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ABSTRACT: 

Counterinsurgency is still believed to be of relevance in modern time and affect military organiza-

tions. Kilcullen and Galula, two theorists who have been of high relevance for the development of 

strategies for population-centric counterinsurgency used in the modern era. In 2010, Operation 

Moshtarak was conducted with Field Manual 3-24, which is based on these theorists. Despite this, 

there is a discrepancy if the operation was conducted with a population-centric counterinsurgency 

and if Kilcullen and Galula theories can be applied in a modern era. The purpose of this study is to 

examine why operation Moshtarak, which was supposed to implement the aspects of population 

centric counterinsurgency resulted in failure. The study uses a qualitative case study and even 

though the theories didn’t reach the expected elucidatory level, the results of the study indicate that 

the initial steps of the operation demonstrate that population-centric counterinsurgency were used, 

but after the initial successes in the expulsion of insurgents, problems arised for the coalition. The 

study also indicates that more research is necessary to understand the outcome of the case and the 

relevance of these theories.   
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1.Inledning 
Syftet är att undersöka varför operation Mostarak som var tänkt att genomföras med en be-

folkningscentrerad upprorsbekämpning misslyckades. 

 

1.1 Problemformulering 
Irreguljär krigföring utgör en stor del av den moderna krigföringen och bedöms göra det i 

framtiden. Irreguljär krigföring och upprorsbekämpning bedöms även påverka staters utform-

ning av militära organisationer i framtiden.1  

Under 2000-talet har det skett en förändring inom upprorsbekämpning där användandet av 

våld minskat och ersatts av det klassiska påståendet att vinna Heart’s and minds2 vilket har 

influerat utformningen av upprorsbekämpning.3 Vanligt förekommande vid modern upprors-

bekämpning är att tyngdpunkten ligger vid att vinna stödet hos befolkningen och risker som 

medföljer av att använda våld. Trots detta finns det exempel på upprorsbekämpning med hög 

grad av tvång och våld som är lyckade, bland annat i Malaysia och Nordirland.4 

Afghanistan kom åter i fokus 2009 efter att Barack Obama blivit president. Under denna pe-

riod skedde en översyn av afghanistanpolitiken vilket resulterade i att kriget i Afghanistan 

gick in i en ny fas. Fokus i den nya uppgiftsställningen som grundade den nya COIN strategin 

var att skydda befolkningen. Utöver det var målsättningen även att slå ut upprorsmakarna, 

bryta deras framgång och bygga upp säkerhetsstyrkorna.5 

Under denna period där strategin skulle implementeras genomfördes en omfattande offensiv 

som sträckte sig över 18 månader. Syftet med offensiven var att skydda befolkningen och 

hjälpa den afghanska regeringen att återfå förtroende i nationen.6 Denna offensiv kom att be-

nämnas Operation Moshtarak, vilken var tänkt att visa vägen för framtida upprorsbekämp-

ning. Operationen involverade 15 000 man under en USA-ledd NATO-styrka och resulterade 

i ett misslyckande. Efter inledande strider återvände upprorsmakare och NATO-styrkan lycka-

des inte upprätthålla säkerheten i området.7 

                                                           
1 Johnson, 2014., s.73-75 
2 Egnell beskriver den traditionella tolkningen av hearts and minds där befolkningens förtroende övervinns för 

att öka den egna legitimiteten av värdnationens auktoritet och minska stödet till upprorsmakarna. 
3 Egnell, 2010., s.282-283   
4 Dixon, 2009., s.366 & 376-377 
5 Olsson. 2011., s.18 
6 Indurthy, 2011., s.16-17 
7 Indurthy, 2011., s.17-18 
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Hur kom det sig att en operation som hade för avsikt att vara befolkningscentrerad misslycka-

des trots omfattande satsningar kopplat till manskap och resurser? Kan misslyckandet grunda 

sig i att koalitionen inte lyckades att använda dessa teoretiska aspekter under operationen? 

1.2 Tidigare forskning 
I kapitlet beskrivs upprorsbekämpning övergripande. Därefter presenteras forskning kring be-

folkningscentrerad upprorsbekämpning kopplat till Kilcullen och Galulas teorier samt forsk-

ning om operation Moshtarak. Genom en delad forskningsöversikt möjliggörs en överblick i 

ämnet och en förståelse för huruvida dessa teorier kan vara användbara i det valda fallet. 

Upprorsbekämpning har varit en del av krigföringen för västerländska nationerna ända sedan 

1492.8 Under de senaste operationerna i Irak och Afghanistan har ett nytänkande kring upp-

rorsbekämpning ägt rum och nya doktriner har utformats.  

Ett vanligt förekommande utryck inom upprorsbekämpning är att vinna hearts and minds hos 

lokalbefolkningen och därigenom upprätta legitimitet hos nationen.9 Denna princip är inte 

framträdande i doktriner eller manualer för militära förband och grundar sig från en tid av kol-

oniala krig. Även ifall en förändring av omvärlden har ägt rum och hur tillämpbara dessa prin-

ciper är kan ifrågasättas, så förknippas det med upprorsbekämpningen under det tidiga 2000-

talet.10 

Befolkningscentrerad upprorsbekämpning har implementerats i amerikanska FM 3-24 som 

publicerades 2006. FM 3-24 användes även i Afghanistan 2010.11 Manualen framhåller hur de 

ska genomföra krigföring mot insurgenter.12 Det innebär bland annat, att med stöd och kon-

troll av lokalbefolkningen kontrolleras även utgången av upprorsbekämpningen. Grunden i 

strategin är att utan stöd av lokalbefolkningen begränsas upprorsmakarnas verksamhet.13  

 

 

 

                                                           
8 Porch, 2011., s.241-242 
9 Egnell, 2010., s.282 
10 Egnell, 2010., s.283 
11 Fair, 2010., s.115 
12 Gentile, 2011., s.1-2 
13 Jardine, 2012., s.264 
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1.2.1 Teoretisk forskningsöversikt 

Grenoble & Professor Rose har genomfört en fallstudie med stöd av Galulas teori om upprors-

bekämpning. Fallstudiens resultat indikerar att teorin är fortsatt användbar för att förstå utfall 

av upprorsbekämpning. I artikeln framhåller de även att Galulas teori kan uppfattas som del-

vis föråldrad och att forskare försökt bedöma hur det nutida nyttjandet av vad som benämns 

som en klassisk teori kan användas i en modern kontext.14 

Utöver detta behandlas Galulas och Kilcullens teorier i artikeln där likheter mellan teorierna 

identifieras.15 Det som även framgår är att Galulas teori inte kan behandla vissa händelser i 

fallet och att Kilcullen har tagit hänsyn till dessa i sin teori.16 

Kilcullen menar att den klassiska upprorsbekämpningen som grundar sig från perioden 1944–

1980 skiljer sig från den som utspelar sig i modern tid. Kilcullen nämner bland annat Galula 

som en av de teoretikerna som bidragit till den klassiska upprorsbekämpningen. Kilcullen me-

nar att dessa klassiska teoretiska synsätt fortfarande kan spåras i mer moderna teorier. Han be-

skriver dock att erfarenheter från fältet tyder på att dessa grundparametrar brister i sin rele-

vans för modern upprorsbekämpning. Kilcullen nämner även att upprorsbekämpning inte kan 

definieras som konstant utan föränderlig efter insurgenternas natur. Således för att förstå den 

moderna upprorsbekämpningen måste upprorsbekämparna först förstå de moderna upp-

rorsmakarna.17 

Rid är forskare inom politik, informationsteknik och strategi. Rid menar att Galulas arbete har 

influerat utvecklingen av den nuvarande amerikanska doktrinen för upprorsbekämpning FM 

3–24.18 Moore framhåller i en sammanfattning av Galulas teoretiska verk att dessa inte enbart 

kan användas på alla operationer vilket till del hände i Irak och Afghanistan. Det med hänsyn 

till den inverkan Galula hade på framtagandet av FM 3-24. Sammanfattningsvis framhävs det 

att Galulas teorier skall tas i beaktning under arbete med upprorsbekämpning men att det kan 

inte vara den enda källan.19 

 

 

                                                           
14 Grenoble & Rose, 2011., s.280-281 
15 Grenoble & Rose, 2011., s.284 
16 Grenoble & Rose, 2011., s.304 
17 Kilcullen, 2006., s.111-112 
18 Rid, 2010., s.730 
19 Moore, 2012., s.150-152 
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Gventer var tidigare politisk rådgivare i Irak 2006 och även assisterande ställföreträdande för-

svarssekreterare i USA. Gventer beskriver Kilcullen som en av de mest hyllade teoretikerna 

inom upprorsbekämpning.20 Vidare uttrycks det även att kritiker argumenterar för att moderna 

företrädare inom upprorsbekämpning nyttjar centrala grepp från det historiska ursprunget för 

att använda som grund i sina egna doktriner. Gventer skriver även att Kilcullens egna 

”Twenty-Eight Articles” mestadels består av alldagliga teoretiska uttryck. Dessa uttryck besk-

rivs som att de kan användas på alla typer av krigföring. Men genom att använda sig av dessa 

framhålls det fortfarande som något unikt och intellektuellt.21  

Enligt ovan har Galulas teorier påverkat framtagandet av FM 3-24. Utöver Galula har bland 

annat den moderna teoretikern Kilcullen influerat framtagandet av denna manual.22 Det finns 

dock kritik mot försöken att använda sig av manualen i Afghanistan och att nya tillvägagångs-

sätt efterfrågas för att möjliggöra framgång under operationer.23 

1.2.2 Forskning kring Moshtarak 
Egnell är professor och chef över institutet för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvars-

högskolan. Han menar att operation Moshtarak resulterade i ett lyckat försök att implementera 

delar av den nya strategin bestående av en befolkningscentrerad upprorsbekämpning.24 

Sammanfattningsvis skriver Egnell att det som är tydligt efter operationen är att brittiska mili-

tären inte har kapacitet nog för att genomföra denna typ av omfattande upprorsbekämpning. 

Trots god kunskap och vilja så finns det fortfarande en inneboende problematik vilket är att 

strategin saknar en tydlig teoretisk koppling till hur framgång och seger uppnås i upprorsbe-

kämpning. Det framkommer även att utan stöd av USA finns det ingen möjlighet att genom-

föra dessa storskaliga operationer.25   

Griffin är doktor i internationella relationer och skriver i sin artikel att inledningsvis var 

många framgångar under operation Moshtarak grundade i konventionell krigföring samt ut-

nötning av insurgenterna. Brittiska och amerikanska trupper använde sig av ett aggressivt till-

vägagångssätt vilket liknar konventionell krigföring. Detta trots tidigare planering vilken syf-

tade till att i första hand att skydda befolkningen.  

 

                                                           
20 Gventer, 2014., s.637 
21 Gventer, 2014., s.639 & 646-647 
22 FM 3-24.2, 2009., s.C-1 - C-9 
23 Braun, 2012., s.77 
24 Egnell, 2011, s.310 
25 Egnell, 2011., s.313 
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Det framhålls även en problematik kopplat till den aggressiva inställningen vilket bedömdes 

försämra säkerhetsläget istället för att förbättra det.26 Griffin skriver sammanfattningsvis att 

varken brittiska eller amerikanska styrkor lyckades genomföra befolkningscentrerad upprors-

bekämpning i Afghanistan.27 

1.2.3 Sammanfattning av tidigare forskning samt forskningslucka 
I den tidigare forskningsöversikten uppstår diskrepans. Främst huruvida teorierna är använd-

bara i en modern kontext. Forskningsöversikten visar även likheter mellan teorierna och att 

Kilcullen tar hänsyn till delar av upprorsbekämpning i sin teori som inte tas i beaktning av 

Galula.  

Kilcullen skriver att klassiska teorier kring upprorsbekämpning minskar i relevans med mo-

derna upprorsmakare och lyfter bland annat Galulas teori som exempel. Det framgår att 

Galula och Kilcullens har inverkat på framtagandet av FM 3-24 vilket även är den manual 

som den amerikanska marinkåren och armén använder sig av under upprorsbekämpning. 

Med detta som grund uppstår ett behov av att undersöka hur användbara teorierna är i en mo-

dern kontext. Det föreligger även behov att förstå eventuella likheter mellan teorierna och 

möjliga kompletterande delar mellan teorierna. Eftersom att teorierna har bidragit vid framta-

gandet av manualen för upprorsbekämpning möjliggör detta att teorierna tillsammans kan an-

vändas för att skapa förståelse för befolkningscentrerad upprorsbekämpning. 

Den valda operationen möjliggör en empirisk grund att undersöka med hjälp av teorierna. 

Detta eftersom att den upprorsbekämpningen som genomfördes i Afghanistan grundade sig i 

FM 3-24 som till del är skriven med stöd av Kilcullen och Galulas teorier. Ytterligare faktorer 

som gör fallet lämpligt är den delade uppfattningen huruvida befolkningscentrerad upprorsbe-

kämpning användes i operationen. Ifall dessa teorier användes under operationen som miss-

lyckades kan deras användbarhet i modern kontext ifrågasättas. 

 

 

 

 

                                                           
26 Griffin, 2013., s.423-424   
27 Griffin, 2013., s.426  
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1.3 Syfte  
Efter tidigare problemformulering och identifierad forskningslucka presenteras här syftet med 

uppsatsen. Syftet är att undersöka varför operation Moshtarak som var tänkt att genomföras 

med en befolkningscentrerad upprorsbekämpning misslyckades. Det kommer genomföras ge-

nom att använda Galulas och Kilcullens teorier för befolkningscentrerad upprorsbekämpning 

och undersöka ifall dessa principer användes och resulterade i att fallet misslyckades. Därige-

nom kan undersökningen även bidra till forskningsläget och identifiera huruvida dessa teorier 

är användbara i en modern kontext. Det kan sedan bidra till en ökad kunskap inom den egna 

professionen, huruvida denna typ av upprorsbekämpning kan leda till framgång eller ifall det 

resulterar i att operationer misslyckas. 

1.4 Forskningsfråga 
Hur kan sammanförda delar ur Kilcullen och Galula förklara utfallet av operation Moshtarak? 

1.5 Avgränsning 
Undersökningen kommer använda de sammanförda delarna ur Kilcullen och Galulas teorier. 

Övriga delar som inte är sammanförda kommer inte att presenteras eller undersökas i ana-

lysen. Vidare avgränsas den empiriska delen till att endast behandla operation Moshtarak 

kopplat till tid och rum av händelser som påverkat operationen.  

1.5 Disposition 
I andra kapitlet presenteras val av teori och det valda teoretiska upplägget för uppsatsen samt 

det sammanförda teoretiska ramverket. 

I tredje kapitlet presenteras vald forskningsdesign med motivering till undersökningen och ge-

nomförd operationalisering samt kritik.  

I fjärde kapitlet presenteras analysen och resultatet med kritik till genomförd analys.  

I femte kapitlet avslutas uppsatsen dels med en återkoppling av undersökningens upplägg, 

sammanfattning och diskussion av resultat. Slutligen presenteras betydelse för professionen 

och förslag på vidare forskning. 
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2 Teori 
Inledningsvis presenteras motiv av de valda teorierna och hur dessa kommer att användas i 

studien. Därefter genomförs en övergripande presentation av teorierna för att slutligen presen-

tera den sammanföring av dessa som sedan med hjälp av metodkapitlets operationalisering 

kommer utgöra ett analysschema.  

2.1 Val av teori 
I denna undersökning används Galulas och Kilcullens teorier. Genom valet att använda två 

befolkningscentrerade teorier kommer en djupare analys därmed genomföras. Detta istället för 

att använda två teorier som fokuserar på olika områden, exempelvis genom att använda en 

motståndarcentrerad teori av Charles Calwell genomföra en bredare men grundare analys. 

Galulas och Kilcullens teorier har utgjort en del av den teoretiska grunden vid framtagandet 

av den amerikanska fältmanualen.28 Undersökningen kommer inte att identifiera kopplingen 

mellan teori och manual men bidrar till motivet av dess relevans i denna studie. Forskningsö-

versikten belyser gemensamma punkter i teorierna och att Kilcullen kan komplettera steg som 

Galula ej beaktar i sin teori. Möjligheten att sammanföra teorierna bidrar till motivet att de an-

vänds i undersökningen. 

2.2 Teoretiskt ramverk 
Som tidigare nämnt föreligger det likheter mellan teorierna men även olikheter där de kan 

komplettera varandra. Teorierna har även utgjort en del av den teoretiska grunden vid framta-

gandet av manualen för upprorsbekämpning som användes under operationen. Med detta som 

motiv kommer en sammanföring som presenteras nedan i detta kapitel utgöra grunden av det 

analysschema som presenteras i metodkapitlet. De sammanförda stegen i teorierna presenteras 

med delar som författaren bedömer som korrelerande och kompletterande. Sammanförda de-

lar utgör sedan gemensamma variabler och indikatorer. Validitet uppnås genom att variabler 

och indikatorer hämtas ur en djupare teoretisk grund samt ett teoretisk spann som sträcker sig 

från klassisk upprorsbekämpning till moderna teorier. Den avgränsning som presenterades un-

der punkt 1.6 syftar till att undvika en sänkning av analysschemats validitet. Detta eftersom 

indikatorer som inte kan motiveras som korrelerande eller kompletterande mellan teorierna 

försämrar hur applicerbart analysschemat blir och trovärdigheten för det framtagna analys-

schemat sänks. 

                                                           
28 FM 3-24.2, 2009., s.3-9-3-10 & C-1 – C-9 
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Nedan kommer inledningsvis teorierna att övergripande presenteras, för att i ett senare skede 

med sammanförda steg utgöra det teoretiska ramverket. Motivering till enskilda steg presente-

ras. 

2.3 Kilcullen 
Kilcullen är tidigare officer i australienska försvarsmakten och rådgivare till amerikanska ad-

ministrationen. Han har även en omfattande erfarenhet av upprorsbekämpning.29 

Kilcullen förmedlar ett budskap i sina erfarenheter angående upprorsbekämpning och menar 

att det inte finns någon silverkula som lösning på samtliga problem som kan uppstå, utan att 

händelser i konflikter kommer variera och måste därmed lösas på enskilda sätt.30 Återkom-

mande nyckelfaktorer för upprorsbekämpningen som presenteras i Kilcullens teorier är vikten 

av förståelse och förmågan att anpassa sig efter rådande omständigheter. 

Kilcullen nämner ”Bottom-up tactical innovation” där de erfarenheter som inhämtas har sitt 

ursprung från deltagare som varit ute på fälten. Deltagarna lever nära befolkningen och ge-

nomför sina uppdrag och kan med stöd av lokala tolkar uppmärksamma eventuella samhälls-

förändringar som sker. De erfarenheter som samlats från fältet sammanställer Kilcullen till 28 

delpunkter som möjliggör framgång i upprorsbekämpning. Dessa punkter känns även igen vid 

namnet Twenty-eight Articles. 31 

De punkter ur Kilcullens 28 artiklar vilka används i uppsatsen kommer nedan övergripligt 

presenteras. Dessa delar förklaras mer ingående i det teoretiska ramverket. 

1. Ha förståelse för ditt område. 

2. Undersök problemet. 

3. Möjliggör för underrättelseinhämtning. 

7. Utbilda chefer och lita på dessa. 

8. Kompetens är mer värt än rank. 

9. Ha en plan. 

10. Var närvarande. 

11. Undvik reflexmässiga beteenden av förstaintryck.  

13. Upprätta trovärdiga nätverk. 

15. Försök att nå tidiga vinster. 

16. Genomför patrullering. 

17. Var beredd på motgångar. 

19. Upprätta förtroende med kvinnor men undvik onödig kontakt med barm. 

22. Lokala styrkor bör utbildas för egna uppgifter, inte återspegla reguljära förband. 

23. Genomför militära och civila partnerskap. 

26. Arbeta för din egna lösning, anfall motståndaren när han begränsar dina planer.32 

                                                           
29 Kilcullen. 2010., s.17 
30 Kilcullen. 2010., s.1 
31 Kilcullen. 2010., s.19 & 23-27 
32 Kilcullen. 2010., s.30-49 



216 Söreke 2018-06-24 

Sida 12 av 45 
 

Dessa punkter har översatts av författaren från Kilcullens teori. 

Erfarenheterna är inhämtade från krigföringen i Irak och Afghanistan. Det gör dem lämpliga 

att använda i denna undersökning eftersom operationen genomfördes i Afghanistan.33 

Kritik mot att välja Kilcullen som del av den teoretiska utgångspunkten presenterades i forsk-

ningsöversikten. Teorin kan uppfattas som väldigt generell i sina delar och därmed applicer-

bar på en mängd olika händelser. För att göra teorierna mer gripbara genomförs en konkretise-

ring av teorin i sammanföringen med Galulas teori, där framgår förhållningssättet till de olika 

stegen. 

2.4 Galula 
För att öka förståelsen för läsaren kommer centrala begrepp i undersökningen att presenteras 

nedan. Dessa översätts från Galulas teori och kommer utgöra den definitionen för begreppen 

som används i undersökningen. 

Insurgency – Utgörs av upprorsmakare som försöker ta över kontrollen eller att bryta sig ur 

den egna staten. Endast dessa upprorsmakare kan initiera denna kamp och använder olika me-

del för att uppnå politiska förändringar med hjälp av den egna gruppen.34 

Counterinsurgency – Är den motpart som uppstår när upprorsmakare försöker påverka det po-

litiska styret. Målet för dessa upprorsbekämpare är att ta tillbaka alternativt att bibehålla mak-

ten.35 

Förutsättning för uppsatsen blir således att insurgency översätts till upprorsmakare, vilka har 

som mål att överta eller förändra det politiska förhållningssättet. Den egna staten alternativt 

stöd till staten som har som mål att ta tillbaka eller upprätthålla den statliga makten benämns 

upprorbekämpare som utför upprorsbekämpning. 

Galula grundar sin teori från erfarenheter han inhämtat från krig som det i Indokina och Alge-

riet.36 Som tidigare nämnt i forskningsöversikten var han en av de teoretiker som genom sitt 

tidigare arbete till del var stöd vid framtagande av amerikanska doktrinen för upprorsbekämp-

ning Field Manual 3-24.37 

 

                                                           
33 Kilcullen. 2010., s.ix 
34 Galula. 2006., s.1 
35 Galula. 2006., s.1 
36 Porch, 2013., s.174-175   
37 Rid, 2010., s.730 
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Galula har utvecklat fyra grundläggande lagar för sin teori: 

• Stödet från befolkningen är lika viktigt för insurgenterna som för upprorsbekämparna. 

• Stödet kan hämtas från den aktiva minoriteten. 

• Befolkningens stöd är villkorligt. 

• Intensiva ansträngningar och stora resurser är nödvändigt.38 

 

Galula har utformat en teori som innefattar åtta steg för att möjliggöra att dessa grundlagar 

uppnås. Beroende på specifikt fall behöver inte alla steg användas och genomföras. Det som 

beskrivs som viktigt för framgång är att steget innan slutförs innan nästa steg påbörjas. Galula 

skriver även att ordningen på de åtta stegen inte kan ändras. Modellen beskrivs som använd-

bar även i problematiska fall där exempelvis insurgenter har kontroll över befolkningen.39 

Kritik till att välja Galula för att undersöka utfallet av operationen beskrivs i forskningsöver-

sikten. Där beskrivs att klassiska teorier kan sakna relevans i en modern kontext. Denna möj-

liga brist uppmärksammades även i punkten syfte där undersökningen genom att använda 

denna teori kan bidra till forskningsläget. De tidigare nämnda grundlagarna omvandlar Galula 

till åtta stycken steg. Stegen som utgör delar av det teoretiska ramverket presenteras nedan 

övergripande, djupare förklaring är presenterade i det teoretiska ramverket: 

 

1. Förgör eller fördriv insurgenterna. 

2. Utplacering av statiska militära enheter. 

3. Kontroll och relation till befolkningen. 

4. Förstör insurgenternas politiska organisation. 

5. Lokala val. 

8. Övervinna eller bekämpa de sista insurgenterna.40 

Dessa punkter har översatts av författaren från Galulas teori. 

 

 

 

 

                                                           
38 Galula. 2006., s.52-55 
39 Galula. 2006., s.56 
40 Galula. 2006., s.55-56 & 75-94 
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2.5 Studiens teorianvändning  
I följande avsnitt presenteras sammanförda delar från teorierna och motiv till sammanförda 

delar. Efter den genomförda forskningsöversikten kommer valda steg ur teorierna att vara de 

som bedöms av författaren som kompletterande eller korrelerande mellan teorierna. Detta in-

nebär att Kilcullens teori bryts ned till de steg vilka presenterades i punkt 2.3 och Galulas te-

ori bryts ned till stegen som presenterades i punkt 2.4. Dessa sammanförs sedan med varandra 

utifrån en sammanförd grundläggande betydelse och definition. 

Nedan, sker en sammanföring av teorierna för att utgöra uppsatsens teoretiska ramverk. I det 

teoretiska ramverket används hela steg av Galulas teori för att sedan kompletteras med Kilcul-

lens 28 artiklar. Variablerna är framtagna från de sammanförda teoretiska stegen. 

2.5.1 Förberedelser och fördrivning av insurgenter  
Inledningsvis inriktar Galula sin teori kring att förgöra upprorsmakarna alternativt att förgöra 

stora delar av dem. Galula menar att lyckas inte upprorsbekämparna att nå framgång i detta 

steg har upprorsmakarna tendens att omgruppera sig själva. Samtliga upprorsmakare bedöms 

inte förgöras i detta steg, men till den utsträckningen att mer enheter kan föras in och bidra till 

säkerheten genom exempelvis bevakning.41 

Under det här steget är tiden en avgörande faktor för att möjliggöra framgång. Befolkningen 

beskrivs inte vara mottaglig under det initiala steget och påtryckningar bedöms resultera i 

oönskade effekter. Eventuella skador på civila eller dess egendom bör kompenseras omedel-

bart.42 

I detta steg kan de mer generella delarna ur Kilcullens teori utgöra underliggande faktorer. 

Delar som att känna sitt område, kunskap om geografiska området, förståelse för vad proble-

met i området är, vilka upprorsmakarna är och deras taktik. De två initiala stegen ur Kilcul-

lens teori bedöms som förutsättningar för att inleda ett steg som syftar till att förgöra upp-

rorsmakarna.43 

Vidare beskriver Kilcullen nödvändigheten av träning för grupp och plutonchefer. Dessa be-

döms vara de som tar snabba beslut som möjliggör framgång i upprorsbekämpningen. Ytterli-

gare lyfts förmågan att bemanna positioner med personal som antas ha bra förutsättningar 

inom upprorsbekämpning på rätt plats.44 Kilcullen nämner även vikten av att ha en plan, vil-

ken kan behöva förändras utefter operationens utfall.  

                                                           
41 Galula. 2006., s.75-76 
42 Galula. 2006., s.76 
43 Kilcullen. 2010., s.30-31 
44 Kilcullen. 2010., s.33-34 
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Dessa delar ur Kilcullens teori kan kopplas till ett steg, som under detta skede eller redan in-

nan behöver vara genomförda för att möjliggöra att förgöra eller fördriva insurgenter. Detta 

styrks även av Kilcullen som menar att dessa steg genomförs innan upprorsbekämpare har in-

lett sin operation.45 

Kilcullens ovan nämnda teoretiska delar bedöms utgöra viktiga förutsättningar för att möjlig-

göra fördrivning av upprorsmakare. I och med detta kommer Kilcullen att komplettera 

Galulas teori och gemensamt utgör detta förberedelseskedet samt fördrivning av upprorsma-

kare. Indikatorer för detta steg presenteras under punkt 3.4.1. 

 

2.5.2 Ökad närvaro och säkerhet  
Andra steget innebär ett skifte i fokus från upprorsmakarna till befolkningen. I detta skede be-

döms inte motståndet att upphöra men ett närmande av att vinna över dessa inleds. Upprorsbe-

kämparna ska i detta steg placera ut enheter likt ett rutmönster där de bevakar prioriterade om-

råden för befolkningen och inte enbart områden av militär nytta. En större huvudstyrka ansva-

rar för säkerheten runt området medan de statiska styrkorna genomför egna operationer inom 

det egna rutnätet och därigenom skapar en mänsklig relation till befolkningen. Detta genom 

att koalitionen träffar delar ur befolkningen i större utsträckning, undviker större fortifikato-

riska försvarsnästen och lever likt befolkningen. Allt eftersom säkerheten i området ökar och 

arbetet med upprorsbekämpningen fortgår behöver de statiska styrkorna utöka sitt område för 

övervakning.46 

Kilcullen styrker även nödvändigheten av att vara nära bland befolkningen genom att exem-

pelvis bo nära dessa och genomföra operationer dygnet runt. Därigenom kan samarbetet för-

bättras mellan parterna.47 

De sammanförda delarna ur teorierna vilka kommer nyttjas i undersökningen är riktade till att 

öka den militära närvaron i området genom utplacering av enheter, interaktionen mellan 

koalitionen och befolkningen samt att området utökas utefter det förbättrade säkerhetsläget. 

 

  

 

                                                           
45 Kilcullen. 2010., s.34-35 
46 Galula. 2006., s.77-80 
47 Kilcullen. 2010., s.35-36 
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2.5.3 Kontroll och skydd av befolkningen  
Galula beskriver det tredje steget som det mest kritiska. Detta på grund av övergången från ett 

militärt fokus till ett politisk. Steget innebär att ta kontrollen över befolkningen från tidigare 

upprorsmakare, kontrollera denna genom registrering och begränsningar i möjlighet för rö-

relse i området under vissa tider. Detta kan även uppnås genom samarbete med befolkningen 

som exempelvis kan avlönas med inledningsvis enkla uppgifter. Uppgifterna kan sedan 

övergå till att utgöra en militär nytta.48 

Kilcullen lyfter även vikten av att nå tidiga segrar i upprorsbekämpningen, inte enbart genom 

strid utan även genom lösningar på långvariga problem. Genom att upprätta samarbete och 

lösa uppgifter med befolkningen kan upprorsbekämparna nå tidiga vinster i upprorsbekämp-

ningen.49 Dessa problem kan även lösas med civila parter som inledningsvis fokuserar på att 

lösa grundläggande behov hos befolkningen, detta uppnås genom bland annat lokal samver-

kan.50 

I detta skede ökar behovet av att skydda befolkningen, öka den militära närvaron och exem-

pelvis genomföra nattliga operationer för att minska rörelsefriheten för upprorsmakarna. Det 

eftersom samarbete med befolkningen försvåras av påtryckningar av upprorsmakare. Kilcul-

len lyfter även aspekten av att öka den militära närvaron men med detta menar Kilcullen inte 

att söka mer strid utan att motverka möjligheten för upprorsmakare att genomföra attacker 

utan hög risktagning.51 

Vidare är syftet i detta steg att vinna stödet av befolkningen och påbörja inhämtning av under-

rättelse.52 Kilcullen lyfter även vikten av inhämtandet av underrättelse i sin teori där det i hu-

vudsak sker under egna operationer.53 

Att vinna stödet av befolkningen kan även uppfattas som att inte agera felaktigt i situationer 

som kan bero på kulturella skillnader. Det är därför viktigt att uppfatta vad som händer innan 

beslut tas, annars är det lätt att hastiga beslut tas som kan leda till försämrad relation till be-

folkningen.54 

 

 

                                                           
48 Galula. 2006., s.81-82 
49 Kilcullen. 2010., s.38 
50 Kilcullen. 2010., s.43 
51 Kilcullen. 2010., s.39 
52 Galula. 2006., s.83-84 
53 Kilcullen. 2010., s.31 
54 Kilcullen. 2010., s.36 



216 Söreke 2018-06-24 

Sida 17 av 45 
 

Kilcullen väljer även att gå djupare i sin analys om att bygga förtroendet till befolkningen. 

Detta genom att lyfta aspekten att vinna förtroendet hos den kvinnliga delen av befolkningen 

och behovet av att undvika samverkan med barn. Detta är på grund av folksamlingar som kan 

uppstå vid eventuell kontakt med barn och risker de kan utsättas för under tiden.55 

De sammanförda delarna ur teorin som kommer användas i undersökningen är en förbättrad 

relation till befolkningen som resulterar i samarbete mellan koalition och befolkningen. Detta 

samarbete kan avlönas. Ökad militär närvaro i form av patruller som kan minska rörligheten 

för upprorsmakarna, åtgärder för att möjliggöra underrättelse och identifikation av upprorsma-

kare.  

2.5.4 Arresteringar av personal med koppling till insurgenterna  
Det fjärde steget syftar till att främst med en annan organisation som inte kan misstas för upp-

rorsbekämpare genomföra polisiära aktioner. Detta syftar till att arrestera personal som be-

döms ha inblandning i insurgentrörelsen vilka utgörs av de som stödjer upprorsmakarna eller 

kan kopplas till deras konflikter, inte de som aktivt deltar i striderna. Galula beskriver vikten 

av att befolkningen vet varför arresteringen genomförs. Det för att undvika negativa aspekter 

från befolkningen eftersom arresteringar kommer genomförs i en större utsträckning för att få 

önskvärda effekter.56 

Polisiära insatser lyfts inte i samma utsträckning av Kilullen, dock lyfts aspekter i form av att 

arrestering kan ske av fel personer och att detta inte ska leda till bristande moral under eventu-

ella motgångar.57 Vidare beskrivs samarbete och upprättandet av lokala styrkor som under 

skydd av koalitionen samt kontrollerade av den egna staten kan utgöra bland annat polisiära 

enheter.58 

De sammanförda delar som används i uppsatsen är samarbete med annan aktör som genomför 

arresteringsoperationer och upprätthållande av den goda relationen till befolkningen genom 

att informera dessa om eventuella arresteringar. 

 

 

 

 

                                                           
55 Kilcullen. 2010., s.40-41 
56 Galula. 2006., s.87-88 
57 Kilcullen. 2010., s.39 
58 Kilcullen. 2010., s.42 
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2.5.5 Politiska nätverk  
Det femte steget är beroende av utfallet från tidigare steg. Ifall dessa har varit lyckade bedöms 

befolkningens inställning till upprorsbekämparna underlätta och möjliggöra förutsättningarna 

för att genomföra detta steg.59 

I detta steg är uppgiften att få befolkningen delaktig i att välja regeringssida ur den egna be-

folkningen och därmed vara delaktiga i kampen mot upprorsmakare samt att utgöra eget styre 

med en förankring till befolkningen.60 

Kilcullen lyfter även denna aspekt i sin teori. Vikten av att bygga upp förlitliga nätverk som 

kan växa och bidra till upprorsbekämpningen. Närverken kan vara av olika karaktärer bland 

annat ledare ur samhället.61 

De sammanförda delarna ur teorierna är att möjliggöra för att befolkningen ska vara delaktig i 

beslutet kring valet av regering och lokala nätverk samt att ledare väljs ur egna befolkningen. 

 

2.5.6 Övervinna eller bekämpa de sista insurgenterna  
Det sista steget innefattar den fortsatta kampen för att förgöra upprorsmakarna. Detta har kon-

stant varit en uppgift även under perioden av att vinna stödet av befolkningen. Att förgöra 

kvarvarande upprorsmakare genomförs i det här steget inte likt den initiala processen med 

omfattande militär insats, utan exempelvis med befolkningens stöd, genom personkännedom, 

propaganda eller alternativt genom att erbjuda amnesti för upprorsmakare som ger upp kam-

pen.62 

Principen av att överlämna upprorsbekämpningen till befolkningen är en del av Kilcullens te-

ori där han utvecklar med att träna upp lokala styrkor. Dessa styrkor behöver möjlighet till un-

derstöd av reguljära styrkor och dessutom vara under kontroll av samhället. Koalitionen kan 

även utbilda lokala styrkor som senare utgör grundstommen av en hjälpstyrka.63 Kilcullens 

teori innebär även att genom att ha övergripande kontroll över området och följa sin plan kan 

en reaktiv strid undvikas. Vid läge under pågående operation kan koalitionen nyttja den lokala 

personkännedomen samt upprätta lokala partnerskap för förhandling med upprorsmakare.64  

De sammanförda delarna ur teorierna är att övervinna de kvarvarande insurgenterna genom 

stöd av lokala styrkor, befolkningen, propaganda eller att erbjuda amnesti. 

                                                           
59 Galula. 2006., s.89 
60 Galula. 2006., s.89-90 
61 Kilcullen. 2010., s.37 
62 Galula. 2006., s.93-94 
63 Kilcullen. 2010., s.42-43 
64 Kilcullen. 2010., s.45 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras val av fall, undersökningens forskningsdesign och metod för att på-

visa relevansen för den undersökning som genomförs. Därefter presenteras operational-

iseringen av de valda teorierna samt kritik mot operationaliseringen. 

3.1 Val av fall 
Vid en fallstudie är det viktigt att fallet är relevant för undersökningen. Fallet behöver exem-

pelvis vara relevant för teorierna i undersökningen eller intressant i sig själv. Genom ett in-

tressant fall kan undersökningen även nå ut till en bredare publik.65 Som tidigare beskrevs i 

inledningen är den här typen av krigföring pågående och kommer påverka stater i framtiden, 

således är fallet av en intressant karaktär.66  

Operation Moshtarak var en operation som med nytänkande och stöd av omfattande resurser 

skulle genomföras för att nå framgång samt sätta en stämpel för framtida upprorsbekämp-

ning.67 Trots detta misslyckades operationen. Detta bidrar till fallets relevans och att det är en 

intressant händelse. 

Något som ytterligare bidrar till fallets relevans är det som lyftes i den tidigare forskningen. 

Det som framgick var att den manual som användes under operationen är till del framtagen 

med stöd ur de båda teorierna.  

3.2 Teorikonsumerande fallstudie 

För att undersöka utfallet av operation Moshtarak och ifall de använde sig av en befolknings-

centrerad upprorsbekämpning kommer en teorikonsumerande fallstudie användas. Detta inne-

bär att det valda fallet som är primärt kommer med hjälp av det teoretiska ramverket analyse-

ras och undersöka vad som hände i det specifika fallet.68  

Motivet till att använda sig av en fallstudie grundar sig även i det empiriska underlaget som är 

tillgängligt. Den empiriska grunden till undersökningen består av insamlad relevant informat-

ion kring fallet genom olika källor. En av fallstudiens fördelar att genom möjligheten att an-

vända flera källor kan undersökningen studera händelser i detalj och därigenom även uppnå 

triangulering.69 

                                                           
65 Denscombe. 2009., s.64-65 & 66-67 
66 Johnson, 2014., s.73-75   
67 Indurthy, 2011., s.17–18 
68 Esaiasson, et.al. 2017., s.42–43 
69 Johannessen & Tufte. 2003., s.56 & Denscombe. 2009., s.60-61 
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För att öka trovärdigheten och undvika svagheter som kan uppstå med en fallstudie måste 

undersökningen ske med tydlighet och öppenhet. Detta för att belysa de generaliserande som 

sker i analysen.70 

3.3 Kvalitativ metod 
Inhämtningen av data har skett med en kvalitativ metod för att behandla förstahands- och 

andrahandskällor i textform. Detta på grund av begränsningar i tid och möjlighet att genom-

föra intervjuer. 

Den kvalitativa analysen innebär att det som är väsentligt för undersökningen kan behandlas 

genom att författaren läser och förstår det som står i texterna. Detta är något som blir svårt 

med exempelvis en kvantitativ metod på grund av att de delar som undersökningen söker kan 

utelämnas på grund av att de ligger dolda i texten.71 Eftersom undersökningen söker efter de-

lar ur texter som kan besvara indikatorerna så är en kvalitativ metod lämplig. Valet av metod 

grundar sig även i det empiriska underlaget som används i undersökningen. Val av material 

presenteras under punkt 3.5.3. 

3.4 Forskningsetik 
Forskning och annan verksamhet kan få konsekvenser för andra och därför är det viktigt att 

uppsatsen lyfter den etiska aspekten. Risken vid forskning är bland annat att utsätta personer 

för påverkan eller ändra personers uppfattning och därmed är etiska överväganden vitala i en 

undersökning.72 Specifikt i denna undersökning är syftet inte att ändra synen på enskilda indi-

vider eller folkgrupper som kan komma att beröras. Undersökningen avser istället att under-

söka krigföring ur ett befolkningscentrerat perspektiv för att därmed bidra till en ökad förstå-

else. Vid eventuella etiska överväganden där undersökningen utelämnar eventuell information 

presenteras en tydlig avgränsning och motivering. 

 

 

                                                           
70 Denscombe. 2009., s.72 
71 Esaiasson, et.al. 2017., s.211 
72 Johannessen & Tufte, 2003., s.59-61 
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3.5 Operationalisering 
Operationaliseringen som genomförs syftar till att variablerna blir mätbara för teorierna. Ge-

nom att göra en tydlig operationalisering möjliggörs en spårbarhet i arbetet och ökar validite-

ten i det resultat som genereras.73 

3.5.1 Operationella indikatorer 
Utifrån de tidigare beskriva teoretiska ramverket har variabler och indikatorer tagits fram. 

Dessa presenteras nedan utifrån författarens ovan sammanförda teorier. De utgör även grun-

den i det analysschema som analyserar empirin och möjliggör undersökningen. Det är viktigt 

för undersökningens validitet att indikatorerna används konsekvent och metodiskt. Ytterligare 

att ta i beaktan är att de teoretiska definitionerna kan mätas på flera sätt.74 

För att möjliggöra validitet där korrelationen mellan teori, variabel och indikatorer är hög har 

de grundparametrar som beskrivs i de sammanförda teoretiska stegen lyfts ut för att forma in-

dikatorer i analysen. Detta genomfördes med motivet att med hög validitet till teorierna an-

vända de egna definitionerna inom det teoretiska ramverket.  

Viktigt för validiteten i undersökningen och för att göra teorierna rättvisa är att valda indika-

torer möjliggör att aspekterna i teorin kan identifieras i analysen. Det är även viktigt att even-

tuella avgränsningar i de teoretiska stegen presenteras. I denna undersökning kommer av-

gränsningar i antalet indikatorer att presenteras under enskild variabel. Avgränsningen ge-

nomförs dels på grund av det empiriska underlaget och på grund av begränsningar i undersök-

ningen. På grund av uppsatsens omfattning kan inte fler indikatorer än vad som presenteras 

nedan undersökas och samtidigt upprätthålla en hög validitet i analysen. 

Antalet operationella indikatorer som tilldelas enskild variabel varierar utifrån den teoretiska 

definitionen för variabeln. Vid en mindre omfattande teoretisk beskrivning tilldelas enskild 

variabel en indikator och vid mer omfattande tilldelas den upp till tre indikatorer. 

Variabel 1: Förberedelser och fördrivning av insurgenter  

Indikatorer steg ett: 

• En plan utarbetas för operationen. 

• Insurgenter förgörs eller fördrivs från området där operationen genomförs i den ut-

sträckningen att nästa steg av teorin kan påbörjas. 

                                                           
73 Esaiasson, et.al. 2017., s.56 
74 Esaiasson, et.al. 2017., s.55-56 



216 Söreke 2018-06-24 

Sida 22 av 45 
 

Det med motivet att valda delar ur teorierna syftar till att planera och strukturera egna styrkor 

för att därmed höja den egna förmågan för att sedan fördriva insurgenter från området. I detta 

steg avgränsas delar ur sammanförda teorierna med två motiv. Dels på grund av antalet indi-

katorer det hade resulterat i för att uppmärksamma samtliga aspekter och på grund av att det 

empiriska underlaget behandlar operationen och inte den utbildning som sker innan. Kilcul-

lens punkter som innefattar förberedelser innan insats i form av, träning för chefer, förståelse 

för området, kunskap rörande upprorsmakare och placera rätt person på rätt plats kommer inte 

att undersökas enskilt. Utan förutsättningar i uppsatsen blir att genom att upprätta en plan för 

operationen inkluderas övriga initiala steg av Kilcullen. 

Variabel 2: Ökad närvaro och säkerhet  

Indikatorer steg två: 

• Statiska enheter placeras ut som främst skyddar områden och personal av vikt för be-

folkningen. 

• Enheter som utplaceras möjliggör en interaktion och bättre relation till folkningen 

samt undviker stora försvarsnästen. 

• Vid ökad säkerhet i området sprids enheterna ut för att säkra ett större område. 

Detta med motivet att valda delar ur teorierna syftar till att öka militär närvaro i området, öka 

säkerheten och ett skifte av fokus på relationen till befolkningen vilket möjliggörs även vid 

förbättrad säkerhet.  

Variabel 3: Kontroll och skydd av befolkningen.  

Indikatorer tredje steget: 

• Samarbete mellan koalitionen och befolkningen upprättas där befolkningen kan avlö-

nas. 

• Koalitionen genomför patrullering dygnet runt för att minska rörelsefriheten för upp-

rorsmakare. 

• Åtgärder genomförs för att skilja befolkning från insurgenter, exempelvis id-hand-

lingar, inpasseringskontroller och möjliggöra inhämtning av underrättelse. 

Med motivet att valda delar ur teorierna syftar till att nå tidiga vinster i operationen genom att 

förbättra relationen till befolkningen. Det kan även uppnås genom ökat samarbete mellan 

koalitionen och befolkningen. Viktigt i detta steg är även att separera befolkningen från upp-

rorsmakarna. 
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Vidare syftar detta steg i teorierna till att öka säkerheten, möjliggöra för underrättelseinhämt-

ning och minska rörelsefriheten för upprorsmakarna. Här avgränsas variabeln från ytterligare 

indikatorer som innebär relationer till befolkningen. För uppfyllnad av variabeln förutsätter 

det att ett samarbete mellan koalition och befolkningen även innebär att relationen mellan 

dessa är förbättrad. 

Variabel 4: Arresteringar av personal med koppling till insurgenterna  

Indikator fjärde steget: 

• Arresteringsoperationer genomförs mot personer som har koppling till alternativt stöd-

jer upprorsmakare. 

• Förhör genomförs av befolkningen som informeras om syftet med pågående verksam-

het. Förhören genomförs i stor utsträckning för att nå önskad effekt. 

Det med motivet att valda delar ur teorierna syftar till att genomföra samarbete med andra or-

ganisationer som stöd för arresteringsoperationer. Detta syftar till att arrestera delar ur befolk-

ningen och polisiära arbeten som exempelvis förhör.  

Variabel 5: Politiska nätverk  

Indikator femte steget: 

• Koalitionen möjliggör för befolkningen att interagera och upprätta regering ur befolk-

ningen. 

Det med motivet att valda delar ur teorierna syftar till att nå stöd av befolkningen och upprätta 

ett politiskt styre. 

Variabel 6:  Övervinna eller bekämpa de sista insurgenterna 

Indikatorer sjätte steget: 

• De sista upprorsmakarna övervinns med stöd av befolkningen, propaganda eller amne-

sti. 

Det med motiv att valda delar ur teorierna syftar till att bekämpa de sista upprorsmakarna med 

stöd av befolkningen, förhandling med upprorsmakare eller olika typer av propaganda. 
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3.5.2 Förutsättningar för analysen 
För att göra resultatet i analysen mätbart utifrån de valda variabler och operationella indikato-

rerna ur teorin behöver enskilda indikatorer samt variabler mätas, vilket genomförs genom en 

värdering av uppfyllnad.  

För att svara på forskningsfrågan: ” Hur kan sammanförda delar ur Kilcullen och Galula för-

klara utfallet av operation Moshtarak?” genomfördes en värdering av enskild indikator. Ska-

lan är framtagen av författaren själv för att möjliggöra mätning av uppfyllnad och höja under-

sökningens validitet. Det medför dock att generaliserbarheten kommer att påverkas negativt.75 

Skalan består av tre nivåer.  

• Ingen evidens 

• Låg utsträckning 

• Hög utsträckning 

Ingen evidens innebär för analysen att enskild indikator inte beskrivs, att det inte finns påståen-

den eller att det som beskrivs är motsägande för att uppfylla indikatorn i analysen. 

Låg utsträckning tilldelas en indikator där det beskrivs att händelsen var av sekundär natur, 

exempelvis där sökt indikator uppnås som resultat av annan händelse alternativt att det som 

söks för uppfyllnad av indikator inte resulterar i önskat resultat. Hög utsträckning tilldelas en 

indikator där händelsen varit en central del av operationen, exempelvis att avsikten med hän-

delsen uppfyller indikatorn, alternativt att händelsen skett upprepade gånger. Vid variabler med 

fler än en indikator är förutsättningarna i denna undersökning att minst en av två alternativt två 

av tre indikatorer med samma värde resulterar i att variabeln erhåller samma värde som dessa 

indikatorerna med högst tilldelad uppfyllnad. Utfall med tre olika värden resulterar i att varia-

beln erhåller värdet låg utsträckning. 

För att mäta värdet i det teoretiska ramverket med hög uppfyllnad till fallet krävs det att samt-

liga variabler har erhållit hög utsträckning. Låg uppfyllnad erhåller teorin vid en till fem vari-

abler med hög utsträckning och vid ingen uppfyllnad av teorin har ingen variabel erhållit hög 

utsträckning. Erhåller det teoretiska ramverket hög uppfyllnad kan undersökningen visa att 

befolkningscentrerad upprorsbekämpning användes i hög utsträckning under operationen. 

 

 

                                                           
75 George & Bennet, 2005., s.22 
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Efter att teorier har sammanförts har beslutet tagits att inte vikta enskild variabel gentemot en 

annan. Det på grund av att validiteten till enskild teori eller det teoretiska ramverket inte kan 

säkerställas med en egenkonstruerad viktning mellan variabler. Galula beskriver i sin teori att 

enskilt steg måste vara genomfört innan andra steget påbörjas och att ordningen inte kan änd-

ras. Detta kommer avgränsas från analysen med motivet att det empiriska materialet inte er-

bjuder den detaljrikedomen och att samtliga steg inte används i undersökningen. 

3.5.3 Validitet av material 
För att undersökningen skall genomsyras av en hög validitet och att de slutsatser som genereras 

skall vara vetenskapligt grundade så är det av vikt att materialet håller en god nivå. Därav kom-

mer de delar som används från empirin behandlas rörande äkthet, oberoende, samtidighet och 

tendenskriteriet för att därigenom möjliggöra en god källkritisk grund.76 Argument för källans 

validitet kommer att föras i samband med analysen och direkt påverka uppfyllanden av indika-

torer. 

Materialet har genomgått ett urval för lämplighet. Litteratur som nyttjas som empiriskt underlag 

är i första hand av personal som varit på plats i form av reportrar som har följt med under 

striderna, alternativt av rapporter med återrapportering av händelseutveckling i området. 

3.5.4 Kritik mot operationalisering 
Problematisk för operationaliseringen är sammanföringen av teorierna där författaren själv 

tolkat och sammanfört vad som anses vara kompletterande samt korrelerande steg genom mo-

tivering. En annan uppfattning om hur sammanföringen av dessa teorierna ska genomföras 

kan föreligga. Det på grund av att teorierna inte är utformade för att sammanföras i ett teore-

tiskt ramverk.  

Efter valet att inte vikta variablerna gentemot varandra i vilka som bör uppfyllas först eller är 

av störst vikt kan det uppstå problematik med att enskilda steg kan uppfattas som mer vitala 

än andra. 

Utformningen av variabler och indikatorer är ytterligare en del som genomförts genom en 

subjektiv bedömning samt med en översättning från engelskt material till svenska av författa-

ren. Det resulterar i att förutsättningar för uppfyllanden av variabler och indikatorer kan skilja 

sig mellan undersökningar ifall andra tolkningar föreligger.  

                                                           
76 Esaiasson, et.al. 2017., s.291-296 
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Dessa val är medvetna och det eftersträvas att uppsatsen genomsyras av spårbarhet genom alla 

steg. Det genom bland annat tydlig redovisning och motiv för uppfyllnad i analysen. Tydlig-

heten i uppsatsen bidrar även till undersökningens validitet och resulterar även i att undersök-

ningen kan genomföras igen och erhålla samma resultat. 

Avgränsningen av indikatorer är främst på grund av omfattningen av själva uppsatsen och det 

empiriska underlaget som inte innefattar förberedelser utan istället händelser under operat-

ionen. Detta sänker möjligheten för det teoretiska ramverket att användas som det är tänkt 

men möjligheten kvarstår dock fortfarande att det kan urskiljas ifall befolkningscentrerad upp-

rorsbekämpning genomfördes under operationen alternativt att koalitionen valde att inte till-

lämpa dessa principer. 
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3.5.5 Analysschema  
Nedan presenteras de analysverktyg som kommer nyttjas i syfte att filtrera empirin och be-

svara forskningsfrågan. 

Tabell 1 Analysschema 

Variabel Indikator Erhållen 

uppfyllnad 
Totalt erhållen 

uppfyllnad 

Förberedel-

ser och för-

drivning av 

insurgenter 

1. En plan utarbetas för operationen. 

2. Insurgenter förgörs eller fördrivs från området där oper-

ationen genomförs i den utsträckningen att nästa steg av 

teorin kan påbörjas. 

 

  

Ökad när-

varo och sä-

kerhet 

1. Statiska enheter placeras ut som främst skyddar områ-

den och personal av vikt för befolkningen. 

2. Enheter som utplaceras möjliggör en interaktion och 

bättre relation till folkningen samt undviker stora försvars-

nästen. 

3. Vid ökad säkerhet i området sprids enheterna ut för att 

säkra ett större område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll och 

skydd av be-

folkningen 

1. Samarbete mellan koalitionen och befolkningen upprät-

tas där befolkningen kan avlönas. 

2. Koalitionen genomför patrullering dygnet runt för att 

minska rörelsefriheten för upprorsmakare. 

3. Åtgärder genomförs för att skilja befolkning från insur-

genter, exempelvis id-handlingar, inpasseringskontroller 

och möjliggöra inhämtning av underrättelse. 

 

 

 

 

 

 

Arresteringar 

av personal 

med kopp-

ling till in-

surgenterna 

1. Arresteringsoperationer genomförs mot personer som 

har koppling till alternativt stödjer upprorsmakare. 

2. Förhör genomförs av befolkningen som informeras om 

syftet med pågående verksamhet. Förhören genomförs i 

stor utsträckning för att nå önskad effekt. 

 

 

 

 

 

 

Politiska nät-

verk 

1. Koalitionen möjliggör för befolkningen att interagera 

och upprätta regering ur befolkningen. 

 

  

Övervinna 

eller be-

kämpa de 

sista insur-

genterna 

 

1. De sista upprorsmakarna övervinns med stöd av befolk-

ningen, propaganda eller amnesti. 
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4 Analys 

4.1 Beskrivning av fall 
Operation Moshtarak genomfördes i Helmandprovinsen i Afghanistan. Moshtarak översatt 

från Dari betyder tillsammans och genomfördes av en koalition bestående av ISAF samt af-

ghanska styrkor. Totalt bestod koalitionen av cirka 15 000 man som gemensamt skulle ge-

nomföra operationen i staden Marjah, ett område belägrat av talibaner. Operationen syftade 

till att visa vägen för framtida upprorsbekämpning samt utgöra ett test för den befolkningscen-

trerade upprorsbekämpningen.77 

Operationen inleddes 12 februari 2010 och var den största sedan 2001 för USA.78 Inlednings-

vis påbörjades en omfattande luftburen offensiv i Marjah där styrkan skulle rensa området 

från talibaner.79 

4.1.1 Förberedelser och fördrivning av insurgenter 
Underlaget visar händelser i form av att operationens inledande delar planerades för att nå hög 

effekt mellan militära och civila enheter.80 Operationen planerades även gemensamt mellan 

nationer i koalitionen och det afghanska partnerskapet samt genomfördes inledningsvis i linje 

med den tänkta planeringen.81 Dessa påståenden är gjorda av Generallöjtnant. John M.Paxton, 

USMC, under en återrapportering för kommittén för militära tjänster. Det finns även beskrivet 

i en redogörelse av Frank Ruggerio civil representant under återrapportering till kommittén 

för utländska relationer. Dessa uttalanden uppfyller äktet och tendens kriterier även ifall de 

kan uppfattas som att de i hög utsträckning enbart lyfter positiva aspekter.82 

Därav tilldelas den första indikatorn: 

• En plan utarbetas för operationen 

Hög uppfyllnad med motivet att trovärdigheten på utsagorna och två olika källor har identifie-

rat att en planering genomfördes. Detta beskrivs även centralt i rapporteringen. Därmed tillde-

las hög utstäckning. 

                                                           
77 Briefing on operation Moshtarak in Helmand province, Afghanistan: Hearings before the Committee on 

Armed services, United States senate, 111th Congress, second session, February 22, 2010., s.1-2 
78 Jayyusi & Keeble, 2011., s.189 
79 West. 2011., s.197 
80 The meaning of Marjah: Hearings before the Committee on Foreign relations, United States senate, 111th 

Congress, second session, May 6, 2010., s.12 
81 Briefing on operation Moshtarak in Helmand province, Afghanistan: Hearings before the Committee on 

Armed services, United States senate, 111th Congress, second session, February 22, 2010., s.7 
82 Esaiasson, et.al. 2017., s.291-296 
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För den andra indikatorn i variabeln identifieras att en förvarning resulterade i att delar av 

upprorsmakarna flydde området.83 Det presenterade Generallöjtnant. John M.Paxton, USMC, 

och behandlas med samma trovärdighet som föregående indikator. Detta styrks även av en an-

nan källa i form av Brian Glyn Williams professor islamisk historia på universitetsnivå.84  

Efter de initiala striderna beskrivs det även att upprorsmakarna, efter att ha uppmärksammat 

koalitionens stridskrafter valde att fly eller smälta in i befolkningen för att undgå att bli ned-

kämpade.85 Detta beskrivs ytterligare av annan källa där detta skedde allt eftersom koalitionen 

tog terräng, gav ledare till upprorsmakarna order om att de skulle skingra sina styrkor vilket 

resulterade i att striderna minskade.86 

Efter de inledande delarna av operationen går den amerikanska presidenten ut med ett med-

delande att de lyckats fördriva upprorsmakarna och ett partnerskap med Afghanistan är upp-

rättat.87 Dessa uttalanden är skrivna av författare som varit med under striderna och präglas av 

detaljrikedom samt att de genomfört intervjuer med stridande enheter. Uttalanden bedöms 

uppfylla hög äkthet, samtidighet och oberoende. Det som har undersökts och kan ifrågasättas 

är kriteriet för tendens då författaren kan vinklat händelser. Inga spår av detta har dock upp-

märksammats och därav uppfyller källorna tendenskriteriet.  

 

Därav tilldelas indikatorn: 

• Insurgenter förgörs eller fördrivs från området där operationen genomförs i den ut-

sträckningen att nästa steg av teorin kan påbörjas 

Hög uppfyllnad med motivet av den källkritiska granskningen dels kopplat mot tendenskrite-

riet samt antalet oberoende källor. Verksamheten som genomfördes resulterade i att delar av 

upprorsmakare antingen valde att fly, inte strida, alternativt gav upp efter de initiala striderna. 

Detta uppfyller indikatorn som därmed tilldelas värdet hög utsträckning. 

 

 

                                                           
83 Briefing on operation Moshtarak in Helmand province, Afghanistan: Hearings before the Committee on 

Armed services, United States senate, 111th Congress, second session, February 22, 2010., s.8 
84 Williams. 2012., s.235 
85 Chandrasekaran. 2012., s.137   
86 West. 2011., s.217 
87 Anderson. 2011., s.173   
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4.1.2 Ökad närvaro och säkerhet 
Anderson skriver efter ett samtal med officerarna att koalitionen dels meddelade befolkningen 

att de genomför operationer i syfte att säkra området från upprorsmakare som passerar genom 

området. Dessa operationer beskrivs även som att de möjliggjorde att posteringar kan posit-

ioneras ut för att öka säkerheten i ett senare skede.88 Koalitionen nyttjade sig även av lokala 

polisiära styrkor för att bemanna olika posteringar. Det resulterade dock med begränsad fram-

gång på grund av den låga utbildningsnivån.89 Detta påstår Dressler i en sammanfattning av 

lärdomar från operationsområdet i en artikel. 

Därav tilldelas indikatorn: 

• Statiska enheter placeras ut som främst skyddar områden och personal av vikt för be-

folkningen 

Hög uppfyllnad med motivet att koalitionen genomförde operationer för att möjliggöra poste-

ring och bemannade även denna med stöd av polisiära enheter. Säkerheten i området beskrivs 

även som central för befolkningen. Hade koalitionen uttryck att säkerheten var för egna styr-

kor hade detta inte uppfyllt indikatorn, men efter bedömning av att säkerheten är riktad till be-

folkningen uppfyller det indikatorn. Närheten av författaren som deltog under operationer och 

även ifall de inte beskriver samma händelse styrker två olika källor det som eftersöks i indika-

torn. Utsagorna bedöms trovärdiga med den detaljrikedom de beskriver händelserna och 

Dresslers redovisning av var informationen är inhämtad ifrån. Därmed tilldelas hög utsträck-

ning. 

För den andra indikatorn i variabeln identifieras att koalitionen hade hög aktivitet ute bland 

befolkningen. Efter ett samtal med en av officerarna framgår det av Anderson att särskilda in-

divider har god relation till befolkningen. Stora delar av dagarna spenderar delar ur koalit-

ionen ute bland befolkningen där de till del äter och lever med dessa.90 Vidare beskriver An-

derson händelser som innebär att möten med befolkningen inträffade upp till fem gånger varje 

dygn.91  

 

 

                                                           
88 Anderson. 2011., s.184 
89 Dressler, 2010., s.5 
90 Anderson. 2011., s.164 & 177f   
91 Anderson. 2011., s.172 



216 Söreke 2018-06-24 

Sida 31 av 45 
 

Därav tilldelas indikatorn: 

• Enheter som utplaceras möjliggör en interaktion och bättre relation till folkningen 

samt undviker stora försvarsnästen  

Hög uppfyllnad med motivet att vid upprepade tillfällen kan det som söks efter för indikatorn 

identifieras där enheter undviker att befinna sig i försvarsnästen och istället befinner sig bland 

samt interagerar med befolkningen. Detta bedöms även förbättra relationen vilket inte hade 

möjliggjorts ifall koalitionen aktivt undvek att spendera tid med befolkningen. Vidare bedöms 

författarens återberättelser trovärdiga och präglas av hög detaljrikedom. Därmed tilldelas hög 

utsträckning. 

För den tredje indikatorn i variabeln identifieras att amerikanska styrkor väljer att inte be-

manna posteringar som britterna använt för att istället genomföra patrulleringar och minska 

rörelsefriheten för upprorsmakarna. 92 Patrulleringen genomfördes upprepade gånger varje dag 

i olika mönster och syftade även till att försvåra arbetet för upprorsmakarna att placera ut im-

proviserade explosiver.93 Detta skriver Anderson som medverkade i operationerna. Reportern 

Chandrasekaran skriver om händelserna i området och beskriver att säkerheten utvecklades 

om än långsamt vilket var på grund av bland annat bristen av stöd från afghanska rege-

ringen.94 

Efter tre månader beskrivs säkerheten i området som förbättrat i förhållande till inledande de-

lar av operationen vilket presenteras i underlaget av kommittén för utländska relationer av se-

naten i USA.95 

Därav tilldelas indikatorn: 

• Vid ökad säkerhet i området sprids enheterna ut för att säkra ett större område 

Hög uppfyllnad med motivering att koalitionens enheter sprids ut genom patrullering och 

täcker därigenom ett större område. Beskrivningen var även att området ökade, även ifall det 

skedde långsamt. Källorna för dessa påståenden är reportrar som befann sig med enheterna 

och kriterierna för närhet och oberoende bedöms höga.  

                                                           
92 Anderson. 2011., s.198 
93 Anderson. 2011., s.200 
94 Chandrasekaran. 2012., s.146 
95 The meaning of Marjah: Hearings before the Committee on Foreign relations, United States senate, 111th 

Congress, second session, May 6, 2010., s.12 



216 Söreke 2018-06-24 

Sida 32 av 45 
 

Vidare bedöms senatens återkoppling av läget som trovärdigt kopplat till de resurser de har 

för inhämtning av lägesbilden. Därmed tilldelas hög utsträckning. 

4.1.3 Kontroll och skydd av befolkningen 
Anderson skriver om samarbeten mellan koalitionen och befolkningen som avlönas. Dessa 

samarbeten består av bland annat städning, reparationer och bidragande till områdets säkerhet 

genom att peka ut var upprorsmakare placerat egentillverkade bomber.96 En polisiär styrka 

upprättades som mot avlöning skulle lösa uppgifter. Den här typ av anställning genomfördes 

med förhoppningar om att även genomföras vid andra byar.97 Informationen presenteras till 

Anderson av en officer som själv är delaktig i rekrytering. John Kerry, medlem av senaten i 

USA meddelar även i sitt öppningstal under utfrågningen av utländska relationer för senaten, 

att indikatorer har uppmärksammats som tyder på att framsteg nås under operationen. Dessa 

framsteg innebär att befolkningen arbetar och bland annat bönder erhåller stöd i jordbruksnä-

ringen.98 

Därav tilldelas indikatorn: 

• Samarbete mellan koalitionen och befolkningen upprättas där befolkningen kan avlö-

nas. 

Hög uppfyllnad eftersom evidens tyder på att koalitionen genomförde anställning och avlö-

ning av befolkningen. Påståenden för detta uppmärksammas både under utfrågning av senaten 

som uppfattas som en trovärdig källa samt genom oberoende reportrar som deltagit under op-

eration. Dessa reportrar genomförde intervjuer och var på plats vid händelserna. Därmed till-

delas hög utsträckning. 

För variabelns andra indikator har främst operationer nattetid av specialförband identifierats 

och att dessa har ökat sedan början av kriget. Detta påstår Anderson men uppger inte var 

denna information är inhämtad ifrån.99 Vid samtal mellan Sgt. Maj. Scott Samuels och repor-

ter Bing West framkommer det att koalitionen genomför en hög omfattning av patruller varje 

dag samt att de övernattar i tält och primitiva skjul.100  

 

                                                           
96 Anderson. 2011., s.172 & West. 2011., s.199 
97 Anderson. 2011., s.181 
98 The meaning of Marjah: Hearings before the Committee on Foreign relations, United States senate, 111th 

Congress, second session, May 6, 2010., s.2 
99 Anderson. 2011., s.190 
100 West. 2011., s.235f 
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Därav tilldelas indikatorn: 

• Koalitionen genomför patrullering dygnet runt för att minska rörelsefriheten för upp-

rorsmakare 

Låg uppfyllnad med motivering att ingen evidens tyder på att patrulleringar genomfördes nat-

tetid av koalitionen mer än att patruller stationeras tillfälligt ute. Det tolkas som att patrulle-

ring inte står i centrum men kan uppfattas som sekundära resultat av att koalitionen ökar när-

varon nattetid. Specialförbandens operationer bedöms inte vara av patrullerande karaktär. An-

derson bedöms inte heller ha tillräcklig insyn i specialoperationen så att detta kan ligga till 

grund för högre uppfyllnad. Därmed tilldelas låg utsträckning. 

Den tredje indikatorn för variabeln påvisar ingen evidens att identifikation krävts av befolk-

ningen eller att inpasseringskontroller upprättas. Vissa åtgärder genomfördes för att begränsa 

rörligheten för upprorsmakare där bland annat broar sprängdes och fordon som bedöms an-

vändas av upprorsmakare förbjöds i området.101 Detta skriver Chandrasekaran och bedöms 

inte uppfylla indikatorn. Den information koalitionen får om talibaners närvaro används inte 

till exempelvis arresteringar och bedöms inte uppfylla indikatorn att inhämtning av underrät-

telse sker i den utsträckningen att låg eller hög uppfyllnad erhålls.102 

Därav tilldelas indikatorn: 

• Åtgärder genomförs för att skilja befolkning från insurgenter, exempelvis id-hand-

lingar, inpasseringskontroller och möjliggöra inhämtning av underrättelse 

Ingen evidens med motiveringen att analysen inte visar att tydliga kontroller genomförs i syfte 

att skilja befolkningen från upprorsmakare samt att inhämtning av underrättelse inte bedöms 

motsvara det som söks efter i indikatorn, därmed tilldelas ingen evidens. 

 

 

 

 

 

                                                           
101 Chandrasekaran. 2012., s.145 
102 Anderson. 2011., s.172 
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4.1.4 Arresteringar av personal med koppling till insurgenterna 
För variabelns indikatorer har ingen evidens påträffats som möjliggör uppfyllnad. Anderson 

skriver om ageranden av koalitionen som indikerar på motsägande händelser. Detta framkom-

mer efter samtal med personal ur koalitionen. De beskriver möten som genomfördes i byar 

med syfte att anställa befolkningen. Under dessa möten har information om att upprorsmakare  

deltagit framkommit till koalitionen, men inga arresteringar genomfördes.103 Ingen evidens 

indikerar att förhör har genomförts med befolkningen. Hade koalitionen arresterat dessa upp-

rorsmakare och informerat befolkningen om varför det skedde så hade indikatorerna erhållit 

högre uppfyllnad. Men på grund av detta tilldelas indikatorerna: 

• Arresteringsoperationer genomförs av personer som har koppling till alternativt stödjer 

upprorsmakare  

• Förhör genomförs av befolkningen som informeras om syftet med  

pågående verksamhet. Förhören genomförs i stor utsträckning för att nå önskad effekt 

Ingen evidens med motiveringen att händelser inte indikerar på att arresteringar eller förhör 

har genomförts utan indikerar på att motsägande händelser har inträffat. Därmed tilldelas 

ingen evidens. 

4.1.5 Politiska nätverk 
Ingen evidens visar att lokala val genomfördes med stöd av koalitionen. Innan den inledande 

delen av operationen genomfördes försök att upprätta ett färdigt politiskt styre. Detta skulle 

träda i kraft efter inledande rensning av upprorsmakare vilket kom att bli ett misslyckande.104 

Ett val genomfördes under september månad för provinsguvernör vilket resulterade i att 400 

stycken ur lokalbefolkningen deltog. Röstningen upplevdes som en framgång då rädsla för 

upprorsmakare tidigare resulterat i att befolkningen inte deltagit valen.105 Chandrasekaran 

skriver om försök av den brittiska styrkan att upprätta en lokal regering med stöd av byäldstar 

vilket även detta resulterade utan framgång på grund av rädsla för upprorsmakarna.106 

 

 

 

                                                           
103 Anderson. 2011., s.172 
104 Dressler, 2010., s.6-7 
105 Cassidy. 2012., s.228   
106 Chandrasekaran. 2012., s.142 
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Därav tilldelas indikatorn: 

• Koalitionen möjliggör för befolkningen att interagera och upprätta regering ur befolk-

ningen 

Låg uppfyllnad med motivering att händelser med oberoende källor indikerar att koalitionen 

möjliggör försök att upprätta lokala val alternativt upprätta ledare som tas fram ur samhället. 

Dock resulterar det i en begränsad framgång på grund av rådande omständigheter. Därmed 

tilldelas låg utsträckning. 

4.1.6 Övervinna eller bekämpa de sista insurgenterna 
Koalitionen hade som mål att använda sig av lokala ledare för att därigenom påverka befolk-

ningen. Den problematik som uppstod var avsaknaden av dessa lokala ledare.107
 Under redo-

görelsen för kommittén för militära tjänster beskriver minister Flournoy att ett arbete för att 

integrera tidigare upprorsmakare till befolkningen och stödja den afghanska regeringen ska 

inledas.108 Detta påstående uppfattas dock som väldigt vagt och kopplat mot tendenskriteriet 

upplevs det som att en positiv bild av framtiden vill framhållas. 

Därav tilldelas indikatorn 

• De sista upprorsmakarna övervinns med stöd av befolkningen, propaganda eller amne-

sti 

Låg uppfyllnad med motiveringen att arbete genomfördes för att kunna använda sig av lokala 

ledare. Planering indikerar även på att stöd av befolkningen tänkte nyttjas i syfte av att över-

vinna upprorsmakare men ingen evidens tyder dock på att detta genomfördes. Vidare upplevs 

redogörelsen för kommande verksamhet vag i sitt utryck och resulterar i att indikatorn tillde-

las låg utsträckning. 

 

 

 

 

                                                           
107 Chandrasekaran. 2012., s.145 
108 Briefing on operation Moshtarak in Helmand province, Afghanistan: Hearings before the Committee on 

Armed services, United States senate, 111th Congress, second session, February 22, 2010., s.11 
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4.2 Sammanställning av analysens resultat 
Nedan sammanställs resultatet av analysen. Innebörden av detta resultat presenteras nedan ta-

bellen. 

Tabell 2 Sammanställning 

Variabel Indikator Erhållen 

uppfyllnad 
Totalt erhållen 

uppfyllnad 

Förberedel-

ser och för-

drivning av 

insurgenter 

1. En plan utarbetas för operationen. 

2. Insurgenter förgörs eller fördrivs från området där oper-

ationen genomförs i den utsträckningen att nästa steg av 

teorin kan påbörjas. 

 

 

Hög 

 

 

 

Hög 

Hög 

Ökad när-

varo och 

säkerhet 

1.Statiska enheter placeras ut som främst skyddar områ-

den och personal av vikt för befolkningen. 

2. Enheter som utplaceras möjliggör en interaktion och 

bättre relation till folkningen samt undviker stora försvars-

nästen. 

3. Vid ökad säkerhet i området sprids enheterna ut för att 

säkra ett större område. 

 

Hög 

 

Hög 

 

 

Hög 

Hög 

Kontroll 

och skydd 

av befolk-

ningen 

1. Samarbete mellan koalitionen och befolkningen upprät-

tas där befolkningen kan avlönas. 

2. Koalitionen genomför patrullering dygnet runt för att 

minska rörelsefriheten för upprorsmakare. 

3. Åtgärder genomförs för att skilja befolkning från insur-

genter, exempelvis id-handlingar, inpasseringskontroller 

och möjliggöra inhämtning av underrättelse. 

 

Hög 

 

Låg 

 

Ingen 

Låg 

Arreste-

ringar av 

personal 

med kopp-

ling till in-

surgenterna 

1. Arresteringsoperationer genomförs mot personer som 

har koppling till alternativt stödjer upprorsmakare. 

2. Förhör genomförs av befolkningen som informeras om 

syftet med pågående verksamhet. Förhören genomförs i 

stor utsträckning för att nå önskad effekt. 

 

Ingen 

 

 

Ingen 

Ingen 

Politiska 

nätverk 

1. Koalitionen möjliggör för befolkningen att interagera 

och upprätta regering ur befolkningen. 

 

Låg Låg 

Övervinna 

eller be-

kämpa de 

sista insur-

genterna 

 

1. De sista upprorsmakarna övervinns med stöd av befolk-

ningen, propaganda eller amnesti. 

Låg Låg 

 

Resultatet som är presenterat i tabellen är det sammanförda resultatet av det teoretiska ram-

verket vilket har analyserat operation Moshtarak. Resultatet indikerar på att endast två av sex 

variabler ur teoretiska ramverket har tilldelats värdet hög utsträckning.  
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I förutsättningar för analysen presenterades de krav som ställdes för att det teoretiska ramver-

ket skulle erhålla hög uppfyllnad vilket var att samtliga variabler skulle vara uppfyllda för att 

ramverket skulle erhålla hög uppfyllnad. Således erhåller teoretiska ramverket låg uppfyllnad. 

4.3 Kritik mot analys 
Tidigare kritik som riktades till operationaliseringen innefattade sammanföringen av teorier. 

Det efter den subjektiva bedömning av författaren som kan ha resulterat i den begränsade 

uppfyllanden av det teoretiska ramverket. Bristen i uppfyllanden av variabler kan bero på den 

av författaren subjektiva bedömningen och framtagandet av variabler samt indikatorer. Dock 

påvisas uppfyllnad av indikatorer och även motsägande händelser i analysen vilket indikerar 

för analysschemats användbarhet för att undersöka fallet. De framtagna indikatorerna kan ha 

resulterat i att den filtreringen som genomfördes av empirin med den kvalitativa metoden inte 

lyckades uppfylla indikatorer och variabler. 

Triangulering med oberoende källor har genomgående varit problematiskt på grund av empi-

riskt underlag av bland annat reportrar. De kan själva valt ut specifika händelser som de varit 

med om eller erhållit underlag för. Det kan resultera i att händelser upplevts som betydande ej 

varit det av andra källor. Som avspegling i resultatet kan det leda till sänkt validitet för vissa 

indikatorer.  

I analysen användes bland annat redogörelser för kommittén i USA och underlag av reportrar 

för att försöka verifiera händelser. Bristen på datum för händelser har resulterat i svårigheter 

med att uppnå detta med hög precision. Samtliga händelser har varit väldokumenterade att de 

skedde under operationen men ingen evidens tyder att detta är samma individer vid samma 

tidpunkt. Detta resulterade i att analysen kan med olika händelser styrka enskild indikator. Det 

möjliggör inte att enskilda händelser styrks med oberoende källor. 
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5 Avslutning 
I kapitlet presenteras inledningsvis undersökningens upplägg och forskningsfrågan besvaras. 

Därefter genomförs en diskussion kopplat till resultatet i undersökningen och de val som på-

verkat undersökningen. 

5.1 Sammanfattning och resultat 
I det första kapitlet presenterades problemformuleringen för uppsatsen vilket identifierade att 

operation Moshtarak var tänkt att genomföras med en befolkningscentrerad metod. Operat-

ionen var ett misslyckande trots den tänka metoden. Problemformuleringen resulterade i ifall 

misslyckandet grunda sig i att koalitionen inte lyckades att använda dessa teoretiska aspekter. 

Syftet var att undersöka varför operation Moshtarak som var tänkt att genomföras med en be-

folkningscentrerad upprorsbekämpning misslyckades. Efter genomförd undersökning där för-

fattaren med hjälp av det teoretiska ramverket analyserade operationen anses syfte vara upp-

fyllt och problemformuleringen har behandlats genom undersökningen. Svar på forskningsfrå-

gan och förklaring till varför operationen kan ha resulterat i ett misslyckande presenteras ne-

dan och under punkt 5.2.1. Undersökningen hade även möjlighet att bidra till forskningsläget 

med hänsyn till teoriernas användbarhet i en modern kontext. Slutsatser kring detta presente-

ras under punkten 5.2.4 

5.1.1 Svar på forskningsfrågan 
Forskningsfrågan för undersökningen var: ” Hur kan sammanförda delar ur Kilcullen och 

Galula förklara utfallet av operation Moshtarak? ” 

Efter genomförd analys uppvisar det teoretiska ramverket att det ej uppnår hög uppfyllnad och 

kan därmed inte förklara utfallet genom hela operationen med hjälp av befolkningscentrerad 

upprorsbekämpning.  

Variabler som har tilldelats hög uppfyllnad är de två inledande vilka innefattar fördrivning av 

insurgenter, ökad närvaro och säkerhet i området. Övriga variabler har tilldelats låg uppfyll-

nad alternativt ingen evidens. Resultatet visar således att inledningsvis använde koalitionen 

dessa principer och bedöms nå framgång under upprorsbekämpningen. I senare skede av oper-

ationen bedöms inte koalitionen använda dessa principer. Det dels på grund av bristande sä-

kerhet under senare skeden, att koalitionen agerar motsatt för vad som söks och att analysen 

inte kan identifiera händelser som uppfyller indikatorer. 
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Undersökningens svar på forskningsfrågan är således att inledningsvis använde sig koalit-

ionen av dessa principer och når framgång. I senare skede tillämpas inte dessa principer och 

operationen resulterar i ett misslyckande. 

Analysens svar kan jämföras med den tidigare forskningen där Griffin påstår att inledningsvis 

var delar av framgångarna under operation Moshtarak grundade i konventionella metoder och 

utnötning med en aggressiv approach. Det framhåller Griffin som att det påverkade säkerhets-

läget negativt. Egnells påstående kring vad som är tydligt efter operationen var att det sakna-

des kapacitet hos britterna och att strategin saknade en tydlig teoretisk koppling till hur fram-

gång samt seger skulle nås i upprorsbekämpning.109  

Liknande resultat visas av analysen för hela koalitionen. Det eftersom koalitionens agerande 

tyder inledningsvis på att de använde principer för en befolkningscentrerad upprorsbekämp-

ning och bedömdes enligt analysen nå framgångar under fördrivningen av upprorsmakare. De 

bedömdes även som att de bidrog med grundläggande säkerhet i området. Koalitionen bedöms 

i ett senare skede enligt analysen möta motgångar och problematik i att bidra till tillräcklig sä-

kerhet i området samt upprätta legitimiteten för ett nytt politiskt styre där befolkningen själva 

var delaktiga. Under det här skedet bedöms det att koalitionen frångår dessa principer om be-

folkningscentrerad upprorsbekämpning och operationen blir i slutskedet ett misslyckande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 Egnell, 2011., s.313 & Griffin, 2013., s.423f   
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5.2 Diskussion 
 

5.2.1 Resultat 
Med hänsyn till den tidigare forskningen så resulterar analysen i en lägre uppfyllnad än vän-

tat. Det med tanke på teoriernas bidrag till manualen som skulle användas som stöd till oper-

ationen. Eftersom teorierna bidragit till framtagande av manualen kan det förväntas att dessa 

principer borde ha tillämpats i större utsträckning. Kopplingen mellan operationen och FM 3-

24 har inte behandlats i undersökningen, men har bidragit till val som genomförts. Det teore-

tiska ramverkets uppfyllnad indikerar att koalitionen inte genomförde hela operationen med 

principerna för en befolkningscentrerad upprorsbekämpning. Ifall analysens resultat inte be-

gränsats i uppfyllnad på grund av brist i förutsättningar för analysen eller det empiriska un-

derlaget kan paralleller dras mellan att koalitionen inte lyckades implementera dessa principer 

genom hela operationen och att operationen växlade från framgång till ett misslyckande.  

Slutsatser efter den genomförda analysen är att resultatet inte kan bekräfta ifall dessa principer 

möjliggör framgång eller resulterar i ett misslyckande då dessa inte användes fullt ut. Ana-

lysen kan istället indikera för dess relevans eftersom att inledningsvis bedöms dessa principer 

bidra till framgång. Sedan frångick operationen dessa principer och att detta kan ligga till 

grund varför operationen misslyckades. I förhållande till problemformuleringen kan det såle-

des framhållas att koalitionen inte implementerade dessa principer fullt ut. Att beakta med 

slutsatserna är att empiriska underlaget inte bedöms innefatta samtliga händelser av operat-

ionen. Således kan det finnas mer händelser som talar mot eller för dessa principer. Det är 

därmed nödvändigt med ytterligare forskning för att säkerställa varför operationen misslycka-

des. 

Undersökningens bidrag till forskningsläget bedöms som begränsat med hänsyn till att koalit-

ionen inte använde sig av dessa principer fullt ut. Undersökningen har heller inte använt samt-

liga steg i teorierna. Det var en förutsättning som avgränsades bort på grund av sammanfö-

ringen av teorierna. Detta medför dock att teoriernas relevans som helhet inte kan bedömas 

utan att det behövs mer forskning.  
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5.2.2 Metod 
Undersökningen genomfördes som en teorikonsumerande fallstudie och en kvalitativ textana-

lys. Valet genomfördes med hänsyn till det empiriska underlaget och genom forskningsluckan 

där en fallstudie hade använts och analyserats med hjälp av teorierna. Forskningsdesignen 

lämpade sig väl med hänsyn till ett inledningsvis gott empiriskt underlag och syftet att under-

söka varför operationen misslyckades.  

Vid val av metod uttrycktes en problematik med att genomföra intervjuer, vilket i efterhand 

bedöms som att det hade möjliggjort högre validitet genom förstahandskällor och möjlighet 

att bekräfta fler källor samt ett bättre underlag då empiriska underlaget kan förstärkas. Detta 

bedöms även möjliggöra att den kritik som lyfts mot analysen där reportrars underlag kan va-

riera i relevans motverkas.  

Vidare lyfts eventuella brister genom det utformande teoretiska ramverket där indikatorer och 

variabler genererades av författarens bedömning samt avgränsning. Författaren har genom 

transparent redovisning försökt upprätthålla en hög spårbarhet genom hela undersökningen, i 

syfte att möjliggöra för andra att återskapa undersökningen.  

5.2.3 Relevans för professionen  
I problemformuleringen presenterades att den irreguljära krigföringen kommer fortsätta att 

vara relevant i modern tid. Det resulterar i att en ökad förståelse för detta komplexa område är 

vitalt för framgång. Med hjälp av de svar som undersökningen resulterat i så framkommer det 

att dessa principer kan möjliggöra framgång i upprorsbekämpning. Men när koalitionen från-

gick dessa principer kan det vara en bidragande orsak som resulterade i ett misslyckande för 

operationen. Svaret i undersökningen är inte att befolkningscentrerad upprorsbekämpning 

kommer resultera i en lyckad upprorsbekämpning. Men studien utgör en grund som indikerar 

för dess relevans och belyser nödvändigheten för vidare forskning inom ämnet. 
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5.2.4 Förslag på vidare forskning 
Undersökning bedöms utgöra en grund för ytterligare forskning för att förstå varför fallet 

misslyckades och även undersökning av andra operationer.  

För att ytterligare bidra till forskningen och förstå varför operationen misslyckades uppmanas 

vidare forskning till att använda intervjuer för att därigenom nå en högre uppfyllnad av vari-

abler. Lämpligt för att förstå utfallet av operationen skulle även vara att använda sig av en an-

nan teori som fokuserar på motståndaren. Det eftersom att analysen visar att koalitionen från-

gick principerna för en befolkningscentrerade upprorsbekämpning och även att koalitionen 

använt stridskrafter som avskräckte upprorsmakarna. Utöver detta tyder även den tidigare 

forskning på en aggressiv approach. Genom att undersöka ifall koalitionen använde sig av 

dessa principer, vilket i sig skulle vara motsägande med hänsyn till den strategiska inrikt-

ningen, kan det vidare undersökas varför operationen misslyckades. 

Ifall resultatet i undersökningen kan frångå att uppfyllanden av indikatorer och variabler inte 

beror på det empiriska underlaget så är det i forskningssyfte intressant att undersöka andra op-

erationer. Att undersöka ytterligare operationer där dessa principer används genom alla steg 

kan resultera att relevansen för dessa principer i en modern kontext undersöks i högre ut-

sträckning och därigenom bidra till forskningsluckan. Det kan inte bedömas med resultatet av 

denna undersökning då koalitionen frångick dessa principer. 
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