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Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt? 

En undersökning om förenklande och försvårande faktorer i underrättelsesamarbete. 

 

 

 

 

 

Sammanfattning: 

Det är ont om vetenskaplig forskning om underrättelsesamarbete. Majoriteten av tillgänglig 

forskning avhandlar bilaterala samarbeten mellan stora nationer eller transatlantiska samarbeten 

och anlägger en resultatinriktad ansats. FN som organisation består av en stor blandning civila och 

militära delar och befattningshavare. FN står för öppenhet och transparens vilket är en rak motsats 

till underrättelsetjänst och underrättelsesamarbete, vilket ofta präglas av slutenhet och nationella 

agendor. FN hade aldrig innan MINUSMA
1
 insatsen i Mali officiellt hanterat underrättelser och 

Sverige aldrig tidigare bidragit med ett renodlat underrättelsebidrag till en FN insats. Trots dessa 

svårigheter bidrar Sverige tillsammans med flera andra européiska stater till ett multinationellt 

avancerat underrättelsekoncept och även med underrättelseofficerare till gemensamma 

stabsfunktioner inom FN insatsen. Denna undersökning syftar till att förstå hur och vilka faktorer 

som försvårade och förenklade underrättelsesamarbetet i MINUSMA. Uppsatsen undersöker hur 

försvårande faktorer som byråkratiskt motstånd, institutionell tröghet och förenklande faktorer 

som förtroende och samarbetets design påverkade underrättelsesamarbetet i positiv eller negativ 

mening. 

 

Resultatet av undersökningen är att kultur och bristande kompetens och nationella restriktioner 

försvårar samarbete. Undersökningen visar även att förtroende och en autonom och hierarkisk 

maktfördelning som speglar de insatta resurserna underlättar samarbete. Ytterligare ett resultat av 

undersökningen visar på ett inbördes förhållande mellan faktorerna där de påverkar varandra och 

fungerar som motiv eller stöd för egna agendor eller för att bevara status quo.   

 

Nyckelord:  

Underrättelser, samarbete, Sverige, Mali, FN, MINUSMA, försvårande faktorer, förenklande 

faktorer. 

 

  

                                                      
1
 United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali. 
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering 
 

De flesta afrikaner i MINUSMA hade problem med att skriva och hantera 

datorer.
2
 Det enda sambandsmedlet kunde vara kompanichefens privata 

mobiltelefon och dator, sängen användes som operationscentral. De hade 

varken digitalkamera eller GPS och därför blev en liten enkel 

inhämtningsuppgift övermäktig.”
3
 Det är beskrivningar några respondenter 

gör när de beskriver miljön för underrättelsesamarbete i MINUSMA.  

 

I Regeringes proposition 2013/14:189 angavs att Sverige var beredda att bidra med upp till 

400 personer omfattandes ett underrättelseförband, stödenheter och stabsofficerare till 

MINUSMA efter en förfrågan från FN.
4
 Det var första gången en FN styrka hade en 

integrerad underrättelsefunktion. FN insatsen består av ca 10000 uniformerade personer från 

ca 50 nationer.
5
 FN styrkans uppdrag är bland annat att skapa säkerhet och stabilitet, skydda 

civila, bygga upp säkerhetssektorn och utveckla och skydda de mänskliga rättigheterna i 

Mali.
6
 Underrättelsesammanhanget är komplext med aktörer som stater, organisationer, civila, 

militärer, förband, avdelningar, sektioner och individer. Aktörerna har olika mål, drivkrafter, 

agendor, nationella restriktioner och tidigare erfarenheter. De har stora skillnader i utrustning, 

kompetens och erfarenhet. FN operationens multinationella sammansättning ger ett stort antal 

samarbetsytor mellan olika aktörer. I FOIs rapport skriven inför Mali 01 konstateras att stora 

utmaningar för det svenska underrättelsebidraget skulle vara de kulturella skillnaderna, oklara 

ledningsförhållanden, oklar organisation, olika oklara nationella agendor och tveksamheter 

kring effektivitet i hanteringen av underrättelser.
7
  

  

Under flertalet internationella Nato operationer
8
 har underrättelsepersonal och 

underrättelseenheter ur Försvarsmakten deltagit och samarbetat med olika stater och aktörer. I 

Försvarsmaktens underrättelsereglemente anges att vid internationella insatser kommer 

svensk underrättelsepersonal att samverka med motsvarande utländska enheter och ofta ingå i 

en multinationell styrka. Trots det angivna internationella samarbetet är underrättelsetjänst en 

i grunden nationell angelägenhet som påverkas av nationella intressen.
9
 Som en motsats finns 

en allmän uppfattning inom FN att underrättelser inte ska hanteras inom organisationen, att 

FN måste vara helt öppet och transparent för att inte skada relationerna med de lokala 

                                                      
2
 Respondent 7, Respondent 8. 

3
 Respondent 9. 

4 
Sveriges Riksdag: ”Dokument och lagar-Förslag-Propositioner och skrivelser: Regeringens proposition 

2013/14:189, Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali,” 

besökt 16 januari 2016, http://data.riksdagen.se/fil/93088424-6D9A-432C-A992-9C7613EA1032. Se även 

Sveriges Riksdag: ”Dokument och lagar-votering: betänkande 2013/14:UFöU2 Svenskt deltagande i Förenta 

nationernas stabiliseringsinsats i Mali, förslagspunkt 1,” besökt 16 januari 2016, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Votering-betankande-

201314U_H119UFöU2p1/. 
5
 MINUSMA:” Facts and figures”, besökt 16 januari 2016, 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/facts.shtml. 
6
 MINUSMA: ”Mission Home”, besökt 16 januari 2016, 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/index.shtml. 
7
 Magdalena, Tham Lindell, Claes, Nilsson, FN:s stabiliseringsinsats i Mali- Resultat och utmaningar för 

MINUSMA, (FOI-R--3940—SE, FOI, november 2014), 41-42.  
8
 Bosnien, Kosovo, Afghanistan. 

9
 Försvarsmakten, FMUndR, M7739-353025, (Stockholm, Försvarsmakten, 2010), 22. 

http://data.riksdagen.se/fil/93088424-6D9A-432C-A992-9C7613EA1032
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Votering-betankande-201314U_H119UFöU2p1/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Votering-betankande-201314U_H119UFöU2p1/
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/facts.shtml
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/index.shtml
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parterna.
10

 De olika uppfattningarna skapar naturligtvis problem när underrättelser ska 

hanteras i FN och det skapar problem när aktörer ska underrättelsesamverka inom ramen för 

insatsen.  

 

Gemensam kultur, hotbildsuppfattning och ömsesidigt förtroende inte är tillräckligt för att 

förstå och förklara de bakomliggande orsakerna till problemet med internationellt 

underrättelsesamarbete konstaterar exempelvis Stéphane Lefebvre.
11

 I den akademiska 

litteraturen lyser teoretisering av underrättelsetjänst generellt med sin frånvaro.
12

 Huvuddelen 

av tillgänglig forskning hanterar hur underrättelsetjänst är strukturerad, organiserad och hur 

den ska bidra till bättre beslutsfattning. Forskningen har till övervägande del ett historiskt 

perspektiv. Underrättelsesamarbetet har ökat under de senaste tiotals åren och trenden är att 

samarbetet ökar.
13

 Trots det ökade samarbetet saknas mycket forskning om hur och varför 

samarbete fungerar eller inte fungerar.  

 

I teorier om realism finns viss förklaringskraft för att förstå internationellt 

underrättelsesamarbete eller samverkan. För att både förstå aktörens oberoende och aktörens 

intresse behöver realismen kompletteras med olika inriktningar av institutionalism och 

konstruktivism.
14

 Institutionellt samarbete är svårt, särskilt svårt är ett nykonstruerat 

samarbete där olika viljor och olika grader av acceptans för uppgiften försvårar den 

gemensamma progressionen.
15

 Att just internationellt underrättelsesamarbete är svårt vittnar 

en stor antologi bestående av 21 artiklar som gjordes utifrån en konferens i Holland 2002. Där 

konstateras att även om bilateralt samarbete eller samarbete inom ramen för ”coalition of the 

willing” är lättare än samarbete inom en FN kontext, är underrättelsesamarbete mellan olika 

stater problematiskt när förtroende, kultur, kunskaper och färdigheter, tolkning av uppdraget 

och ledningsstrukturer varierar mellan aktörerna.
16

 En studie i förvårande och förenklande 

förutsättningar för det internationella underrättelsesamarbetet i MINUSMA ger därmed en ny 

och unik inblick i hur underrättelsesamarbete fungerar i en multinationell FN kontext.   

 

Med olika institutionella utgångspunkter beskriver Björn Fägersten i sin doktorsavhandling 

Sharing secrets- Explaining Intelligence Cooperation, en teoretisk modell av multilateralt 

internationellt underrättelsesamarbete. Modellen definierar att drivkrafter, försvårande 

faktorer och förenklande faktorer i ett multikausalt sammanhang kan förändra de incitament 

som förmår inblandade stater att variera sitt underrättelsesamarbete.
17

 En skillnad mellan 

MINUSMA och exempelvis EU Situation Centre, SitCen, som Fägersten undersöker i sin 

avhandling är att SitCen skapades ur ett befintligt EU samarbete mellan stater med en tydlig 

                                                      
10

 Pär, Eriksson, “Intelligence in peacekeeping operations, ” International 

Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 10:1, 1-18, (1997), 1. 
11

 Stéphane Lefebvre, “The Difficulties and Dilemmas of International 

Intelligence Cooperation,” International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 16:4, 527-542 (2003), 

529. 
12

 Jonas, Tallberg, "Björn Fägersten: Sharing Secrets," Statsvetenskaplig tidskrift 113.2, 239-246, (2011), 239. 
13

 Don Munton “Intelligence Cooperation Meets International Studies 

Theory: Explaining Canadian Operations in Castro's Cuba,” Intelligence and National Security, 24:1, 119-138 

(2009), 121. 
14

 Ibid, 122. 
15

 Howard, E. Aldrich and Marlene, C. Fiol. “Fools Rush In? the Institutional Context of Industry Creation,” The 

Academy of Management Review 19:4, 645–670, (Academy of Management, 1994), 645. 
16

 Dame, Pauline, Neville-Jones, förord till Peacekeeping Intelligence- Emerging concept for the future, red. 

Ben, de Jong, Platje, Weis och Robert, David, Steele, (Oakton, Virginia, USA: OSS International Press, 2003), 

ii-iv. 
17

 Björn Fägersten, Sharing Secrets- Explaining International Intelligence Cooperation, (Media-Tryck Lunds 

Universitet, 2010), 20. Se även Tallberg, Björn Fägersten: Sharing Secrets, 239-240. 
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målbild, den internationella terrorismen. Skapandet av SitCen möttes inte av några större 

problem med de försvårande faktorerna och de förenklande faktorerna spelade stor positiv roll 

i utvecklingen av samarbetet. SitCen skapades pragmatiskt, utan politiska agendor och inte 

institutionaliserat.
18

  

 

Den korta beskrivningen av FN och MINUSMA i uppsatsens inledning och Fägerstens 

beskrivning av skapandet av SitCen visar således helt olika förutsättningar för framgångsrikt 

samarbete. Det är första gången FN uttryckligen använder underrättelser i en operation och 

första gången Sverige bidrar med ett underrättelseförband till FN, därmed finns ingen tidigare 

forskning inom området. Undersökningen kommer visa vilka faktorer som förenklade och 

försvårade underrättelsesamarbetet i MINUSMA. Undersökningen kan även visa vilka 

utmaningar svenska underrättelseförband ställs inför i en ny liknande operation.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  
 

Uppsatsen ska studera underrättelsesamarbete i dess praktiska kontext, det vill säga där 

samarbetet genomförs. Undersökningen ska utgå från ett teoretiskt ramverk baserat på realism 

och institutionalism för att identifiera underrättelsesamarbetets försvårande faktorer och 

förenklande faktorer samt undersöka hur de påverkade underrättelsesamarbetet i MINUSMA. 

Undersökningen ska tillföra nya observationer/resultat genom att studera de delar av 

underrättelsebidraget i MINUSMA som svenska enheter och individer var en del av.  

Därigenom används teorin i en ny oprövad FN kontext.
19

 Undersökningen ska bidra till att 

öka kunskapen om förenklande och försvårande faktorer i underrättelsesamarbete på operativ 

nivå i internationella insatser och även öka förståelsen för faktorernas inbördes påverkan på 

varandra. 

Övergripande frågeställning: 

 

På vilket sätt och i vilken utsträckning påverkade försvårande faktorer och förenklande 

faktorer underrättelsesamarbetet i MINUSMA? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Undersökningen begränsas i tid och rum från uppsättandet av MINUSMA till och med Mali 

02 (juli 2013-dec 2015). Undersökningen omfattar svenska befattningshavares uppfattningar 

om samarbete mellan aktörer, organisationer och stater, samt andra samarbeten som indirekt 

påverkade svenska enheter och individers deltagande i samarbetet inom FN insatsen. 

 

Uppsatsen undersöker de enskilda befattningshavarnas erfarenheter av försvårande och 

förenklande faktorer. Utsagorna representerar de enskilda individernas uppfattning och det 

sammanställda resultatet speglar inte nödvändigtvis Försvarsmaktens uppfattning om 

förhållanden i MINUSMA. 

  

  

                                                      
18

 Fägersten, Sharing Secrets, 188. 
19

 Lotte, Reinecker, Peter, Stray, Jörgensen, Att skriva en bra uppsats, (Liber, Malmö, 2013), 18. 
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Undersökningen ska inte:  

 Undersöka strategiskt samarbetet inom ramen för nationellt eller internationellt 

underrättelsesamarbete. 

 Undersöka vad som varit rätt eller fel eller komma med rekommendationer om hur det 

borde vara. Fokus ska ligga på hur faktorerna uppträder och hur de interakterar med 

varandra. 

 Hantera information omfattandes av utrikessekretess eller försvarssekretess, enskilda 

stater, organisationer eller personer ska inte namnges. Av dessa skäl namnges inte 

respondenterna, en nyckel till individernas identitet finns i författarens ägo. 

 

Förklaring av underrättelsesamarbete 

 

Med underrättelsesamarbete menas i uppsatsen det samarbete som brett sker nationellt, multi- 

eller bilateralt mellan aktörer. Med aktörer menas personer, grupper, enheter, organisationer 

och stater. Samarbetet består av aktörernas gemensamma arbete syftandes till inhämtning, 

delgivning, koordinering, samverkan eller annan samordning
 

av underrättelserelaterad 

verksamhet. 

 

Undersökningen kommer i första hand att undersöka samarbete inom MINUSMA mellan 

olika underrättelseavdelningar och sektioner, mellan FNs civila underrättelseorganisationer 

och FNs militära underrättelseavdelningar, mellan individer av olika nationalitet inom 

underrättelseavdelningarna och även till del samarbete mellan olika nationaliteter inom ramen 

för insatsens olika avdelningar och sektioner såväl civila som militära.  
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2. Teori 

2.1 Introduktion till uppsatsens teori 
 

Teorikapitlet ska utifrån den institutionella utgångspunkten i internationella relationer sätta 

Fägerstens modell i ett teoretiskt sammanhang. Därefter ska modellens omfattning, dess 

relevans och hur den ska användas i undersökningen översiktligt förklaras. Slutligen ska de 

försvårande och förenklande faktorerna detaljerat förklaras.  

 

Fägerstens multilaterala modell utgår från internationella relationer för att kunna förklara 

påbörjande, fortsättande, förändrade och avslutande av samarbete.
20

 Realism och liberalism 

kan som helhet inte ensamt förklara de drivkrafter som möjliggör underrättelsesamarbete. De 

kan inte heller helt förklara vad som försvårar samarbete mellan stater och organisationer. De 

olika delarna inom IR har delvis förklaringskraft, men ingen del kan ge en helhetsförklaring 

och beskriva hur samarbetet utvecklas över tiden.
21

 Institutionalismen beskriver hur 

organisationer och regler påverkar individers beteende men inte nödvändigtvis hur 

individerna påverkar organisationer och regler.
22

 Institutionalismen kan kritiseras för att inte 

fullt ta hänsyn till vad individer vill göra utan snarare vad de ser möjligt att genomföra. 

Institutionalismen menar att det inte går att studera enskilt beslut för att förklara kollektiva 

beslut. Institutionalismen är normativ vilket innebär att beteende och beslut är en produkt av 

organisationens processer.
23

  Inom rational choice institutionalismen är reglerna och 

organisationerna en sporre för att maximera sin egen nytta och historical institutionalismen 

förklarar policy med tidigare fattade beslut och handlingar.
24

 Inom new institutionalism läggs 

stor vikt på hur individuellt beteende och hur individer tolkar normer olika. Trots fastställda 

strukturer och normer för hur organisationer förväntas fungera påverkas individers 

uppfattning och tolkning av hur samarbetet fungerar. Guy B. Peters sammanfattar new 

intitutionalismen som att de flesta politiska åtgärderna som har effekt uppstår eller påverkas 

av institutioner.
25

 Utifrån dessa resonemang konstateras att samarbete är problematiskt och att 

det inte enkelt kan förklaras med institutionella teorier.  Det viktigt att förstå hur 

organisationer fungerar och hur de influeras av individuellt beteende och vice versa för att 

kunna skapa effektiva samarbeten, särskilt när samarbete ska ske multilateralt.  

 

Fägersten tar sin teoretiska utgångspunkt i new institutionalism och sammanfogar rational 

choice institutionalism med historical institutionalism till en rational historical institutional 

modell som han sedan prövar på EUs underrättelsesamarbete.
26

 Förenklat förklarar modellen 

                                                      
20

 Fägersten, Sharing Secrets, 17.  
21

 Ibid, 43. 
22

 Guy, B. Peters, Institutional Theory in Political Science: The “New Institutionalism”, (London, UK: 

Continuum, 2005), 18-19.  
23

 Ellen, M, Immergut, “The theoretical core of the new institutionalism,” Politics and society, 1998, 26: 5-34, 6-

7. 
24

 Peters, Institutional Theory in Political Science, 9-20. 
25

 Ibid, 165. 
26

 Fägersten, Sharing Secrets, 21. 
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de viktigaste faktorerna och visar mekanismerna som länkar samman orsak och verkan.
27

 

Teorin kan enkelt beskrivas enligt figuren nedan:
28

 

 

Orsak       Mekanism      Påverkansvariabel Verkan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figur 1, teoretisk modell 

Hur uppsatsens teori kan användas på problemet 

 

I inledningen av uppsatsen beskrevs att teorin är skriven utifrån strategisk EU kontext och är 

oprövad i en operativ FN kontext. I beskrivningen anges att skillnader i förutsättningar 

föreligger mellan EU SitCen och MINUSMA. Dessa skillnader innebär att frågor kring 

teorins giltighet i FN-kontexten kan ställas.  Undersökningen ska bidra med slutsatser som 

visar på giltighet i dessa FN sammanhang. Ytterligare ett argument för teorins giltighet är 

svårigheten att dra en tydlig gräns mellan strategisk, operativ eller taktisk underrättelsetjänst. 

Norska erfarenheter påvisar att lyckade underrättelseoperationer i internationell miljö består 

av en blandning av civila, militära, strategiska, operativa och taktiska expertiser. Aktörerna 

interakterar med olika individer, enheter och förband över hela skalan, från strategisk via 

operativ till taktisk nivå, i en miljö som präglas av många olika internationella samverkans- 

och samarbetspartners. De norska erfarenheterna påvisar att gränsdragningen är svår.
29

 Trots 

en strategisk/operativ nyttokalkyl indikerar den norska undersökningen att teorin om 

försvårande faktorer och förenklande faktorer bör vara giltig även på internationell 

taktisk/operativ nivå. 

 

De försvårande och förenklande faktorerna i teorin ska användas som ett mätverktyg på 

förutsättningarna för ett bra underrättelsesamarbete. Faktorerna ska förklara de empiriska 

observationerna om ett effektivt eller ineffektivt underrättelsesamarbete i MINUSMA.  

 

Utifrån de teoretiska förklaringarna nedan ska teorin operationaliseras till indikatorer som 

sedan omvandlas till intervjufrågor. Analysen av intervjuerna ska svara på forskningsfrågan.  

 

  

                                                      
27

 Fägersten, Sharing Secrets, 41. 
28

 Ibid, 109. 
29

 Björn, Aksel Sund, “The Evolution in Intelligence Support to Military Operations since 1991,” Forsvarets 

Stabsskole Skriftserie, Vol 1:2, (Brödr. Fossum AS, 2011), 38. 
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2.2 Försvårande faktorer 
 

Försvårande faktorer kan påverka vad stater vill ha och vad stater kan få. Om inte hänsyn till 

försvårande faktorer tas med i beräkningen kan de i implementationsfasen ha direkt påverkan 

på nivån av samarbete.
30

 Det finns även försvårande faktorer som kan uppstår när 

förutsättningar för ett samarbete redan existerar. Den typen av försvårande faktorer kan störa 

förhållandet mellan ambition och resultat. Exempel på sådana försvårande faktorer är 

byråkratiskt motstånd och institutionell tröghet.
31

 

Byråkratiskt motstånd 

 

Byråkratiskt motstånd består i att trots en högre överenskommelse om samarbete stör 

individen eller delar av organisationen samarbetet av olika skäl. Dessa skäl kan vara av 

rationell art, som till exempel att vissa tillgångar eller resurser anses vara ämnade för en viss 

uppgift och därför inte effektivt kan om-allokeras.
32

 Tillgången eller resursen kan vara av 

social, relationell, fysisk eller intellektuell karaktär. Den gemensamma funktionella 

dimensionen går ut på att om investeringen i tillgången är hög kommer aktören att uppfatta 

om-allokerings kostnaden så hög att motstånd till förändring uppstår.
33

   

En annan typ av byråkratiskt motstånd kommer ur en kulturell kontext. Den grundar sig i att 

underrättelsesamarbete bygger på mänskliga relationer och att dessa byggts upp under lång tid 

och därför kan vara svåra att överföra till en annan konstruktion.
34

  

Byggande av nätverk och relationer tar tid och det är knappast lätt att skapa eller förändra 

dessa med order eller direktiv. Befintliga nätverk eller samarbeten kan inte med automatik 

överföras till andra sammanhang och får ses som kostsamma att förändra för de inblandade 

aktörerna. Därför kommer de inblandade aktörerna att motsätta sig en förändring som kan 

riskera deras investering.
35

 Förutom egenintresset kan även idéer och organisatoriska roller 

orsaka visst beteende. Det är svårt att förändra en uppfattning inom organisationen och det 

anses lättare att samarbeta med organisationer eller individer som delar samma kulturella 

värderingar. Om en kultur i en organisation är stark har den svårare att samarbeta med andra 

organisationer, särskilt om kulturen bygger på sekretess och isolation.
36

 Organisatorisk och 

professionell kultur kan göra en organisation mer eller mindre mottaglig för förändring, 

särskilt om den fungerat under en lång tid.
37

  

 

Effekterna av ett stort byråkratiska motstånd blir att samarbetet att antingen upphör eller 

fungerar dåligt. 
38

 

 

Institutionell tröghet 

 

Institutionell tröghet i underrättelsesamarbete ska ses som att organisationer och institutioner 

är svåra att förändra och anpassa även utan byråkratiskt motstånd. Svårigheterna kommer ur 

                                                      
30
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förståelsen att förändringen är kostsam för organisationen.
39

  Lagmässiga försvårande 

faktorer är exempel på institutionell tröghet. Det kan vara reglerat i lag eller andra 

bestämmelser, så kallade caveats. Lagar, regler eller caveats styr hur samarbete och utbyte får 

gå till. Lagliga försvårande faktorer kan ses som en särskild kostnad som påverkar tiden och 

ökar ansträngningen i utbytet.
40

  

En annan försvårande faktor som härstammar ur organisationsstruktur är antalet 

vetoinstanser. Om samarbetsbeslut behöver passera flera instanser är sannolikheten för ett 

fungerande samarbete lägre. Veton är särskilt problematiskt om någon aktör kan förväntas 

förlora inflytande som resultat av samarbetet.
41

  

Även om de legala aspekterna är fördelaktiga och om inget veto föreligger finns starka krafter 

som verkar för ett status quo. Om det inte finns en bakomliggande drivkraft blir kostnaden för 

förändring större än nyttan och organisationen strävar efter att behålla status quo.
42

  

Samarbete underlättas utan nationella veton där inte lagliga försvårande faktorer stör 

samarbete och där kostnaden för förändring är låg.  

 

Effekten av institutionell tröghet fungerar som en försvårande faktor genom nationella veton, 

nationella lagar och regler som gör förändringar kostsamma och tidsödande.
43

 En stor 

institutionell tröghet ökar svårigheterna och minskar resultatet av samarbetet.  

 

2.3 Förenklande faktorer 
 

Drivkrafter skapar behov av samarbete genom att öka vinsten av densamma. Förenklande 

faktorer bidrar till att hjälpa stater att behålla, genomföra och anpassa kostnaderna för 

samarbetet.
44

 Förenklande faktorer återfinns i relationen mellan staterna. Förtroende är vitalt 

för ett fungerande samarbete men även hur samarbetet är organiserat, samarbetets design, är 

viktigt för att nå maximal nytta.
45

 

 

Förtroende 

 

Det är svårt att genomföra ett underrättelsesamarbete utan förtroende. Svårigheter föreligger 

även i att utveckla ett samarbete om inte förtroendet ökar proportionellt.
46

 Förtroende kan 

finnas mellan organisationer och mellan individer. Förtroende påverkar djupet av samarbete 

snarare än bredden.
47

 Förtroende skapas av känslan att anförtro en partner egen sårbarhet, att 

inte partnern förråder ens intressen.
48

 Förtroende byggs av, och bedöms utifrån förförståelsen 

om partnerns förmåga och tidigare handlande. Ett lågvarigt samarbete där individer 

socialiserat under lång tid skapar förtroende. Förtroende står i direkt relation till sårbarhet 

eftersom förtroende ökar den acceptabla risken en aktör är beredd att ta i ett samarbete.
49

 En 

aktör är beredd att ta onormala risker om förtroende finns för den andra parten. Den andres 
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agerande bestämmer om förhållandet är lyckat eller inte. Förtroendeskapande är en egen 

process med egen drivkraft där lyckad risktagning resulterar i ökat förtroende. Samarbete kan 

fungera utan förtroende om vinsterna överträffar kostnaderna för de försiktighetsåtgärder som 

måste vidtas om förtroendet saknas.
50

  

 

Effekten av ett stort förtroende möjliggör ett djupt underrättelsesamarbete. Om förtroendet 

ökar kan samarbetet gradvis öka efterhand.  

 

Samarbetets design 

 

Två viktiga aspekter på hur samarbetets design påverkar är relationen mellan de 

samarbetande aktörerna och relationen mellan aktörerna och den skapade organisationen. 

Relationen mellan aktörerna handlar om hur makt och inflytande är fördelat och relationen 

mellan aktörer och organisationer handlar om vilken grad av autonomitet organisationen 

besitter.
51

 Dessa två dimensioner strukturerar relationerna i en hierarkisk ordning som antas 

påverka samarbetet. Hierarkisk organisation kan vara en förutsättning för starka staters 

deltagande i samarbete för att kompensera för den autonomitetförlust som samarbete kan 

medföra. Genom en hierarkisk struktur kan den starka aktören styra över sina tillgångar.
52

 

Den svaga aktören kan förlora sin autonomitet men förväntas då istället vinna andra fördelar 

som samarbetet medger i form av ökat underrättelseflöde.
53

 En hierarkisk maktfördelning kan 

snabba på ett ökat samarbete och ökningen är i stort upphållen av aktörerna i toppen av 

hierarkin.
54

 

 

Samarbetsorganisationens autonomitet påverkar resultatet av samarbetet, 

informationsassymmetri, freeriding och manipulation stör ofta samarbetet.
55

 Dessa kan 

motverkas genom att tilldela enheten autonomitet och tillsätta ett oberoende överstatligt 

styrorgan. Styrorganet kan då övervaka och minimera riskerna för informationsassymmetri, 

freeriding och manipulation. Styrorganet kan påverka sammarbetsviljan beroende på om den 

uppfattas driva sin egen agenda, vilket medför sårbarheter och kostnader för de inblandade 

staterna.  En ojämn maktfördelning inom styrorganet kan även påverka organisation och 

uppgifter. Den eller de som utses att leda styrorganet måste vara en kompetent individ eller 

organisation som har de inblandades förtroende. Det måste vara en aktör med ett tillräckligt 

bra rykte och en kapacitet att lösa uppgiften för att den ska få formell eller informell makt att 

styra.
56

 

 

Effekten av samarbetets design kan vara att det fungerar bättre om organisationen har 

autonomitet, en avvägd hierarkisk maktfördelning eller ett styrorgan som med förtroende och 

kompetens. 
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3. Metod 

3.1 Metodologi diskussion 

Enfallstudie 

 

Med utgångspunkt i Fägerstens teori kommer en fallstudie undersöka hur 

underrättelsesamarbetet fungerade i FN insatsen MINUSMA. Undersökningen studerar 

förekomsten och förhållandet mellan försvårande faktorer och förenklande faktorer i 

underrättelsesamarbete mellan olika aktörer i MINUSMA. Metoden blir att använda teorin 

som en modell, ett verktyg
57

 på empirin för att dra slutsatser som svarar på frågeställningen.
58

  

 

En fallstudie är lämplig som metod när företeelser ska studeras i deras verkliga kontext.
59

 

Enfallstudier beskrivs som lämpliga för fall som anses sällsynta eller ovanliga.
60

 Valet av 

enfallstudie motiveras med att MINIUSMA är den första FN operationen som omfattar 

underrättelsetjänst och den första där Sverige bidrar med ett rent underrättelsebidrag. Valet av 

det svenska bidraget är naturligt ur en tillgänglighetsaspekt. MINUSMA är en FN insats och 

den omfattar generellt en lägre sekretessgrad än en motsvarande Nato insats, vilket gör 

informationen mer lättillgänglig. Arbetet kommer genomföras ur ett helhetsperspektiv 

(holistiskt) där teorin beskriver de centrala begreppen förenklande faktorer och försvårande 

faktorer var för sig.
61

  

 

Intervjuer (material) 

 

Empirin utgörs av svenska erfarenheter och utgår ifrån intervjuer med svenska 

befattningshavare från FN insatsen i Mali. Orsaken till tyngdpunkten på intervjuer är att det 

sannolikt är svårt att hitta erfarenhetsrapporter utan sekretess som innehåller information om 

samarbete med andra stater och organisationer. Det begränsade antalet tillgängliga 

respondenter kan innebära reliabilitetsutmaningar som i första hand löstes med god planering 

och framförhållning i bokningen av intervjutillfällena.  

 

Respondenterna bestod av 9 personer och intervjuerna genomfördes som kvalitativa
62

 riktat 

öppna intervjuer där respondenten uttryckte sig kring ämnet genom att resonera med sig själv 

utifrån givna tema.
63

 Intervjuformen är semistrukturerad vilket bidrog till en mer avslappnad 

atmosfär där följdfrågorna kunde anpassas, vilket underlättade identifiering av individuella 

skillnader.
64

 Intervjuerna genomfördes i en avslappnad samtalslik situation under ca 40-60 

minuter och dokumenterades digitalt. Respondenterna fick en förklaring om den teoretiska 

kontexten (tema) innan intervjun och fick därefter fritt resonera om situationer som kunde 

uppfattas som försvårande eller förenklande faktorer och beskriva dessa ingående. 

Intervjuaren ställde endast kompletterande frågor för att förtydliga utsagorna och för att hålla 
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respondenterna inom ämnet. Därmed minimerades möjligheten att intervjuaren påverkade 

respondentens utsagor med vinklade frågor. Respondenten fick sedan möjligheten att 

korrekturläsa en datareducerad version av intervjun och där göra ändringar eller 

förtydliganden. 

 

Syftet med att genomföra intervjuer är att ge tillförlitlig och giltig data som ger möjlighet att 

dra slutsatser för att svara på forskningsfrågan.
65

 Kvalitativa intervjuer
66

 hade i arbetet 

fördelen att ge en ökad och fördjupad förståelse för förenklande faktorer och försvårande 

faktorer då de kom direkt från de berörda befattningshavarna. Målet var att få respondentens 

uppfattning om förekomst och effekt av faktorerna, dennes subjektiva erfarenheter.
67

  

 

Urval och reliabilitet 

 

Urvalet av intervjupersoner är centralt för värdet av underlaget då det är viktigt att källorna 

bör har stort inbördes oberoende av varandra. Urvalet speglar personer som tjänstgjort vid 

olika tidpunkter och vid olika enheter för att öka reliabiliteten. Därvid har intervjupersonerna 

större oberoende från varandra och källorna står mer för sig själva.
68

  

Urvalet bestod av 9 respondenter, från överstes grad ner till fanjunkare, fördelade på 

underrättelsefunktioner och tid enligt tabellen nedan. Tabellen visar även översiktligt när 

underrättelsedelarna började vara operativa. 

 
Tabell 1, fördelning av respondenter 

 

 
 

Tendens och validitet 

 

Utsagor om förhållanden med egen inblandning kan bedömmas mer tendentiös än utsagor om 

närstående aktörer utan egen direkt inblandning. Faktumet att respondenterna kan ha svårt att 

förhålla sig neutrala till sin roll i samarbetet kan innebära tendenskritik. Tendensen 

motarbetades genom att gå på djupet av respondentens utsagor med följdfrågor utifrån 

indikatorerna. Tendensen kan även medföra kritik ur ett omdedelbart validitetsperspektiv 

eftersom det kan vara svårt att mäta den faktiska effektiviteten av samarbetet annat än genom 

respondenternas subjektiva uppfattning.
69

 Intervjuerna möjliggör däremot att den 

innehållsliga validiteten blir hög om samtliga aspekter av den teoretiska definitionen inryms i 
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operationaliseringen av problemet.
70

 Viss kritik kan även riktas mot kvalitativa intervjuer när 

det handlar om mellanmänskliga och sociala möten där forskarens neutralitet kan ifrågasättas 

och därmed till del påverka respondenten.
71

 Påverkan minimerades genom att frågorna 

inledningsvis hölls öppna och snävades in efterhand som respondenten utvecklade sina svar 

och genom att diskutera hur indikatorn kan ha påverkat resultatet. Undersökningens validitet 

gäller i en militär underrättelsekontext inom FN.  

 

Intersubjektiv testbarhet 

 

För att undersökningens resultat ska gå att upprepa med samma resultat, utgick intervjuerna 

från samma intervjuunderlag och förhållandet mellan intervjuare och samtliga respondenter 

eftersträvade likhet.
72

  

 

För att undvika problem med sekretess gavs respondenterna en identitetskod i 

undersökningen. 

 

Datareducering och kodning 

 

Kritik kan riktas mot databearbetningen av öppna intervjufrågor, där data lätt faller bort eller 

tolkas felaktigt i intervjusituationen.
73

 För att minimera kritik mot databearbetningen 

dokumenterades intervjuerna digitalt och skrevs därefter ut i ett digitalt dokument för 

datareduktion och bearbetning.
74

 Intervjusvaren kodades
75

, klustrades och diskuterades för att 

dra slutsatser som svar på forskningsfrågan. Effekterna av samarbetet är resultatet av 

variablerna försvårande faktorer och förenklande faktorer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 2, metod 
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3.2 Operationalisering av teori till indikatorer och intervjufrågor. 
 

Utifrån teorin om förenklande faktorer och försvårande faktorer som oberoende variabler 

operationaliserades indikatorer fram. Dessa indikatorer knöt respondentens svar eller utsagor 

till respektive förenklande- eller försvårande faktorer.  

 

Operationalisering av indikatorer ur byråkratiskt motstånd 

 

Om det finns en stor skillnad mellan vad som är beslutat av strategisk/operativ nivå och det 

uppfattade uppdraget eller uppgiften indikerar det ett byråkratiskt motstånd. Motståndet bör 

kunna visa sig i attityden till hur och vilka stater/organisationer befattningshavarna anser sig 

vilja samarbeta med. Ett annat exempel kan vara att motarbeta användandet av exklusiva 

inhämtningsresurser till någon annan operation än den som anses vara viktigare. Motståndet 

bör vara särskilt giltigt i långsiktiga operationer och mindre giltigt i kortsiktiga operationer av 

uppkomna force protection karaktär. Enheten kan ha en uppfattning om vilket inhämtnings- 

och bearbetnings fokus och den kan skilja sig mer eller mindre från det formella uppdraget 

från högre chef. Det kan finnas uppfattningar att vissa resurser endast ska användas till vissa 

uppgifter och en viss rigidhet för att lösa andra uppgifter kan vara uttryck för byråkratiskt 

motstånd.  

 

Den kulturella kontexten borde kunna visa sig i tankar och uttryck om vilka nationer enheten 

ska samarbeta med eller rapportera till. Identifiering av tidigare sammarbetspartners och 

uppfattningen om deras kompetens kontra nya sammarbetspartners och deras förväntade 

kompetens skiljer sig troligen. Gamla invanda och tidigare konstaterat framgångsrika 

arbetssätt och samarbeten borde kunna identifieras. Stark kultur kopplat till 

sekretessuppfattning borde indikeras av vissa enheters eller funktioners isolation från andra 

stater, men även egna nationella enheter och befattningshavare. Om en förnyad 

säkerhetsanalys är gjord är det positivt men om uppdraget genomförs med stöd av tidigare 

erfarenheter kan det innebära motstånd. Det borde gå att kategorisera samarbetets effektivitet 

utifrån stater och hur gynnsamt de uppfattas. 

 

Det ger följande indikatorer för byråkratiskt motstånd: Enskilda restriktioner på samarbete, 

tröghet till förändring, enskilda restriktioner till resursutnyttjande, divergerande uppfattning 

om uppdraget, tidigare identifierade samarbeten och dess påverkan på det befintliga 

samarbetet, uppfattat fokus i inhämtning och bearbetning, inställning till perifera uppgifter, 

olika kultur, olika kompetens, isolationskultur, faktisk integrering och förekomsten av 

trossvägar.  

 

Operationalisering av indikatorer ur Institutionell tröghet 

 

Restriktioner i form av caveats som exempelvis bestämmelser hur information får delges och 

om generella tillstånd eller förbud till samarbete finns indikerar institutionell tröghet. Beslut 

eller rutiner som kräver ett godkännande högre upp eller nationellt visar på ett veto, en 

försvårande faktor.  Om veto kan kopplas till risk att förlora inflytande indikerar det tröghet.  

Hur organisationen är skapad, vilka beslut och motiv ligger bakom den aktuella designen kan 

indikera motstånd. Om organisationen inte fungerar optimalt och inte någon förändring är 

genomförd indikerar det att förändring från status quo är kostsam.  
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Det ger följande indikatorer för institutionell tröghet: Restriktioner i inhämtning eller 

delgivning, förekomsten av veto, förekomsten av caveats, svårigheter att lämna status quo, 

uppfattning om stora kostnader för förändring, rädsla för inflytelseförlust och resultat av 

samverkan. 

 

Operationalisering av indikatorer ur förtroende 

 

Vissa aktörer identifieras som lättare att samarbeta med än andra på grund av tidigare 

erfarenheter, exempel på progression och fördjupat utbyte/samarbete med vissa aktörer bör 

kunna identifieras som förtroende. Kan tidigare gott samarbete identifieras och dessutom 

kopplas till hur lång startsträckan var med dessa i förhållande till andra indikerar det 

betydelsen av förtroende. Positiv förförståelse utan tidigare erfarenhet av samarbete räknas 

som förtroende. 

 

Det ger följande indikatorer för förtroende: Tidigare positivt samarbete, progression och 

fördjupning av samarbete, kort startsträcka, positiv förförståelse, blottad sårbarhet och djup 

snarare än bredd i samarbetet. 

Operationalisering av indikatorer ur samarbetets design 

 

Samarbetets design inverkan på effekterna av samarbetet och bör kunna kopplas till hur 

relationerna mellan enheter ser ut, vem som bemannar vilken befattning och vilket ansvar 

individer fått. Om befattningarna är proportionerligt fördelade utefter bidragande till den 

gemensamma effekten. Enheter med en överstatlig funktion indikerar designens positiva 

påverkan på resultatet. Enheternas grad av självständighet indikerar ett sätt att behålla 

kontrollen av gränssättande resurser eller hur dessa enheter lever upp till förväntad effekt är 

exempel på en gynnsam design. Autonomitet indikerar ofta att designen är positiv för 

resultatet men för mycket autonomitet kan vara kontraproduktivt ur ett resultatperspektiv. 

Svaga aktörer som bidrar med exklusiva resurser indikerar att de förväntas kompenseras med 

ett bättre flöde. Graden av informationsassymmetri, freeriders och manipulation av 

information i flödet indikerar en sämre design. Egna agendor kan och hur de påverkar 

samarbetet indikerar om designen är positiv. Den formella och informella maktens fördelning 

indikerar designens påverkan på resultatet. 

 

Det ger följande indikatorer för Samarbetets design: Hur befattningar är fördelade utifrån 

förväntad leverans, vilka som innehar ledande positioner, om det finns överstatliga eller 

överordnade ledningsfunktioner, hur väl isolerade enheter levererar, om svaga aktörer 

kompenserar med flöde eller resurser, förekomsten av infoasymmetri, freeriders, 

manipulation, egna agendor, hur makt är fördelat formellt eller informellt och hur relationen 

mellan individer och organisationen är. 
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Variabler och indikatorer 

 

Resultatet av samarbete är beroende av variablerna försvårande och förenklande faktorer. 

Variablerna består av faktorerna byråkratiskt motstånd, institutionell tröghet, förtroende och 

samarbetets design. Faktorer bryts ner till indikatorer enligt tabellen nedan. 

 
Tabell 2, variabler och indikatorer 

 

 Variabler 

Försvårande faktorer Förenklande faktorer 

F
ak

to
re

r Byråkratiskt motstånd Institutionell 

tröghet 

Förtroende Samarbetets design 

In
d
ik

at
o
re

r 

Motarbetar individen eller 

enheten organisationen? 

 

Upplevs tröghet till förändring? 

Finns det 

restriktioner i 

inhämtning, 

delgivning? 

Finns tidigare positivt 

samarbete? 

Är fördelning av 

befattningar och enheter 

kopplat till leverans av 

effekt? 

Kan restriktioner eller motstånd i 

resursutnyttjande påvisas? 

Förekommer 

veto? 

Kan en 

progression/fördjupnin

g av samarbetet 

indikeras? 

Vilka har de ledande 

funktionerna? 

Överensstämmer uppdragets 

formulering med individens? 

Förekommer 

caveats? 

Har samarbetet en kort 

startsträcka? 

Finns det 

överstatliga/överordnade 

styrande funktioner? 

Vilka tidigare erfarenheter och 

förväntningar på samarbetet 

finns? 

Vilka attityder har individerna?

  

Hur effektiv är 

organisationen? 

Finns en positiv 

förförståelse? 

Hur är förhållandet 

mellan isolerade enheters 

funktion/resurs-> 

resultat? 

Vilket inhämtnings- och 

bearbetningsfokus finns? 

Finns motstånd 

till förändring 

från Status 

Quo? 

Upplevs 

förändring 

kostsam? 

Har aktören blottat 

sårbarheter? 

Kompenserar svaga 

aktörer med exklusiva 

resurser eller stort flöde? 

Hur hanteras perifera uppgifter? Finns motstånd 

eller rädsla för 

förlust av 

inflytande? 

Ökar samarbetet i djup 

snarare än bredd? 

Förekommer 

informationsassymmetri, 

freeriders eller 

manipulation? 

Finns det stora skillnader i kultur? 

(Etnisk, org, mm) 

Organisatorisk kultur? 

Hur stor är förekomsten 

av egna agendor 

Finns det stora skillnader i 

kompetens? 

Hur är formell och 

informell makt fördelad? 

Hur väl integrerade är 

individerna? 

Hur är relationerna 

mellan individ/org? 

Finns det trossvägar? 
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4. Empirisk observation. 

 

4.1 Underrättelsearkitektur i MINUSMA 
 

För att få en bättre överblick över respondenternas svar är de klustrade i faktorer. Faktorerna 

är strukturerade efter underrättelsearkitekturen i MINUSMA. Strukturen underlättar 

förståelsen för faktorernas organisatoriska fördelning.  MINUSMAs underrättelsearkitektur 

illustreras med nedanstående bild: 

 

 
Bild 1, Underrättelsearkitektur MINUSMA76 

 

4.2 Försvårande faktorer  

Byråkratiskt motstånd 

 

FN är ovanan att hantera underrättelser men har ett behov av inhämtning, säker 

informationshantering och bearbetning, samtidigt som FN ska vara öppet och opartiskt.
77

  

 

FHQ U2 

Vid uppstarten av Force Headquarters underrättelseavdelning, FHQ U2
78

 fanns inte några 

kända mandat eller riktlinjer om hur underrättelser skulle användas i MINUSMA. Det fanns 

ingen organisation, inga instruktioner, rutiner eller mallar i FN systemet.
79

  

 

De kulturella skillnaderna mellan Afrika och Europa tog sig uttryck i misstänksamheter från 

afrikansk sida att européerna var där för att kolonialisera eller stjäla naturtillgångar.
80

  

                                                      
76

 Respondent 6, 2015-11-18_om ASIFU, powerpoint presentation, bild 5. 
77

 Respondent 6, respondent 8. 
78

 Det operativa högkvarteret som leddes av Force Commander och bestod av olika sektioner. U1-U9 där U2 är 

underrättelse och säkerhetssektionen. 
79

 Respondent 8. 
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Respondent 3 beskriver att det fanns en uppfattad afrikansk misstänksamhet mot att 

européerna var där för att spionera i syfte att ställa dem inför internationell domstol för 

krigsbrott. Trots att de flesta respondenterna vittnar om en avsaknad av rasism mot de 

afrikanska medarbetarna upplevde många sig diskriminerade på grund av att de var svarta. 

Glappet mellan den afrikanska och europeiska synen på soldaten, människan, kvinnor, 

religion, insatstid och resursfördelning är stor.
81

  En generell uppfattning hos respondenterna 

var att de afrikanska företrädarna var nöjda med att bara få sitt FN-traktamente. Traktamentet 

var deras vinstlott och därför riskerade de inte att göra fel, det var bättre att inte göra något 

alls.
82

 Respondent 8 beskriver sin första kontakt med U2 som en chock: ”12 personer i 

sektionen låg och sov på borden eller facebookade hela dagarna. Det skedde närmast inget 

arbete över huvudtaget.”
83

 

 

Bristande kompetens och låg utbildningsnivå mellan de olika bidragande aktörerna var ett 

stort problem.
84

 Att skapa en, enligt europeisk uppfattning, fungerande underrättelsestruktur 

på U2 möttes av stort oförstånd och en ovilja till förändring.
85

 Den största oviljan verkade 

ligga i att förändra tidigare arbetsmetod.
86

 MINUSMA startades upp ur den Afrikanska 

Unionens (AU) operation AFISMA, vilket innebar att de borde ha arbetat i 

underrättelseprocesser tidigare. Chefen för U2 hade en hög underrättelsebefattning i sitt 

afrikanska hemland, men de kunde ingenting om underrättelser som vi känner det. ”De var 

inte dumma, men de hade ingen som helst kompetens i underrättelsearbete och det var den 

stora orsaken till motstånd i början” säger Respondent 8.
87

  

 

Det stora motståndet till förändring berodde på kompetensskillnader. Den låga 

kompetensnivån hos de afrikanska medarbetarna på FHQ fick de europeiska stabsofficerarna 

att själva göra jobbet istället för att samarbeta med afrikanerna. De litade helt enkelt mer på 

varandra, det hade ingenting med rasism att göra, uppfattar några respondenter.
88

 Respondent 

1 anger att det tog sig uttryck i uppfattningar som: ”Det tar längre tid att förklara för en 

afrikan vad ett annex D
89

 var än att skriva det själv.”
90

 Som beskrivet i inledningen hade de 

flesta afrikaner problem med att skriva och hantera datorer.
91

 En afrikansk stat som FN vid ett 

tillfälle inte hade resurser att försörja logistiskt fick tigga, köpslå och även plundra 

lokalbefolkningen för att överleva. Det enda sambandsmedlet de hade var kompanichefens 

privata mobiltelefon och dator, sängen användes som operationscentral. De hade varken 

digitalkamera eller GPS, en liten enkel inhämtningsuppgift blev övermäktig.
92

 Respondent 7 

beskriver att: ”Det inte var de kulturella skillnaderna mellan afrikaner och européer utan 

snarare skillnaden i kompetens och utbildningsnivå som var det stora problemet.”
93

 Det fanns 

några få exempel på europeiska stabsofficerare med låg kompetens.
94

 De var inte heller till 
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86
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87
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88

 Respondent 1, Respondent 8. 
89

 Underrättelseplan. 
90

 Respondent 1. 
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 Respondent 7, Respondent 8. 
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 Respondent 9. 
93

 Respondent 7. 
94

 Respondent 7, Respondent 8. 
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någon större nytta men dessa var man ändå tvungen att förhålla sig till på ett sätt som inte 

behövdes till en afrikansk dito.
95

 Den låga kompetensen hos vissa europeiska medarbetare 

gjorde det svårt att få igång en fungerande underrättelseprocess.
96

 

 

De initiala prioriterade underrättelsebehoven upplevdes inte användbara. Det krävdes mycket 

arbete för att förändra dem. Motståndet inom U2 grundade sig i att en tidigare amerikansk 

”expert” hade gjord dem och därför ansågs de bra, de upplevde därmed ingen anledning till 

förändring. Motståndet överkoms efter en tid när ett förtroende byggts upp hos de 

förändringsobenägna afrikanska stabsofficerarna.
97

 När de två svenska stabsofficerarna på U2 

fick hjälp av en norsk stabsofficer med underrättelsekompetens kunde en CCIRM
98

 process 

startas.  

 

De olika organisationskulturerna i FN och Nato skapade friktioner, det var svårt att applicera 

en digitaliserad processtyrd Natokultur på den generellt låga utbildningsnivån som rådde på 

U2. Det var även svårt för de som kom från Nato kulturen att förstå hur FN systemet 

fungerade och vem som styrde insatsen.
99

 

 

Civil-militärt samarbete 

I MINUSMA var den militära komponenten underordnad det civila ledarskapet och denna 

relation gjorde samarbetet ineffektivt.
100

 Det upplevdes även ett generellt motstånd från de 

civila delarna av FN till att samarbeta med militären. Den klassiska rådande civila FN synen 

var att inte blanda civilt och militärt.
101

 Respondent 9 upplevde att många civila ledande 

befattningar i FN operationen borde varit militära. De civila hade en annan inställning till hur 

problem skulle lösas och framförallt hur lång tid det borde ta. Här möttes två olika kulturer 

och ingen ville förändra sitt arbetssätt.
102

 FN var en oerhört byråkratisk organisation där 

enskilda individers personliga uppfattning styrde arbetet i stor utstäckning.
103

 Skillnaden 

mellan afrikaner och européer i sättet att se på tid kunde ses som uttryck för olika kultur. De 

civila och de afrikanska militära befattningshavarna hade kontraktstider på 12 månader och de 

europeiska generellt på 4-6 månader. De olika åskådningarna resulterade i olika uppfattning 

om arbete, tid och effektivitet där de förstnämnda hade en mer avslappnad attityd och 

européerna en mer resultatfokuserad inställning. Dessa krockade ofta.
104

  Den civila delen av 

FN upplevdes mera benägen att slaviskt följa rutiner och bestämmelser på bekostnad av 

effektivitet. Exempelvis avbröts en helikoptertransport av skadade vid en vägbombsattack på 

grund av byråkratiska orsaker av den civila ansvariga, trots att helikopter fanns i området.
105

  

 

Även om FN som organisation inte formellt var emot underrättelser var det problematiskt för 

civila enheter och individer.
106

 Integrationen mellan de olika militära och civila 

komponenterna var svår med många restriktioner i när och hur de civila resurserna kunde 

                                                      
95
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96

 Respondent 8. 
97
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98

 Collection Coordination Intelligence Reqirement Management, själva motorn i underrättelseprocessen som 

styr och koordinerar inhämtning och underrättelsebehov. 
99
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100
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101

 Respondent 5. 
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103
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104

 Respondent 6. 
105
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106
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nyttjas.
107

 Respondent 9 beskriver FHQs datasystem som en centralt framtagen civil produkt 

som inte var anpassad för hantering av sekretess. Önskemål om förändring i systemets 

struktur för att kunna hantera sekretess bemöttes med: ”Du vet väl att du inte får ha hemlig 

information i systemet?”
108

  

 

De civila underrättelseresurserna i FN, exempelvis UNDSS
109

 upplevdes svåra att samarbeta 

med. De berättade inte hur de arbetade och vad deras bedömningar byggde på. De bedömde 

hotbilden annorlunda jämfört med militära bedömningar. Trots avsaknaden av attacker var 

deras risknivå för terrorattentat den högsta. Ryktesspridning gav gällande att de inte ville 

förändra nuvarande förhållanden för att få den högre riskersättningen.
110

 FN är enligt de flesta 

civila befattningshavarna fortfarande en organisation som bygger på öppenhet och medling 

för att uppnå koncensus. Rädslan var stor att samarbete med militärer skulle medföra att deras 

information inte bidrog till öppenhet och medling, utan snarare till targeting och dödande.
111

  

 

ASIFU och ISR TF 

ASIFU, All Source Intelligence Fusion Unit- konceptet
112

 var ett nordeuropeiskt samarbete 

där ingående aktörer hade likvärdig kultur och i princip samma relativa kompetensnivå. Det 

var ett informellt nätverk av tidigare samarbeten från Kosovo, Afghanistan och Irak.
113

 Hela 

ASIFU konceptet byggde på en fungerande sekret Nato struktur som överfördes till en öppen 

icke-sekret FN struktur. Dessa två kulturer korrelerade naturligtvis inte.
114

 Det svenska 

konceptet är startat i en bilateral ISR TF, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Task 

Force
115

 kontext i Kosovo, utvecklat i ett utökat Nato samarbete i Afghanistan och insatt i FN 

kontext utan förnyad säkerhetsanalys. Problem uppstod mellan de två diametralt olika 

kulturella uppfattningarna i Nato om sekretess, sektionering av information och uppgifter mot 

FNs öppenhet och transparens.
116

  

 

Exklusiviteten i ASIFUs kapacitet med dess underliggande sensorer medförde en uppfattning 

om att de svårligen kunde allokeras till andra perifera uppgifter. Det begränsade ibland 

helhetsresultatet.
117

 MINUSMA som generell helhet med FHQ och sektorstaber ville gärna 

slå isär ASIFU konceptet och fördela ut resurserna. Företrädare för ASIFU menade att 

resurserna var för exklusiva att omfördela till någon annan, det skulle inte vara möjligt att få 

samma effekt av dem där. Exklusiviteten och motståndet gällde allt från inhämtningsresurser 

via bearbetningskapaciteter till lednings och lydnadsförhållanden.
118

 Den svenska 

spaningsplutonen ville utnyttjas som stridande förband av sektorstaben på grund av att den 

var välutbildad i strid. ISR TF motarbetade dessa uppgifter med exklusivitets motiv. 

Förbandet kunde ibland användas som rekognoseringsstyrka innan höga FN företrädare skulle 

besöka byar. Då kunde de samtidigt inhämta säkerhetsunderrättelser i området. Dessa 

operationer gav ibland även fördelar i form av generösare helikoptertilldelning till 
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 United Nations Department of Safety and Security. 
110
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 Enhet för underrättelseledning, bearbetning, fusionering och delgivning av underrättelser från bland annat 
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115
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förbandet.
119

 Inom ASIFU rådde uppfattningen att FHQ inte kunde hantera deras produkter 

när FHQ jobbade i ”fel” tempus. Respondent 5 uttrycker att: ”U5 jobbade i nutid, U3 en 

timme tillbaka i tiden och U2 utredde vad som hänt för en vecka sedan.” De fokuserade på 

dåtid och inte på att blicka framåt i planeringsprocessen.
120

 Enligt tidigare inarbetade 

konceptuella principer började ASIFU, utan egentlig efterfrågan från MINUSMA, delge 

periodiska underrättelserapporter med kvartalsbedömningar. På grund av tröghet i 

förändringsprocessen tog det lång tid innan de rapporterna kom till användning i FHQ.
121

 

 

Institutionell tröghet 

 

FN stod av tradition för opartiskhet, öppenhet och transparens. Enligt Respondent 4 är: ”FN 

humlan som inte borde kunna flyga, men gör det ändå.”
122

 I FNs mandat för MINUSMA 

ingick att fokusera på väpnade grupper och skydd av civila. Respondent 3 uttrycker: ”FN ska 

inte fokusera på kriminalitet, droger och korruption och därmed missas 

helhetsperspektivet.”
123

  

 

Förhållandet mellan FN och Maliska armén var komplicerat. FN skulle stödja maliska armén, 

maliska armén begick övergrepp. FN fick inte ge maliska armén information som den kunde 

använda för att begå övergrepp. Det skulle blivit omöjligt att samarbeta med andra grupper 

om det kommit ut.
124

 Respondent 9 uttrycker att: ”Det vid ett tillfälle kom order att vi inte 

fick stå för nära de maliska förbanden eftersom vi riskerade att bli indragna i skottlossning om 

maliska armén blev beskjuten. Det hade blivit lite frostigt om vi inte fått besvara elden men 

velat ha underrättelser av dem dagen efter. Mandat och ROE saknades för den uppgiften.”
125

 

Om FN hade ingripit skulle de förlorat sin opartiskhet. Det fanns ingen som vågade ta ansvar 

när de riskerade att bli ansvariga för beslutet.
126

 

 

FHQ U2 

Enligt Respondent 9 kunde FHQ ses som en förlängning av FN som helhet: ”Alla skulle vara 

delaktiga och koncensus gällde för beslut, ingen styrde egentligen.”
127

 Ingen instans kunde 

utöva kontroll och trossvägar måste ofta utnyttjas när det inte fanns några riktlinjer eller 

regler. Avsaknaden av regler innebar att individer inte kunde göra fel.
128

 Organisationen var 

platt och inget ansvar var explicit uttryckt.
129

 Vid uppstarten av FHQ U2 fanns inga regler 

eller instruktioner för underrättelsearbetet. Det fanns ingen operationsplan, ingen 

underrättelseplan (annex D) och ingen inhämtningsplan.  Att skapa en struktur tog mycket 

kraft från underrättelsearbetet.
130

 Respondent 8 upplevde det däremot relativt enkelt att skapa 

samarbete inom U2 och anger att: ”Det aldrig var en fråga om vilka som kunde ta del av 

information eller inte.”
131
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FN ansåg sig äga all information och all data. Den nationella sekretessen kring källor och 

sensorer skapade därför friktioner i FN systemet.  När den goda kvalitén i ASIFUs produkter 

blev tydligt ökade acceptansen för sekretessen.
132

 Restriktioner i delgivning gjorde den 

operativa planeringen lidande eftersom det blev stora hål i grundbearbetningen.
133

 Även FN 

upplevde problem med att hantera politiskt känslig information och efter en tid kom det 

restriktioner i hur och vad ASIFU fick rapportera. FN systemets öppenhet kunde inte dölja 

eller hantera den typen av information.
134

  

 

FN accepterade officiellt inga caveats. Förekomsten var därför låg. De afrikanska staterna 

hade i princip inga alls men vissa västerländska stater hade. Caveats kompletterades ofta med 

veton mot att uppträda i vissa områden.
135

 Ett exempel på en restriktion var samarbetet med 

de franska nationella operationerna SERVAL eller BARKANE i norra Mali. FN fick 

koordinera men inte samordna operationer med dem. Samarbete fick endast ske i extrema 

situationer. Det förelåg inga formella restriktioner i delgivning från FN till BARKANE.
136

  

 

Civil-militärt samarbete 

Oklara ledningsförhållanden förekom även inom den civila underrättelsetjänsten. Oklarheter 

kring vem som hade det formella ansvaret för exempelvis lägesbilden i området var vanliga. 

En generös delgivning motverkade de inflytelseproblem som den oklara hierarkin skapade.
137

 

 

Särskilt problematiskt var inledningsvis förhållandet mellan den militära underrättelsetjänsten 

och den civila JMAC
138

. ASIFU och JMAC hade likvärdigt oklara lednings och 

lydnadsförhållanden och båda hade stor autonomitet. Begränsningar i vad som fick delges och 

spårbarheten i källor och rapportering var inte anpassade för sammanhanget.
139

 

 

ASIFU-ISR TF 

ASIFU konceptet och det svenska ISR TF bidraget var båda av nationell karaktär och 

omfattades därför mer av sekretess och restriktioner. Bidraget var inte designat för att 

samarbeta utanför ASIFU. Det fanns en viss transparens och öppenhet inom ASIFU systemet 

som inte fanns exempelvis till FHQ.
140

 Vissa av sensorerna delgav ingen information alls. De 

hängav sig till inhämtning för till egenskydd, vilket inte ger någon gemensam effekt.
141

 

Nationella veton användes för att förhindra en glidning från den nationella agendan att pröva 

ett koncept.
142

 Om en aktör som nationellt kan uppfattas som motståndare hade kommit in i 

underrättelseprocessen skulle veton och caveats stängt av underrättelseflödet helt.
143

 

Restriktionerna i delgivning gjorde att operationsofficerarna på sektorstaberna och 

bataljonsstaberna fick användas för att delge information trossvägen för att kunna samordna 

operationer och undvika vådabekämpning.
144
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Force Commander, styrkechefen, drev på för att förändra ledningsförhållandena och slå isär 

ASIFU konceptet. Han ville underställa ISR delarna till sektorstaberna och underställa 

ASIFUs bearbetningsdelar till U2.
145

 ASIFU menade att det skulle innebära för stora förluster 

i skyddsvärden. De arbetade för att bibehålla status quo och använde bland annat det 

restriktiva ledningssystemet som motiv till att det av sekretesskäl inte gick att dela upp 

konceptet. Nederländerna hotade helt enkelt med att ta hem systemet om konceptet skulle 

delas.
146

  

 

Systemmässigt var det sämre med enheter som hade restriktiv och selektiv delgivning även 

om sekretessen förutsatte restriktivitet. Sverige hade en tydlig caveat att inte delge sensordata 

eller sensorrapporter för att skydda kapaciteter och källor.
147

 Denna restriktion skapade 

irritation hos några partners i ASIFU i och med de ansåg att databasen blev bättre med icke 

selekterad rådata.
148

 Det blev ofta krockar som kunde undvikits om förhållandet mellan OP 

BARKANE, MINUSMA och ISR TF varit mer reglerat.
149

 ASIFUs vilja att styra över ISR 

TF rapportering stod i konflikt med svenska nationella caveats. ASIFU tryckte på och 

hänvisade till att de var högre chef. De försökte påverka samarbetet och vad som 

rapporterades men de nationella intressena styrde ändå i slutändan. Förhållandet orsakade 

friktioner och misstänksamheter i början. Respondent 9 uttrycker att:
 
”Det spelar ingen roll 

om hänvisning sker till ledningsförhållanden, caveats styr ändå i slutändan.”
150

  

 

Ett yttre tryck fanns på att fler nationer skulle få vara delaktiga i ASIFU konceptet. Trots 

trycket så motarbetades extern inblandning, om det hade skett hotade exempelvis 

Nederländerna med att lämna konceptet och då skulle hela strukturen fallit.
151

 Vid ett tillfälle 

kom det av mycket oklara två skäl afrikanska officerare som angav att de skulle tjänstgöra på 

ASIFU. Av sekretesskäl släpptes dessa två aldrig in på ASIFU utan fick senare omfördelas till 

U2.
152

 

 

4.3 Förenklande faktorer 

Förtroende 

 

FHQ U2  
Det stora Förtroendet för USA hos vissa afrikanska befattningshavare innebar inledningsvis 

stora svårigheter att förändra en dålig struktur som byggts upp av en amerikan. På U2 ändrade 

chefen uppfattning om hur struktur och processer skulle vara först när han sett att den svenske 

underrättelseofficeren gjort positiva insatser för att förbättra arbetet. Förtroendet gjorde att 

den svenske underrättelseofficeren kunde ändra i princip det mesta utan att bli ifrågasatt.
153

 

De afrikanska deltagarna hade en generell uppfattning att: ”Den vite mannen var smartare och 

skulle komma och hjälpa dem genom att berätta hur det skulle vara.” De vågade inte 
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ifrågasätta, de tyckte sig förstå underrättelsetjänst sämre än de europeiska kollegorna.
154

 

Respondent 1 beskriver att: ”Samarbetet mellan U2, U3 och U5 fungerade bra när europeiska 

befattningshavare samverkade eftersom de litade mer på varandra, det hade inget med rasism 

eller kultur att göra. Det var tydligt att kompetens gjorde att de litade mer på varandra.”
155

  De 

europeiska befattningshavarna förstod varandra, visste vad och hur det skulle ske.  Särskilt 

enkelt var det att samarbeta med de nordbor som hade samma kunskapsnivå.
156

 Respondent 8 

uttrycker: ”Underskatta inte nationaliteters likhet i förtroendeskapande.”
157

  

 

På U2 hade de afrikanska företrädarna endast formella roller, det var ett nätverk av 

västerlänningar som styrde i kulisserna.
158

 Trots kompetensbrist kunde en del individer arbeta 

upp sig till ett visst förtroende men de delgavs inte känslig information.
159

 

  

För att kunna få bättre access till de rapporterande förbanden omorganiserade FHQ sin 

operationsledning. För att skapa ett förtroende sattes västeuropéer på de ledande 

befattningarna. Respondent 2 anger att: ”Delgivning byggde på förtroende och någonstans 

måste det börja, det var stor skillnad i förtroende mellan de europeiska staternas 

befattningshavare och de afrikanska befattningshavarna.”
160 

Misstro eller det bristande 

förtroendet för de afrikanska förbanden var ibland så stort att en europé tvingades följa med 

och kontrollera att de löste anbefalld uppgift.
161

  

 

Fransmännen var ett undantag, de levererade mycket underrättelser in i systemet. De hade en 

lång erfarenhet av operationer och aktörer i dessa områden och verkade ha ett större 

förtroende för afrikanerna än vad övriga européer har.
162

 Respondent 4 beskriver 

förtroendeskapande som problematiskt när aktörer är slutna och restriktiva. På grund av sin 

slutenhet fick de inte tillräckligt med information tillbaka. Informationsbristen löstes till del 

genom förtroendeskapande samarbete med andra aktörer än de explicita. Det handlade om att 

skapa personligt förtroende på individnivå för att säkerställa ett underrättelseflöde till det 

egna förbandet.
163

 Personer man lärde känna var lättare att samarbeta med.
164 

 

När en västerländsk stabsofficer delgav restriktiv information utanför den tilltänkta 

delgivningskretsen resulterade förtroendeförlusten i ett avslutat underrättelseflöde och 

avslutat samarbete.
165

  

  

Civil-militärt samarbete  

Många civila nyckelbefattningar bemannades av västerlänningar. En rädsla fanns hos de civila 

enheterna att samarbeta med afrikanska förband på grund av att de uppfattades ha en lägre 

kompetens. Respondent 9 anger att: ”De såg ner på dem, de visste att de afrikanska 

underrättelseföreträdarena och bataljonscheferna inte var dugliga, det var som en inbyggd 
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rasism. De uppfattade att det inte finns något syfte att prata med dem eftersom de såg ner på 

dem.”
166

  

 

De civila företrädarna var även rädda att prata med västerländska militärer. De blev rädda att 

militären skulle inhämta mot dem och därefter genomföra targeting och 

specialförbandsoperationer. De var rädda att någon i slutändan skulle bli dödad på grund av 

det. Rädslan var stor hos vissa och de vågade inte sitta och äta vid samma bord som 

militärerna.
167

 

 

Ett förtroende till en högt uppsatt civil tjänsteman i FN organisationen skapades via att bygga 

relation genom att påvisa professionalism. Det kunde röra sig om att eskortera tjänstemannen 

ut i byar som annars varit otillgängliga. Tjänstemannen fick bättre omvärldsuppfattning och 

förbandet mer information. Dessutom kunde förbandet kommunicera ut till lokalbefolkning, 

lokalpolitiker, lokala banditgäng och väpnade grupper att FN förbandet från Sverige var 

välutbildat, välutrustat och att de inte backade om det blev oroligheter.
168

 

 

Gemensam kultur var en bra grund för att skapa förtroende. Ett bra samarbete uppnåddes med 

FNs minröjningsorgan UNMAS
169

. Cheferna för enheten var europeiska ex-militärer. Det 

fanns ett ömsesidigt förtroende att inte avslöja hur informationen inhämtats, bara den 

delgavs.
170

  

 

ASIFU-ISR TF 

En utökning av stater i ASIFU kommer endast omfatta aktörer av ”Natostandard” som redan 

har förtroende från de inblandade staterna.
171

 ASIFU var ett nordeuropeiskt samarbete som 

grundade sig i att små stater såg ett behov av ett starkt FN. USA hade inte det förtroende 

inom FN som Europa hade, många stater var misstänksamma mot dem. Strukturen var en 

Nato/Nederländsk design som hade visat sig fungera i tidigare sammanhang.
172

 Inom ASIFU 

fanns stater som hade tidigare nationella säkerhetsavtal eller andra försvarsavtal med 

varandra. Det var Nato-, PfP-
173

 eller NORDEFCO
174

 nationer som hade samarbetat i olika 

avseenden tidigare, bland annat i Afghanistan och Irak.
175

 Dessa tidigare samarbeten och den 

positiva förförståelsen om de ingående aktörerna bidrog till ett större djup i samarbete och 

rapportering. Dessa förhållanden var giltiga i en intern ASIFU kontext och inte nödvändigtvis 

i hela MINUSMA.
176

  

 

Det fanns en öppen uppfattning hos de ledande aktörerna i ASIFU att svenskar var duktiga på 

sensorsamordning, bearbetning och fusionering av information. De svenska 

befattningshavarna var generösa med erfarenheter men fick ganska lite tillbaka.
177

 

Förtroendet inom ASIFU konceptet var stort och det skapade ett bristande förtroende eller 

                                                      
166

 Respondent 9. 
167

 Respondent 9. 
168

 Respondent 7. 
169

 United Nations Mine Action Service. 
170

 Respondent 9. 
171

 Respondent 2, Respondent 6. 
172

 Respondent 2. 
173

 Partnership For Peace, ett samarbetsorgan till Nato. 
174

 Nordic Defence Cooperation. 
175

 Respondent 4, Respondent 5, Respondent 6. 
176

 Respondent 4, Respondent 6. 
177

 Respondent 4. 



Anders Rönning 2016-01-18  

HSU 14-16 

   Sida 28 av 41 
 

motstånd till att samarbeta utanför konceptet eller tidigare nätverk. De afrikanska aktörerna 

kunde bidra med mycket men européerna isolerade sig från dem.
178

 

 

Professionaliteten i ASIFUs informationshantering skapade ett stort förtroende hos ett 

specialförband, de utbytte information med ASIFU istället för den egna statens 

stabsofficerare. När en särskild samvekansofficer avdelades för samverkan fördjupades 

samarbetet ytterligare.
179

 Efter relations och förtroende byggnad med ambassader och andra 

organisationer blev samarbetet både djupt och bra.
180

  

 

Samverkansofficerare från ISR TF på sektorstabernas och bataljonernas G2 var en 

framgångsfaktor. Deras uppgift var att skapa acceptans och förståelse bland annat genom 

utbildning.
181

 Nyckeln till ett bra samarbete med maliska armén gick genom de franska 

stabsofficerarna på operationssektionerna. De franska officerarna hade en mentorerade roll till 

den maliska armén.
182

 Respondent 7 anger att: ”Det lättaste sättet att skapa förtroende var att 

kunna tala franska, när den förmågan saknades fick förtroende byggas genom att påvisa 

professionalism. Professionalism fungerade också, men tog längre tid. När förtroendet fanns 

blev samarbetet djupare.”
183

  

 

Ett exempel på dåligt förtroendeskapande var ASIFUs förstyrka som uppfattades som 

arroganta, nedlåtande och hade en allmänt överlägsen attityd mot FHQ personal. När ASIFU 

chefen anlände blev samarbetet sakta bättre.
184

 

 

Samarbetets design 

 

FHQ U2 

Vid uppstarten av MINUSMA saknades en fungerande underrättelsedesign. Fördelningen av 

befattningar rimmade inte med vad som förväntades levereras in i organisationen. 

Kompetensen var för låg. Den informella makten låg hos de som hade kunskap och 

kompetens.
185

  

ASIFUs oklara lednings och lydnadsförhållande och deras autonomitet skapade två olika 

informationsöar i MINUSMA. En på U2 och en i ASIFU.
186

 Ett flertal respondenter anger att: 

”De oklara lednings- och lydnadsförhållandena skapade en maktkamp mellan ASIFU och U2. 

U2 ville att ASIFU skulle ledas och rapportera till dem. ASIFU ville vara autonoma.”
187

 FHQ 

hade inte kapacitet att styra eller inrikta ASIFU.
188

 

 

Den generella maktfördelningen i MINUSMA var att afrikaner hade chefsrollerna och 

européerna ställföreträdarrollerna. Nederländerna ansvarade för operationschefen i FHQ, 

stabsofficerare på U2, U3, U5 och chef ASIFU. Den maktfördelningen gjorde att 

Nederländerna informellt kunde skapa kontroll och inflytande över de underrättelseresurser 
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som ställts till FNs förfogande.
189

 Nederländerna hade även ansvar för ställföreträdande 

SRSG
190

. Sverige hade en likvärdigt bra fördelning av stabsofficerare i organisationen, 

ställföreträdare på ASIFU, C U2 och ställföreträdande sektorchef.
191

 Enligt Respondent 7 

hade Sverige lyckats väl med designen och fördelningen av stabsofficerare i organisationen, 

den har underlättat arbetet mycket.
192

 Det fanns en skillnad i maktfördelning mellan 

Nederländerna och Sverige. Nederländerna valde att bemanna viktiga stabsbefattningar och 

hade ca 60 soldater i NLD ISR TF medan Sverige hade färre och mindre viktiga positioner 

men bidrog med ca 150 soldater i SWE ISR TF.
193

 Enligt Respondent 4 föredrog de 

nederländska officerarna den svenska lösningen med ett substantiellt truppbidrag.
194

 De 

franska officerarnas placering i MINUSMAs staber underlättade samordning mellan 

MINUSMA och OP SERVAL och OP BARKANE.
195

 Placerinarna möjliggjorde dessutom att 

utredningar kunde styras tills de passade nationell information som då blev delgivningsbar.
196

 

Respondent 2 uttrycker att: ”Om en aktör hade de viktigaste befattningarna i högre staber 

kunde de styra uppgifter och rapportering helt efter egen agenda. Den aktörens agenda kunde 

då genomsyra hela organisationen.”
197

 Befattningarna möjliggjorde även styrning av 

innehållet i rapporteringen från insatsen till FN högkvarteret efter egen agenda. 

Maktfördelningen i staberna möjliggjorde även för dem att avbryta operationer eller 

utredningar som kunde äventyra nationella intressen.
198

  

 

ASIFU började utan egentlig styrning producera en kvartalsprognos som inledningsvis 

saknade efterfrågan i FHQ. Först senare när staben fått igång planeringsprocessen kom den att 

bli efterfrågad och användbar.
199

 

 

Civil-militär samverkan 

Det var oklart vad JMAC skulle göra och vad ASIFU skulle göra. Ovissheten var stor om 

JMAC bara rapporterade till FNs högkvarter i New York eller om de skulle rapportera till 

FHQ. Deras förhållande till ASIFU var inledningsvis oklart. Det fanns inga kända styrningar. 

Det var oklart om JMAC lydde under Force Commander och vem som skulle ge dem order 

och ta emot rapporter. Både JMAC och ASIFU skapade sina egna uppgifter på grund av 

autonomitet och oklara ledningsförhållanden.
200

 FNs JMAC är ett exempel på en autonom och 

hierarkiskt högt placerad organisation effektiviserar underrättelsearbetet.
201

 För att få bättre 

koordinering på inhämtning och delgivning inom FN skapades samarbetsorgan, dels på 

sektornivå med ISR TF och sektorstaben och dels på FHQ nivå. Samarbetsorganet på FHQ 

nivå leddes av JMAC och omfattades av JMAC, ASIFU, U2, U3/U5, FN polisen och 

UNDSS. Den civila ledningen var lite försiktiga och återhållsamma och det skapade 

effektivitetsproblem.
202

 En god relation med ett UNDSS gav mycket bra underrättelser som 
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utmanade en stor aktörs självuppfattade informationsmonopol och därmed deras 

maktposition.
203

 

 

ASIFU-ISR TF 

För att minimera problem med informationshantering och spridning av känslig information 

placerades ASIFU högt upp i organisationen som en autonom enhet.
204

 Hierarkin var 

naturligtvis kontraproduktivt för U2, autonomiteten innebar ett djupt internt informationsflöde 

inom ASIFU och inte ett brett externt till U2.
205

 Autonomiteten som ASIFU och ingående 

förband hade innebar att de i princip kunde ge sig själv uppgifter och skapa bekräftelser till 

sin egen uppfattning.
206

 Sektorstaben ville ge uppgifter direkt till SWE ISR TF som var av 

mindre underrättelsevärde och mindre anpassade till förbandets karaktär.  Uppgiftställningen 

kunde hindras med hjälp av den autonomitet och den hierarkiska positionen. 

Samverkansofficerare placerade i staberna bidrog också till att motverka lednings- och 

lydnadsproblematiken och förbandet kunde fokusera på att inhämta och producera 

kvalificerade underrättelser istället.
207

 Innan ASIFU var operativa var den nederländska ISR 

TF redan på plats och inhämtade. De saknade styrningar i arbetet och rapporterade direkt till 

Force Commander. När ASIFU kommit igång fick ISR förbandet inordna sig i ASIFU och 

tappade sin autonomitet. Det var stora friktioner inledningsvis.
208

  

 

ASIFU var nationella koncept som prövades i en FN kontext. De nationella ursprungen 

skapade nationella agendor och förväntningar på hur verksamheten skulle genomföras. 

Förväntningarna ledde inte alltid till den effektivaste organisationen.
209

 Uppfattningar att FN 

inte ännu var moget för ett så avancerat underrättelsekoncept var utbredda.  De nationella 

agendorna uppfattades vara det bakomliggande syftet till deltagandet. Det var särskilt tydligt 

med anledning av avsaknaden av mandat att bedriva targeting eller anfallsoperationer. 

Agendor som att pröva koncept och att framstå som en god kandidat till FNs säkerhetsråd 

styrde designen.
210

 De nationella intressena kom alltid att gå före FNs effektivitet. Lojaliteten 

var alltid hos den egna nationen, trots autonomitet och överstatliga styrorgan.
211

 

 

ASIFUs delgivningssystem var ett autonomt, restriktivt Nederländskt nationellt system som 

skulle bevara de interna skyddsvärdena.
212

 SWE ISR TF autonomitet möjliggjorde att 

sensorer trots nationell sekretess kunde inhämta och rapportera via ASIFU. Den typen av 

inhämtning och rapportering hade varit helt omöjligt i ett helt öppet FN system. Bland de 

svenska befattningshavarna fanns ett inneboende förtroende för det svenska konceptet. Den 

implicita och explicita expertisen och förtroendet för den autonoma organisationen som just 

på grund av det, frikostigt kunde leverera fusionerade underrättelseprodukter.
213

 Trots 

frikostigheten förekom en känsla att vissa andra aktörer i konceptet inte var lika generösa, 

utan försökte dra erfarenheter av andra aktörer till en liten kostnad.
214
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5. Resultat  
 

Utifrån de klustrade intervjusvaren som strukturerats enligt MINUSMAs 

underrättelsearkitektur i empirikapitlet dras slutsatser för att inledningsvis svara på 

frågeställningen utifrån respektive försvårande och förenklande faktorer. Därefter kommer 

resultatet sammanfattas och faktorernas inbördes förhållande diskuteras.  Slutligen kommer 

undersökningens resultat att diskuteras. 

Övergripande frågeställning: 

 

På vilket sätt och i vilken utsträckning påverkade försvårande faktorer och förenklande 

faktorer underrättelsesamarbetet i MINUSMA? 

 

5.1 Resultat försvårande faktorer 

Byråkratiskt motstånd 

 

FHQ U2 

Förekomsten av byråkratiskt motstånd inom MINUSMAs underrättelsesamarbete är stor. Den 

skiljer sig något åt mellan de olika organisatoriska delarna. Det flesta motstånden härrör sig 

på olika sätt ur kulturella skillnader. Skillnaden mellan den afrikanska och europeiska 

kulturen grundar sig ur skillnader i kompetens, utbildningsnivå, värderingar, målsättning och 

syfte med tjänstgöringen hos de enskilda befattningshavarna. Enligt respondenterna på U2 

hade de afrikanska medarbetarnas känsla att européerna återigen var där för att kolonialisera, 

deras lägre utbildningsståndpunkt i enkla vardagliga stabsrutiner och deras bristande 

erfarenhet i underrättelseprocesser gör att den afrikanska underrättelse kulturen skiljer sig 

markant från den européiska. De afrikanska förbanden och staberna hade inte tidigare använt 

datorer eller jobbat i strukturerade processer vilket naturligtvis skapade friktion, särskilt när 

de redan var misstänksamma mot européerna. Undersökningen visar att den som inte förstår 

hur och varför man ska ändra på en process eller inte delar uppfattningen om vilken 

arbetsmetod som ska användas kommer motsätta sig förändring. Många afrikanska individer 

var nöjda med att bara vara där och få FN-traktamente, de såg inte nödvändigtvis vinsten med 

förändring och samarbete. De europeiska befattningshavarna gjorde hellre jobbet själv, 

skapade informella nätverk eller uteslöt afrikanerna från stabsarbetet. Även om 

respondenterna anger att rasism eller annan kulturellt betingad diskriminering inte förekom, 

kan de stora kulturella skillnaderna och européernas samanhållning naturligtvis uppfattas som 

problematiska. Särskilt tydligt blev det när hänsyn togs till europeiska företrädare trots att 

även några av dem saknade kompetens. Européerna hade en generell uppfattning att de 

afrikanska medarbetarna hade en lägre kunskap och förståelse för de västerländska metoderna 

och processerna. Skillnaden i kompetens låg till grund för ett stort generellt byråkratiskt 

motstånd inom MINUSMA.  

 

Det europeiska motståndet kunde visa sig i en ovilja att dela underrättelser till FNs 

transparanta och öppna IT-system. En okunskap och en oförståelse för FN systemet och dess 

inneboende kultur fanns hos de som kom från Nato kulturen. När den europeiska 

underrättelsekulturen i stort härstammar från Nato processer fanns en stark gemensam 

uppfattning som skapade starka kulturella band mellan de européiska individerna. Den stora 

skillnaden i utbildningsnivå skapade friktioner mellan de afrikanska och européiska 
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individerna när den européiska underrättelsekulturen förutsatte en viss nivå av kompetens. 

Synen på sekretess och hur den ska hanteras i organisationen var ytterligare ett exempel på 

olika kultur. Inom den europeiska Natokulturen ska information klassificeras, sektioneras och 

delges restriktivt. Den kulturen saknades i FN och hos de afrikanska aktörerna. Dessa 

skillnader gjorde att enskilda individer och även enheter som ASIFU begränsade och 

försvårade samarbetet.  

 

Civil-Militärt samarbete 

Den civila organisatoriska kulturen inom FN beskrevs som byråkratisk, ineffektiv och ofta 

individberoende. De civila organen följde ofta rutiner och bestämmelser på bekostnad av 

effektivitet. Den individberoende byråkratin uppfattades som en kontrast till den mer 

organisatoriska processinriktade militära kulturen där individuella ambitioner inte avgör 

effektiviteten på samma sätt. De civila upplevde en stor rädsla för att samarbete med militärer 

kunde leda till militära operationer eller targeting av individer, något som i den militära 

kulturen ses som normalt i den här typen av operationer. De kulturella skillnaderna gjorde att 

de militära befattningshavarna upplevde och hade svårigheter att samarbeta med de civila FN 

delarna.  

 

ASIFU-ISR TF 

Inom ASIFU var det tvärt emot FHQ inte stora kulturella skillnader. Konceptet byggde på ett 

nordeuropeiskt samarbete där tidigare samarbeten, likvärdig kompetens och likvärdig 

organisation skapade en gemensam känsla av förtroende. Många stater hade samarbetat i 

andra eller liknande situationer tidigare vilket underlättade det interna samarbetet. Den starka 

organisatoriska kulturen och de kulturella likheterna tillsammans med de starka band som 

nätverket av tidigare gemensamma insatser innebar var mycket svåra att förändra.  Precis som 

Fägersten beskriver så var förändring särskilt svårt i en kultur som av tradition bygger på 

sekretess, exklusivitet och isolation. Det uppstod en stor krock när den slutna kulturen inom 

ASIFU skulle samarbeta med de mer öppna i MINUSMA eller de civila samarbetspartnerna. 

Här uppstod friktioner i resursutnyttjande och i vad som från ASIFUs sida ansågs vara 

huvuduppgifter och perifera uppgifter. Tidigare insatser hade skapat en stark tro på den egna 

organisationen och konceptets metoder. Den interna uppfattningen om den rätta strukturen 

och den rätta metoden, skapade en inneboende förväntning och attityd till hur samarbete, 

lednings och lydnadsförhållanden och delgivning skulle ske.  Den byggde på erfarenheter från 

bland annat Afghanistan och Irak och kunde med automatik inte överföras till FN. Många 

svenska och nederländska nationella aktörer i MINUSMA motarbetade att omfördela eller 

förändra organisationen, rapportering eller lednings och lydnadsförhållanden. När dessa 

gemensamma kulturella uppfattningar utmanades användes caveats och veton för att bevara 

status quo. Den starka organisatoriska kulturen inom ASIFU konceptet var ett externt 

byråkratiskt motstånd. I MINUSMA fanns få individer med kunskap, erfarenhet och 

acceptans som kunde kritisera. Det tycks finnas en särskild dragning i underrättelsetjänsten att 

identifiera sig med sitt uppdrag vilket också innebär en personlig kostnad eller ett motstånd 

till förändring. 

 

ASIFU och dess resurser uppfattades ofta så exklusiva att de ogärna kunde användas utanför 

eget intresseområde och då oftast bara om allokeringen gagnade någon egen operation. 

Motståndet visade sig i ASIFUs uppfattning att FHQ inte kunde hantera de exklusiva 

produkterna som producerades av enheten. Det var lättare, och förvisso mer rätt, att förändra 

FHQ arbestssätt än att förändra uppdraget till ASIFU. Trögheten och motstånden till 

förändring gjorde att förändingen tog onödigt lång tid. Under tiden delgavs inte information 

av kvalité till FHQ från ASIFU eller ISR TF. 
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Institutionell tröghet 

 

FHQ U2 

Det saknades generellt styrningar och regler för underrättelse arbetet och samarbetet inom 

MINUSMA.  Även om institutionell tröghet syftar på lagmässiga förhinder i att samarbeta 

fungerade avsaknaden av regler också som en försvårande faktor. Om ingen instans styr finns 

inga rätt eller fel och aktörer är hänvisade till eget ansvar och omdöme. När individer som 

ville och vågade ta ansvar saknades på ledande positioner, fungerade inte organisationen. Det 

fanns därtill inte ett tydligt explicit stöd i mandatet för underrättelsedrivna operationer vilket 

komplicerade ytterligare. Restriktioner i samarbete med de franska nationella operationerna 

innebar en viss tröghet även om underrättelseutbyte oftast upplevdes inrymmas i mandatet. 

Avsaknaden av tydliga riktlinjer försvårade inte samarbetet med de franska förbanden och 

staberna särskilt mycket. Begreppet koordinera kan betyda ett långt gående samarbete innan 

det uppfattas som att förbanden samordnar sin verksamhet.  En tydligare regel hade 

underlättat samarbete och utbyte som med rådande restriktioner måste bygga på individ- och 

förtroende basis. På grund av obefintliga riktlinjer blev utbyte beroende av individers 

relationer. En komplicerande faktor var att MINUSMA saknade ett ledningssystem som 

kunde hantera sekretessbelagd information. Den avsaknaden accelererade trögheten 

ytterligare när aktörerna inte kunde rapportera sekretessklassad information av lag- eller 

regelmässiga skäl. 

 

Civil-militärt samarbete 

De institutionella trögheterna i samarbetet med de civila underrättelsetjänsterna och 

individerna inom FN kom även de främst ur avsaknaden av tydliga ledningsförhållanden 

snarare än begränsande regler. Även i det civil-militära samarbetet gjorde nationella 

begränsningar kring källor och sensordata att det generella helhetsperspektivet blev sämre. På 

grund av uttalade restriktioner att stödja maliska armén försvårades naturligtvis samarbetet 

och resulterade i en försämrad lägesbild. Det var svårt att bygga förtroende hos dem när de 

inte fick fullt stöd vid operationer.  

 

ASIFU-ISR TF 

De nationella restriktionerna i sensordata och ASIFUs restriktioner i rapportering till U2 

skapade friktioner när FN inte ansåg sig hantera sekretess. Resultatet av restriktionerna blev 

en sämre grunddata och mindre detaljrik rapportering. FNs systemet kunde inte hantera 

sekretessen i politiskt känsliga ärenden.  FN hanterade svårigheterna att hantera sekretess med 

att ge ut restriktioner i vad som fick rapporteras. Restriktionen bidrog till en sämre lägesbild 

generellt. En acceptans för fusionerade produkter utan sensordata ökade med förtroendet för 

de rapporterande enheterna när FHQ kom att uppskatta den goda kvalitén i dessa.  

 

Hela ASIFU konceptet och SWE ISR TF är omfattade av stora nationella restriktioner. En 

total öppenhet och rapportering utan begränsning hade förmodligen bidragit till en bättre 

lägesbild hos exempelvis FHQ. Utan några restriktioner skulle däremot konceptet 

förmodligen inte funnits i MINUSMA. Restriktionerna fanns för att skydda nationella 

skyddsvärden. Trots att restriktionerna innebar en tröghet skulle inte någon rapportering 

funnits utan dem. Vid flera tillfällen användes caveats och nationella restriktioner som motiv 

till att inte förändra lednings och lydnadsförhållanden och för att bevara organisationen. 

Veton användes för att förhindra en glidning från nationella agendor att pröva koncept eller 

att förhindra nationellt skyddsvärd information i orätta händer. Restriktioner i delgivning 
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skapade en tröghet som innebar att samverkansofficerare fick kringgå den ordinarie 

rapporteringskedjan och delge information trossvägen. Trossvägarna resulterade i extraarbete, 

ineffektivitet och minskad spårbarhet. Även inom ASIFU fanns restriktioner kring delgivning 

och samarbete som skapade misstänksamheter och friktioner. Särskilt problematiskt var det 

att ASIFU och dess båda ingående ISR TF hade olika nationella begränsningar i vad som fick 

rapporteras. Begränsningarna minskade i takt med att förtroendet för varandra inom konceptet 

ökade.  

 

Den institutionella trögheten i samarbetet har inte förändrats mycket utan det är snarare 

acceptansen och anpassningen som ökat. Undersökningen tenderar att visa de nationella 

restriktionerna och caveats som oförändrade under underökningens tidsperiod. 

 

5.2 Resultat förenklande faktorer 
 

Förtroende 

 

FHQ U2 

Förtroende var viktigt för ett fungerande samarbete. Förtroendet i MINUSMA byggde till 

stor att del på kompetens. Den som uppfattades som kompetent kunde få förtroende att 

formellt eller informellt leda och förändra rutiner och metoder. Förtroende kunde byggas till 

en viss nivå beroende av kompetens. De afrikanska befattningshavarna hade generellt sett 

större förtroende för de europeiska än tvärt om. Samarbetet verkar ha fungerat bra när 

europeiska befattningshavare formellt eller informellt styrde verksamheten. För att undvika 

försvårande faktorer som restriktioner i samarbete och rapportering omorganiserades en 

operationssektion på FHQ för att öka förtroendet och därmed rapporteringen från förbanden. 

Förtroendet kan snabbt raseras och ett resultat av ett förlorat förtroende blev restriktioner i 

rapportering och ett byråkratiskt motstånd till samarbete.  

 

De franska förbanden hade generellt ett större förtroende till de afrikanska aktörerna. 

Förtroendet grundade sig ur tidigare samarbeten och en lång erfarenheta av att ha arbetat 

tillsammans.   

 

 

Civil-militärt samarbete 

Även inom den civila delen av FN var nyckelbefattningarna bemannade av västerlänningar. 

De saknade ofta förtroende för de ”icke europeiska” förbanden och underrättelseofficerarna. 

Även här stod förtroendet i relation till kompetens. Det fanns en rädsla eller ett bristande 

förtroende hos de civila befattningshavarna att de militära delarna skulle använda deras 

information på ett sätt som de inte tyckte var förenligt med deras kultur.  

 

ASIFU-ISR TF 

ASIFU konceptet byggde på förtroende och tidigare beprövad erfarenhet i andra 

sammanhang. Förtroendet grundade sig på tidigare samarbeten eller en förförståelse om 

förtroende utifrån andra partners tidigare samarbeten. Inom ASIFU var kompetens en 

grundförutsättning för att skapa förtroende. De externa uppfattningarna om professionalism 

hos ASIFU skapade förtroende och fördjupade samarbeten med externa aktörer.  Ett stort 

internt förtroende inom konceptet påverkade ASIFUs förtroende negativt för externa aktörer 

med lägre kompetens. Slutenheten inom ASIFU försvårade förtroendeskapandet externt.  
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En arrogant överlägsen och nedlåtande attityd försämrade eller raserade förtroende.  

Erfarenheter och förtroende från tidigare samarbeten skapade ett djupare samarbete. 

 

Samarbetets design 

 

FHQ U2 

FHQ saknade en struktur och design inledningsvis vilket inte underlättade samarbetet. 

Makten fördelades inte utifrån vilka som förväntades leverera mest underrättelser. De 

afrikanska ländernas tilldelning av chefsbefattningar saknade de europeiska aktörernas 

förtroende och det gynnade inte samarbetet. Den formella makten skiljde sig från den 

informella, där den senare var den som styrde i realiteten. Makten fördelades informellt efter 

kompetens. Ett maktvakuum som uppstod mellan FHQ och ASIFU resulterade i en maktkamp 

om lednings och lydnadsförhållanden. Maktkampen gynnade ASIFU på grund av en 

fördelaktigare maktfördelning inom MINUSMA. Generellt hade tre stater särskilt positionerat 

sig för att möjliggöra ett bra samarbete och kontroll över sina resurser. Frankrike hade störst 

inflytandet genom sin kontroll av de afrikanska FN staterna, maliska armén och att de bedrev 

en stor nationell operation i norra området. Nederländerna hade positionerat sig mycket väl 

med anledning av de ledande befattningarna i MINUSMA och ledningen på ASIFU. De 

bidrog även med sitt nationella ledningssystem.  Sverige hade en bra grund med 

ställföreträdare och stabspersonal i utplacerade i MINUSMA. Den hierarkiska 

maktfördelningen var en förutsättning för att behålla kontrollen över sina resurser. Utan dessa 

positioner och kontrollfunktioner hade sannolikt samarbetet varit betydligt svårare och 

förbandsbidrag och rapportering hade sett helt annorlunda ut. Maktfördelningen var en 

förutsättning för en fungerande underrättelsetjänst i MINUSMA. Maktfördelningen 

möjliggjorde även drivandet av nationella agendor. Enskilda nationella befattningshavare 

kunde driva igenom eller avbryta verksamhet efter egen agenda och eget tycke. 

 

Civil-militärt samarbete 

Den inledningsvis oklara ledningsstrukturen mellan de autonoma JMAC och ASIFU men 

även till FHQ skapade osäkerheter. Autonomiteten möjliggjorde för både JAMC och ASIFU 

att skapa egna uppgifter. Efter en tid ordnades ett samarbetsorgan där JMAC fungerade som 

överstatlig styrenhet som kunde koordinera inhämtning och delgivning. Den civila ledningen 

hade dock inte riktigt förtroende i den militära organisationen på grund av att de uppfattades 

som något för försiktiga och inte tillräckligt kompetenta. 

 

ASIFU-ISR TF 

Hela tanken med ASIFUs organisation byggde på en hierarkiskt högt placerad ledningsnivå 

och autonomitet. Utan dessa två hade samarbetet varit betydligt sämre. Autonomiteten 

säkerställde ett internt djupt underrättelseflöde men minimerade flödet till FHQ. Hierarkisk 

position och autonomitet bidrog till kontroll över resurser och möjlighet att minimera 

uppgifter som inte var anpassad till förbandstypen. Autonomiteten och restriktionen i 

delgivningen bidrog till att skydda nationella resurser som annars inte ställts till FNs 

förfogande. Autonomitet, hierarkisk maktfördelning, restriktioner i delgivning, samarbete och 

nationella caveats gjorde det lättare att ändra arbetsmetoder på U2 istället för att ändra 

produkttyper och rapporteringssätt på ASIFU. De nationella agendorna att pröva och utveckla 

koncept styrde inledningsvis uppgiftställningen till förbandet snarare än MINUSMAs initiala 

underrättelsebehov.  
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Trots en skillnad i underrättelseflöde mellan de olika deltagande aktörerna var asymmetri och 

freeriding svårbedömda inom ASIFU, på grund av att Sverige och Nederländerna valt något 

olika förbands- och delgivningskoncept. Möjligen kan en asymmetri i informationsflöde 

indikeras mellan SWE ISR TF och NLD ISR TF beroende på deras olika storlek. 

Nederländernas mindre produktflöde kompenserades möjligen med fler single source 

rapporter. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 
 

Förekomsten av byråkratiska motstånd grundade på främst kompetensskillnad i olika 

organisatoriska kulturer är den enskilt största försvårande faktorn. För att bygga förtroende 

var kompetens den enskilt viktigaste komponenten, gemensam kultur den andra. Kultur och 

kompetens var de två stora byråkratiska motstånd som utgjorde stora hinder för ett bra 

underrättelsesamarbete i MINUSMA. Det stora förtroendet för sin egen organisation och dess 

kultur inom ASIFU och det bristande förtroendet för de afrikanska aktörerna förstärkte 

känslan av exklusivitet och ökade motståndet till om-allokering av resurser. Motståndet 

förstärktes i sin tur av den hierarkiska placeringen av ASIFU som bevakades av de nationella 

stabsofficerarna i MINUSMA, genom formell eller informell maktutövning. Caveats, 

restriktioner och veton användes för att bevara ASIFUs design, autonomitet och hierarkiska 

position. Att dessa inte ökat eller minskat under undersökningens tidsperiod, med undantag 

för de initialt oklara lednings- och lydnadsförhållandena, visar på att samarbetets design varit 

väl genomtänkt. 

 

Motstånden begränsade samarbetet främst mellan de europeiska och afrikanska aktörerna. Det 

fanns även begränsningar i samarbetet mellan militärer och civila som förmodligen 

resulterade i ineffektivitet och dubbelarbete mellan organisationerna. Minst svårigheter i 

samarbete fanns inom ASIFU konceptet. Vissa motstånd mellan ISR TF och ASIFU fanns, 

men dessa påverkade inte effekten av underrättelsesamarbetet i någon större omfattning. Trots 

dessa motstånd utvecklades samarbetet i MINUSMA över tid och en bättre anpassning och 

förståelse mellan kulturerna skapades med tiden. Med ett ökat samarbete kom även ett något 

ökat förtroende även om det tog lång tid och endast blev begränsat. 

 

De förenklande faktorerna visade sig främst inom ASIFU konceptet där förtroende och 

samarbetets design verkligen skapade goda möjligheter till att snabbt komma igång och 

samarbeta för att producera underrättelser. Designen och förtroendet mellan ASIFU och 

MINUSMA FHQ var inte lika positiv. Det påverkade resultatet negativt.  

 

Undersökningen visar att den största försvårande faktorn i MINUSMA var det byråkratiska 

motståndet i form av kompetens eller kulturella skillnader och den största förenklande faktorn 

var sannolikt förtroende eller möjligen samarbetets design. Svårigheten med avvägningen är 

att samarbetets design är uppgjord innan. Den är positiv i ASIFU fallet men inte lika positiv i 

MINUSMA som helhet. Förtroendet är lätt att indikera och kan appliceras som en tydlig 

indikator i hela MINUSMAs underrättelseorganisation.  

 

Uppsatsen visar att de försvårande och förenklande faktorerna har ett inbördes beroende av 

varandra. För att få ett effektivt samarbete måste en fördelaktig design finnas som möjliggör 

kontroll över exklusiva resurser. Om samarbetets design är god minimeras de institutionella 

trögheterna caveats och veton.  För att få vara delaktig i designen behöver deltagarna åtnjuta 

förtroende. Förtroendet skapas utifrån tidigare samarbeten genom erkänd eller uppfattad 
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kompetens. Förtroendet bottnar i kulturella likheter i organisation, kompetens och metoder. 

Om förtroende saknas kommer institutionella trögheter i form av veton, caveats eller 

begränsningar i delgivning inte möjliggöra ett bra underrättelsesamarbete.   

När förtroende saknas kan byråkratiska motstånd och den institutionella trögheten användas 

för att försvara och motivera samarbetets design. 

 

5.4 Diskussion 

Undersökningens resultat 

 
Underrättelser inom FN är ett aktuellt och förhållandevis nytt fenomen. Precis som tidigare 

forskning angett så visade undersökningen på problem att hantera underrättelser inom FN. 

Trots en uttalad ambition och struktur var det svårt för FN att hantera underrättelser. Det som 

tidigare forskning inte tagit så stor hänsyn till är just hur samarbetet fungerar när det väl är 

beslutat och påbörjat. Här visar undersökningen, precis som Fägerstens modell anger att det 

finns försvårande och förenklande faktorer som påverkar resultatet av samarbetet. Fägerstens 

undersökning prövas empiriskt i en EU kontext och påvisar faktorernas påverkan på 

samarbetet i olika stor omfattning. Föreliggande undersökning visar att dessa faktorer inom 

FN insatsen i Mali var generellt större än i EU kontexten. Faktorer som byråkratiskt motstånd 

var större än förväntat och även betydelsen av förtroende var oväntat stor. Möjligen kan 

faktorn samarbetets design underökas ytterligare och då till exempel ASIFU och U2 var 

designade utifrån två helt olika förutsättningar. ASIFU byggde på förtroende, kompetens, 

exklusivitet och autonomitet och U2 saknade dessa.  

 

De försvårande faktorerna störde samarbetet trots att förutsättningar för samarbete formellt 

existerade inom MINUSMA. De förenklande faktorerna bidrog inte i någon större 

utsträckning till att förändra drivkrafterna och att fördjupa samarbetet generellt inom 

MINUSMA. Därmed påvisar undersökningen på vilket sätt och i vilken utsträckning 

försvårande faktorer och förenklande faktorer påverkade underrättelsesamarbetet i 

MINUSMA. Undersökningen visar inte om eller hur samarbetet kan utvecklas.  

 

Undersökningens teori och metod 

 
Teorin var till god hjälp att lyfta fram orsakerna till problemen. De framtagna indikatorerna 

hjälpte till med svaret på hur och i vilken utsträckning faktorerna påverkar 

underrättelsesamarbetet i MINUSMA. Teorin skapade ett verktyg för analys av samarbetet 

utifrån faktorer som försvårar och faktorer som förenklar underrättelsesamarbete. Faktorerna 

möjliggjorde en djupare analys om varför samarbete är enkelt eller svårt och hur det 

uppträdde i MINUSMA. De har även lärt oss hur samarbete bör konstrueras för att vara 

framgångsrikt. Antalet faktorer upplevdes hanterbart och nedbrytningen i indikatorer för 

faktorerna underlättade den empiriska analysen.  

 

FN insatsen i Mali var förhållandevis ny och det fanns inte mycket öppet material om 

samarbete.  Intervjuer var därför ett bra sätt att få fram ett empiriskt material. Intervjuer är 

även ett bra sätt undersöka frågor som hur och varför. Respondenternas utsagor uttalar sig om 

de självupplevda förhållandena och var därmed uppfriskande fria från officiella eller politiska 

hänsynstaganden, vilket var bra ur reliabilitets aspekt. Intervjuerna bidrog till att förstå den 
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inre dynamiken i samarbetet och hur de olika faktorerna agerat och interagerat med varandra. 

Valet av respondenter hade en bred fördelning i tid och enheter, möjligen borde de ha 

kompletterats med någon respondent på central nivå i högkvarteret för att få ett övergripande 

perspektiv. Trots avsaknaden av högkvarters perspektiv och på grund av att respondenterna i 

stort är samstämmiga, representeras det faktiska samarbetet på plats i MINUSMA. Antalet 

respondenter och deras spridning i tid, befattningar och organisation säkerställer den interna 

validiteten i undersökningen. 

 

Trots att det av på grund av utrikessekretess varit nödvändigt att utelämna namnet på 

utpekade stater, aktörer eller respondenter bedöms beskrivningarna av dem möjliggöra en 

liknande undersökning med samma eller likvärdigt resultat.    

 

Den empiriska analysen utgick från vad som presenterades av respondenternas upplevelser. 

Respondenternas utsagor var naturligtvis inte helt fria från tendens. Beskrivningen av 

respondenternas utsagor var deras faktiska uttryck om deras verkliga upplevelser, vissa 

utsagor presenteras som citat för att undvika tendenskritik.  

 

Slutsatserna har präglats av ett kritiskt synsätt till intervjusituationen och intervjuarens 

möjlighet att påverka respondenten. Analysen av faktorerna och det empiriska materialet har 

präglats av objektivitet för att undvika att ofullständig eller tvetydig empiri tolkas utifrån 

författarens egen förförståelse. Med dessa resonemang konstateras undersökningens slutsatser 

giltiga och resultatet av undersökningen bedöms överförbar på andra sammanhang.  Därmed 

uppnår slutsatserna intern och extern validitet. 
 

5.5 Lärdomar för framtida samarbete och förslag till fortsatt forskning 
 

Det krävs mycket kraft att inleda nytt eller förändra redan fungerande underrättelsestrukturer. 

Om effekt ska uppnås snabbt bör samarbete genomföras med tidigare etablerade och 

fungerande stater och organisationer som redan har förtroende för varandra. Organisationen 

bör byggas utifrån ett organisationsperspektiv med kända och fastställda processer snarare än 

på individuella prestationer. Annars riskeras mycket kraft och effekt åtgå till att hitta roller, 

skapa en fungerande struktur och ett fungerande samarbete. 

 

Undersökningens resultat visar att den kulturella kontexten, oklara ledningsförhållanden, 

oklar organisation, olika oklara nationella agendor och tveksamheter kring effektivitet i 

hanteringen av underrättelser skapar effektivitetsproblem. Undersökningen visar att 

Fägerstens försvårande och förenklande faktorer är giltiga även i en FN kontext på operativ 

och taktisk nivå. Dessa faktorer kan med fördel användas när nya samarbeten planeras eller 

när analys av pågående samarbeten ska göras. Dessa faktorer kan ha förklaringskraft i varför 

ett samarbete är mer eller mindre effektivt och även användas som verktyg för att förbättra ett 

pågående samarbete.  

  

Den kanske viktigaste långsiktiga strategiska effekten av insatsen är att FN tvingats till att 

hantera underrättelser precis som FHQ tvingades in i en planeringsprocess.  Det finns en 

progression i utvecklingen och samarbetet som i denna undersökning inte kan förklaras med 

dessa faktorer. Den progressionen kan vara föremål för en annan undersökning. 

  

En intressant fortsättning på denna uppsats skulle vara en liknande jämförande undersökning 

utifrån unilaterala, bilaterala och multilaterala samarbeten. Fortsatt forskning skulle kunna 
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pröva en hypotes om att det är lättare att samarbeta i en Nato kontext än inom en FN kontext 

där Nato aktörer generellt har fler förenklande faktorer och färre försvårande faktorer än 

motsvarande aktörer inom FN för att se vilken effekt kultur verkligen har på samarbete och 

hur lika vi behöver vara för att skapa förtroende och effektivt kunna samarbeta. 
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