EUTM i Somalia (Nilsson och Norberg (2012) European Union Training Mission Somalia, s.16).
Bristande engelskakunskaper – både hos rådgivare och mottagarlandets personal – utgjorde även
en utmaning för stödet i Kosovo (Skeppström och Weibull (2011) Security Force in the Making,
s.31).
121
Persson, Jerker, ”OMLT – att leva med den Afghanska Armén” i Arménytt nr 1 2013 s. 11 samt
Försvarsmakten (2012) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s. 18-19.
122
Intervju EUTM Mali (30).
123
Intervju Försvarsmakten (12), december 2013, Stockholm.
124
Skeppström och Hull Wikström (2013) European Union Training Mission in Mali,s. 24f;
Intervju Försvarsmakten (17), december 2013, Stockholm.
125
Intervju EUTM Mali (3).
126
Intervju Försvarsmakten (3), oktober 2013, Stockholm, intervjuer EUTM (30, 31, 34) samt
intervju EUTM Somalia (5).
127
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9, 12), oktober och december 2013, Stockholm.
128
Intervjuer Försvarsmakten (2, 4, 7, 8, 12, 13, 18), oktober 2013, Stockholm.
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instruktörsförmåga.129 Andra egenskaper som lyfts fram inkluderar ett flexibelt
och nyfiket arbetssätt, tålamod och uppfinningsrikedom.130
Givet att insatserna utan undantag genomförs i utsatta lägen, i stater med svaga
institutioner, samt ofta med begränsade logistiska stödfunktioner, uppstår det
nästan oundvikligen oväntade utmaningar, som kräver flexibilitet. Exempelvis
kan initiala brister i materiel eller rutiner för repatriering av utsända som
insjuknat behöva lösas genom ad hoc-lösningar som konstruerats på plats.
För insatserna i Kosovo och Afghanistan underströks vidare vikten av att bygga
upp förtroendefulla relationer med mottagarna för rådgivningen för att kunna
slutföra uppgiften framgångsrikt. Tidigare rådgivare inom OMLT har beskrivit
hur personal från den afghanska armén ibland ”testade” rådgivarna – hur de
agerade både under strid och på basen – men även att goda relationer till
motparten kom att utgöra ett skydd för de utsända rådgivarna.131 Inom insatsen i
Kosovo betonades att goda personliga relationer var en förutsättning för att
uppnå varaktiga resultat, men att sådana relationer försvårades av de korta
rotationstiderna.132 Samma sak har även påpekats från de som genomfört insatser
i Bosnien, där bristen på en kontinuerligt placerad svensk representant för MTT
sägs ha utgjort en utmaning vad avser att vinna inflytande.133 Både för EUTM
Somalia och för OMLT i Afghanistan betonades vikten av att utsända rådgivare
inte enbart interagerar med mottagarna under utbildningsmoment eller under
operationer. Tvärtom underströks värdet av att rådgivarna inte särbehandlas utan
delar vedermödor134 med sina lokala samarbetspartners samt är närvarande på
baser även utanför själva utbildningsmomenten.135 Öppenhet och ödmjukhet i
mötet med adepterna, deras erfarenheter och den situation de befinner sig i,
tillsammans med professionalism, nämns i flera intervjuer som grunden i att
skapa förtroende.136
Givet den instabila säkerhetssituationen i många insatsområden, ställs det ofta
relativt höga krav på de utsända rådgivarna att kunna värna sin egen säkerhet.
Det handlar inte minst om att genom ett gott omdöme säkerställa att inte utsätta
sig för onödiga risker. I detta avseende utgör insatsen i Afghanistan ett särfall,
eftersom rådgivarna inte bara har deltagit i direkta strider, utan även har uttryckt
oro för infiltration och andra risker vid sidan av hotet från militära operationer.137
129

Intervjuer Försvarsmakten (2, 4), oktober 2013, Stockholm.
Intervjuer Försvarsmakten (3, 12, 17), oktober och december 2013, Stockholm.
131
Försvarsmakten (2012) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s. 15-16.
132
Skeppström och Weibull Security Force in the Making, s. 37-38 samt intervju Försvarsmakten
(18), december 2013, Stockholm.
133
Bland annat påpekades att det är svårt att få gehör för synpunkter via t.ex. e-post, istället för via
personliga möten. Intervju Försvarsmakten (4), oktober 2013, Stockholm.
134
Försvarsmakten (2012) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan s. 16.
135
Intervju Försvarsmakten (1), september 2013, Stockholm.
136
Intervjuer Försvarsmakten (2, 12, 17), oktober och december, 2013.
137
Försvarsmakten (2012a) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s. 18.
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4.1.5

Värdegrund

Värdegrund utgör en viktig grundpelare för organisationer i allmänhet och
känsliga institutioner såsom de militära i synnerhet. Eftersom svensk policy för
deltagande i fredsfrämjande insatser lägger stor vikt vid genderperspektiv,
respekt för mänskliga rättigheter och civil kontroll av militären, är det av stor
vikt att svenska rådgivare både delar värdegrunden och förmår främja den i fält.
Svenska officerare har också agerat inom dessa områden. Inom ramen för EUTM
Somalia sägs svenska rådgivare ha varit drivande i att säkerställa att somaliska
rekryter behandlades på ett acceptabelt sätt av ugandiska instruktörer.138 Även
inom EUTM Mali tycks svenska instruktörer ha varit drivande i att rapportera
problem rörande urval och gallring av inkommande rekryter.139 Inom OMLT i
Afghanistan ger erfarenhetsanalysen exempel på hur svenska rådgivare har
verkat för att bl.a. stävja korruption respektive otillåten frånvaro.140
Metoderna för att påverka i frågor som t.ex. kvinnor, fred och säkerhet och
mänskliga rättigheter (MR) har varierat. I en intervju avseende EUTM Mali har
det beskrivits som att appellera till en inre känsla av vad som är rätt och fel –
”vem vill man att ens mor eller syster ska träffa på?”.141 Vidare har svenska
utsända bidragit till utbildningen avseende genderperspektiv och 1325142 inom
EUTM Somalia, vilket varit mycket uppskattat. Utbildningen har fokuserat på att
de somaliska soldaterna skulle känna stolthet i sitt yrke – de ska ses som några
som skapar trygghet, inte som våldsverkare eller våldtäktsmän.143 Respondenter
har betonat vikten av att agera som föregångsexempel – att visa vad MR, IHR
(internationell humanitär rätt) samt 1325 och genderperspektiv innebär i
praktiken, t.ex. genom att inte delta i eller stödja operationer som riskerar att
komma i konflikt med dessa normer.144

138

Nilsson och Norberg (2012) European Union Training Mission Somalia, s. 16-17 samt intervju
Försvarsmakten (2) oktober 2013, Stockholm.
139
Intervju Försvarsmakten (1), oktober 2013, Stockholm; Intervjuer EUTM Mali (31, 33).
140
Försvarsmakten (2012) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s. 19, 21.
141
Intervju EUTM Mali (33).
142
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 berör bl.a. förebyggande av konflikter, skydd av kvinnor och
kvinnors rättigheter under konflikt, deltagande av kvinnor i beslutsfattande avseende förebyggande
och hantering av konflikter på alla nivåer samt integration av genderperspektiv i all verksamhet.
Försvarsmakten har i uppgift att beakta 1325 i all sin verksamhet. Se Lackenbauer, Helené,
Jonsson, Michael, Protect, participate and prevent - Implementing UNSCR 1325 in Capacity
Building Missions (kommande FOI-rapport). 1325 och genderperspektiv kan ses som en delmängd
av MR. Genderperspektivet utgör såväl en del av värdegrunden som ett ramverk som styr t.ex. hur
operationer planeras och genomförs.
143
Intervjuer Försvarsmakten (2, 10, 11), oktober och november 2013, Stockholm samt Nilsson och
Norberg (2012) European Union Training Mission Somalia, s. 16.
144
Intervjuer Försvarsmakten (14, 17), december 2013, Stockholm.
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Flera respondenter har hävdat att värdegrund är något nästintill naturligt för
svenska officerare och soldater.145 Det bör dock betonas att även om svenska
utsända kan ha en intuitiv känsla för vad som är rätt och fel, betyder detta inte
nödvändigtvis att dessa också har en exakt kunskap om regelverket, vilket kan
försvåra utlärningen.146
Det tycks också som att de flesta utsända har fått ganska lite av särskilt
utbildning avseende MR och genderperspektiv, utöver det som ingår i de
ordinarie utbildningsstegen.147 Den utbildning som givits förefaller främst ha
varit kortare introduktioner och en del övningar med figuranter.148 Samtidigt har i
en intervju konstaterats att Försvarsmaktens värdegrund ska gälla såväl i Sverige
som under insats, och att den utbildning som har getts i den ordinarie
utbildningen kan räcka för insatser vilka fokuserar på grundutbildning. Däremot
kan utsända som ska agera rådgivare på högre nivå behöva en fördjupad
utbildning i IHR och MR, samt i 1325 och genderperspektiv.149
Respondenter som har genomfört eller planerat insatser har inte lyft fram brister i
utbildningen vad avser MR och gender som ett problem. Tvärtom har det flera
gånger i intervjuerna angetts att det förekommit relativt få utmaningar vad avser
MR och gender under insatserna. De utmaningar som har uppstått har de
intervjuade ansett kunnat hanteras med given utbildning eller genom att, enligt de
intervjuade, MR och genderperspektivet finns integrerat i all verksamhet utan att
det särskilt behöver uppmärksammas.150 Så kan vara fallet, men det har också
från andra håll lyfts fram att det kan finnas en omedvetenhet om de dimensioner
som t.ex. genderperspektivet innebär. Det har vidare påpekats att det krävs såväl
kunskap om koncept och lokala strukturer som förmåga att identifiera
målsättningar avseende 1325 och vad som krävs för att nå dessa mål.151
Det har legat utanför denna studies ramar att genomföra en djupare utvärdering
av kunskaperna rörande MR och 1325 hos de som skickats ut på
kapacitetsbyggande insatser. Emellertid lägger både svensk och internationell
policy för fredsfrämjande insatser stor vikt vid dessa frågor. Givet detta finns det
anledning att tydligare följa upp hur dessa aspekter har hanterats inför och under
insatser samt överväga om det finns skäl att utöka dessa inslag under såväl
förberedande utbildning som under utbildningsinsatsernas genomförande.152
145

Intervjuer Försvarsmakten (1, 8, 9, 14, 15), oktober 2013, Stockholm.
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9), oktober 2013, Stockholm.
147
Intervjuer Försvarsmakten (10, 11, 12, 17), oktober/november 2013, Stockholm samt intervjuer
EUTM Mali (25, 33, 34).
148
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9), oktober 2013, Stockholm samt intervju EUTM Mali (33).
149
Intervjuer Försvarsmakten (14, 15), december 2013, Stockholm.
150
Intervjuer Försvarsmakten (4, 12), november 2013, Stockholm samt intervjuer Mali (25, 31).
151
Intervjuer Försvarsmakten (10, 11), november 2013, Stockholm.
152
Se även Lackenbauer, Helené och Langlais, Richard (red) (2013) Review of the Practical
Implications of UNSCR 1325 for the Conduct of NATO-led Operations and Missions 92s.
Stockholm: Försvarets Forskningsinstitut (FOI), för en fördjupad analys kring detta tema.
146
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5

Vilka krav ställs på
Försvarsmakten?

I detta avsnitt diskuteras de krav som kapacitetsbyggande insatser ställer på
Försvarsmakten. Primärt analyseras krav såsom kompetensförsörjning,
stödfunktioner, inklusive ledning och logistik, samt hur dessa krav påverkas om
Sverige skulle ta ansvar för att leda en kapacitetsbyggande insats.

5.1

Krav på Försvarsmaktens
kompetensförsörjning

De krav som kapacitetsbyggande insatser ställer på Försvarsmakten avseende
kompetensförsörjning speglar, naturligt nog, i stor utsträckning de krav som
ställs på de utsända individerna. Ur intervjuerna framträder tre områden särskilt
utmanande: tjänstespecifik kompetens och pedagogisk förmåga, språkförmåga
och kulturell förståelse, samt personliga egenskaper. Uppfyllnaden av dessa krav
är dock avhängigt rekrytering av lämplig personal, som därför diskuteras först.

5.1.1

Rekrytering

Det har visat sig förhållandevis enkelt att rekrytera personal på lägre nivå, t.ex.
för uppdrag inom EUTM Somalia och EUTM Mali. För specialistofficerare har
det ibland funnits 100 sökande per tjänst. Försvarsmakten har också medvetet
skiftat till en ökad andel specialistofficerare bland de utsända till EUTM i Mali
och Uganda, vilket i stort anses ha fallit ut väl.153 Den framväxande gruppen av
specialistofficerare har nu haft några år på sig att skaffa nödvändig erfarenhet,
bl.a. av trupputbildning, och många har genomfört internationell tjänstgöring.
För mer seniora positioner, major och högre, har det emellertid varit svårare att
finna lämpliga kandidater. I vissa fall har urvalet varit så litet som 2-3 lämpliga
sökande. En bidragande faktor till detta kan vara att erfarna, högre officerare
oftare befinner sig i en livssituation då det inte är lika attraktivt att åka ut på detta
slags uppdrag. En annan kan vara att det inom Försvarsmakten idag helt enkelt
finns färre officerare med personlig erfarenhet av det som utbildningen ska
innehålla.154 Det har också visat sig att hemmaförbanden kan vara ovilliga att
släppa ifrån sig medarbetare som lämnar hål efter sig i hemmaorganisationen.155
153

Intervjuer Försvarsmakten (1, 2), oktober 2013, Stockholm samt intervju EUTM Mali (30, 31).
Intervjuer Försvarsmakten (1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16), oktober 2013, Stockholm.
155
Intervjuer Försvarsmakten (2, 7), oktober 2013, Stockholm samt intervjuer EUTM Somalia
(3, 4). Denna utmaning kan antas accentueras i takt med att antalet officerare dimensioneras efter
insatsorganisationens behov, snarare än behoven som följer av de insatsspecifika uppgifter som
154
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Det fanns tidigare en pool av personer som var välkända, tillgängliga och
lämpliga för denna typ av uppdrag. De hade lång erfarenhet av utbildning eller av
truppföring. Många gånger kunde personkännedom, och en god kontakt med
förbanden, medge att de skickades ut med kort varsel. I intervjuer har det
framförts en oro för att dessa personer kommer att bli svårare att få tag på i
framtiden – dels för att det finns färre individer med relevant bakgrund i takt med
att den nationella verksamheten minskats, dels för att det inte längre finns ett
överskott av officerare/specialistofficerare utan att alla fyller positioner i den
dagliga verksamheten. Detta skulle i så fall också påverka möjligheten att med
kort varsel sända ut personal, och därmed i längden kunna påverka regeringens
handlingsfrihet i så mening att det skulle krävas längre förvarning både för att
skicka ut personal till nya insatser och på förnyade mandat. Den pågående
minskningen av antalet officerare kan också försvåra framtida rekrytering.156
En variant som prövats är att rekrytera erfarna tidvis tjänstgörande officerare
(tidigare reservofficer) för att minska trycket på hemmaorganisationen. Dessa har
i intervjuer generellt ansetts vara lättare att få loss med kort varsel, och dessutom
besitta den kunskap som krävs. Emellertid är de tidvis tjänstgörande officerarna
en relativt liten, och just nu minskande, grupp då utbildningen under många år i
princip legat nere.157

5.1.2

Tjänstespecifik kompetens och pedagogisk förmåga

Vid internationella kapacitetsbyggande insatser har det återkommande betonats
att det är av central vikt att de personer som agerar rådgivare och mentorer även
har den erforderliga tjänstespecifika kompetensen från hemmaorganisationen.158
Vid mentorskap på brigad- och kårnivå krävs således officerare med erfarenhet
av att leda eller verka i högre förband. Dessa har emellertid varit svåra att
rekrytera vilket i några av intervjuerna har tolkats som en effekt av att
Försvarsmakten inte genomfört fullskaliga brigadövningar under det senaste
decenniet.159
Ett liknande resonemang kan föras avseende vissa specialistkunskaper. Detta
gäller särskilt kompetenser som enbart besitts av en tämligen begränsad grupp,
såsom bland annat civil-militär samverkan (eng: CIMIC). Utmaningen är då inte
bara att hitta sökande, utan också att hitta sökande som kan frigöras från sin
läggs på Försvarsmakten. Finns det bara så många officerare som krävs för att driva en viss
förbandstyp, så blir det svårare att finna lämplig personal som är tillgänglig för särskilda uppdrag.
156
Intervjuer Försvarsmakten (2, 7, 8, 9, 14, 15, 16), september, oktober och december 2013,
Stockholm.
157
Försvarsmakten (2012a) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s.28f.
158
Försvarsmakten (2012) Erfarenheter från militär mentorverksamhet i Afghanistan, s. 2f, 25f.
159
Intervjuer Försvarsmakten (7, 8, 9, 14, 15), oktober och december 2013, Stockholm. En
respondent formulerade det som att ”det är inte tillräckligt att komma till den man skall ge råd till
och säga ’I have been at the bataljonsövning once’”.
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ordinarie verksamhet utan att skapa alltför stora brister i utbildning och
utveckling av svenska förband.160 En ytterligare komplicerande faktor är den
diskrepans som föreligger mellan svenska förbands funktion och förmågor i
hemmaorganisationen, kontra de förmågor och funktioner som efterfrågas under
kapacitetsbyggande insatser. Det finns inga ”OMLT-förband”i Försvarsmakten
utan dessa måste istället skapas för varje enskild insats.161
Att insatser som de i Afghanistan och numera även EUTM Mali rekryteras
genom uppdrag till förband, har överlag lyfts fram som något positivt. Inte minst
innebär detta att förbandet får ett tydligt uppdrag att leverera en insats och
därmed har svårare att motsätta sig att släppa iväg personal. Dessutom känner de
som skickas ut många gånger redan varandra väl.162 Det kan dock antas att det
kan vara svårare att hitta personal med exakt rätt specialistkompetens om ett
förband framförallt rekryterar sin egen personal. Ett mindre urval kan också leda
till att genomsnittsåldern för de utsända sjunker.
När det gäller pedagogisk förmåga så utgör utbildningsverksamhet en naturlig
del i Försvarsmaktens uppgifter. Det har lyfts fram att svensk personal, med ett
icke-hierarkiskt förhållningssätt till frågor rörande klass och grad, ofta har kunnat
skapa en god plattform för utbildningssituationen.163 De mer erfarna
instruktörerna, med olika former av ledande roller i insatsen, har också ett ansvar
för att fördela uppgifterna så att de blir rimliga för den enskilde individen utifrån
dennes personliga kompetens. Detta uppfattas av respondenterna ha fungerat
bra.164 På detta vis kan rekryteringsbasen breddas.
Ur Försvarsmaktens perspektiv kan det i varje enskilt fall, då en insats
aktualiseras, vara svårt att hävda att myndigheten inte klarar av att bidra med
personal givet storleken på myndighetens totala personalstyrka. Samtidigt kan
det i vissa fall handla om specialister som det i praktiken finns mycket få av i
organisationen. I andra fall kan det finnas fler lämpliga personer, men det
ackumulerade kravet från olika insatser innebär ändå en bristsituation som skapar
hål i förbanden i Sverige. Detta kan i sin tur leda till konsekvenser för den
nationella verksamheten, på kortare och längre sikt, som kan vara svåra att
överblicka.165

160

Intervjuer Försvarsmakten (2, 7), oktober 2013, Stockholm.
Intervjuer Försvarsmakten (13, 14, 15) december 2013, Stockholm. Delar av OMLT har dock
tagits från ett och samma brigadförband. Persson (2013), s. 9. Det har i en intervju också framförts
att Försvarsmaktens högre staber skulle kunna nyttjas mer i rekrytering av seniora
specialister/chefer, t.ex. inom HR-området. Intervju Försvarsmakten (18), december 2013,
Stockholm.
162
Intervjuer Försvarsmakten (2, 7), oktober 2013, Stockholm.
163
Intervjuer Försvarsmakten (5, 6, 7, 8, 9, 17), oktober 2013, Stockholm
164
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9, 30, 31), oktober 2013, Stockholm.
165
Intervjuer Försvarsmakten (14, 15, 16) december 2013, Stockholm.
161
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5.1.3

Språkkunskaper och kulturell förståelse

Flera av insatsanalyserna pekar på att språkkunskaper utgör en utmaning i
utbildningssituationen.166 De flesta svenskar har god förmåga till konversation på
engelska. Förmågan till att i en yrkesmässig roll kunna arbeta på engelska är
däremot mer varierande. Det kan antas att i takt med att Försvarsmaktens
personal deltar i olika typer av internationella uppdrag så utvecklas också
förmågan att på engelska kunna diskutera militära aspekter, ge och ta order,
instruera etc. Att säkerställa att utsänd personal har adekvata kunskaper i
engelska är således ett grundläggande krav. Vidare kan det i enskilda fall vara
befogat att verka för att engelskautbildning erbjuds mottagarlandets personal.167
I flera fredsfrämjande insatser under det senaste decenniet har franska utgjort ett
viktigt språk både i insatsområdet och inom det multinationella förbandet.
Erfarenhetsanalyser som Försvarsmakten gjort har identifierat ett behov av fler
officerare med såväl grundläggande som mer avancerade kunskaper i franska,
samt behov av fler militärtolkar med franskakunskaper.168 Givet att fransktalande
staber ter sig sannolikt även i framtiden, kan det vara befogat att utbilda en
mindre grupp tänkbara stabsofficerare i franska.169 Samtidigt kan det vara viktigt
att inför en insats klargöra huruvida t.ex. franskledda EU-missioner ska använda
engelskan som ledningsspråk, inklusive i det skriftliga material som delas ut.170
Vidare vore det önskvärt att rådgivare även besitter grundläggande kunskaper i
det lokala språket, men givet den stora mängden olika språk och den korta
utbildningstiden ter sig detta nästintill omöjligt. Vid insatser som förbereds med
god framförhållning, alternativt vid mentorsuppdrag som sträcker sig över längre
tid, bör dock relevanta språkkunskaper premieras och prioriteras.171
Behovet av kulturell förståelse och kunskap om de lokala förhållandena har
påpekats i intervjuer, liksom att utbildningen inför insatser måste innehålla
moment om de kulturella skillnaderna och förutsättningarna, inte minst för att
undvika frustration avseende t.ex. fördröjningsmoment eller förhållningssätt.172
166

Skeppström och Weibull Security Force in the Making, s. 22; Nilsson och Norberg (2012)
European Union Training Mission Somalia, s. 16.
167
Skeppström och Weibull (2011) Security Force in the Making, s. 22.
168
Intervju EUTM Mali (25); Försvarsmakten (2013) Svenska förband i Afrika, 01 800: 62059,
2013-08-30, Stockholm: Försvarsmakten, s. 21f.
169
Intervju EUTM Mali (6).
170
Inom EUTM Mali skedde ordergivning på engelska, men det skriftliga material som delades ut
var på franska, vilket utgjorde ett problem eftersom de svenska instruktörerna inte talade franska.
Respondenterna har delade åsikter om hur detta bör lösas – vissa understryker att det officiella
språket i EU-insatser är engelska och att departementen måste upprätthålla detta (intervju EUTM
Mali, 5), medan andra menar att lösningen ligger i att skapa bättre språkkunskaper inom
Försvarsmakten (intervju EUTM Mali, 6).
171
Albanska i Kosovo har lyfts som ett behov för de som verkar där ensamma och/eller i längre
perioder. Intervjuer Försvarsmakten (12, 13), december 2013, Stockholm;
172
Intervjuer Försvarsmakten (1, 8, 9, 12), oktober 2013, Stockholm.
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Överlag sägs kulturell förståelse vara möjlig att förbättra genom kortare
utbildning, till skillnad från t.ex. yrkeskompetens.173 Exempelvis har
utbildningen inför insatsen i Afghanistan inkluderat scenarier med figuranter
med ursprung från Afghanistan174, samt vid ett tillfälle från Somalia. Detta sägs
ge de utsända möjlighet att förbereda sig inför ett antal friktioner eller svåra
situationer som kan uppkomma, t.ex. avseende interaktion med kvinnor i
samband med samverkan med lokalbefolkningen i Afghanistan. I intervjuer och
övrigt underlag för denna studie framkommer få indikationer på att utsända eller
ansvariga för rekrytering och utbildning har uppfattat bristande kulturell
förståelse som ett problem. Däremot har tidigare insatserfarenhet ofta värderats
positivt vid urvalet av instruktörer.175 Det kan finnas utrymme för att förbättra
denna verksamhet ytterligare, avseende dels politiskt och historiskt kunnande
(som eventuellt kan inhämtas utifrån), dels metoder för att samverka med
officerare från mottagarlandet.

5.1.4

Personliga egenskaper och värdegrund

Personliga egenskaper, och då särskilt social förmåga, har i intervjuer beskrivits
som några av de allra viktigaste förutsättningarna för de som ska verka i
kapacitetsbyggande insatser. Detta slags egenskaper är också de som är svårast
att lära ut. Centralt blir urvalet av personal, såväl till Försvarsmakten som till en
specifik insats.
Även om personliga egenskaper inte förändras genom korta utbildningar är det
möjligt att förbereda rådgivare inför några av de utmaningar de kan komma att
möta, t.ex. skillnader i sociala koder och kultur. Genom att diskutera möjliga sätt
att hantera dessa, ökar möjligheten för de utsända att hantera svåra situationer på
ett professionellt sätt.
Mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och genderperspektiv utgör
områden där svenska rådgivare har och fortsatt skulle kunna bidra under insats på
ett avgörande sätt, genom specifika utbildningsmoment men även genom
rådgivarnas agerande i fält. 1325 och genderperspektivet har också lyfts fram
som en potentiell svensk nisch.176 Särskilt höga krav på kunskap kring dessa
områden behöver, som noterades i kapitel 4, ställas på mentorer och rådgivare på
högre nivå i befälskedjan.177
173

Intervjuer Försvarsmakten (5, 6, 8, 9), oktober 2013, Stockholm. I en motbild så anger en
intervjuad att han anser att mycket av den kulturella förståelsen lärs bäst på plats i insatsområdet
(Intervju Försvarsmakten [4], oktober 2013, Stockholm). I en rapport från Försvarsmakten
avseende erfarenheter från insatser i Afrika dras en liknande slutsats, utan att för den skull utesluta
kulturell utbildning inför insats. Försvarsmakten (2013) Svenska förband i Afrika, s. 18f.
174
Intervju Försvarsmakten (2, 8, 9), oktober 2013, Stockholm.
175
Intervju Försvarsmakten (2, 4), oktober 2013, Stockholm.
176
Intervjuer Försvarsmakten (2, 10, 11), oktober/november 2013, Stockholm.
177
Intervjuer Försvarsmakten (14, 15), december 2013, Stockholm.
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Olika insatser skapar skiftande förutsättningar att främja värdegrundsfrågor. I en
situation där truppen som utbildas deltar i en konflikt där den militära utgången
är oviss, utbildningsperioden kort och antalet rekryter stort – såsom EUTM Mali
och EUTM Somalia – är möjligheten att överföra specifika värderingar troligen
mer begränsad än i insatser i post-konfliktsituationer, med färre deltagare, längre
perioder av kapacitetsbyggande och rådgivning från mentorer.
Vidare bör det finnas realistiska förväntningar på i vilken utsträckning stora
attitydförändringar kan uppnås under de relativt korta rotationsperioder som för
närvarande är gällande. Detta gäller i synnerhet när det bland mottagarna kan
finnas element som t.ex. har begått grova övergrepp mot de mänskliga
rättigheterna eller har varit involverade i organiserad brottslighet.178
Den utbildning som ges rörande MR, IHR och gender till svenska instruktörer är
tämligen begränsad. Få av de intervjuade har dock uttryckt ett behov av mer
kunskap eller ytterligare utbildning. Som nämnts ovan är det dock möjligt att en
fördjupad kunskap kan förbättra förmågan att lära ut och integrera dessa frågor,
inte minst gällande effektiva metoder. Här kan finnas en utvecklingspotential.179

5.2

Organisatoriska krav

5.2.1

Organisation av insatsen

Skillnaderna mellan de olika kapacitetsbyggande insatser som Sverige har
bidragit med personal till är så stora att det är svårt, och nästintill meningslöst, att
försöka dra några generella slutsatser vad avser organisationen av insatserna. För
insatser inriktade mot utbildning på en mer grundläggande nivå kan dock noteras
att ett återkommande önskemål, som uttryckts av utsända såväl till Mali som till
Uganda, är att ha ett renodlat svenskt team för att underlätta kommunikation och
enhetlighet i agerandet.180 Deltagande i multilaterala fredsfrämjande insatser
kommer oundvikligen att innebära att de utsända behöver samverka med utsända
från andra nationaliteter. Det kan dock vara rimligt att sträva efter att inte blanda
utbildningsteam på alltför låg nivå.181
En annan utmaning som noterades i EUTM Somalia och EUTM Mali var att
inledningsskedena av insatserna präglades av betydande osäkerheter avseende

178

Skeppström och Weibull Security Force in the Making (2011), s. 22-23, 35-36; intervjuer
Försvarsmakten (14, 15, 18) december 2013.
179
Intervjuer Försvarsmakten (4, 8, 9, 10, 11, 12, 17) oktober, november och december 2013,
Stockholm; intervjuer EUTM Mali (25, 30).
180
Intervjuer EUTM Mali (4, 8, 9, 34).
181
Multinationella enheter på låg nivå innebär också ett risktagande, till exempel i stridssituationer,
då ordergivning och kommunikation försvåras (intervju Försvarsmakten [17], december 2013,
Stockholm).
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vad som bör läras ut, respektive hur.182 Avsaknaden av en gemensam
utbildningsmanual som de utsända instruktörerna från olika länder var vana att
använda ledde till skillnader i den utbildning som olika plutoner gavs vid EUTM
Mali.183 Flera utsända till EUTM Mali anmärkte även att ambitionsnivån var för
högt satt relativt de tio veckor som var avsatta för utbildning av rekryterna,
särskilt mot bakgrund av dessas varierande förkunskaper.184 Idén att skapa en
gemensam utbildningsmanual betraktas överlag som önskvärd i teorin, men
skulle vara mycket svår att genomföra i praktiken.185
Under förstamissioner (så kallade ”01:or”) uppstår det återkommande olika typer
av ”barnsjukdomar”. Extra sannolikt är detta om insatsen bereds under stark
tidspress, respektive om insatsen är av en ny typ för den organisation som leder
den, vilket var fallet för EUTM Somalia.186 Bland dessa barnsjukdomar kan
nämnas bristfällig nationell underrättelseinformation om området, problem med
hygien, sjukvård och perimeterskydd i anslutning till campen, avsaknad av en
gemensam och sedan tidigare välkänd utbildningsmanual, samt svårigheter att
rekrytera kvalificerad personal som är tillgänglig för avfärd med kort varsel.187
Inom insatser som bereds som så kallade ”enskilda insatser” (i motsats till
truppinsats) riskerar dessa utmaningar att accentueras. Utbildningen är betydligt
kortare samtidigt som resurserna i Sverige för att leda, följa upp och stödja dessa
insatser är svagare. Givet det antal individer som sänds ut samt de potentiella
risker dessa ställs inför, ter sig detta inte som en rimlig prioritering. Initiativ har
också tagits under planeringen av specifika insatser för att hantera vissa av dessa
problem.188 Likväl har kritiken från de utsända instruktörerna varit omfattande
och det är oklart hur eventuella krissituationer skulle ha kunnat hanteras.
Andra utmaningar inkluderade materiel och förnödenheter till de trupper som
utbildades, inklusive vapen.189 Under EUTM Somalia 02 fanns exempelvis ingen
möjlighet för de som utbildades att använda vissa vapentyper.190 Försvarsmakten
har mycket begränsade möjligheter att bidra med materiel. Ansvar för
materielförsörjning gentemot de som utbildas bör således beaktas under
planeringen inför en insats, gällande dels vad som behövs, dels vad mottagande
stat och andra truppbidragarländer realistiskt kan förväntas komma att bidra med.
182

Intervju EUTM Mali (4) samt intervju Försvarsmakten (2), oktober 2012, Stockholm.
Intervju EUTM Mali (9).
184
Intervjuer EUTM Mali (8, 25, 31).
185
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9) oktober 2013, Stockholm.
186
Intervju EUTM Somalia (1).
187
Intervju EUTM Somalia (2).
188
Under planeringen av EUTM Somalia 01 planerades insatsen initialt som en truppinsats. Därmed
förbereddes t.ex. ett riskhanteringsbeslut, vilket inkluderade hotbildsanalys, bedöma sannolikheter
samt att identifiera vad som kunde göras för att bemöta dessa hot (intervju EUTM Somalia, 2).
189
Intervjuer EUTM Mali (1, 2); Skeppström och Hull Wiklund (2013) European Union Training
Mission in Mali, s. 23f.
190
Intervju EUTM Somalia (1).
183
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Vidare bör det betonas att i vissa typer av uppgifter – särskilt vid mentorskap – är
personligt förtroende av stor vikt, vilket även reser frågan om att utöka gällande
rotationsperioder.191 Förutsättningarna för längre rotationstider kan dock se
väldigt olika ut beroende på insats. I insatser där säkerhetssituationen och andra
omständigheter gör det svårt att införa längre rotationstider kan istället system
där inte hela styrkan roterar samtidigt övervägas.192

5.2.2

Utbildning inför insats

Förutsättningarna avseende utbildning har sett mycket olika ut beroende på
insats. För en truppinsats som OMLT kunde utbildningen pågå i flera månader.
En första del, som genomfördes tillsammans med övriga delar av det svenska
Afghanistanförbandet handlade bl.a. om utbildning avseende de fordon och
vapen som ingick i insatsen. En andra del, också den tillsammans med delar ur
förbandet, var en grundläggande utbildning avseende samverkan. Därpå följde ett
tredje, uppdelat moment där bl.a. kulturell förståelse var en viktig del. OMLT
fick även särskild utbildning i att bemöta afghanska militära representanter.
Sammantaget var denna utbildning för OMLT minst 10 veckor.193 Enheterna
genomgick också en veckas Natoledd OMLT-utbildning i Polen, som
kombinerade praktiska samverkansmoment med seminarier ledda av tidigare
utsända och utbildning i kulturell förståelse.194
För de som har skickats till EUTM Somalia har utbildningen för de senaste
rotationsomgångarna varit två veckor i Sverige och en vecka i Finland. Detta är i
sig en ökning med en vecka i Sverige, vilket bl.a. medgivit en fördubbling av
sjukvårdsutbildningen, mer utbildning i lokal kultur och mer utbildning avseende
hot från t.ex. improvised explosive devices (IEDs).195
Samtidigt har det i flera intervjuer framförts att utbildningen för de som ska ut på
insatser som EUTM Somalia fortfarande är orimligt kort. Bara tre veckorna att
jämföra med de 10-15 veckors missionsspecifik utbildning som OMLT fick.196
Detta trots att insatsen i Somalia inte har tillgång till de service- och
säkerhetsfunktioner som medföljer med en truppinsats som ISAF.

191

I tidigare studier av insatsen i Kosovo diskuteras möjligheten att införa rådgivarpositioner som
sträcker sig över längre tid och erbjuder möjlighet för den utsände att ta med sig sin familj,
alternativt att arbeta som rådgivare från Sverige med frekventa landsbesök utspridda över längre
tid (Skeppström och Weibull (2011) Security Force in the Making, s. 37f).
192
Frågan om rotationstider och rotationssystem är inte ny. Ett motargument mot delad rotation är
att det försvårar lagbyggande. Intervju Försvarsmakten (17), december 2013, Stockholm.
193
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9), oktober 2013, Stockholm.
194
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9, 17), oktober och december 2013, Stockholm.
195
Intervjuer Försvarsmakten (2, 8, 9), oktober 2013, Stockholm.
196
Intervjuer Försvarsmakten (2, 8, 9), oktober 2013, Stockholm.
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För de som har arbetat med kortare utbildningsuppdrag i Bosnien har det
egentligen inte funnits någon utbildning alls. De har i stor utsträckning förväntats
genomföra samma typ av tjänst som i Sverige.197 Inte heller personal avsedda för
EUFOR HQ tycks ha fått någon nämnvärd utbildning.198
Fokus för utbildningen inför de enskilda insatserna har, utöver områden som t.ex.
sjukvård och minkunskap, enligt de intervjuade legat på ökad förståelse för lokal
kultur. Att ”utbilda i att utbilda” har setts som mindre nödvändigt, utan utgör en
kunskap som utsänd personal förväntas ha sedan tidigare.199 Ett annat viktigt
moment har utgjorts av samverkansutbildning, inklusive samverkan via tolk.200
En ytterligare utmaning vad avser utbildning och andra förberedelser inför insats
har varit att det formella beslutet om att påbörja eller förlänga en insats många
gånger har kommit med kort framförhållning. I vissa fall har det handlat om
enstaka veckor – då hinner inte ens vaccinationerna nå verkan.201 Denna
utmaning accentueras än mer om beslutet från Försvarsmakten om vilket förband
som ska ansvara för rekrytering och bemanning också drar ut på tiden.202 Vid
något tillfälle har Försvarsmakten valt att genomföra en förberedande rekrytering
innan formellt insatsbeslut fattats för att inte hamna i allt för stor tidsbrist om och
när beslut kom.203
Det tycks som att de korta tidsförhållanden många gånger har hanterats genom
att vända sig till en grupp av personer som har tidigare erfarenhet och som står
redo204 och utifrån personligt kontaktnät205. Därigenom har problemen som
uppstår till följd av en kort förberedelsetid, med begränsat utrymme för
utbildning, kunnat hanteras. Samtidigt bygger detta bl.a. på att använda en pool
av personer som har erfarenheter av sakområdet, på rätt nivå och med tidigare
erfarenheter av liknande insatser. Som nämnts tidigare finns en oro över att
denna grupp är på väg att minska, vilket skulle göra det svårare att på kort varsel
skicka ut personal på denna typ av insatser. 206

197

Intervju Försvarsmakten (4), oktober 2013, Stockholm.
Intervju Försvarsmakten (3), oktober 2013, Stockholm.
199
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9), oktober 2013, Stockholm.
200
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9), oktober 2013, Stockholm.
201
Intervjuer Försvarsmakten (4, 8, 9), oktober 2013, Stockholm.
202
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9), oktober 2013, Stockholm.
203
Intervju Försvarsmakten (2), oktober 2013, Stockholm.
204
Intervjuer Försvarsmakten (8, 9), oktober 2013, Stockholm.
205
Intervju Försvarsmakten (1), september 2013, Stockholm.
206
Intervjuer Försvarsmakten (7, 8, 9), oktober 2013, Stockholm. I intervju har påpekats att med
minskad övningstid i Försvarsmakten så kommer officerare med allt mindre egen
erfarenhetsmängd av sakområdet, inte minst på brigadnivå och högre. Intervjuer Försvarsmakten
(8, 9), oktober 2013, Stockholm.
198
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5.2.3

Logistik

I alla multinationella insatser måste ansvarsförhållanden avseende logistikstöd
klaras ut i förväg. Det gäller även för kapacitetsbyggande insatser. Kraven på
logistikstöd från Sverige kopplat specifikt till den kapacitetsbyggande rollen
varierar med typ av insats. Är det en utbildande insats såsom EUTM, med
minimalt med stöd från någon annan större insats i området, kan kraven på
logistikstöd öka. Bland personal inom EUTM Mali 01 uppfattades brister i hur
Försvarsmaktens Högkvarter (HKV) och dess Armétaktiska stab (ATS) hade
stöttat de utsända, inte minst i termer av logistik och materiel, men även rörande
exempelvis hemförande av utsända som oplanerat behövde återföras till Sverige.
Denna kritik framfördes återkommande av de utsända207 och personal på
Högkvarteret tycks i stor utsträckning dela denna uppfattning.208
I insatser som OMLT i Afghanistan så finns det en större multinationell militär
insats i området som kan ge stöd med grundläggande logistik. Fortfarande kan
krav komma att ställas på Sverige, t.ex. vad avser specifika system som behöver
tillföras enheterna, men bristerna blir då mindre kännbara.
Ett annat slags utmaning rör att tillhandahålla den utrustning och annan materiel
som krävs för att genomföra utbildningen. Som nämnts i tidigare avsnitt har det
funnits oklarheter om vem som ansvarar för att se till att detta slags materiel
finns tillgänglig.209 Ansvaret för att tillhandahålla materiel varierar mellan olika
insatser (i Mali ansvarar t.ex. formellt den maliska staten för detta), men denna
uppgift har många gånger bollats tillbaka till den genomförande staten. Ibland
har de utsända själva köpt enklare materiel och tagit ner till insatsområdet.210

5.2.4

Erfarenhetshantering

Hur de erfarenheter som utsända tillskansar sig tillvaratas på ett adekvat sätt efter
hemkomst, både i syfte att förbättra framtida rotationers förberedelser och i syfte
att skapa en institutionell (snarare än individuell) kompetens rörande
kapacitetsbyggande, är en viktig fråga.211 Intervjuerna tycks peka på att mycket
av erfarenhetshanteringen vad för enskilda insatser ligger på individnivå, främst
hos personal på ATS och Livgardet/ IntUtbE. Dessa har många gånger arbetat
längre perioder med en viss insats eller insatstyp och besökt operationsområdet
för att skaffa sig förstahandskunskap. Erfarenheterna återkopplas därefter in i

207

Intervjuer EUTM Mali (7, 8, 9).
Intervju EUTM Mali (4).
209
Skeppström och Hull Wiklund (2013) European Union Training Mission, s. 24.
210
Intervju Försvarsmakten (2), oktober 2013, Stockholm.
211
Under de intervjuer som genomförts framkom exempelvis att det inte sker något organiserat
utbyte av erfarenheter mellan rådgivare som deltagit i enskilda respektive truppinsatser (intervju
Försvarsmakten (1), september 2013, Stockholm).
208
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bl.a. utbildning.212 Återkoppling av erfarenheter från tidigare insatser sker också
genom att vid förberedande utbildning använda sig av personal som tjänstgjort i
insatsen eller i liknande insatser. Dessa personer får föreläsa, delta i övningar och
utgöra figuranter.213

5.3

Krav på Försvarsmakten om Sverige leder
kapacitetsbyggande

Det har i denna studie inte ingått att utreda de krav som skulle ställas på Sverige
och Försvarsmakten om det blir aktuellt att ta ledning för en kapacitetsbyggande
insats. Sverige har till dags dato ännu inte heller haft en sådan roll. Eftersom
svensk policy explicit reser denna möjlighet är det dock relevant att diskutera
vilka krav en sådan uppgift skulle medföra för Försvarsmakten.214 Eftersom olika
insatser ställer olika typer av krav, diskuteras dessa här på en generisk nivå.
Ur flera aspekter torde det, i generella termer, vara lättare att ta ledningen för en
kapacitetsbyggande insats som ingår i, eller har nära stöd från, en multinationell
fredsfrämjande insats, oavsett om det är i en konflikt- eller postkonfliktsituation.
Den fredsfrämjande insatsen kan ofta erbjuda stöd med resurser avseende
medicinsk evakuering, sjukvård och livsmedels- och drivmedelsleveranser. Den
stat som tar på sig en ledande roll för en kapacitetsbyggande insats i samma
område som en truppinsats skulle då kunna ägna mer kraft åt planering och
koordinering, utveckling av gemensamma förhållningssätt etc. För en stat som tar
ledningen kan det också vara aktuellt att stå för nödvändig utbildningsmateriel.
Enklare materiel, såsom skjutbaneutrustning, är en sak. Mer komplex eller
känslig materiel, som vapen och sambandssystem, kan vara betydligt svårare.
I en fristående kapacitetsbyggande insats ökar kraven på den ledande staten.
Avgörande resurser som ingen annan stat bidrar med, och som inte går att köpa
in av lokala eller globala entreprenörer, måste i många fall till slut levereras av
den stat som har tagit ledningen.215 Helikoptrar och sjukvård är ett par exempel
på sådana potentiellt avgörande resurser.216 För en fristående insats som
genomförs i en konfliktmiljö, kan även kraven på egen skyddsförmåga öka217 och
möjligen också kräva en reserv utanför insatsområdet för att kunna hantera akuta
krissituationer.
212

Intervjuer Försvarsmakten (1, 8, 9), september/oktober 2013
Intervjuer Försvarsmakten (1, 8, 9), september/oktober 2013 samt intervju EUTM Mali (1)
214
Regeringskansliet (2008) Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet, s. 17.
215
Så var t.ex. fallet för Sverige avseende Nordic Battle Group 2008.
216
Intervjuer Försvarsmakten (2, 7) oktober 2013, Stockholm; Skeppström och Hull Wiklund (2013)
European Union Training Mission, s. 23f.
217
Exempelvis har Italien etablerat en skyddsstyrka i Mogadishu om ca 20-30 soldater, ”Security
Support Element”.
213
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En kapacitetsbyggande insats behöver även tillgång till underrättelser för att
tillgodose sin egen och de utbildades säkerhet. Vidare krävs förmåga att – själv
eller i samarbete med ansvarig aktör - genomföra urval och gallring av deltagare,
för att säkerställa en balanserad representation av samhällsgrupper och sortera
bort deltagare som begått övergrepp eller kan misstänkas vara infiltratörer.
En annan typ av krav som kan uppstå handlar om den konceptuella utformningen
av insatsen. En ny insats, eller en insats som förändras i karaktär, kan innebära en
rad krav på den ledande staten att tillhandahålla utbildningsmanualer, stående
order för utbildning och annat grundmaterial. Även befintliga manualer kan
behöva utvecklas eller anpassas till den aktuella situationen, vilket också kan
medföra en betydande arbetsinsats.
Sammantaget medför ledningsansvar för en kapacitetsbyggande insats potentiellt
ett antal krav på den ansvariga staten. Även i en liten insats kan dessa krav utgöra
en betydande ansträngning, som den ansvariga staten i vissa fall måste vara
beredd att ta på sig över en längre tidsperiod. Utöver detta finns det även
potentiella politiska implikationer av att ta ledning för en insats, inklusive ett
större ansvar för slutresultatet.
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6

Slutsatser

Kapacitetsbyggande insatser kan vara av vitt skilda slag. Från mentorskap
gentemot förband inför och under strid, via utbildning av soldater i en instabil
säkerhetssituation till instruktörsutbildning och rådgivning på strategisk nivå i en
mer stabil post-konflikt miljö. Detta medför att det är svårt att dra slutsatser som
är giltiga för alla dessa olika typer av insatser.
En grundläggande, gemensam aspekt för dessa insatser är emellertid tydlig ur
analysen. Det är personalen som är den centrala resursen. Givetvis påverkar
tillgång till materiel, ledning av insatsen och stöd från hemmaorganisationen
förutsättningen att lösa uppgiften, men till slut är det individen som, ofta ensam,
står öga mot öga med den eller de som ska mentoreras eller utbildas.
Höga eller specifika krav på de individer som skickas ut vad avser kunskaper,
personliga egenskaper och värdegrund innebär också krav på Försvarsmakten.
Rekrytering och utbildning blir avgörande frågor. Det kan även uppstå
motstridiga krav mellan det nationella försvarets behov som ska vara
dimensionerande för Försvarsmakten och de behov som uppstår ur ett långsiktigt
engagemang i olika kvalificerade, kapacitetsbyggande insatser. Detta gäller i
synnerhet när personal specialrekryteras till insatser, snarare än hela förband.
En slutsats från hittills genomförda kapacitetsbyggande insatser är att
Försvarsmakten och dess personal har varit framgångsrika i den specifika
uppgiften att bygga kapacitet. Det gäller OMLT i Afghanistan, EUTM i Somalia
och Mali och de kapacitetsbyggande insatserna på Balkan. Själva utbildningsoch rådgivningsuppdraget tycks Försvarsmakten och dess personal kunnat lösa.
Däremot är det inte självklart att Försvarsmakten över tid kan upprätthålla en
hållbar personalförsörjning för detta slags uppdrag, och få fram personal som har
tillräcklig kunskap och erfarenhet, på rätt nivå. Detta gäller särskilt som dessa
uppdrag sällan är kortsiktiga utan kan pågå över en period på minst tre till fem år.

6.1

Utmaningar för individer och
Försvarsmakten

6.1.1

Behovet av tjänstespecifik kompetens

Rekrytering av personal med tjänstespecifik kompetens är relativt enkelt på lägre
nivåer samt när kunskapen som efterfrågas besitts av ett stort antal individer,
men blir svårare på högre befälsnivåer samt när mer specialiserad kompetens
efterfrågas. Det finns även vissa specialområden där svensk nationell kapacitet är
begränsad. Under arbetet med denna studie har vissa sådana områden lyfts fram,
t.ex. utbildning avseende informations- och sambandssystem, CIMIC samt
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grupps och plutons strid (där andra stater har mer erfarenhet).218 Eftersom detta
handlar om insatser som kan komma att pågå under längre tid så krävs det också
en bedömning av vad Sverige och Försvarsmakten kan leverera på längre sikt,
samt huruvida det finns anledning att skapa en viss överkapacitet inom enskilda
kompetenser, i syfte att kunna tillhandahålla dessa under insatser. De intervjuade
har inte velat lyfta fram särskilda nischer för Sverige, men områden som nämnts
inkluderar sjukvård, implementering av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och
grundutbildning. Den svenska styrkan sägs snarare ligga i den pedagogiska och
sociala förmågan, sedan är det mer egalt vilka sakområden som är i fokus.219
Analysen visar att den långsiktiga personalförsörjningen för kapacitetsbyggande
insatser kan underlättas genom att använda de specialistofficerare och erfarna
soldater som finns i organisationen. Tidvis tjänstgörande officerare (tidigare
reservofficerare) kan också vara ett alternativ för att bredda rekryteringsbasen,
även om denna grupp är relativt liten för närvarande.
Det har också visat sig vara framgångsrikt att lägga ut ansvar för rekrytering till
insatser som förbandsuppdrag. Detta gäller särskilt insatser inriktade på militär
grundutbildning, där mycket av kompetensen kan förväntas finnas på ett förband.
Sammantaget går det inte att dra slutsatsen att det finns ett antal områden eller
typer av kapacitetsbyggande insatser som Sverige och Försvarsmakten inte klarar
av att bidra till på grund av bristande personal eller kompetens. Erfarenheterna
från genomförda insatser visar också att svenska officerare, specialistofficerare
och soldater generellt sett bidragit på ett professionellt och uppskattat vis i de
insatser som genomförts. Däremot finns det uppgifter som ställer mer komplexa
krav på Försvarsmakten, och som därför kräver större framförhållning.
Förslag
Överväg att ge Försvarsmakten i uppdrag att redovisa förutsättningarna för att
uthålligt personalförsörja ett antal olika typer av kapacitetsbyggande uppgifter.220
Inom uppgifter där Försvarsmakten identifierar svårigheter att personalförsörja
krävs antingen åtgärder för att bredda kompetensbasen eller att beslut om insats
tas med sådan framförhållning att tid finns att vid behov kompletteringsutbilda.

6.1.2

Bristen på förberedelsetid

Genomgående i analysen har den begränsade tiden för rekrytering, utbildning
och andra förberedelser inför ”enskilda insatser” lyfts fram som en utmaning. Det
gäller såväl förstainsatser som vid beslut om förlängning av pågående insatser.
Sena beslut innebär att rekryteringsprocessen försenas och försvåras, och att
tiden för utbildning blir allt för kort, ibland obefintlig. I vissa fall har personalen
218

Intervjuer Försvarsmakten (2, 4, 7)
Intervjuer Försvarsmakten (7, 8, 9)
220
Sammanställningen av uppgifter i kapitel 2.2.1 kan utgöra vägledning för en sådan genomgång.
219
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rekryterats och skickats iväg med så kort varsel att det troligen inneburit ett
risktagande avseende t.ex. vaccinering. Det finns här en spänning mellan den
politiska nivåns behov av att behålla handlingsfrihet och Försvarsmaktens behov
av förberedelsetid för att kunna lösa uppgiften. Denna skillnad i tidsperspektiv
accentueras idag, när Försvarsmakten bara ska ha det antal officerare och
specialistofficerare som krävs för den nationella organisationen, samtidigt som
omfattningen av kapacitetsbyggande insatser kan förväntas växa. Det finns helt
enkelt inte någon pool av personer med omfattande och relevant erfarenhet som
har möjlighet att delta i fredsfrämjande insatser med kort varsel.
Förslag
Försvarsmakten kan överväga att för ett antal tänkbara kapacitetsbyggande
uppgifter i förväg identifiera lämplig personal som kan förberedas genom
utbildning och andra åtgärder (t.ex. vaccinering). En möjlighet är att överväga så
kallad skuggplanering, t.ex. genom att ett visst förband uppdras att hålla ett visst
antal individer i beredskap för insats, ett ansvar som kan roteras mellan förband
på exempelvis årsbasis.
I pågående insatser där regeringsbeslut om förlängning är att förvänta, bör det,
utan att föregå ett sådant beslut, vara möjligt att i förväg vidta ett antal
förberedande åtgärder, t.ex. viss utbildning och vaccinering. Detta förutsätter att
det är tydliggjort vilket förband som ska ha rekryteringsansvaret för insatsen.

6.1.3

Utökade resurser för stöd till enskilda insatser.

Kapacitetsbyggande insatser som inte ingår som en del av större truppinsatser har
hittills hanterats i ett särskilt spår av Försvarsmakten avseende rekrytering,
ledning och logistiskt stöd (så kallad enskild insats). De utsända genomgår
typiskt sett två till tre veckors utbildning, vilket ska jämföras med upp till fyra
månaders utbildning inför truppinsatser. Vidare har stödet från ATS till enskilda
insatser varit mer begränsat och hanterats av ett fåtal personer.
Förslag
Då kapacitetbyggande insatser blivit en allt viktigare del av Försvarsmaktens
internationella verksamhet finns det skäl att överväga att föra in hanteringen av
enskilda insatser i samma strukturer som förbandsinsatser och ge dem samma
stöd i rekrytering, utbildning och genomförande.

6.1.4

Mänskliga rättigheter och gender – utvecklingsområden

Svensk och internationell policy avseende fredsfrämjande insatser betonar vikten
av att främja respekten för MR, IHR samt 1325 och genderperspektiv. Svenska
utsända får vidare goda omdömen rörande t.ex. sin beredvillighet att rapportera
missförhållanden under pågående utbildning. Samtidigt tycks inslagen av
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värdegrundsfrågor både under förberedelsen inför och genomförandet av insatser
(i synnerhet enskilda insatser) vara mer begränsade.
Förslag
Överväg att, särskilt för den personal som ska delta i kapacitetbyggande insatser
på högre nivåer, öka inslaget av utbildning rörande MR, IHR och 1325 under
förberedande utbildning, i syfte att öka kunskapen kring hur dessa frågor kan och
bör implementeras i utbildning, institutionsbyggande och operationer.
Utbildningen bör bl.a. inriktas mot ökad förmåga att identifiera situationer där
frågor rörande MR, IHR eller 1325 och genderperspektiv, behöver aktualiseras,
ökad förmåga att sätta upp relevanta målsättningar samt ökad förmåga att
praktiskt arbeta mot att uppnå dessa målsättningar tillsammans med mottagarna
för stödet. För insatser som är inriktade mot militär grundutbildning kan det vara
önskvärt att utveckla metoder för att illustrera hur dessa frågor bör hanteras i fält,
t.ex. genom figurantspel.

6.1.5

Att leda en kapacitetsbyggande insats ställer särskilda
krav

Att ta ledning för en kapacitetsbyggande insats, även en småskalig sådan, skulle
medföra nya och ökade krav på Sverige och Försvarsmakten. För det första kan
den stat som leder en kapacitetsbyggande insats bli ansvariga för att ordna
materielförsörjning för utbildningen samt bidra med de befattningar och till de
förmågor andra stater inte tillhandahåller. Specifikt kan detta röra bristresurser
såsom sjukvård och helikoptrar. Vidare kan insatser i en förhöjd hotmiljö även
ställa krav på tillgång till underrättelser och skyddsstyrkor. Vidare krävs nära
samverkan med de aktörer som ansvarar för rekrytering och gallring av deltagare
i utbildningen. Slutligen kan det också ställas krav på den ledande staten att stå
för den konceptuella inriktningen av en insats, inklusive utbildningens innehåll.
Förslag
Om Försvarsmakten ges i uppdrag att leda en kapacitetsbyggande insats, bör
myndigheten också ges ordentligt med tid för att analysera möjligheterna att
tillhandahålla erforderliga förmågor, utforma utbildningen, etablera goda
kontakter med samarbetspartners, samt säkerställa god tillgång till underrättelser
och planera hantering av akuta krissituationer.

6.2

Avslutande reflektioner

I dagsläget finns ett flertal anledningar att förvänta sig att kapacitetsbyggande
insatser inom den militära sektorn kommer att utgöra en växande uppgift inom
multilaterala, fredsfrämjande insatser, samtidigt som storskaliga, långvariga och
fredsframtvingande insatser kan förväntas minska. Dessa insatser utgör således i
någon mening ”framtidens fredsfrämjande”. Enskilda stater och multilaterala
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organisationer överväger i dagsläget vidare också hur den erfarenhet som byggts
upp under det gångna decenniet ska kunna vidmakthålls, samt hur
kapacitetsbyggande insatser bör organiseras framgent för att maximera
sannolikheten för framgång.
Detta är således ett bra tillfälle att dra lärdom av Försvarsmaktens erfarenheter
från tidigare insatser, samt överväga hur dessa lärdomar bör inkorporeras i
planering och genomförande framöver. Såsom studien påvisat, finns ett antal
områden där Försvarsmaktens genomförande av dessa insatser kan utvecklas.
Samtidigt reses ett flertal frågetecken kring faktorer som Försvarsmakten inte
kan styra över – långsiktighet, samverkan med civila reformer, urval av rekryter
och så vidare.
Även om Försvarsmakten genomför sin uppgift framgångsrikt, kvarstår likväl
risken för att ”utrusta och utbilda”-missioner på längre sikt får negativa
konsekvenser. Alla fredsfrämjande insatser medför ett risktagande. Men genom
att åtgärda dessa faktorer minskar risken för att det som är taktiskt effektivt på
kort sikt, blir strategiskt kontraproduktivt på medellång och lång sikt.
Det finns också en spänning mellan den typ av stöd till kapacitetsbyggande som
Försvarsmakten är bäst förmögen att leverera och den typ av insatser som
policylitteraturen betonar och efterfrågar. Annorlunda uttryckt är Försvarsmakten
väl förberedd för att bidra med den typ av militär utbildning som ofta benämns
”utbilda och utrusta”, samtidigt som ett flertal studier varnat för ett
endimensionellt förmågehöjande stöd till just militär och polis. Utan
kompletterande – i allmänhet civila och långsiktiga – insatser inom andra typer
av kapacitetsutveckling och säkerhetssektorreform finns en tydlig risk att den
kapacitetsvinst som uppstår genom dessa insatser inte förmås upprätthållas över
tid, eller i värsta fall oavsiktligt bidrar till att förvärra konfliktdynamiken.
Mycket tyder emellertid på att just denna typ av kapacitetsbyggande insatser kan
komma att bli ett frekvent inslag inom framtida fredsfrämjande. Internationellt
finns en ”insatströtthet” och begränsade resurser, vilket skapar en efterfrågan på
alternativa lösningar. På den strategiska nivån kan en snabb expansion av
mottagarlandets säkerhetsstyrkor utgöra den enda möjligheten att antigen dra sig
ut från ett långvarigt och kostsamt engagemang, eller stötta en vald regering som
riskerar att kollapsa. Slutligen är förutsättningarna för att – snävt betraktat –
genomföra denna typ av insatser framgångsrikt inom korta tidsramar goda och
resultaten enkelt kvantifierbara. Internationellt betraktas ofta t.ex. EUTM Mali
som en mer gångbar modell än den typ av kapacitetsbyggande på ”industriell
skala” som genomförts i Afghanistan. Samtidigt betonar individer med god insyn
att utan fortsatt rådgivning i fält till de utbildade trupperna, samt kontinuerlig
vidareutbildning, kommer EUTM Mali med stor sannolikhet inte att lyckas.
Risken med ett för snävt fokus på utbilda och utrusta kan inte åtgärdas primärt av
enskilda utsända eller Försvarsmakten, utan berör frågor som ägs av den politiska
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nivån. Det kan t.ex. handla om att komplettera ”utbilda och utrusta”-insatser med
småskaliga men långvariga insatser med mentorer till utbildade förband i fält,
återkommande vidareutbildning, samt åtgärder för att stärka civil kontroll samt
administrationen av militären. Ett viktigt exempel är att säkerställa att soldaters
löner kan finansieras och att utbetalningar av dessa sker i tid.
Det finns en ömsesidig påverkan mellan Försvarsmaktens nationella förmåga och
dess förmåga att framgångsrikt och effektivt delta i internationella insatser. I
Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet beskrivs denna växelverkan främst i termer av
att deltagande i internationella insatser främjar utvecklingen av det nationella
försvaret:
Den erfarenhet som internationella insatser ger stärker förmågan att
värna Sveriges territoriella integritet. Erfarenheten är också betydelsefull
för att bibehålla och utveckla Försvarsmaktens förmåga att efter en
allvarlig och varaktigt försämrad omvärldsutveckling kunna utveckla
förmåga att möta olika former av omfattande militära operationer mot
Sverige.221
Analysen visar att det finns en sådan ömsesidig samverkan mellan den nationella
och internationella dimensionen även vid kapacitetsbyggande insatser men också
att det potentiellt kan uppstå konkurrens om begränsade resurser. Deltagande i
internationella insatser, inklusive kapacitetsbyggande sådana, kan innebära att
Försvarsmakten får värdefulla erfarenheter och att dess personal utvecklas. I
relation till det nationella försvaret bedömde dock de intervjuade att de
erfarenheter som kan återkopplas direkt från rollen som instruktör eller mentor är
av mer begränsad art. De lärdomar som dras handlar primärt om ökad kunskap
inom ett specifikt tekniskt område eller om personlig utveckling. Detta gäller
särskilt de mindre insatserna med snävare utbildande mandat.222 För insatser som
de i Afghanistan kan mer omfattande lärdomar inhämtas, bl.a. genom de
konkreta erfarenheterna av stridssituationer. Exempel som har nämnts är bl.a.
förståelse för behovet av god ”kamratvård” i sjukvårdskedjan. Vidare innebar
partnering-delen av insatsen i Afghanistan också att svenska officerare
utvecklade förmågor som att t.ex. leda attackflyg.223 På liknande sätt skapas
erfarenhet av att verka i en Natostab under skarpa förhållanden.224
Häri ligger också kapacitetsbyggandets sista paradox. Generellt kan sägas att ju
mer erfaren eller specialiserad kompetens som efterfrågas, ju svårare att rekrytera
personal samt fylla uppkomna hål i hemmaorganisationen. Samtidigt kan det

221

Regeringen (2008) Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet Regeringens skrivelse 2007/08:51, s. 18-19.
222
Intervjuer Försvarsmakten (4, 7, 8, 9), oktober 2013, Stockholm.
223
Intervju Försvarsmakten (7), oktober 2013, Stockholm.
Intervjuer Försvarsmakten (14, 15) december 2013, Stockholm.
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vara just i de insatser som kräver mer erfaren eller mer specialiserad personal
som vinsten blir som störst i form av konkreta erfarenheter till nytta även för
svensk nationell förmåga. Ett minskat nationellt försvar, med färre
övningstillfällen och färre officerare, kan i förlängningen innebära att svårigheten
att skicka ut officerare med egen erfarenhet från relevant verksamhet på relevant
nivå accentueras än mer. Sammanfattningsvis kan kapacitetsbyggande insatser
inom försvarssektorn bidra både till internationell fred och säkerhet, och till
förmågeutveckling inom Försvarsmakten. Huruvida detta blir slutresultatet beror
dock lika mycket på hur dessa insatser planeras som på hur de genomförs.
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Akronymlista
ANA

Afghan National Army

ATS

Armétaktisk Stab

CIMIC

Civil Military Cooperation

DSR

Defence Sector Reform

EU

European Union

EUTM

European Union Training Mission

FBA

Folke Bernadotteakademin

FN

Förenta Nationerna

FINCENT

Finnish Defence Forces International Centre

IED

Improvised Explosive Device

IHR

Internationell humanitär rätt

ISAF

International Security Assistance Force (Afghanistan)

KLA

Kosovo Liberation Army

KFOR

Kosovo Force

KPC

Kosovo Protection Corps

KSF

Kosovo Security Forces

MR

Mänskliga rättigheter

MTT

Mobile Training Team

NATO

North Atlantic Treaty Organization

NKSSR

Nationella Kontaktgruppen för Säkerhetssektorreform

OECD/DAC

Organisation for Economic Co-operation and Development/
Development Assistance Committe

OMLT

Operational Mentoring and Liaison Team (Afghanistan)

SALW

Small Arms and Light Weapons

SSR

Security Sector Reform

UNAMSIL

United Nations Mission in Sierra Leone

UN DPKO

United Nations Department of Peacekeeping Operations

UNMIL

United Nations Mission in Liberia
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Kapacitetsbyggande insatser har de senaste åren blivit en allt
viktigare del av Försvarsmaktens internationella verksamhet.
De specifika uppgifterna innefattar grundläggande soldatutbildning i relativt säkra insatsområden, mentorskap till stridserfarna enheter i direkt anslutning till en pågående konflikt
och rådgivning i en post-konfliktsituation.
Denna studie analyserar de krav deltagande i kapacitetsbyggande insatser ställer på Försvarsmakten och dess personal
rörande rekrytering, utbildning och organisation. Studien
identifierar ett antal möjliga förbättringsåtgärder, inklusive
bl.a. att öka stödet till enskilda insatser, utöka de tidsramar
Försvarsmakten har för att planera och förbereda insatser,
samt att sända ut samövade enheter i stället för att specialrekrytera inför en enskild insats.
Studien visar slutligen på att det föreligger en spänning
mellan den typ av uppgifter som Försvarsmakten har störst
förmåga att genomföra (grundutbildning av soldater) och den
typ av insatser som efterfrågas inom SSR-litteraturen (institutionsbyggande, stärkt civil kontroll över säkerhetssektorn
samt ökad respekt för mänskliga rättigheter).

Framtidens fredsfrämjande?
- Försvarsmaktens bidrag till kapacitetsbyggande insatser
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