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FÖRORD
Den 7 mars 2012 träffades företrädare för ett 30-tal organisationer i Imma-
nuelskyrkan i Stockholm på inbjudan av Sveriges kristna råd. Deltagarna 
i konferensen var överens om att det behövs en ny form av samarbete för 
en tyngdpunktsförskjutning i politiken – för säkerhet och fred. En demo-
kratisk diskussion borde inledas, med fokus på det på flera sätt avgörande 
”fredsåret” 2014. Därför skapade vi Partnerskap 2014.

Som ett resultat av detta initiativ och som ett stöd för en breddad dis-
kussion producerades rapporten Fred, säkerhet, försvar. Tyngdpunktsför-
skjutning i svensk politik med Lars Ingelstam och Anders Mellbourn som 
huvudförfattare. En arbetsversion av denna var klar i juni 2013, och den 
har sedan dess diskuterats i många sammanhang, bland annat i Almeda-
len, vid Bok & Biblioteksmässan och hos Folke Bernadotteakademin. En 
reviderad version av huvudrapporten publiceras i februari 2014 av Sveri-
ges kristna råd (som från början av 2014 tagit över huvudmannaskapet för 
verksamheten).

Redan i processens början såg vi behovet av olika kompletteringar och 
kommentarer till huvudrapporten. Bland annat framställdes tre specialrap-
porter, som också gjordes offentliga på försommaren 2013 (se fredsagen-
da2014.se). Den här rapporten konkretiserar hur en förstärkt ekonomisk 
satsning på civila former av fredsarbete skulle kunna fördelas och göra nyt-
ta. Vi har givetvis inte tagit ställning till just dessa förslag. De ska ses som 
uppslag som bör diskuteras vidare. Rapporten är författad av Anders Mell-
bourn och Lars Ingelstam. Fredrik Hielscher har varit redaktör och gjort 
layout och formgivning. Framsidan har Mårten Chenon formgett.

Vi har fått bidrag till utredningsarbete, layout och tryckning från Folke 
Bernadotteakademin, vilket vi tackar för.

Stockholm 19 februari 2014

Karin Nyberg Fleisher  Björn Cedersjö
ordförande i arbetsutskottet  direktor
Partnerskap 2014   Sveriges kristna råd
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1 INLEDNING OCH SYFTE
Som framgår av förordet står denna rapport i ett sammanhang: en pro-
cess som i viss mening startade i mars 2012. Men i andra avseenden den 
har både längre och djupare rötter. Vi hävdar ju i Fred, säkerhet, försvar att 
tyngdpunkten i svensk politik för säkerhet och fred ligger fel, och har gjort 
det ganska länge. Försvaret disponerar de stora pengarna och det politiska 
utrymmet, bland annat i form av utredningsresurser och forskning. Säker-
het är starkt knutet till försvar och militära lösningar, trots vissa ansträng-
ningar i motsatt riktning. Den politik som uttryckligen fokuserar på fred är 
oklar och splittrad och tilldelas endast blygsamma resurser. En förändring 
bör därför enligt vår mening ske.

Redan när vi tre författare i maj 2013 gemensamt färdigställde manus-
kriptversionen av Fred, säkerhet, försvar insåg vi att en konkretisering av 
de tankegångar som redovisades, särskilt i dess tredje del, Alternativ, skul-
le komma att behövas. Många av dem som läst och diskuterat texten till 
huvudrapporten har dragit samma slutsats. Oberoende av varandra (och 
oss) har till exempel en mycket centralt placerad politiker, en av våra mest 
erfarna forskningsadministratörer och två seniordiplomater uttryckt sam-
ma sak: tankegången och debatten skulle vinna mycket på att alternativen 
konkretiserades. Tyngdpunktsförskjutningens innebörd blir mycket klara-
re om det är möjligt att se var en ekonomisk förstärkning kan sättas in och 
vad den skulle betyda.

Detta är vad vi försökt göra i den rapport som nu framläggs. Vi har 
i våra interna diskussioner kallat den ”prislappsutredningen” och den 
har säkert vissa likheter med de resonemang som är vanliga inom för-
svarsekonomi, utbildningsekonomi, arbetsmarknadspolitik mm, där just 
stycke-kostnader, nyckeltal och prislappar blir bekväma redskap – och ofta 
lite av en intern jargong. Vi ber inte om ursäkt för vårt språkbruk. Större 
anledning finns att be våra läsare observera att analysen på varje enskild 
punkt inte kunnat bli särskilt grundlig. Det är ”greppet” och helheten som 
vi själva vill framhålla, inte varje enskildhet. Vi kommer att i texten kalla 
boken Fred, säkerhet, försvar. Tyngdpunktsförskjutning i svensk politik (Sveriges 
kristna råd, Stockholm 2014) för huvudrapporten; hänvisningar till delar (I 
– IV) och kapitel (som II.3) syftar – om inget annat sägs – på denna. Vi har 
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dock skrivit den här rapporten så att det ska vara möjligt att läsa den utan 
att ständigt återvända till huvudrapporten.

Vi vill i detta sammanhang tacka alla som gett synpunkter på möjliga 
kompletteringar till huvudrapporten, och särskilt företrädare för myndig-
heter och organisationer som generöst delat med sig av data, överblick och 
kunskaper för denna rapport. Tolkningarna och urvalet tar givetvis vi som 
författare fullt ansvar för. 

Vi har strukturerat de följande uppgifterna och kostnadsexemplen en-
ligt två tänkta anslagsnivåer: en respektive två miljarder kronor i ökade 
statsanslag. På några viktiga punkter är dessa schabloner onaturliga: det 
gäller särskilt insatser som relaterar till FN:s och EU:s budgetar, där vi ju 
talar om siffror som med många storleksordningar överstiger de belopp 
som blir aktuella i relation till svenska myndigheter och organisationer.

Hur vi fastnat för dessa två belopp är inte en huvudfråga. Genomgång-
en i huvudrapporten visar att de specifika statsanslagen i dag till civil verk-
samhet för fred och säkerhet kan uppskattas till ungefär två miljarder kro-
nor. Det tänkta tillskottet skulle, i så fall innebära ökning med 50 respektive 
100 procent. Det visar sig ge rimliga utslag i konkreta svenska samman-
hang. Något har vi sneglat på anslagen inom försvarsmakten: det särskil-
da anslag (särkostnad) som försvarsmakten tilldelas 1.2 Försvarsmaktens 
insatser internationellt är 1875 miljoner, inom den totala ramen av drygt 41 
000 miljoner, för 2014, vilket ungefär överensstämmer med vår valda nivå 
på två miljarder. I övrigt diskuterar vi inte försvarssektorns ekonomi eller 
anslag i denna rapport.

Vi räknar med att föreslagna belopp ska användas och motsvarande 
verksamhet genomföras mot mitten eller slutet av Riksdagens nästa man-
datperiod, 2014-2018. Vi vill inte komma med orealistiska överbud, vare 
sig vad gäller den ekonomiska nivån eller med avseende på hur snart öns-
kade förändringar kan komma till stånd. En alltför snabb anslagsökning 
kan inom vissa områden till och med vara negativ, leda till meningslösa 
projekt, ineffektivitet och vidlyftighet. Vi vill att politiker och tjänstemän 
ska ta rapporten på allvar: att förslag och exempel ska framstå som tekniskt 
och organisatoriskt rimliga. Om de också är politiskt gångbara är det inte 
vår sak att bedöma, men vi önskar att de kommer att bli det.
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2 STATSBUDGETEN – OCH NÅGRA TENDENSER
Vårt syfte med denna rapport är ju att ge konkretion åt satsningar på alter-
nativa vägar för att skapa fred, säkerhet och stabilitet. Vår ansats är relativt 
försiktig: vi föreslår inga drastiska omläggningar i statsbudgeten och inte 
heller några omfattande nya verksamheter. Lejonparten av det vi föreslår 
och diskuterar kan ses som påbyggnader på verksamhet som redan finns 
och har prövats.

Vi vill alltså beskriva och betona konkreta verksamheter och till dessa 
knyta någorlunda realistiska prislappar. Dessa behöver dock placeras in ett 
statsfinansiellt mönster. Därför börjar vi i detta avsnitt med statsbudgeten 
och sifferuppgifterna är tagna ur budgetpropositionen för 2014 (Proposi-
tion 2013/14:1). Budgeten är uppdelad i 27 stycken utgiftsområden. De 
som närmast berörs av överväganden i denna rapport är tre av dessa. Alla 
belopp anges i miljoner svenska kronor, om inget annat sägs.1

Internationell samverkan, utgiftsområde 5, tilldelas 2 018 miljoner för 
det aktuella budgetåret. Den största posten är Avgifter till internationella 
organisationer 14 427 miljoner (men här ingår inte avgiften till EU som har 
ett särskilt utgiftsområde 27). Till Samarbete inom Östersjöregionen anslås 
188 miljoner och till Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 158 miljo-
ner. Till dessa tre anslag återkommer vi i senare avsnitt.

Försvar och samhällets krisberedskap, utgiftsområde 6, tilldelas 47 196 
miljoner i budgetpropositionen. Av dessa är 41 794 miljoner anslag till 
Försvarsmakten. Vi har i huvudrapporten (kap II.3) diskuterat Försvars-
maktens budget, bland annat det öronmärkta anslaget för internationella 
insatser som i år är 1 874 miljoner (tidigare benämnt Fredsfrämjande för-
bandsinsatser). Vi kommer dock inte i den här rapporten diskutera några 
omfördelningar eller ändringar i anslaget till Försvarsmakten. Däremot 
kommer bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), som också lyder under försvarsdepartementet, att komma in i våra 
diskussioner.

1 En matematiklärare som deltog i ett av våra seminarier uttryckte sympati för våra 
strävanden men rådde oss att använda enheten miljoner kronor konsekvent. ”Människor 
i allmänhet tycker nog att 800 miljoner låter som mer pengar än 2 miljarder.” Och det 
händer inte så sällan att även journalister, byråkrater och politiker villar bort sig bland 
miljarder och miljoner.



Internationellt bistånd, utgiftsområde 7, omsluter 31 831 miljoner. An-
slaget har nära relation till biståndsramen, beräknad som 1 procent av lan-
dets BNP, vilken för 2014 fastställts till 38 400 miljoner. Att den är större 
än budgeten för utgiftsområde 7 beror på att kostnader inom andra ut-
giftsområden, som internationella organisationer och flyktingmottagning, 
också räknas in i ramen. Nästan hela anslaget på 30 678 miljoner går till 
biståndsverksamhet, och av detta belopp förvaltas cirka 60 procent av Sida. 
Beloppet för 2014 kan uppskattas till drygt 18 000 miljoner. Resterande del 
av biståndet inom utgiftsområde 7 förvaltas av UD själv (cirka 12 000 mil-
joner) samt ett antal statliga myndigheter. I våra fortsatta överväganden 
kommer vi bland annat att diskutera Rikspolisstyrelsen (186 miljoner) och 
Folke Bernadotteakademin (98 + 53 miljoner).

Inom utgiftsområde 5, Internationell samverkan, finner man som 
nämnts bidrag till internationella organisationer. Vi kommer att diskutera 
dessa i kommande kapitel. Dock finns ett visst mönster: de särskilda än-
damål som har med fred och säkerhet att göra finansieras huvudsakligen 
under utgiftsområde 7, både inom och utanför Sida-ramen. Vi återkommer 
till detta.

Inom hela utgiftsområde 7 kan vi urskilja en tydligt ökad uppmärk-
samhet över tid på frågor kring fred och säkerhet – en förändrad tyngd-
punkt. Vi kommer senare (i kapitel 4) att utförligt redogöra för hur Sida 
fäster ökad vikt vid fred och säkerhet i sin verksamhet. Detta gäller även 
de insatser som kanaliseras genom svenska civilsamhällsorganisationer – i 
fortsättningen förkortade CSO – och vi kommer att föreslå att dessa för-
stärks och görs tydligare. Sida stöder också, på likartade grunder, ett antal 
internationella CSO med inriktning på förebyggande och fredsbyggande 
verksamhet. Även på denna punkt vill vi se ökningar.

Inom den del av utgiftsområde 7 som förvaltas av UD är det svårare 
att urskilja några mönster. En stor del (över 6000 miljoner) slussas till FN:s 
ekonomiska och sociala verksamhet och till annat globalt utvecklingssam-
arbete. Inom hela detta område finns inslag av fredsbyggande och konflikt-
hantering. Ett särskilt anslag på 295 miljoner har rubriken Konflikthante-
ring.

Vi återkommer till innehållet i några av dessa anslag i diskussionerna av 
Operativ verksamhet. Som forskare och utredare kunde vi ha varit grundli-
gare i våra efterforskningar, men vi vill ändå påstå att medelstilldelningen 
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och den politik som styr denna inte är lätta att genomskåda. Det finns av 
rent konstitutionella skäl anledning av informera riksdagen om denna del 
av svensk utrikespolitik. Senast en samlad strategi formulerades var det i 
Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfräm-
jande verksamhet (skrivelse 2007/08:51, betänkande 2007/08: UFöU4) som 
överlämnades till riksdagen under våren 2008. Våra egna svårigheter att 
urskilja om det finns någon klar strategi för agerandet inom detta område 
styrker misstanken att inte heller Riksdagen har tillgång till en tillräckligt 
tydlig och transparent information.

Lika viktigt är att svenska folket får möjlighet att överblicka och diskute-
ra sitt lands insatser inom detta område. Informationen om det bistånd som 
bedrivs av Sida och svenska CSO är väl utvecklad och har intill nyligen haft 
en relativt generös finansiering, bland annat genom informationsanslag till 
svenska CSO. Samma sak gäller information från Försvarsmakten och MSB 
även om vi har synpunkter på dess inriktning (se huvudrapportens kapitel 
II.6). Vi har noterat uppgiften att Försvarsmakten har 30 heltidsanställda 
informatörer. Men för de civila – nationella och internationella – fredsin-
satser i övrigt som Sverige utför eller stöder finns mycket knapp och ofull-
ständig information. Det kan mycket väl vara så att vi är bra mycket ”bätt-
re” i detta avseende än de flesta svenskar tror. Vi för denna fråga vidare 
till våra förslag till ökade insatser i kapitel 10: Information och studier om 
säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.
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3 EN AKTIV FREDSDIPLOMATI
En aningen ironisk – men inte oförklarlig – effekt av den bredare säker-
hetspolitiska diskussionen de senaste decennierna är att säkerhets- och 
fredspolitiken militariserats. Utredningsinitiativet om säkerhetspolitik lig-
ger i försvarsberedningarna. Med ett brett säkerhetsbegrepp hamnar även 
många icke-militära frågor där, åtminstone under en tid.

Kampen om säkerhetspolitiken mellan utrikes- och försvarsdeparte-
ment är en gammal historia. Det torde vara dags att i den här situationen 
lägga mer vikt vid UD och diplomatin.

Behovet av diplomati ifrågasätts ibland i en globaliserad värld där det 
inte går att begränsa de utrikes angelägenheterna till ett departement. Med 
det svenska medlemskapet i EU har många politikområden internationa-
liserats. Både inrikesfrågor som exempelvis jordbrukspolitik och gränsö-
verskridande områden som miljö är frågor för EU och handläggs där av 
sektorns egna facktjänstemän. Dessutom hävdas ibland att mycket av dip-
lomatins traditionella kunskapsinhämtning kan skötas genom modern in-
formationsteknik.

Utrikesförvaltningen har därmed likställts med annan statsförvaltning 
och dess ”byråkrati” vill politiker gärna banta. Ett antal ambassader och 
konsulat har dragits in de senaste åren, De diplomatiska satsningar som 
ändå görs motiveras ofta med att vara exportfrämjande. Handelsministern 
har blivit utrikeshandelsminister och fått säte på UD. 

Vi anser att det i dag finns ett mycket stort behov  att tydligt uttala att ut-
rikesförvaltningen har som mål att vara fredsfrämjande. Den ska uppmärk-
samma de nya freds- och säkerhetsfrågorna i hela deras bredd. En starkare 
inriktning mot förebyggande av väpnad konflikt i linje med politiken från 
2001 (se III.2 i huvudrapporten) bör genomsyra hela utrikesförvaltningen 
– vid rekrytering, utbildning och i praktisk verksamhet. En sådan förstärkt 
utrikesförvaltning skulle i sig bli en fredsfrämjande åtgärd.

För mer än 40 år sedan var Sveriges ledande nedrustningsförhandlare 
också statsråd och hade en betydande stab av forskare och diplomater till 
stöd. Förutsättningarna i dag är annorlunda, men enheten för nedrustning 
och internationell säkerhet bör få en starkare position och större personal 
och dess högste chef ställning som utrikesråd – likt de högsta tjänstemän-
nen på bistånds- och handelsavdelningarna.
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Under senare år har på goda grunder ambassader och särskilda ambas-
sadörsuppdrag inrättats i och för konfliktområden, exempelvis i Afghanis-
tan. Det är ett mönster som bör behållas och utvecklas, inte minst när en del 
väpnade internationella krisinsatser fasas ut mot större civila insatser, som 
det är planerat att ske i Afghanistan.

Vi kommer i kapitel 9 att diskutera förtroendeskapande åtgärder i Öster-
sjöområdet. I samband därmed återkommer vi till behovet av stärkt svensk 
diplomati riktad mot området. Bland annat föreslår vi att en tjänst inrättas 
som utrikesråd med särskilt ansvar för att med konfliktförebyggande och 
fredsbyggande perspektiv samordna Östersjöpolitiken. Likaså föreslår vi 
att det genom ett förhastat beslut stängda generalkonsulatet i Kaliningrad, 
den ryska exklav som ligger mellan Polen och Litauen vid Östersjön, åter 
öppnas. 

En förstärkt fredsdiplomati kunde budgetmässigt få följande uttryck (se 
även kapitel 9):

Utbyggnad och statushöjning inom UD (bl a UD/NIS) med 
utrikesråd, handläggare och fler egna experter

30 / 60

Allmän kompetenshöjning för diplomater: uppdragsutbild-
ning mm

20 / 40

Förstärkning av utrikesrepresentationen i konfliktområden 40 / 80
      

4 FÖREBYGGANDE OCH FREDSBYGGANDE SOM DEL AV   
 OFFENTLIGT BISTÅND
Redan en snabb genomgång av området visar att en helt dominerande del 
av de civila insatserna för fredsskapande och fredsbyggande finansieras 
genom biståndsanslag (utgiftsområde 7) och att Sida spelar en särskilt vik-
tig roll i detta. Detta faktum framgår av uppgifter som vi lämnar i huvud-
rapporten och det återkommer upprepade gånger nedan och längre fram i 
denna rapport. Insatserna och kostnaderna för dessa återfinns inom Sidas 
egen verksamhet, stödet till mellanstatliga organisationer liksom verksam-
het som genomförs av internationella och svenska CSO. Slutligen, och inte 
minst viktigt, har bistånd eller biståndsliknande insatser använts som in-
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strument i en aktiv politik för avspänning i Östersjöområdet (se I.1 och III.3 
i huvudrapporten).

Det är inte alls förvånande att det både teoretiskt och praktiskt finns 
ett nära samband mellan bistånd, som har kampen mot fattigdomen som 
sitt centrala syfte2, och civilt arbete syftande till fred och säkerhet. Om 
klyftorna kunde minskas mellan rika länder och fattiga länder, och mel-
lan rika människor och fattiga människor, skulle incitamenten till väpnade 
konflikter minska. Väpnade konflikter (krig, inbördeskrig och ”low-level 
warfare”) utgör samtidigt några av de största och vanligaste hindren för 
ekonomisk och social utveckling. 

På ett globalt plan har det många gånger påvisats vilken enorm dis-
krepans som råder mellan de resurser som satsas å ena sidan på bistånd 
för utveckling, å den andra på vapen, krig och krigsförberedelser. Enligt 
SIPRI Yearbook 2012 var världens samlade rustningsutgifter 2011 1 738 000 
miljoner US dollar (cirka 13 000 000 miljoner kronor) eller 249 dollar (mot-
svarande omkring 1900 svenska kronor) för varje människa i världen. Detta 
belopp motsvarar 2,5 procent av världens samlade BNP och är 3,7 gånger 
så stort som Sveriges BNP. Av det totala beloppet spenderas 41 procent av 
USA. De totala biståndsanslagen i världen var 141 000 US dollar (samma år, 
2011, enligt OECD:s statistik), vilket motsvarar ungefär 8 procent av rust-
ningskostnaderna. 

Någon sådan diskrepans finns dock inte i den svenska statsbudgeten (se 
kapitel 2 ovan). Om nuvarande trender och principer håller i framtiden - 
det vill säga om biståndet följer BNP, medan försvarskostnaderna är i stort 
sett konstanta i fast penningvärde - kommer biståndsramen inom några år 
att överskrida anslaget till försvaret.

Sidas stöd till främjande av fred och säkerhet bygger på att krig och 
våldsamma konflikter är ett av de största hoten mot utveckling och fattig-
domsbekämpning. Kortfattat är det övergripande målet alltså att ”bidra till 
varaktig fred som möjliggör utveckling”, enligt den nu gällande policyn för 
säkerhet och utveckling i svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014.

Men om man mer precist söker urskilja vilka satsningar som gäller 
fredsbyggande och konfliktlösning utan våld så måste man gå lite mer ”pe-
tigt” till väga. Några helt självklara linjer mellan sådana delar av bistånds-

2 Det mål som föreslås fastställas av Riksdagen 2014 lyder: ”Förbättrade levnadsvillkor för 
människor som lever i fattigdom och förtryck.”
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satsningarna och andra finns inte, men vi kommer ändå att resonera oss 
fram och söka bedöma storleksordningar.

Openaids översiktliga genomgång av myndighetssatsningarna inom 
konflikt, fred och säkerhet visar att området har varit på frammarsch. År 2007 
var det totala biståndet som redovisas till olika till olika projekt under året 
688 miljoner kronor. Fem år senare, 2012, var den siffran 893 miljoner kro-
nor; i denna ingår både UD och FBA.3

Av den totala finansieringen 893 miljoner under Konflikt, fred och säker-
het gick den största andelen, 590 miljoner kronor eller 66 procent, till civilt 
fredsbyggande, konfliktförebyggande och konfliktlösning. 

Enligt Sidas årsredovisning för 2012 var det totala beloppet 723 miljoner 
kronor, vilket innebär en fyraprocentig andel av samtliga utbetalningar. För 
2007 var den siffran 480 miljoner kronor. Utbetalda biståndsmedel inom 
huvudsektor konflikt, fred och säkerhet ökade alltså med nästan 245 miljo-
ner kronor under femårsperioden 2007 och 2012.

Colombia är det land som får mest Sidastöd till fred och säkerhet. Su-
dan, Demokratiska Republiken Kongo, Kenya, Somalia, Liberia, Afghanis-
tan, Irak och Västbanken-Gaza är andra stora samarbetsländer.

Sedan 2012 finns ett särskilt anslag till Sida på 200 miljoner, rubricerat 
Globala insatser för mänsklig säkerhet. Om detta anslag sägs: ”Den freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamheten kan omfatta insatser som stöder över-
gången från humanitärt bistånd till långsiktigt utvecklingssamarbete samt 
insatser för att förebygga konflikter och stödja försoningsarbete genom 
dialog, förtroendeskapande och konflikthantering.” I regleringsbrevet för 
2013 ges vissa preciseringar: ”Medlen ska även användas för bistånd när 
det gäller internationellt utvecklingssamarbete på området minhantering, 
som en del i de folkrättsliga skyldigheter som följer av Sveriges anslutning 
till Ottawa-konventionen, konventionen om klusterammunition och kon-
ventionen om särskilt inhumana vapen.”

Det ovanstående bekräftar intrycket att Sida både ekonomiskt och poli-
tiskt tilldelats en nyckelroll i det civila arbetet för fred och säkerhet. Vi kan 
enligt ovan beräkna anslagsvolymen till sådana ändamål till drygt 1000 
miljoner, vilket skulle innebära cirka 6 procent av Sidas totala anslag, eller 

3 Endast underlag som finns tillgängligt i Sidas arkivsystem i Stockholm finns med i 
Openaid. Därför inkluderas inte underlaget för de insatser där beredning har skett på 
ambassader och- utlandsmyndigheter.
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knappa 3 procent av biståndsramen. De sifferuppgifter som återges ovan är 
sannolikt ganska konservativt beräknade: ett annat sätt att uppskatta kost-
nader skulle troligen utvisa att andelen inom Sidas totala verksamhet är 
större, kanske den dubbla. Om detta är mycket eller litet kan givetvis dis-
kuteras. Under alla förhållanden är tendensen under ett antal år att aspek-
ten konflikt, fred och säkerhet fått ökad uppmärksamhet och ökade resurser 
inom biståndet.

I linje med vår analys i huvudrapporten och vad vi diskuterat ovan vill 
vi rekommendera att:

• konflikt, fred och säkerhet även fortsättningsvis får stor 
uppmärksamhet inom Sida och att man kontinuerligt prövar om de 
specifika anslagen kan höjas

• ökat stöd ges till förebyggande och fredsbyggande arbete inom 
internationella CSO och svenska CSO (till detta återkommer vi 
nedan)

• det inom biståndsverksamheten eller på annat sätt bereds utrymme 
för aktiva förtroendeskapande åtgärder inom Östersjöområdet 
(senare har numer även Svenska institutet en nyckelroll; till detta 
återkommer vi nedan i kapitel 9) 

5 SVENSKA STATLIGA MYNDIGHETERS VERKSAMHET I   
 UTLANDET
Det är framför allt tre svenska myndigheter som är verksamma inom detta 
område: Polisen, Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) och Folke 
Bernadotteakademin (FBA). Sida har en speciell roll och får en egen diskus-
sion (se ovan kapitel 4, och även kapitlen 7-9)

Svensk polis i utlandstjänst
Den största enskilda insatsen av svensk civil statlig myndighet inom in-
ternationella fredsinsatser utförs av Rikspolisstyrelsen (se huvudrapporten 
III.3). Nyckelmeningen i författningen om polisens utlandsstyrka avslutas 
med orden ”skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet”.
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Omfattningen av verksamheten i utlandet är normalt 100-120 samtidigt 
tjänstgörande poliser; när detta skrivs i början av 2014 är antalet något läg-
re, cirka 80. Den freds- och konfliktinriktade verksamheten bedrivs i hu-
vudsak på uppdrag av FN, EU och OSSE. I den aktuella situationen finns 
de största grupperna i Sydsudan och Liberia (FN) och i Afghanistan och 
Kosovo (EU). 

Utlandssektionen inom Rikspolisstyrelsen har ansvar för rekrytering 
till dessa befattningar. Tendensen är att erfarna och specialkunniga poliser 
efterfrågas mer och mer, vilket inte alltid kan matchas med intresserade 
sökande från svensk sida. Utlandssektionen svarar också för utbildning av 
dem som ska sändas ut. Utöver specifika poliskunskaper (vissa grundkrav 
ställs bl a av FN) söker man i största möjliga utsträckning samverka med 
andra som exempelvis Försvarsmakten (Swedint) och Folke Bernadottea-
kademin.

I en allmän debatt är det inte ovanligt att polisiärt arbete nära nog lik-
ställs med militär truppinsats. Till denna föreställning kan möjligen bidra 
att det fram till år 2000 inte gjordes någon skillnad mellan utsända poli-
ser och militärer; alla ingick i Försvarsmaktens utlandsstyrka. Vi har i hu-
vudrapporten betonat att det handlar om väsensskilda uppgifter och olika 
kompetenser. Vi tror också att generellt inom internationell krishantering 
den polisiära komponenten borde betonas starkare än som sker i dag.

Vilka möjligheter finns då att genom ökade anslag från svensk sida för-
stärka möjligheter till polisiära insatser? En tanke som ligger nära till hands 
är att hålla större polisstyrkor i stand-by, på likartat sätt som militära in-
satsstyrkor. Det förekommer att polis sänds ut i ”formerade grupper” om 
upp till 100-talet personer. Den svenska polisens uppfattning är att detta 
inte är aktuellt inom dess egen yrkestradition och i förhållande till de inter-
nationella uppgifterna, som ju ska inriktas på att ”skapa förutsättningar för 
varaktig fred och säkerhet”.

De finansiella villkoren för Rikspolisstyrelsens bidrag till internatio-
nell civil krishantering specificeras i ett särskilt regleringsbrev (anslaget 
1:1 Biståndsverksamhet ap. 12 Internationell civil krishantering - del till 
Rikspolisstyrelsen) under utgiftsområde 7. För år 2014 anslås 190 miljoner. 
Det anges relativt noga vilka internationella insatser som får finansieras 
från anslaget. Medlen för utbildning, internationella utbyten mm synes oss 
snålt tilltagna.
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För en ökad och breddad insats från svensk polis är inte budgetramen 
på kort sikt något väsentligt hinder. Det är sannolikt, och enligt våra sa-
gesmän också önskvärt, att rekryteringen även i fortsättningen sker indivi-
duellt efter ansökan. Dock kan mycket göras för att bredda intresset inom 
kåren. Om det fanns flera specialiserade och erfarna poliser som också ville 
söka internationell tjänst skulle den svenska insatsen kunna bli starkare, 
och på sikt större. Rikspolisstyrelsen söker också vidga rekryteringen av 
kvinnliga poliser till utlandsstyrkan; de bedöms ha en särskilt viktig roll i 
många konfliktområden. Ett annat problem är att polispersonal ofta har en 
undanskymd roll i ledningsstaber och liknande. Av detta drar vi slutsatsen 
att – på den sikt som denna rapport avser, ett par år – den verkningsfulla 
förstärkningen skulle ligga i att på de olika sätt som noterats här stärka den 
svenska poliskårens kapacitet och intresse för utlandstjänst.

Tilläggsmedel till Rikspolisstyrelsen för kompetenshöjande 
utbildning, rekryteringsfrämjande åtgärder, internationellt 
utbyte m m

20 / 40

Den högre summan skulle innebära mer än en fördubbling av de medel 
som avsätts för sådana ändamål i dag. 

Den inställning vi redovisat här och i huvudrapporten (särskilt i del IV) 
har påverkats av utredningen Polis i fredens tjänst (SOU 1997:104, utreda-
re Nils Gunnar Billinger) vars praktiska rekommendationer till stora delar 
genomförts. Utredaren såg dock framför sig en tydligt ökad efterfrågan på 
poliser för fred: fler ”civilpoliser i internationell verksamhet”. Förhållan-
den i dag är annorlunda och många erfarenheter har vunnits. En ny ge-
nomgång i samma anda bör därför genomföras.

Utredning om svensk polis i fredsskapande och våldsförebyg-
gande internationell verksamhet

5 / 10

  
På den högre anslagsnivån kan utredningen bedriva egen försöksverksam-
het och fältstudier och ta in flera internationella erfarenheter.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lyder under för-
svarsdepartementet, men är en viktig civil aktör inom området freds- 
och säkerhetspolitiska insatser. Enligt regleringsbrevet ska myndigheten 
förutom att kunna bistå med internationell krishantering också ”stödja in-
ternationella insatser inom civil konflikthantering och andra biståndsin-
satser bland annat under ledning av FN, EU och OSSE.” För att uppnå detta 
ska MSB också samarbeta med de myndigheter som är verksamma inom 
områdena internationellt fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konflikt-
förebyggande.

MSB:s medel till sådan verksamhet kommer från ett par olika anslag. 
Myndighetsanslaget är 1 060 miljoner och avser i stort sett myndighetens 
egen personal samt verksamhet i Sverige. Ett stort generellt anslag ges till 
MSB under ramanslagsrubriken Krisberedskap: 1 113 miljoner. Båda dessa 
summor gäller 2014, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. En 
mindre del, 11 miljoner, av den senare posten avsätts till Viss internationell 
säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet och ska kunna stödja länder som 
inte kategoriseras som biståndsmottagande land av biståndskommittén 
inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD/
DAC) vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Inga sådana 
medel har dock använts under 2013. 

Under verksamhetsrubriken Internationell civil krishantering (utgiftsom-
råde 7, anslag 1:1 ap. 41) ges anslag på 40 miljoner kronor. Det är regerings-
kansliet som beslutar om vilka projekt som MSB ska delta i och hur mycket 
pengar dessa projekt ska få kosta. MSB skriver i sitt budgetunderlag att 
man ser positivt på höjda anslag till området.

MSB har under år 2013 haft ca 38 årsarbetskrafter sekonderade till in-
satser som berör civil kris och konflikthantering, främst inom EU. Sekon-
deringar sker till poster inom ”Mission support” och inriktningen är att 
bemanna ”strategiskt viktiga positioner”. Störst antal personer har sekon-
derats till Kosovo (ca 12 årsarbetskrafter) och Afghanistan (ca 7 årsarbets-
krafter). Under året har arbetskraft även funnits i de nystartade missioner-
na i Sydsudan, Niger, Afrikas horn och Libyen.

I likhet med vad vi noterat om polispersonal ovan, är det inte MSB 
själv som kan besluta om sekondering av personal. Vad som sker bestäms 
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i slutänden av faktorer som missionernas faktiska behov, komplicerade re-
kryteringsprocesser, samt ibland även personella egenintressen.

Trots detta tror vi att MSB:s egen bedömning att högre anslag skulle 
vara nyttiga är riktig. Myndigheten bör tillåtas att använda en betydande 
del av tillkommande resurser till fördjupat rekryteringsstöd, kunskapsut-
veckling och internationellt kompetensutbyte – med avsikt att på sikt höja 
de svenska insatserna både i kvalitet och volym.

Uppräkning av anslag till MSB för internationell civil kris-
hantering

15 / 30

Folke Bernadotteakademin, FBA
I materialet om såväl polisen som MSB har vi sett att FBA spelar en viktig 
roll som samarbetspartner, inte minst vad gäller utbildning. 

Folke Bernadotteakademin är en statlig myndighet under UD och har 
som uppdrag att ”bidra till varaktig fred, säkerhet och utveckling” - med 
en särskild inriktning på fredsinsatser. För att åstadkomma detta arbetar 
FBA (i sammanfattning av generaldirektören, 2014) med: 

Vi ska rekrytera, förbereda, sända ut och stödja civil personal. Vi ska 
bedriva utbildning, samträning och övning. Vi ska främja och bedriva er-
farenhetshantering, forskning och doktrin  och metodutveckling som syftar 
till ett effektivt genomförande av internationella fredsinsatser.

Som en särskild uppgift förvaltar FBA Fredsmiljonen sedan 2005 - en 
anslagspost som finansierar information och studier på områdena nedrust-
ning, säkerhetspolitik, fredsfrämjande utveckling, konflikthantering och 
konfliktförebyggande. Mer om detta i kapitel 10.

FBA själva ser, enligt 2013 års budgetunderlag till regeringen, ökade 
behov under de kommande åren. Enligt riksrevisionens genomgång har 
en kraftig tillväxt på myndigheten skett sedan 2008, både när det gäller 
uppdrag och pengar. Mellan åren 2007-2011 nästan fyrdubblades intäkter-
na, från 53 till 200 miljoner. Enligt myndighetens verksamhetsplan för 2014 
beräknas siffran till 238 miljoner för detta år.

Verksamheten finansieras i huvudsak genom utgiftsområde 7, Interna-
tionell bistånd. Myndighetsanslaget är 98 miljoner och används framför 
allt för egen personal med uppgifter inom utbildning, policy samt perso-
nalförsörjning. Ramanslaget för FBA ur biståndsanslaget (utgiftsområde 7, 
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anslag 1:1) är enligt regleringsbrev för 2014 81 miljoner kronor. Av dessa 
ska 71 miljoner kronor gå till Internationell civil krishantering. Till ändamålet 
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, utgiftsområde 5, anslag 1:2, anslås 
21 miljoner.

Minst 7 miljoner kronor ska gå till organisationer vars syfte är att bidra 
till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred 
och säkerhet (se även huvudrapportens kapitel III.1). Detta ansvarsområde 
övertog FBA från UD 2011. Detta är nu väl etablerat och kan tillgodogöra 
sig större anslag. Bland övriga funktioner inom FBA som vi uppmärksam-
mat i huvudrapporten kan nämnas dels en resurspool som för närvarande 
består att cirka 340 kvalificerade civila experter som bedöms lämpliga att 
rekrytera till internationella fredsinsatser, dels samrådsorganet Challenges-
forumet som är ett samarbete mellan partnerorganisationer från 20 länder; 
det koordineras av FBA i samarbete med Försvarsmakten, Rikskriminalpo-
lisen, och Kriminalvården.

Liksom de två andra myndigheter som vi diskuterar i detta kapitel sän-
der FBA ut personal i huvudsak till missioner i regi av FN, EU och OSSE, 
enligt dessas anmälda behov. FBA är en av de största utsändande myndig-
heterna. I dagsläget arbetar 86 personer (41 kvinnor och 45 män) efter re-
krytering av FBA bland annat i Östeuropa, mellanöstern, Asien och Afrika. 
Dessutom har FBA en roll i utbildning av även andra civila myndigheters 
utsända (se vidare kapitel 11 nedan) och svarar för statistik och överblick 
över fredsinsatser av svenska statliga myndigheter. 

Det är ingen tvekan om att FBA har en central plats i svenska statens 
arbete för internationell fred och säkerhet både ”på marken” och genom 
stödjande insatser. FBA säger sig själv vilja ”öka[t] andelen experter som 
sekunderas till prioriterade positioner i insatser och högkvarter”.  Visserli-
gen har FBA:s ekonomiska omslutning vuxit kraftigt, men vi ser det ändå 
som naturligt att öka dess möjligheter både till aktiv rekrytering och sekun-
dering, och till stödjande insatser.4 Till information, debatt och utbildning 
återkommer vi i kapitlen 10 och 11 nedan. 

FBA: ökat stöd till operativ verksamhet (rekrytering mm). 40 / 80

4 I huvudrapporten (III.6) har vi framhållit kanadensiska CANADEM som ett möjligt 
föredöme för aktiv rekrytering.
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FBA: ökat stöd till organisationer för arbete med kvinnor, fred 
och säkerhet (FN:s säkerhets råds resolution 1325). 

25 / 50

6 MELLANSTATLIGA ORGANISATIONER
Sverige har av tradition och som litet land fäst stor vikt vid mellanstatliga 
organisationer och deras roll för världens säkerhet och fredens bevarande. 
Ett starkt engagemang för FN har varit centralt ända från dess grundande 
1948. Detta engagemang stimulerades säkert ytterligare av att Dag Ham-
marskjöld var organisationens generalsekreterare 1953-1961 och miste sitt 
liv under en dramatisk fas i organisationens strävan att skapa fred. Sedan 
Sverige blev medlem i EU från och med årsskiftet 1995 har denna organi-
sation kommit att ta ännu större uppmärksamhet i anspråk. EU har – med 
sina många ekonomiska och allmänpolitiska agendor – inte på samma ren-
odlade sätt som FN förknippats med fred och säkerhet. Ett sådant fokus har 
däremot Organisationen för fred och säkerhet i Europa, OSSE.

Dessa tre mellanstatliga organisationer, samt Europarådet som är den 
äldsta av de mellanstatliga organisationerna i Europa, har vi valt att disku-
tera i vår huvudrapport i kapitlet III.4. I alla dessa är ju Sverige en liten ak-
tör tillsammans med flera betydligt större och några mindre länder. Vi har 
begränsade möjligheter att styra över deras inriktning. Men att slå vakt om 
och markera en aktiv närvaro i mellanstatliga organisationer bör betraktas 
som en självklar del i en aktiv fredspolitik. Många minns och instämmer i 
Dag Hammarskjölds argumentering att det är de små länderna som fram-
för allt behöver FN. 

Sverige har som medlemsland möjligheter att ta initiativ till speciella 
projekt och visa vilja att delta i deras finansiering. Innan vi går vidare till 
några synpunkter på detta vill vi formulera en fundering. Sverige har i det 
internationella samarbetet på många punkter varit pådrivande. I den mån 
vi engagerat oss har vi ofta varit ”bäst i klassen” och bidragit med pengar 
och personal i överkant i förhållande till vår storlek.5 Om detta är riktigt 
betyder det att om vi skulle erbjuda ytterligare pengar till redan pågående, 

5 Detta har också gällt militära insatser i FN:s regi, från de allra första 1956 i Suez och 1960 
i Kongo. På denna punkt har förhållandet ändrat sig radikalt och Sverige har nu nästan 
inga militärer under FN:s befäl, vilket Svenska FN-förbundet energiskt har påpekat.
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välmotiverade projekt inom FN eller EU så får det inte särskilt stor effekt, 
vare sig politiskt eller i konkret verksamhet. 

Det är snarare politisk vilja, kreativitet och konsekvens som kan göra 
skillnad i dessa sammanhang. Därför blir förstärkningar vad gäller initi-
ativförmåga och förhandlingsstyrka centrala. Det gäller tydligare politisk 
fokusering, höjd kompetens och flera personer. Vi har utvecklat förslag i 
denna riktning tidigare i denna rapport: kapitel 3: En aktiv fredsdiplomati. 

Vi har i huvudrapporten konstaterat att Sverige tidigare lagt en mycket 
stark tonvikt på förebyggande av väpnad konflikt (se en utförlig redogörelse 
i huvudrapporten, kapitel III.2). Samtidigt kunde vi konstatera att varken 
organisation eller pengar i någon nämnvärd utsträckning har tillkommit 
för att förverkliga detta. Här finns en väl förberedd, men ännu knappt på-
börjad, uppgift för mellanstatligt agerande, förhandlingar och aktiv diplo-
mati. 

De ”rent” ekonomiska frågorna kring avgifter och om bidrag till olika 
ändamål blir mot den bakgrund som tecknats ovan trots allt underordnade. 
Vi vill dock något kommentera dem här.

Anslagen till FN är av två slag. Det första är en medlemsavgift. Den 
tas ur ett anslag under utgiftsområde 5 på drygt 1400 miljoner, som också 
ska täcka motsvarande avgift till OSSE, OECD och Nordiska ministerrådet. 
Det andra slaget av bidrag är bestämt av olika ändamål. Huvuddelen av 
anslagen till FN:s utvecklingsprogram UNDP och andra FN-organ täcks ur 
utgiftsområde 7, framför allt de biståndsanslag på sammantaget över 6 000 
miljoner som UD förfogar över. 

Vi konstaterade (i ett tidigare kapitel) att det inom Sidas verksamhet 
inte var särskilt lätt att se vilken andel av biståndet som kunde anses avse 
konflikt, fred och säkerhet. De beräkningar som vi (och Sida själv) trots 
allt har vågat sig på antyder en andel på cirka 5 procent. Om samma an-
del skulle gälla inom det bistånd från UD som huvudsakligen riktas till 
FN-systemet skulle beloppet bli 300 miljoner eller något mera. Vi anser att 
man inom dessa ganska vida ramar kan prioritera frågor och projekt kring 
förebyggande av väpnad konflikt, fredsbyggande och mänsklig säkerhet 
högt.

Ett intressant inslag i den statsfinansiella bilden är ett särskilt anslag 
inom utgiftsområde 5, internationell samverkan, till Freds- och säkerhets-
främjande verksamhet (158 miljoner). Om användningen sägs (i budgetpro-
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positionen 2014): ”Anslaget får användas för utgifter för att främja fred 
och säkerhet, förebygga konflikter, genomföra sanktioner och humanitär 
verksamhet samt främja respekten för folkrätten och de mänskliga rättig-
heterna.” Detta får göras på många olika sätt och man kan utnyttja mellan-
statliga eller enskilda organisationer och institutioner. Anslaget får även 
användas för utgifter för att ställa svensk personal till förfogande för freds-
främjande-, säkerhetsfrämjande- och konfliktförebyggande verksamhet 
inom ramen för bl a FN, EU och OSSE. 

Vi finner dessa markeringar viktiga. Den politiska vilja som de uttryck-
er är lovande. Hur dessa medel i verkligheten används är dock inte särskilt 
väl känt. Vi vill upprepa att en mer utförlig redogörelse för hur de medel 
som är avsatta för bistånd och för internationell samverkan används vore 
av värde både för den politiska processen och för debatt och förankring 
bland medborgarna (se vidare om Information och studier om säkerhets-
politik och fredsfrämjande utveckling i slutet av denna rapport).

I Sveriges relation till EU spelar obligatoriska avgifter en mycket större 
roll, så stor att den fått ett särskilt utgiftsområde i statsbudgeten (utgifts-
område 27, avgiften till Europeiska unionen). Totalbeloppet för 2014 är 
37 700 miljoner, alltså av samma storleksordning som biståndsramen eller 
försvarsbudgeten.6 I EU-kommissionens budgetförslag för 2014 föreslås att 
142 468 miljoner7 euro (eller motsvarande den närmast svindlande sum-
man 1 300 000 miljoner svenska kronor, ungefär en tredjedel av Sveriges 
totala BNP) ska ställas till förfogande för 2014. Sveriges totala andel beräk-
nas uppgå till 3,3 procent. Förhandlingar om de exakta beloppen pågår när 
detta skrivs.

Utan en detaljerad genomgång av EU:s budget (som vi givetvis inte kan 
ge oss in på) är det inte meningsfullt att spekulera över hur Sverige genom 
att dirigera pengar till det ena eller andra ändamålet skulle kunna främja 
en politik för fred och mänsklig säkerhet. Men vi vill lyfta fram två aspekter 
som är väl förberedda och klockrent stämmer med den politiska tyngd-
punktsförskjutning som vi förespråkar.

6 Man brukar dock räkna med att cirka en tredjedel av detta belopp återförs till Sverige 
genom olika bidrag och transfereringar. Detta behandlas dock inte i propositionen för 
utgiftsområde 27.

7 En något pikant iakttagelse är att propositionens författare har råkat skriva ”miljarder 
euro”.
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1999 antog EU-parlamentet rekommendationen att skapa en civil 
EU-fredskår. Sedan dess har parlamentet upprepat denna rekommendation 
vid ett flertal tillfällen. Även rådet och kommissionen har bekräftat behovet 
av mer förebyggande och fredsbyggande insatser. Inrättandet av en freds-
kår skulle innebära en tyngdpunktsförskjutning inom den gemensamma 
säkerhetspolitiken som står i bjärt kontrast till en prioritering av den mi-
litära aspekten av säkerhet. Fredskårens främsta uppgift är enligt denna 
rekommendation omvandling av konflikter som skapats av människor, ex-
empelvis genom att förhindra att konflikter eskalerar samt att bidra till av-
spänning av konflikter. Det är ett mellanstatligt arbete som också engagerar 
och ger stöd till det civila samhällets aktörer. Det praktiska arbetet sker dels 
genom kortsiktig verkande åtgärder, som medling, förtroendeskapande ar-
bete, avväpning och demobilisering av tidigare stridande, och dels genom 
att långsiktigt stärka det breda säkerhetsarbetet.  

När fredskåren ska prioriteras politiskt och ekonomiskt, kan man dra 
vissa paralleller till den militära snabbinsatsstyrkan. När Sverige (senast 
2011) hade ansvar för EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battle Group eller Team 
11 som den också kallades (2200 personer, varav 1600 svenskar) beräknades 
merkostnaden8 till 500 miljoner, och ytterligare 1000 miljoner om den hade 
behövt användas. Civila insatser i konfliktområden bedöms i allmänhet 
vara betydligt billigare (och kostnadseffektivare, se huvudrapporten III.2) 
vilket betyder att man för belopp av ungefär den nämnda storleksordning-
en, kring 2000 miljoner kronor eller 200 miljoner euro, skulle kunna rekry-
tera, utbilda och utrusta en ganska stor fredskår, i linje med de viljedekla-
rationer och förarbeten som gjorts inom organisationen.

En fredskår inom EU [ca 200 miljoner euro]
    
Man kan tänka på denna kostnad som cirka 1,4 promille av EU:s totala 
budget; den kan behöva räknas upp senare om fredskåren visar sig mot-
svara förväntningarna.

Vi har i huvudrapporten (III.2) noterat ansträngningarna att placera 
förebyggande av väpnad konflikt som en förpliktande uppgift för EU, 

8 Även kallad ”särkostnad”. Kostnaden för tidigare utbildning och befintlig materiel är 
därför inte inräknad, vilket kritiserats av bl a Riksrevisionen. 
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men också att de politiska stämningarna efter 11 september 2001 och det 
efterföljande så kallade ”kriget mot terrorismen” förändrades och att EU:s 
struktur kan ha varit hindrande för att gå från ord till handling. Sverige 
borde nu plädera för en fast förankring, genom analytisk kapacitet inom 
sekretariatet och en fältverksamhet som skulle kunna ses som en del av en 

fredskår (se ovan).

Analytisk och operativ kapacitet för förebyggande 
inom EU

[ca 50 miljoner euro]

Vi förutsätter att dessa initiativ i första hand aktualiseras i processer och 
förhandlingar inom EU om dess egen budget, men utesluter inte att Sverige 
som en del av en förhandling kan skjuta till särskilda medel. Vi beräknar 
därför att en ram kan behövas för detta: ”snabba insatser för långsiktiga 
åtaganden”:

Särskild ram för insatser inom internationella organisationer 50 / 100

I jämförelse med FN och EU är organisationen OSSE mycket tydligare fo-
kuserad på de frågor som våra rapporter handlar om (se huvudrapporten 
III.4). Några av nyckelbegreppen är tidig varning, konfliktförebyggande, 
krishantering och återuppbyggnad. OSSE har ett antal ”fältmissioner”, för 
närvarande 16 stycken, huvudsakligen i sydöstra och östra Europa samt 
Kaukasus.

OSSE är ingen mastodontorganisation: den totala årsbudgeten 2012 var 
148 miljoner euro vilket motsvarar omkring 1300 miljoner svenska kronor. 
Dess egen redovisning anger att 60 procent av denna budget avsätts för 
fältmissioner och ”närvaro” i konfliktbenägna områden, enligt ovan. Var-
ken OSSE eller svenska statens budgetproposition preciserar vilket ekono-
miskt bidrag som kommer från Sverige. Vår bedömning är att den relativt 
transparenta struktur som OSSE byggt upp skulle lämpa sig väl för för-
stärkta svenska insatser. Vi kan naturligtvis inte här peka ut dessa, men 
den anslagsstruktur som beskrivits tidigare (inom utgiftsområde 5 och ut-
giftsområde 7) ger möjlighet till ökade insatser i linje med en aktiv svensk 
politik för förebyggande och fredsbyggande.
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Ökad satsning på OSSE (särskilt fältverksamhet) 50 / 100
Europarådet
Europarådet är en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 
medlemsstater som bildades 1949. Organisationen arbetar i huvudsak med 
att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsutveckling och 
har sitt huvudkontor i Strasbourg, Frankrike. Till rådet hör också Europa-
domstolen för mänskliga rättigheter. Råden är en del av ”den bredare eu-
ropeiska säkerhetsstrukturen” och Sverige har aktivt stött organisationen 
(mer än många andra medlemsstater). Vi bedömer att Europarådets kan 
spela en än större roll i förebyggande av väpnad konflikt genom att aktivt 
främja respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens 
principer. Europarådet samarbetar med OSSE och har i likhet med denna 
en klar fokusering på de frågor som denna rapport handlar om.

Förstärkt stöd till Europarådet, särskilt dess operativa verk-
samhet

50 / 100

Till alla de fyra nämnda – FN, EU, OSSE och Europarådet – finns knutna en 
eller flera organisationer i Sverige som ska sprida information om arbetet 
och om de problem som respektive organisation har till uppgift att lösa. Vi 
återkommer till bland andra OSSE-nätverket i kapitel 10: Information och 
studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.   

7 SVENSKA ORGANISATIONER I DET CIVILA SAMHÄLLET
I den svenska samhällstraditionen har lagts stark tonvikt vid folkrörelserna 
och andra organisationer som står fria från såväl stat som marknad. Med 
växlande benämningar har politik formulerats för hur stat och kommun 
skulle förhålla sig till ”folkrörelser”, ”frivilligsektorn”, ”den ideella sek-
torn” och ”den sociala ekonomin”. Det sistnämnda är ett begrepp som fått 
en stark ställning tack vare EU. De praktiskt-politiska konsekvenserna av 
denna betoning är dock mindre entydiga. Inom vård, utbildning och an-
nan välfärdsproduktion har Sverige i likhet med övriga nordiska länder i 
ganska liten utsträckning byggt på organisationer i det civila samhället i 
jämförelse med många andra länder.
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Denna något vacklande inställning återfinns även inom arbetet för fred 
och säkerhet liksom inom biståndssektorn. I nära samverkan med För-
svarsmakten har frivilligverksamhet av flera olika slag organiserats, och 
dessa har ett tydligt erkännande och ekonomiskt stöd från statsmakten. 
Inom biståndet har folkrörelser och fria organisationer varit pådrivande 
för att etablera biståndet som en statlig uppgift och upprätthålla dess nivå. 
De har fått en egen roll även i biståndets genomförande. Som vi ska se har 
detta gällt även organisationer som ser sig själva huvudsakligen som freds- 
eller solidaritetsorganisationer. Vi använder i fortsättningen uttrycket civila 
samhällets organisationer, förkortat CSO, som sammanfattande begrepp.

Vi noterade i huvudrapporten (III.3) två saker:

• Nästan allt statligt stöd till internationellt förebyggande och 
fredsbyggande arbete som utförs av CSO kommer genom Sida

• Detta arbete består av ett stort antal, var för sig relativt små, projekt 
inom ett stort antal organisationer

Vi har också (i III.5) ganska utförligt diskuterat i vilka avseenden CSO kan 
ha särskilda fördelar och tillföra förmågor i sådant arbete. För detta åbero-
pades både vetenskapliga källor och till exempel Världsbanken. En likar-
tad, positiv bedömning återkommer i 2014 års budgetproposition, där det 
bland annat heter ”Många civilsamhällesorganisationer har stor potential 
att verka lokalt och nära de fattiga och förtryckta människor som det svens-
ka biståndet syftar till att nå.”

För att kunna diskutera om svenska CSO skulle kunna fylla en ännu 
större roll inom en aktiv fredspolitik – och kanske tilldelas ökade resurser 
– måste vi först kort gå igenom hur situationen ser ut i dag. Som vi redan 
har sett i kapitlet Förebyggande och fredsbyggande som del av offentligt 
bistånd, går det knappast att dra någon skarp gräns mellan arbete för kon-
flikt, fred och säkerhet och annat bistånd. Däremot är det möjligt att göra vissa 
skattningar. Vi börjar därför med biståndet generellt.

Sidas särskilda anslag till civilsamhällets organisationer (Civsam) upp-
gick 2013 till omkring 1 600 miljoner kronor. För 2012 var den siffran 1 551 
miljoner kronor (Sidas årsredovisning 2012). De senaste åren har präglats 
av anslagsexpansion. Från 2010 till 2013 ökade anslagen med nästan 500 
miljoner kronor. Dessa anslag fördelas i första hand till ett antal så kallade 
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ramorganisationer. Sida har vid skrivande stund avtal med 15 ramorgani-
sationer som i sin tur samarbetar med över 300 svenska och 1400 organisa-
tioner i länder som är klassificerade som biståndsländer av OECD/DAC. 
Av de 15 ramorganisationerna vidareförmedlar Forum Syd, LO-TCO, Olof 
Palme-centret, Myright och Svenska missionsrådet bidrag till andra svens-
ka organisationer. Fyra organisationer vidareförmedlar bidrag till interna-
tionella organisationer: LO-TCO, Plan Sverige, Rädda barnen och WWF.9 
Inom ramen har organisationerna stor frihet att välja länder, samarbets-
partners och projekt.

Utöver de genom Civsam fördelade 1 600 miljonerna erhåller svenska 
CSO ytterligare cirka 4 000 miljoner kronor i bidrag varje år. Enligt Sidas 
egna beräkningar står Civsam för 27 procent av anslagen, medan Humani-
tärt bistånd utgör 16 procent och ”övriga” 57 procent. De båda senare ka-
tegorierna av bistånd torde vara mer styrda av Sidas övriga prioriteringar 
och bedömningar.10 

Sida betonar att vissa CSO är särskilt aktiva inom konflikt, fred och säker-
het och nämner särskilt på sin hemsida Diakonia och Kvinna till kvinna. 
Men dessa är naturligtvis inte de enda: tvärtom har vi noterat att minst ett 
40-tal organisationer bedriver verksamhet inom området.

Vi kan genomföra en överslagsberäkning av det slag som Sida själv re-
dovisar och som vi diskuterat i kapitel 4. Utgående från den sammanräk-
nade siffran 5  600 miljoner för bistånd genom svenska CSO (ungefär en 
tredjedel av Sidas totala bistånd) och en andel på 4-6 procent för konflikt, 
fred och säkerhet landar man i storleksordningen 220-330 miljoner.

Vi hade hoppats att kunna genomföra en större djupdykning i verk-
samheter som svenska CSO bedriver för att få en klarare bild av hur de 
ser på arbetet inom konflikt, fred och säkerhet och om de såg möjligheter att 
expandera inom sådant arbete om mera medel kunde komma fram. Vi fick 
dock sval respons och inser att det är arbetskrävande att ”sortera fram” 
fredsbyggande arbete i en helhet som kan bestå av ett stort antal projekt, 

9 Statskontoret bedömer (2013) att systemet med ramavtal är en i stort sett ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv metod för att nå fram till civila aktörer i samarbetsländer. 

10 Hur det kan se ut hos en viss organisation kan illustreras av Forum Syd, där bidragen 
fördelas på följande sätt (miljoner kronor): Civsam/syd 169, Civsam/Östeuropa 10, 
Civsam/information 22, övriga Sida 81, summa 282. En annan profil har Diakonia, där 
Civsam bidrar med 144 av totalt 410 miljoner (plus egna insamlingar 33).



många med blandade motiv. Några tillfrågade säger att de strävar efter att 
minska andelen från Sida, för att inte bli alltför beroende av en finansiär.

Tre mer generella iakttagelser anser vi oss kunna göra:

• De flesta organisationerna är inte i dagsläget inställda på någon 
större expansion, varken inom det utpekade området fred och 
säkerhet eller allmänt inom bistånd

• Man upplever en press och en obalans mellan verksamhet på 
fältet och det stöd som kan ges från Sverige, bland annat i form 
av information, opinionsbildning och debatt. De senare årens 
nedskärningar av informationsanslagen har skapat obalanser som 
man är mycket bekymrad över.

• Några av organisationerna har särskilt tydligt uttryckt synpunkter 
i denna riktning: Diakonia, Kvinna till kvinna, Svenska 
Afghanistankommittén.

Av detta drar vi tre slutsatser:

1) Att mobilisera svenska CSO för förstärkt arbete för konflikt, fred och 
säkerhet är säkert möjligt, men kräver framförhållning och dialog 
och kan inte genomföras alltför snabbt 

2) Den verksamhet som pågår är väl prövad och relevant, men 
hämmas av en felaktig balans mellan verksamheten på fältet och på 
hemmaplan; den senare gäller kunskaper, opinionsstöd och debatt.

3) Det behövs en bred utredning under medverkan av 
frivilligorganisationerna för att bättre analysera vilken roll konflikt, 
fred och säkerhet spelar i förhållande till annat bistånd och för att 
bättre formulera hur temat ska vara en del i utvecklingssamarbetet. 

För att markera en riktning föreslår vi dock en måttfull expansion, i form av 
ett riktat bidrag, på nivån cirka 10-20 procent av den ovan framräknade vo-
lymen. Att flera CSO gemensamt kan arbeta för sunda principer, utbildning 
och information är en naturlig tanke och har med viss framgång prövats 
tidigare (Forum för fredstjänst, se huvudrapporten III.6)

34
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Anslag för fredsfrämjande och konflikthantering, till svenska 
CSO

20 / 40

Utredning om rollen för fredsfrämjande och konflikthantering 
i utvecklingssamarbetet

5 / 10

Vi återkommer till information och debatt i kapitel 10.

8 INTERNATIONELLA ORGANISATIONER INOM DET   
 CIVILA SAMHÄLLET
I huvudrapporten har vi beskrivit ett antal internationella organisationer 
som är verksamma med förebyggande av väpnade konflikter och freds-
byggande (kapitel III.4, senare delen). Vi kallar den här internationella CSO 
– tidigare ofta använda benämningar är Non-Governmental Organizations 
(NGO) eller internationella folkrörelser.

Mycket av det som i förra kapitlet har sagts om CSO komparativa förde-
lar och speciella möjligheter inom området förebyggande och fredsbyggan-
de gäller i samma grad, eller än mer, de bästa bland internationella CSO. 
Vi har vid genomgången noterat att flera av de bäst kända CSO bedriver 
en mycket väl genomtänkt verksamhet, gott stöd i utvärderingar och forsk-
ning och i många fall också en väl utbyggd fältorganisation med stödje-
punkter i många konfliktbenägna områden.

Finansieringen av dessa organisationer sker genom ansökan, på de-
ras eget initiativ, och det normala är att de får delfinansiering från många 
källor: FN, EU, nationella regeringar, biståndsorgan, privata stiftelser och 
privatpersoner. Sverige deltar i finansieringen flera av dem, och återigen 
spelar här Sida en huvudroll.11 I inget av de exempel som förtecknas nedan 
spelar Sverige eller Sida någon ekonomisk huvudroll. En ökning av ansla-

get skulle därför inte skapa oreda eller utträngningseffekter.
De organisationer som vi vill anföra som exempel är:

International Crisis Group

11 Det är möjligt att UD genom något av sina anslag också bidrar, men detta påverkar i så 
fall inte resonemanget särskilt mycket.
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International Alert
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict
Search for Common Ground
Life & Peace Institute

Samtliga dessa har sin kärnverksamhet inom området förebyggande och 
fredsbyggande. Alla bedriver operativ verksamhet. Några är mest inrikta-
de på early warning och whistle-blowing, medan andra har en väl utvecklad 
verksamhet på marken: medling, lokal konflikthantering, förebyggande 
arbete, infrastrukturer för fred osv.

Vi anser att sådana internationella CSO som vi gett exempel på ovan 
har en mycket viktig roll att spela för att världen ska bli fredligare och kon-
flikter kunna lösas utan våld. Vi rekommenderar därför en betydande upp-
räkning av stödet från svensk sida. Omfattningen av svenskt stöd i dag 
finns inte separat redovisat. Vi kan dock ge exempel på storleksordningar. 
International Alert får cirka 10 miljoner från Sida på flerårsbasis. Interna-
tional Crisis Group har en årsbudget på drygt 50 miljoner US-dollar, mot-
svarande cirka 400 miljoner svenska kronor. Search for Common Ground 
är en USA-baserad organisation med relativt stabil finansierng från statliga 
och privata källor. Life & Peace Institute finansieras av Sida och för 2012 
var det med 27 miljoner av totalt 34. Global Partnership for the Prevention 
of Armed Conflict, GPPAC, har totala intäkter på drygt 20 miljoner från ett 
tiotal olika finansiärer.

Vi rekommenderar alltså en vidgad ram för stöd till denna typ av ar-
bete. Ett visst försteg bör ges åt arbete ”på marken” i förhållande till early 
warning och liknande. Listan ovan och våra kommentarer i huvudrappor-
ten kan tjäna som motiv för en ökad satsning, men är givetvis inte en utred-
ning om hur den ska fördelas. Sida kommer att genomföra den nödvändiga 
granskningen av ansökningar och fatta beslut.

Utökade medel för internationella CSO för förebyggande och 
fredsbyggande

50 / 100
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9 FÖRTROENDESKAPANDE ÅTGÄRDER I     
 ÖSTERSJÖOMRÅDET
Östersjöpolitiken omfattade från 1990-talet miljardsatsningar för att skapa 
samarbete och samhörighet efter det kalla kriget. Det innebar också stöd 
för de baltiska staterna och Polen att möjliggöra deras medlemskap i EU 
(se huvudrapporten I.1, III.3 och del IV). I och med att denna politik nådde 
sitt syfte har de baltiska staterna och Polen inte längre samma ställning 
som mottagarländer för bistånd. Inte heller Ryssland har längre en ställ-
ning som gör det möjligt med sedvanligt utvecklingsbistånd genom Sida. 

Efter att Sida avslutat utvecklingssamarbetet med Polen och de baltiska 
länderna i och med att dessa stater blev EU-medlemmar 2004, inrättades en 
särskild Östersjöenhet 2005. 2011 meddelades att denna enhet ska uppgå 
i Svenska institutet och ha en årlig budget på omkring 100 miljoner kro-
nor. Från Svenska institutet kan offentliga och privata aktörer söka medel 
för att ”främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och 
utveckling i samarbetsländerna”. Dessutom ska även aktörer i Ryssland, 
Vitryssland och Ukraina kunna få stöd enligt ett nytt regeringsuppdrag.

De ekonomiska kontakterna i dag utgörs huvudsakligen av normal 
handel och investeringar. Dessa har som bekant inte förlöpt utan problem.

Med den växande oron för den demokratiska utvecklingen i Ryss-
land, de motsättningar som ännu råder kring de rysktalande invånarnas 
ställning i Estland och Lettland och riskerna för ökad spänning kring den 
tysk-ryska gasledningen och annan kommunikationsstruktur i Östersjön är 
det viktigt att vitalisera relationer och samarbete för förtroendeskapande i 
Östersjöområdet. Det är angeläget att understryka behovet av att utan att 
vara naiv och godtrogen finna gemensamma intressen och beröringspunk-
ter inte minst med Ryssland. Sådana åtgärder kan genomföras såväl inom 
diplomati (stater emellan) som inom näringsliv, kultur och andra civila de-
lar av samhällslivet. Vi vill särskilt lyfta fram vikten och möjligheten av 
samarbete med Ryssland inom utbildning och forskning. Exempelvis bör 
planerna på en svensk handelshögskola i St Petersburg (liknande den som 
redan finns i Riga) förverkligas.

På starka sakliga grunder, men också som politisk markering bör öst-
ersjöbevakningen inom UD förstärkas, bland annat så att en tjänst inrät-



tas som utrikesråd med särskilt ansvar för att i konfliktförebyggande och 
fredsbyggande perspektiv samordna Östersjöpolitiken.

För en ny och rörligare diplomati finns goda argument, med sådan kan 
inte alltid ersätta den tidigare fasta representationen. År 2006 inrättades ett 
svenskt generalkonsulat i Kaliningrad som också till en del skulle företräda 
EU. Bara tre år senare, 2009, drogs det in av ekonomiska skäl och Polen tog 
över EU:s uppgifter. Även om – eller snarare: särskilt som –relationerna 
till Ryssland utvecklats negativt måste indragningen betraktas som överi-
lad och oklok. För såväl förtroendeskapande som kunskapsinhämtning är 
ambassader och konsulat i potentiella konfliktområden viktiga. General-
konsulatet i Kaliningrad bör (om det är diplomatiskt möjligt) öppnas igen.

Särskilt utrikesråd för Östersjösamordning, med sekretariats-
resurser

5 / 5

Återinrättat generalkonsulat i Kaliningrad 6 / 12

Den sistnämnda bedömningen bygger på kostnadsexempel (prislappar) 
från UD för existerande ambassader. Vi har i huvudrapporten diskuterat en 
rad kontakter och insatser som etablerades under en tidigare period, men 
i många fall finns kvar om än i mindre skala. Vi listar därför några viktiga 
insatser som med nya ekonomiska resurser bör kunna vitaliseras:

Förstärkt vänortssamarbete, adminstreras genom SKL 20 / 40

Utveckling av samarbete inom kustbevakning 20 / 40

Handels- och investeringsfrämjande åtgärder 40 / 80

Stöd till samarbete inom utbildning och forskning 50 / 100

Ökat stöd till kultursamarbete 20 / 40

Projektinsatser för att främja integrering av rysktalande i Bal-
tikum

20 / 40

Utbildning och dialog med Ryssland inom MR, demokrati-
främjande, modern samhällsorganisation m m     

20 / 40

Dessa insatser kan räknas samman – som ett ”Östersjöpaket” – till cirka 200 
respektive 400 miljoner.
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10 INFORMATION OCH STUDIER
I huvudrapporten (del IV) har vi utvecklat behovet av en bred demokra-
tisk diskussion om politiken för fred, säkerhet och försvar, och vi har också 
redovisat några tankar om vad som möjligen håller tillbaka en sådan dis-
kussion.

Vi vill tydligt markera att vi inte tror att man kan, eller bör försöka, 
åstadkomma en vital demokratisk diskussion genom påbud eller toppstyr-
da kampanjer. Däremot är det samhällets gemensamma ansvar att det ska-
pas förutsättningar för en sådan diskussion. 

Staten har genom offentlighetsprincipen och aktiva informationspolicy-
er från departement och myndigheter påtagit sig ett grundläggande ansvar 
för att det finns underlag för en informerad debatt bland medborgarna. 
Detta är den ena delen av en god svensk tradition. Den andra består i att 
vi med offentliga medel aktivt understöder opinionsbildning och menings-
utbyten i frågor som är politiskt centrala. Det är i vårt land självklart att 
även åsikter och perspektiv som avviker från majoritetens mening och de 
dominerande föreställningarna ska ges möjlighet att uttryckas och spridas.

Dessa båda förutsättningar har fått starkt fotfäste inom de flesta politis-
ka områden: särskilt tydlig blir en sådan aktiv hållning i relation till mass-
medier, kultur, forskning och några till. Vi ska strax notera att båda prin-
ciperna också erkänts och fått genomslag inom områdena försvar, bistånd 
och civilt fredsarbete. Det kan alltså verka som om vi här slår in öppna 
dörrar. Men precis som vi konstaterat om den politiska och ekonomiska 
tyngdpunkten i stort, så har området information, studier och debatt en 
felaktig tyngdpunkt. Det är denna obalans vi vill söka korrigera genom 
förslagen i detta kapitel.

Redan i kapitel 2 konstaterade vi att vårt lands insatser i civila freds- och 
säkerhetsfrämjande insatser inte är lätta att överblicka. Inte heller Riksda-
gen torde ha någon klar bild av denna. Det är 6 år sedan regeringen över-
lämnade sin skrivelse Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell 
freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet (skrivelse 2007/08:51, betänkande 
2007/08: UFöU4). Det vi här vill framhålla är att svenska folket får möj-
lighet att överblicka och diskutera sitt lands insatser inom detta område. 
Informationen om både bistånd och försvar är väl utvecklade (även om vi 
kan ha synpunkter på båda) medan det vi i huvudrapporten kallat ”den 
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tredje pelaren” - alltså ett verksamhetsområde mellan bistånd och försvar - 
är relativt okänt, även i beaktande av att den ännu tilldelas mycket mindre 
pengar.

Förstärkt aktiv information om Sveriges civila freds- och sä-
kerhetsfrämjande insatser i utlandet

30 / 60

Ett stöd som är väl etablerat är den så kallade fredsmiljonen som ursprung-
ligen var ett blygsamt anslag hos UD men som numera är en särskild 
anslagspost hos FBA och som formellt heter Information och studier om sä-
kerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Det omfattar för närvarande 14 
miljoner. Medel ur detta anslag kan sökas av CSO (föreningar och stiftelser) 
och är uppskattat – och översökt. Det är önskvärt att större bidrag och bi-
drag med längre varaktighet kunde beviljas ur detta anlag. En fördubb-
ling eller tredubbling skulle vara fullt realistiska, utan större förändringar i 
praxis eller administration. 

Fredmiljonen inom FBA 15 / 30

I kapitel 7 ovan har vi skisserat i vilken utsträckning svenska CSO med 
ekonomiskt stöd från Sida bedriver verksamhet inriktad på konflikt, fred och 
säkerhet.  Inom de anslag som beviljas genom Civsam ingår regelmässigt 
medel för information i Sverige. Under senare år har dessa anslag krympts 
och användningen av dem begränsats till information om pågående och 
planerad biståndsverksamhet. 

Bredare frågor som kan karaktäriseras som debatt, opinionsbildning el-
ler samhällskritik ska inte längre ingå i begreppet information. Denna för-
ändring har kritiserats häftigt av de flesta CSO verksamma inom området, 
och många har också hamnat i ekonomiska svårigheter med sina organi-
sationer på hemmaplan. Det ligger inte inom ramen för denna rapport att 
plädera för en total ”återställare” på denna punkt (även om vi har sympati 
för en sådan).

Däremot är det centralt att både information och debatt inom området 
fred och säkerhet får större resurser. Beloppen kan ha samma storleksord-
ning som de vi i kapitel 7 diskuterade oss fram till som rimlig förstärkning 
för CSO.
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Ökade anslag till CSO för information och debatt kring fred 
och säkerhet

20 / 40

Det är allmänt erkänt att varje mer omfattande offentlig verksamhet i ut-
landet bör vara väl förankrad hos det svenska folket genom offentlig och 
transparent information, granskning och debatt. Detta synsätt har slagit 
igenom vad gäller biståndet (se ovan) liksom för Försvarsmaktens inter-
nationella insatser (se huvudrapporten II.6). Detta gäller inte minst den 
väpnade konflikten i Afghanistan som har stått i centrum för omfattande 
mediabevakning, information och debatt.

Från och med 2015 kommer det offentliga biståndet till Afghanistan att 
öka kraftigt, och inom några år kommer detta att vara det enskilt störs-
ta mottagaren av svenskt bistånd. Den kommande perioden, när USA och 
andra utländska stater dragit tillbaka sina trupper, kommer också fortsätt-
ningsvis att präglas av väpnade konflikter, stridigheter och motsättningar 
men samtidigt av att bland andra Sverige kraftigt ökar sitt civila bistånd. 
Denna nya situation bör förankras och diskuteras: en välinformerad all-
mänhet är en förutsättning för att den svenska civila insatsen ska kunna 
fungera väl. Vi föreslår en särskild informationssatsning kring Sveriges 
verksamhet i Afghanistan. Huvuddelen av denna bör kunna uppdras åt 
av Svenska Afghanistankommittén, givetvis i samråd med Sida, UD och 
andra CSO verksamma inom regionen.

Förstärkt och riktad information om Afghanistan 20 / 40

Tre ytterligare organisationer spelar en betydelsefull roll för sådan infor-
mation och debatt som vi här vill se utbyggd, bland annat genom semina-
rieverksamhet.

OSSE-nätverket är en sammanslutning av enskilda och organisationer, 
och verkar i nära samband med den mellanstatliga organisationen OSSE 
(se kapitel 6 ovan och huvudrapporten III.4). Nätverket har goda förutsätt-
ningar att intensifiera sin verksamhet och ytterligare bidra till en välinfor-
merad debatt om europeiska säkerhetsproblem.

Utrikespolitiska institutet, UI, har flera funktioner: egen forskning, ut-
givning av skrifter riktade till allmänheten samt öppna seminarier, föreläs-
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ningar och kurser. UI har ett grundanslag genom UD, utgiftsområde 5, på 
16 miljoner, och dessutom forskningsanslag från stiftelser och fonder.

Folk och Försvar är en organisation med 70 organisationer som med-
lemmar. Dess strävan är att sprida kunskap och främja en levande debatt 
om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Den har visserli-
gen en viss övervikt för frågeställningar kring försvar i traditionell mening 
(vilket bland annat märks vid den årliga rikskonferensen i Sälen), men er-
bjuder inte minst genom sin seminarieverksamhet en uppskattad mötes-
plats för personer med olika erfarenheter och skilda perspektiv. Folk och 
Försvar har i dag ett anslag på drygt 4 miljoner från försvarsdepartementet 
och får dessutom intäkter av medlemsavgifter samt kurser.

De tre nämnda organisationerna – och kanske ytterligare några, som vi 
inte här räknar upp – kan med en måttlig förstärkning av sina statsbidrag 
bidra till en breddad debatt och analys kring säkerhetspolitik och freds-
främjande utveckling.

Ökade organisationsbidrag för information och debatt 20 / 40

11 UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING
En förutsättning för de insatser som föreslås i huvudrapporten och som 
preciseras i denna rapport är att det finns ett tillräckligt antal personer med 
rätt kompetens att rekrytera. Utbildning blir därför en nyckelfråga i sam-
manhanget Inom den traditionella försvarspolitiken har utbildning spelat 
en helt avgörande roll och Försvarsmakten har länge haft en väl genom-
tänkt pedagogik och tydliga utbildningsgångar. 

Under den tid då Sverige tillämpade allmän värnplikt för män bestod 
Försvarsmaktens verksamhet i mycket stor utsträckning i att utbilda värn-
pliktiga för beredskap och krig, och i att utbilda utbildare. Efter övergång-
en till ett yrkesförsvar spelar den grundläggande militära utbildningen 
(GMU) en nyckelroll, både som utbildning och som primär rekrytering till 
kortare eller längre yrkeskarriärer inom Försvarsmakten. Rekryteringen till 
denna visar på viktiga aspekter av Försvarsmakten i dag, bland annat hur 
den vill bli betraktad i det svenska samhället (se II.6).
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I detta avsnitt föreslås ett antal utbildningsinsatser som stöder och be-
kräftar den förskjutning till förebyggande och fredsbyggande civil verk-
samhet som vi förespråkar.

Den första är en direkt parallell till GMU. Sverige bör inrätta en grund-
läggande utbildning för förebyggande, konflikthantering och fredsbyg-
gande med tyngdpunkt i internationella insatser. I dagligt tal kan det bli 
Grundläggande fredsutbildning, här förkortad GFU. Den bör läggas upp 
i ungefär samma former som Försvarsmaktens dito: en tre månader lång 
utbildning med en mix av teoretiska och praktiska moment och en tydligt 
utformad lärogång, och som naturligt kan byggas på med mer avancerade 
kurser. Liksom GMU bör den bedrivas i internatform. 

Kostnaden för en plats i GMU är enligt uppgifter från Försvarsmakten 
83 000 kronor per elev under den omkring tre månader långa utbildningen. 
En civil utbildning torde vara generellt sett något billigare än en militär 
(enklare teknisk utrustning mm). Med ledning av dessa uppgifter samt pri-
sexempel från gymnasium och högskola (se nedan) kan vi beräkna kostna-
den till ungefär 60 000 kronor för en tre månader lång utbildning (240 000 
på årsbasis). Om vi räknar med 200 respektive 400 utbildade per år blir 
kostnaden enligt nedan.

Grundläggande utbildning i fredsbyggande mm, GFU 120 / 240

Det är en förhoppning att såväl svenska statliga myndigheter, svenska bi-
ståndsorganisationer och andra CSO med fältaktivitet inom området ska 
använda denna utbildning som en normal kvalifikationsgrund för anställ-
ning.12 Det är också troligt att genomgången sådan utbildning innebär en 
styrka och en konkurrensfördel vid rekrytering till internationella uppdrag 
inom FN, EU och OSSE och till internationella CSO.  

Beträffande genomförandet vill vi peka på att såväl Sida som FBA har 
utmärkta kursfaciliteter (Härnösand respektive Sandön) som i dag inte ut-
nyttjas till sin fulla kapacitet. När Mittuniversitetet stänger sin campus i 
Härnösand blir ytterligare lokaler tillgängliga som skulle kunna utnyttjas 

12 En annan parallell och en illustration till vad vi avser är Svenska kyrkans grundkurs, 
som ger baskunskaper om organisationen, är till för den som vill arbeta som diakon, 
kyrkomusiker, församlingspedagog eller präst i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans 
grundkurs ges under 16 veckor på folkhögskola.
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i denna utbildning. Dessutom finns en lång rad folkhögskolor, som skulle 
kunna medverka i denna utbildning. Väl genomförd kan en sådan satsning 
också ha regionalpolitiska fördelar.

Som grund för en utbyggd verksamhet behövs också mer avancerade ut-
bildningar. Vi har i kapitel III.6 noterat behovet av ”en ny professionalism” 
vilket vid närmare betraktande betyder en rad specialiserade kompetenser 
på hög professionell nivå. Exempelvis kan det handla om behandling av 
posttraumatiskt stressyndrom, korruptionsbekämpning, sysselsättningsåt-
gärder, planering för energi, vatten och andra nyckelresurser. Gemensamt 
är dock att det i alla dessa måste finnas en grundläggande förståelse för 
konflikters uppkomst och möjligheten att lösa dem utan våld och vapenan-
vändning. 

Sådana utbildningar som vi här avser har genomförts av olika organi-
sationer (professionella, humanitära, akademiska, biståndsinriktade osv). 
Inom den statliga sfären har FBA tilldelats ett särskilt ansvar för just ”ut-
bildningar riktade mot svensk och internationell personal från bland annat 
EU och FN”. Vi har ingen möjlighet att här precisera vilka slags utbildning-
ar som är mest angelägna men föreslår en vidgad ram för professionella 
utbildningar med sikte på arbete i konfliktområden. Det är angeläget att 
såväl existerande som tillkommande sådana utbildningar inte belastas av 
höga kursavgifter eftersom sådana kan försvåra för fattigare organisatio-
ner och intresserade privatpersoner att delta. Vi har också noterat (se kap 
III.6) att goda argument har framlagts för att sådana utbildningar till stor 
del genomförs gemensamt för olika yrkesgrupper och organisationer. Det 
är angeläget att kolleger som ska samarbeta i framtiden får gemensamma 
referensramar och lär sig varandras kulturer (se vårt kapitel III.6, avsnittet 
Samverkan i kris och konflikt, samt Rekryteringsutredningen: Att verka för 
fred - ett gemensamt fredscentrum i Sverige. SOU 2000:74).

Utbildning och vidareutbildning av professionella: FBA m fl 40 / 80

I huvudrapporten (III.6) har vi noterat att FN (UNDP och DPA) har for-
mulerat behovet av Peace and Development Advisors för tjänst i konflikt-
drabbade länder och regioner. Detta visar hur nära frågan om kompetens-
utveckling hänger samman med hur insatser på fältet organiseras. Ovan 
påminde vi om det utredningsarbete som genomfördes i samverkan mellan 
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regeringskansliet och svenska CSO under 1990-talets sista år. Forum för fred-
stjänst var ett instrument för CSO i denna fråga. Vi finner, precis som våra 
kolleger för 15 år sedan att det är angeläget att finna relevanta former för 
internationella fredsinsatser. 

Vi har i kapitel 6 om mellanstatliga organisationer fört fram tanken om 
en fredskår inom EU. Frågan om en sådan, eller något liknande, bör inrät-
tas också av Sverige bör noga tas i beaktande. En förebild kan var den mili-
tära förberedelsen för insats som Nordic Battle Group, en annan den tyska 
Zivile Friedensdienst. Å andra sidan innebär den svenska traditionen att vi 
baserar internationella fredsinsatser på ett stort (alltför stort?) antal statliga 
och enskilda organisationer. Frågan bör utredas. 

Utredning om en svensk fredskår och andra former av insats-
beredskap

5 / 10

Den högre anslagsnivån skulle tillåta att man kan få en bredare förtrogen-
het med internationella erfarenheter och genomföra viss försöksverksam-
het.

Vid sidan av de speciella och riktade utbildningsinsatser som diskute-
ras ovan bör även reguljär universitetsutbildning inom området ses över 
och förstärkas. Vi har redogjort för och diskuterat fredsforskningens och 
förebyggandets intellektuella rötter i huvudrapportens kapitel III.1. Vi har 
också konstaterat att universitetsutbildningar inom området inrättats i Sve-
rige redan för 35 år sedan. Inom dessa har många studenter och forskare 
utbildats, vilka i dag återfinns på nyckelpositioner inom bland annat för-
valtningen och organisationer inom det civila samhället. Vi anser dock att 
ett betydande ”ryck” framåt skulle vara motiverat med tanke på områdets 
växande betydelse dels inom den globala försvars- och säkerhetspolitiken 
men också som ett självständigt akademiskt fält med både teoretiska och 
praktiska inslag. 

Vår övertygelse är att både förmedling och produktion av sådana kun-
skaper har en nyckelroll i en utrikes- och säkerhetspolitik som är stadd i 
snabb förändring. Likartade utbildningar finns i växande utsträckning runt 
om i världen: vi har i huvudrapporten hänvisat till ett par universitet i USA 
och England men det finns också utmärkt material från exempelvis Tysk-
land och New Zealand.
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En parallell i detta avseende kan vara utbildningar i mänskliga rättig-
heter. När statsmakterna i slutet av 1900-talet avsåg att prioritera mänsk-
liga rättigheter initierades en pilotutbildning i liten skala och vid en liten 
högskola: Teologiska högskolan Stockholm. Redan ett par år senare fanns 
väl genomarbetade och eftersökta kurser vid en lång rad universitet och 
högskolor i Sverige. Behovet fanns, men utbildningen hade också skapat en 
efterfrågan och efterfrågan hade genererat mera utbildning.

Nystart av universitetskurser i fredspolitik, förebyggande, 
konfliktlösning

50 / 100

Sådana nystarter kan administreras av Universitetskanslersämbetet, enligt 
ordningar som är väl upparbetade och reglerade. ”Prislappen” för en nor-
mal högskoleplats varierar kring ett genomsnitt på 70 000 kr per år, men 
med stor spännvidd i kostnad, se nedan. I dessa belopp inräknas inte stu-
diestöd för studentens levnadskostnader. Sådana bör givetvis tas ned om 
den samhällsekonomiska kostnaden ska bedömas, men för att ge en fullstän-
dig sådan bild skulle också fler och motstridiga variabler tas i beaktande: 
utbildning ger också betydande samhällsekonomiska vinster både kort- och 
långsiktigt. Den högre siffran ovan skulle alltså räcka till 1400 (eller något 
flera, om vi går efter normen för samhällsvetenskap) nya årsstudieplatser.

I huvudrapportens kap III.6 har vi diskuterat begreppet fredskultur och 
där redogjort för internationella och svenska uttolkningar av detta begrepp. 
Fredskultur betyder att barn och vuxna utvecklar respekt för mänskliga 
rättigheter och lär sig demokratiska metoder och modeller för att lösa kon-
flikter. Detta kan antas föra med sig att a) medborgare ställer krav på att 
politiker ska hantera konflikter utan att gripa till våld och b) att medborg-
arna skapar opinion för att resurser avsätts och strukturer skapas för att 
förebygga väpnad konflikt.

Som en nyckelfaktor i skapandet av en fredskultur har framhållits in-
satser inom det allmänna skolväsendet. I Agenda för fred och rättvisa från 
världskonferensen i Haag 1999 vädjas till FN och alla världens länder att

… överväga att integrera fredsutbildning i alla läroplaner, från för-
skola, grundskola och vidare i undervisningssystemet, likaväl som i 
folkbildning och vuxenutbildning över hela världen.
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I Sverige genomförde en grupp intresserade organisationer inom ramen 
för programmet Fred i våra händer en rad konferenser, enkäter och uppvakt-
ningar med syfte att införa en sådan fredsutbildning. En fristående motion 
till Sveriges riksdag, Konflikthantering i lärarutbildningen (2004/05:Ub387), 
ledde till beslutet att kunskaper i konflikthantering skulle ingå som ett obli-
gatoriskt moment i all lärarutbildning, medan förslaget att konflikthante-
ring skulle införas i skolans läroplaner för alla stadier avslogs.

Att i dag göra verklighet av dessa initiativ skulle vara en självklar och 
integrerad del av en svensk aktiv fredspolitik. Att etablera grundläggande 
kunskaper om fredsbyggande och konflikthantering tidigt skulle både kun-
na innebära ett bålverk mot mobbning och intolerans och vara en språng-
bräda för internationellt fredsarbete. 

När detta skrivs, i början år 2014, pågår emellertid en het debatt utgå-
ende från svenska elevers sviktande prestationer i bland annat matematik, 
naturvetenskap och svenska. Denna debatt gäller även lärarnas arbete, re-
krytering till läraryrket och skolans arbetsvillkor över huvud taget. Dessut-
om infördes nya läroplaner i grund- och gymnasieskolan så sent som 2011. 
Det är därför knappast läge att här och nu föreslå ett nytt innehållsmoment 
och reviderade läroplaner i svensk skola. Men frågan kan utredas grund-
ligt med sikte på att en förändring ska kunna genomföras och slå igenom 
någon gång efter 2018. En parlamentarisk utredning bör tillsättas av re-
geringen, och arbeta i nära kontakt med Skolverket, Folkbildningsrådet, 
Unesco (Svenska Unescorådet), fackliga organisationer samt intresserade 
folkrörelser.

Utredning om fredsutbildning i den obligatoriska skolan, 
gymnasieskolan och folkbildningen

10 / 20

Uppgiften bör förankras brett politiskt, inom skolvärlden och på lärarut-
bildningarna, vilket motiverar den relativt höga kostnaden. Den högre 
kostnadsnivån skulle tillåta viss försöksverksamhet och pilotprojekt i ut-
redningens regi så som skedde t ex inom kommittén för television och ra-
dio i utbildningen, TRU, 1967-1978.
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Noteringar om prislappar inom utbildningsområdet
En gymnasieplats kostar brutto 103 300 kronor i snitt per år enligt Sveriges 
kommuner och landsting (2012). Lägst prislapp har en plats på ekonomi-
programmet (68 588 kronor) och dyrast var naturbruksprogrammet med 
inriktning skog (178 448 kronor). I dessa belopp ingår inte elevens egna 
kostnader.

Studieplatser på universitet och högskolor: Den genomsnittliga anslags-
intäkten per helårsstudent var 72 200 kronor 2012. Det är stora variationer 
mellan billiga ”torra” ämnen (samhällsvetenskap, humaniora), vilka ligger 
klart under genomsnittet, och till exempel teknik och medicin som ligger 
klart över. Vissa estetiska utbildningar har mycket höga per-capita-tilldel-
ningar.

Studenternas egna kostnader är svåra att beräkna. En försiktig bedöm-
ning kan anknyta till det maximala beloppet för studiemedel (lån och bi-
drag) från CSN, som är drygt 100 000 kr per år (heltidsstudier).

Doktorander med tjänst kostar mellan 1,1 och 1,6 miljoner per år: lön 
och utbildningskostnader (enligt en utredning av Vetenskapsrådet 2006). 

GMU kostar 83 000 kronor per plats (tre månaders utbildning; uppgift 
från Försvarsmakten). Omräknat som årsstudieplats blir det 334  000 kr. 
Den hamnar alltså mellan kostnaden för högskolestudent (som kan bli upp 
mot 300 000 totalt) och doktorand.

12 FORSKNING
I huvudrapporten har vi påpekat att forskningen inom området försvar och 
säkerhet är väl utvecklad och ganska omfattande räknat i pengar och per-
soner. Samtidigt har vi kritiserat att försvarsforskningen är organiserad på 
annat sätt än inom flertalet övriga samhällssektorer och pläderat för en bre-
dare ansats i huvudrapportens del IV. 

När vi nu föreslår förstärkta insatser i linje med vår argumentering för 
en förskjuten tyngdpunkt – större uppmärksamhet på nya säkerhetshot 
och på förebyggande och fredsbyggande verksamhet – gör vi inte en ny 
organisationsstruktur till huvudpunkt. Det första förslaget nedan kan dock 
fungera som ett steg i den riktningen: det kan skapa större kontaktytor 
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mellan forskarsamhället och ”sektorn” fred, säkerhet, försvar, till vilken vi 
givetvis räknar en aktiv fredspolitik.

Ett viktigt inslag i de senaste årens forskningspolitik har varit så kallade 
strategiska satsningar. Sådana var en huvudpunkt i 2008 års forskningspo-
litiska proposition och återkommer i propositionen Forskning och innovation 
(2012/13:30). I den senare föreslås nya strategiska satsningar till ett samlat 
belopp vid periodens slut på drygt 900 miljoner. Vid sidan av tekniskt-in-
dustriellt motiverade områden föreslås bland annat satsningar på det som 
i propositionen rubriceras som Hållbara städer och Evidensbaserad skola 
och förskola. Vi bedömer att en motsvarande strategisk forskningssatsning 
på säkerhet, förebyggande och en aktiv fredspolitik är väl motiverad. Lik-
som i andra fall kan Vetenskapsrådet vara samordnande myndighet, men 
vi förutsätter att även andra råd (Forte, Formas m fl) och forskningsstif-
telser (t ex Riksbankens jubileumsfond som kan göra sina egna priorite-
ringar), forskande myndigheter som FOI, UI och MSB samt universitet och 
högskolor involveras i genomförandet. Inrättande av ett eller flera centrum 
(så som har skett t ex för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet och Mel-
lanösternstudier vid Lunds universitet) kan övervägas. 

Strategisk forskningssatsning: Vetenskapsrådet 50 / 100

Den högre nivån innebär att satsningen hamnar i samma storleksordning 
som de övriga strategiska satsningar som nämnts ovan. Denna strategiska 
satsning kan förväntas stärka grundläggande forskning samt dra nya fors-
kare och intellektuella traditioner till området. Den praktiska och politiska 
relevansen kommer att visa sig på sikt, inte omedelbart. Satsningen bör 
därför kompletteras med tillämpad och målinriktad forskning inom ett an-
tal områden där konkreta resultat är särskilt angelägna.

”Nya säkerhetshot” har under lång tid diskuterats och beskrivits i poli-
tiska och vetenskapliga dokument (se bl a huvudrapportens kapitel I.2 och 
II.5). Ännu har varken politiska åtgärder, anslagsfördelning eller kunskaps-
produktion anpassats till denna nya bild. Vi föreslår konkreta satsningar på 
nya säkerhetshot, särskilt inom tre områden:

• cybersäkerhet
• energi 
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• miljö13

Det besläktade området massförstörelsevapen, ofta förkortade WMD eller 
CBRN, finns redan placerade på den internationella politiska och diploma-
tiska kartan; de behöver också förstärkning i nära förbindelse med en aktiv 
diplomati (se kapitel 3). Vi föreslår en ekonomisk förstärkning enligt ned-
an. Flera av de nämnda frågeställningarna behandlas redan inom FOI:s av-
delning för försvarsanalys, vilket motiverar att cirka hälften av nya medel 
placeras där. En sådan förstärkning skulle innebära ungefär en fördubbling 
jämfört med nuvarande anslag. Övriga medel bör fördelas av MSB, som 
har en etablerad organisation för att beställa och finansiera tillämpad forsk-
ning.

Forskning och studier kring nya hot (cyber, energi, miljö): 
FOI och MSB

20 / 40

Internationella fredsbevarande operationer har – med rätta – fått ökad upp-
märksamhet i både svensk och internationell forskning. Vid FOI – inom 
ramen för dess uppdrag från Försvarsdepartementet och Försvarsmakten 
– liksom vid Försvarshögskolan utförs forskning kring sådana frågor, inne-
fattande civil/militär samverkan, ledningsfrågor mm. Av naturliga skäl 
dominerar den militära aspekten, vilket också har påpekats i oberoende 
utvärderingar. 

Kompletterande forskning kring civila eller civilt dominerade fredsbe-
varande, fredsbyggande och förebyggande operationer är angelägen. Bland 
annat har polisen och de polisiära funktionerna i mycket liten utsträckning 
belysts av forskningen. Folke Bernadotteakademin har erfarenhet av ut-
bildning, rekrytering och analys i förbindelse med sådana operationer, och 
bör anförtros detta forskningsuppdrag. Vi förutsätter att kompetens och 
överblick från bl a FOI och FHS tas till vara.

Forskning kring civila fredsbevarande operationer: FBA 10 / 20

13  Under åren har vissa initiativ tagits, bland annat från Sida, för att belysa miljöfrågornas 
roll i arbetet för säkerhet och utveckling. Ämnet har också tagits upp inom Folk och För-
svar. Viss forskning pågår bland annat inom FOI, men vi anser att frågan har fått alltför 
liten uppmärksamhet i förhållande till sin betydelse.
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En förutsättning för effektiva förebyggande åtgärder i potentiellt våldsam-
ma konflikter är att man har någon form av förvarning om sådana konflik-
ters förekomst och karaktär: detta kallas early warning. Internationella CSO 
har aktualiserat sådana frågor (se kapitel 8) och viss internationell forsk-
ning finns att tillgå. 

Forskningsmässigt kan man se early warning som att man bygger vi-
dare på, och skärper, ”normala” säkerhetspolitiska analyser, men också att 
frågan kräver särskild uppmärksamhet och specifik metodutveckling. Vi 
föreslår att en fast kapacitet för early warning byggs upp. Utrikespolitis-
ka institutet bör ges ansvaret för att bygga upp en sådan förmåga, som 
en komplettering till sin pågående verksamhet. Detta bör ske i samverkan 
med FOI, relevant universitetsforskning och fältpersonal inom olika orga-
nisationer.

Early warning, UI 5 / 10

SLUTORD
Vi inledde denna rapport med att redovisa två övertygelser: dels att en 
tyngdpunktsförskjutning i riktning mot förebyggande och fredsbyggande 
insatser är starkt motiverad, dels att denna tes skulle behöva konkretiseras 
genom att peka ut sådana insatser och vad en förstärkt finansiering av dem 
kunde innebära.

När vi nu har gått igenom sådana verksamheter har vi full tilltro till att 
1000 eller 2000 miljoner av våra gemensamma statsmedel skulle komma till 
god nytta. Många av våra läsare kommer dock att (liksom vi själva) slås av 
att området vi diskuterar är så uppdelat, kanske till och med snuttifierat. 
Någon enstaka person har – när vi presenterat skälen för en tyngdpunkts-
förskjutning och en politikens ”tredje pelare” – replikerat ”jaså ni vill skapa 
ett mastodontämbetsverk för freden”. Är detta ett problem?

Vi menar att det på kort sikt är bäst att använda de kompetenser och 
ordningar som finns. Vi uppfattar dem inte i första hand som uppdelade 
utan så att fredsarbete är och måste bedrivas på många fronter. Vi har föga 
förståelse för de rop på ”samordning” som inte sällan hörs från externa 
granskare (t ex Riksrevisionen). Men även om genomförandet av en ny poli-
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tik för fred och säkerhet kan vara uppdelad på många aktörer, finns det å 
andra sidan mycket starka argument för en tydlig och sammanhållen poli-
tik för området: innefattande förpliktande principer och stark finansiering. 
Om detta ska ske genom ett särskilt fredsdepartement, så som hävdas av 
röster bland annat i Danmark och USA, eller på annat sätt behöver vi i 
dagsläget inte ta ställning till.

Slutligen. Vi har i huvudrapporten redovisat att det råder mycket stora 
skillnader i medelstilldelning mellan militärt försvar och de fredsbyggande 
och förebyggande insatserna; vi har åter påmint om dessa i denna rapport. 
Vi har lagt våra räkneexempel och prislappar på relativt blygsamma ni-
våer: 1000 och 2000 miljoner. Detta är en bråkdel av en promille av BNP, 
eller knappt 1-2 promille av statens budget. På något längre sikt är dessa 
proportioner och i synnerhet den blygsamma nivån på civila fredspolitiska 
satsningar inte trovärdiga. Vi önskar att förslag och räkneexempel i denna 
rapport ska betraktas som de första stegen på en resa mot en säkrare och 
fredligare värld.
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PRISLAPPARNA
Utbyggnad och statushöjning inom UD (bl a UD/NIS) med 
utrikesråd, handläggare och fler egna experter

30 / 60

Allmän kompetenshöjning för diplomater: uppdragsutbild-
ning mm

20 / 40

Förstärkning av utrikesrepresentationen i konfliktområden 40 / 80

Tilläggsmedel till Rikspolisstyrelsen för kompetenshöjande 
utbildning, rekryteringsfrämjande åtgärder, internationellt 
utbyte m m

20 / 40

Utredning om svensk polis i fredsskapande och våldsförebyg-
gande internationell verksamhet

5 / 10

Uppräkning av anslag till MSB för internationell civil kris-
hantering

15 / 30

FBA: ökat stöd till operativ verksamhet (rekrytering mm) 40 / 80

FBA: ökat stöd till organisationer för arbete med kvinnor, fred 
och säkerhet (FN:s säkerhets råds resolution 1325) 

25 / 50

Särskild ram för insatser inom internationella organisationer 50 / 100

Ökad satsning på OSSE (särskilt fältverksamhet) 50 / 100

Förstärkt stöd till Europarådet, särskilt dess operativa verk-
samhet

50 / 100

Anslag för fredsfrämjande och konflikthantering, till svenska 
CSO

20 / 40

Utredning om rollen för fredsfrämjande och konflikthantering 
i utvecklingssamarbetet

5 / 10

Utökade medel för internationella CSO för förebyggande och 
fredsbyggande

50 / 100

Särskilt utrikesråd för Östersjösamordning, med sekretariats-
resurser

5 / 5

Återinrättat generalkonsulat i Kaliningrad 6 / 12

Förstärkt vänortssamarbete, adminstreras genom SKL 20 / 40

Utveckling av samarbete inom kustbevakning 20 / 40

Handels- och investeringsfrämjande åtgärder 40 / 80

Stöd till samarbete inom utbildning och forskning 50 / 100
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Ökat stöd till kultursamarbete 20 / 40

Projektinsatser för att främja integrering av rysktalande i Bal-
tikum

20 / 40

Utbildning och dialog med Ryssland inom MR, demokrati-
främjande, modern samhällsorganisation m m     

20 / 40

Förstärkt aktiv information om Sveriges civila freds- och sä-
kerhetsfrämjande insatser i utlandet

30 / 60

Fredmiljonen inom FBA 15 / 30

Ökade anslag till CSO för information och debatt kring fred 
och säkerhet

20 / 40

Förstärkt och riktad information om Afghanistan 20 / 40

Ökade organisationsbidrag för information och debatt 20 / 40

Grundläggande utbildning i fredsbyggande mm, GFU 120 / 240

Utbildning och vidareutbildning av professionella: FBA m fl 40 / 80

Utredning om en svensk fredskår och andra former av insats-
beredskap

5 / 10

Nystart av universitetskurser i fredspolitik, förebyggande, 
konfliktlösning

50 / 100

Utredning om fredsutbildning i den obligatoriska skolan, 
gymnasieskolan och folkbildningen

10 / 20

Strategisk forskningssatsning: Vetenskapsrådet 50 / 100

Forskning och studier kring nya hot (cyber, energi, miljö): 
FOI och MSB

20 / 40

Forskning kring civila fredsbevarande operationer: FBA 10 / 20

Early warning, UI 5 / 10
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FÖRKORTNINGAR OCH AKRONYMER
ATT Arms Trade Treaty, internationellt fördrag om vapenhandel
AU  Afrikanska unionen
BNP Bruttonationalprodukt
CBRN Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Weapons
Canadem Canada’s Civilian Reserve
CSO       Civila samhällets organisationer
Ds  Departementsserien (offentliga utredningar i enklare tryck)
EDA European Defence Agency (EU)
ESS EU:s säkerhetsstrategi, European Security Strategy
EU Europeiska unionen
FBA Folke Bernadotteakademin
FHS  Försvarshögskolan
FM  Försvarsmakten
FMV Försvarets materielverk
FN Förenta nationerna
FOA Förvarets forskningsanstalt (uppgick i FOI år 2001)
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
FoU Forskning och utveckling
I4P Infrastrukturer för fred
ICC International Criminal Court, Internationella brottmålsdomstolen
ICJ International Court of Justice, Internationella domstolen
IKFF  Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
IPCC Intergovernmental Panel for Climate Change 
Isaf International Security Assistance Force (Afghanistan)
IT Informationsteknik
Jas Jakt, attack, spaning. Saabs stridsflygplan Jas 39 Gripen
KV Kyrkornas världsråd
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Nato North Atlantic Treaty Organization
NBD Network Based Defence
NBG Nordic Battle Group, nordisk militär insatsstyrka inom EU
NGO Non-governmental organizations, numera ofta kallade CSO
ÖB Överbefälhavaren, chef för FM
OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 
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PFF  Partnerskap för fred (knutet till Nato)
PFP  Partnership for Peace, se även PFF
RPS Rikspolisstyrelsen
Sida Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sipri Stockholm International Peace Research Institute
SKL Sveriges kommuner och landsting
SKR Sveriges kristna råd
SOU  Statens offentliga utredningar
SSR Security Sector Reform
UD Utrikesdepartementet
UI Utrikespolitiska institutet
UNDP  FN:s organisation för utvecklingsbistånd
Unesco FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur
WMDC The Weapons of Mass Destruction Commission
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