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SVENSKA REGLEMENTENS RELEVANS FÖR AFGHANISTANINSATSEN: 

EN JÄMFÖRELSE AVSEENDE SKYDD AV LOKALBEFOLKNINGEN 

 
Sammandrag: 
Föreliggande arbete undersöker metodmässig interoperabilitet genom att jämföra de kommande 
svenska reglementena Reglemente för Markoperationer och Markstridsreglemente 6 – Bataljon 
och deras överensstämmelse med den doktrin som nyttjas av International Security Assistance 
Force (ISAF) i Afghanistan. Undersökningen syftar till att lämna ett bidrag till den svenska regle-
mentsutvecklingen. 
   Arbetet visar att det finns en överensstämmelse avseende grundbudskapet att lokalbefolkningen 
behöver skyddas och att man måste förstå deras situation. Det föreligger en låg grad av överens-
stämmelse avseende metoder för att skydda befolkningen. Författaren lämnar tre rekommendatio-
ner: 

1. Omarbeta beskrivningen av stabiliserande metoder 
2. Inkludera begreppet ”Clear-Hold-Build” 
3. Inarbeta verktyg för att analysera den mänskliga terrängen 
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RELEVANCE OF SWEDISH FIELD MANUALS FOR THE AFGHANISTAN MISSION:  

A COMPARISON REGARDING THE PROTECTION OF LOCAL POPULATIONS 
 
Abstract: 
This essay investigates interoperability concerning methods by comparing two forthcoming Swed-
ish field manuals with the doctrine currently in use by ISAF in Afghanistan. The purpose of the 
essay is to contribute to Swedish field manual development. 
   The comparison shows that there is a congruence regarding the main message that the local 
population is to be protected and that one must understand their situation. There is a low congru-
ence regarding methods to protect the population. The author presents three recommendations: 

1. Re-work the description of stabilization methods 
2. Include the concept of ”Clear-Hold-Build” 
3. Include tools for analyzing the human terrain 
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Field manual, counterinsurgency, interoperability 
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1  INLEDNING 
 

1.1  Introduktion med problemformulering 
 
I Reglemente för markoperationer, remiss 3 (RMO) skriver Arméinspektören i sitt förord att 
RMO utgår från: 
 

[…] att svenska förband ska kunna verka över hela konfliktskalan. Detta innebär att kunna verka från stöd till 
humanitära insatser via förtroendeskapande, konfliktförebyggande och fredsbevarande insatser tillfredsfram-
tvingande operationer, slå en motståndare eller, efter försämrad omvärldsutveckling, försvar av Sverige. 
 
RMO omfattar insatser såväl utanför som på det svenska territoriet. Reglementet beskriver såväl nationellt 
autonoma insatser som insatser inom ramen för internationell samverkan, samt beskriver situationer där våra 
förband såväl eskalerar som minskar nivån av våldsanvändning.1 

 
Detta påstående står i kontrast till den utbildning som genomförs av de svenska förband som 
vid Livgardet utbildas inför internationella insatser. Vid stabsutbildningen av de förband som 
ska sändas till Afghanistan används sedan våren 20092 i stället för svenska reglementen det 
amerikanska reglementet Field Manual 3-24.2 Tactics in Counterinsurgency (FM 3-24.2).3 
 Motsättningen mellan Arméinspektörens normativa påstående om RMO och vad som de 
facto sker vid Livgardet är den observation som inspirerade till ämnesval för denna uppsats. 
Det faktum att ett utländskt reglemente används i utbildningen är i sig föga problematiskt utan 
är snarare fullt logiskt ur ett interoperabilitetsperspektiv. RMO fastslår vikten av gemensam 
syn på taktik och operationskonst vid multinationella insatsmiljöer4 och Arméinspektören har 
tidigare skrivit om vikten av gemensamma stabsarbetsmetoder i sitt inträdesanförande till 
Kungliga Krigsvetenskapsakademien.5 
 Problemet börjar framträda när man reflekterar över vad RMO förväntas åstadkomma. 
Gällande Militärstrategisk Doktrin definierar doktrin som ett ”formellt uttryck för den kun-
skap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för verksamheten inom det 
militära försvaret”.6 

                                                   
1 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, remiss 3 (Stockholm: Försvarsmakten, 2009), s. 6 
2 Övlt Mattias Ardin: E-post 27.4.2010 
3 U.S. Army, FM 3-24.2 Tactics in Counterinsurgency (Washington D.C.: Department of the Army, 2009) 
4 RMO, 2009, s. 52 
5 Berndt Grundevik, Interoperabilitet – anpassning av ”mjuka frågor” och ”hårdvara”. I: Kungl Krigsvetenskaps-
akademiens Handlingar och Tidskrift, 2. häftet, 2008, s. 76-79 
6 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 9 
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RMO anger själv att reglementet utgör grunden för bl.a. ”utbildning och träning av förband, 
officersutbildning samt organisations- och materielutveckling”.7 
 Är då denna kunskap och dessa föreställningar förenliga med det sätt på vilket NATO 
bedriver insatsen i Afghanistan? Eller – måste svenska officerare ”lära om” inför insatsen? 
Denna möjliga motsättning utgör uppsatsens övergripande problemställning8 och formuleras: 
 

Arméns kommande reglementen gör anspråk på att beskriva även me-
toder för multinationella insatser med stabiliserande inriktning. Är de 
i grunden interoperabla eller måste vi ”lära om” inför insats? 

 
Uppsatsen tar sin ansats i ovanstående och jämför arbetsläget i två kommande svenska regle-
menten med ett av de amerikanska som används i utbildningen av staber och förband i Afgha-
nistan. Med ambitionen att tydliggöra vad som undersöks konkretiseras uppsatsens problem-
formulering9 som: 
 

Hur överensstämmer ett urval av svenska reglementen med i Afghanistan gällande doktrin? 
 

1.2  Syfte 
 
Armén genomför för närvarande en revision av sina doktriner/reglementen och bl.a. Arméreg-
lemente del 2 Taktik (AR2) från 1995 och serien Brigadreglemente för Armén (BrigR A) från 
slutet av 1990-talet är i begrepp att under 2010 ersättas utav (förhandsutgåvor av) RMO och en 
ny serie kallad Markstridsreglemente (dessa beskrivs utförligare under 2.5 Material). En av 
flera förändringar är att det i de kommande reglementena tillkommit kapitel om stabiliserande 
metoder och uppgifter. 
 Genom att jämföra dessa reglementen och argumentera för brister i nuvarande utgåvor är 
det denna uppsats syfte10 att hjälpa det stabsarbete som kommer att vidareutveckla förhandsut-
gåvorna till slutliga produkter. Uppsatsen har inte ambitionen att ge ett fullständigt eller all-
mängiltigt svar på problemställningen ovan, utan levererar ett bidrag inom ett smalt avgränsat 
område som är valt utefter den vikt det har inom ramen för stabiliserande insatser. 
 

                                                   
7 RMO, 2009, s. 10 
8 Definition enligt Lotte Rienecker, Problemformulering (Malmö: Liber AB, 2003), s. 10 
9 Definition enligt Rienecker, 2003, s. 10 
10 Definition enligt Rienecker, 2003, s. 11 
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1.3  Disposition 
 
Uppsatsens disposition är av klassisk IMRAD-modell.11 Efter detta första kapitels inledning 
följer ett kapitel som avhandlar den metodik som använts vid skrivandet av denna uppsats. Det 
därpå följande kapitlet om undersökningens resultat utvisar jämförelsen variabel för variabel 
och avslutas med en översikt inkluderande svar på uppsatsens formulerade problem. Det av-
slutande diskussionskapitlet avhandlar undersökningens resultat, identifierar brister och re-
kommenderar åtgärder. Uppsatsen avrundas med en förteckning över nyttjade referenser. 

                                                   
11 Introduction-Method-Result-and-Discussion såsom beskrivet i Siv Strömquist, Uppsatshandboken (Stockholm: 
Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, 2006), s.29  
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2  METOD 
 

2.1  Centrala begrepp 
 
En viktig ingrediens inom ramen för interoperabilitet är en gemensam begreppsapparat. Denna 
uppsats behandlar främst begreppen stabiliserande och upprorsbekämpning. 
 Sverige saknar ännu en fullödig begreppsapparat, vilket bl.a. identifierats av vid Försvars-
högskolan tjänstgörande kommendören Michael Gustafson.12 
 Vikten av doktrinär förståelse är något som även noterades av evalueringsgruppen vid 2010 
års Combined Joint Staff Exercise (CJSE) som till skillnad från de närmast tidigare åren skiftat 
fokus från Peace Support Operations till Crisis Response Operations med en irreguljär mot-
ståndare.13 
  
Nedan kommer först ett antal begrepp att beskrivas för att skapa en bild av komplexiteten 
innan definitionen på de för uppsatsen centrala begreppen redovisas. 
 
Operativt koncept.  Koncept är en svensk beskrivning av en militär verksamhets huvudin-
riktning. Denna inriktning kan vara: 
 

 Offensiv 
 Defensiv 
 Stabiliserande14 

 
Metoder.  För att uppnå en insats syfte kan olika metoder nyttjas. Dessa indelas i Sverige in i 
två huvudgrupper: 
 

 Metoder för strid (stridssätt); 
o Anfall 
o Försvar 
o Fördröjningsstrid15 

                                                   
12 Michael Gustafson, ”Irregular warfare” och “Counter Insurgency”. I: Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar och Tidskrift, 5. häftet, 2008, s. 60-61 samt e-post till författaren 5.5.2010. 
13 Combined Joint Staff Exercise 2010 EXCON/EVAL, First Impression Report, 28.4.2010. 
14 RMO, 2009, s. 99 
15 RMO, 2009, s. 100, 106 
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 Stabiliserande metoder, exempelvis16; 
o Maktprojicering 
o Stöd 
o Övervakning 
o Polisiära metoder 
o Utbildning 
o Skydd17 

 
Operativt syfte.  Figur 1 exemplifierar sambandet mellan en konflikts intensitet, operativa 
koncept och operativa syften. 
 

 
Figur 1  Konfliktskalan (svensk)18 
 
 
 
 
                                                   
16 RMO, 2009, s. 99 Denna lista är inte uttömmande och RMO skriver: “De beskrivna metoderna är inte heltäck-
ande, utan beskriver vissa utvalda delar av vår verksamhet. Då behov uppstår av andra metoder än de beskrivna, 
förväntas soldater och sjömän på alla nivåer ta initiativ och lösa ställda uppgifter enligt bästa förmåga.” Det är 
denna uppsats författares tolkning att detta inte är uttryck för uppdragstaktik – utan att reglementet inte anser att 
fler metoder behöver beskrivas. Det står i sin tur i motsats till fotnot 7. 
17 RMO, 2009, s. 100, 132-136.  
18 RMO, 2009, s. 100 
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Beskrivningen av koncept, syfte och metoder utvisar att stabiliserande kan vara såväl en 
inriktning som ett syfte eller en metod. Men upprorsbekämpning då? Det är här det blir tydligt 
att den svenska begreppsapparaten inte är färdigutvecklad. RMO nämner att en insats med 
stabiliserande inriktning kan ha karaktären [förf. kursivering] av upprorsbekämpning.19 
 
För denna uppsats förståelse av upprorsbekämpning nyttas NATO:s definition av counterin-
surgency som lyder: 

  
Those military, paramilitary, political, economic, psychological, and civic actions taken to defeat insur-
gency.20 

 
 

2.2  Avgränsningar 
 
Uppsatsens problemställning kan generera en mängd frågeställningar, men ambitionen begrän-
sas nedan genom att undersökningen avgränsas i de tre dimensionerna rum, tid och funktion. 
 
Rum.  Svenska förband är delaktiga i insatser med stabiliserande inriktning med skilda ambi-
tionsnivåer i flera världsdelar, men denna uppsats undersöker endast relevansen för Afghani-
stan.  
 Motivet för detta är tudelat där första delen består av det faktum att det är inom ramen för 
denna insats som uppsatsens problemställning identifierades. Den andra delen består av att det 
är den svåraste insatsen Försvarsmakten f.n. genomför och den enda samtida insats som resul-
terat i dödsfall p.g.a. fientliga stridshandlingar.  
 
Tid.  Vid sökandet av aktuellt forskningsläge har endast perioden från 2006 och fram tills nu 
behandlats.  
 Motivet för detta är tudelat där första skälet är att Sverige under våren 2006 tog över ansva-
ret för ett Provincial Reconstruction Team (PRT) från Storbritannien och därmed påtog sig ett 
förbands- och områdesansvar.21 Det andra skälet är att 2006 var året då USA publicerade sin 
nya upprorsbekämpningsdoktrin Field Manual 3-24 Counterinsurgency (FM 3-24)22 vilken 
innebar ett markant förändrat förhållningssätt till det strategiska uppdraget, de inneboende 
militära uppgifterna och deras genomförande. 
 

                                                   
19 RMO, 2009, s. 102, 132 
20 NATO, Allied Administrative Publication-6 Glossary Of Terms And Definitions (AAP-6), 2008, s. 2-C-18 
21 Initierat i Regeringsproposition 2005/06:34. Utrikesdepartementet, 2005: Utökat svenskt deltagande i den 
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan. (29.4.2010.)  http://regeringen.se/sb/d/108/a/52490  
och bekräftat i Riksdagsbeslut 2005/06:46. Riksdagen, 2005: Kammarens protokoll. (29.4.2010.)     
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:46  
22 United States Army, Field Manual 3-24 Counterinsurgency (Washington D.C.: Department of the Army, 2006) 
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Funktion.  I Afghanistan har den stabiliserande insatsen karaktären av upprorsbekämpning 
vilket utgör nästa filter, men även fenomenet upprorsbekämpning är för brett för en C-uppsats. 
FM 3-24.2 och RMO är tydliga med att påpeka att upprorsbekämpning är en multifunktionell 
verksamhet där det utöver rent militära aktiviteter krävs exempelvis politiska och ekonomiska 
insatser.23 Föreliggande uppsats undersöker endast rent militär verksamhet inom ramen för 
upprorsbekämpning, väl medveten om att denna måste sättas i sitt sammanhang och aldrig på 
egen hand löser insatsens grundläggande målsättningar. Vidare undersöks endast militära 
uppgifter och aktiviteter som är knutna till skydd av lokalbefolkningen.  
 Motivet är här trefalt och det första skälet är en praktisk nödvändighet och har med uppsat-
sens omfång att göra. Det andra skälet är att just skydd av lokalbefolkningen av nuvarande 
befälhavare för ISAF, General Stanley McChrystal (COM ISAF), är av fundamental vikt för 
att lyckas med uppdraget.24 Det tredje och sista skälet är att (som en följd av ovanstående 
påstående) just denna verksamhet är av sådan vikt att den bör kunna utgöra en tungt vägande 
indikator på om de svenska reglementena är relevanta för Afghanistaninsatsen eller ej. 
 
Som framgår av dessa avgränsningar har forskningsområdet snävats in avsevärt, vilket förstås 
får konsekvenser för hur långtgående slutsatser det är möjligt att dra av resultatet. Detta disku-
teras vidare i avsnittet 2.9 Validitet/reliabilitet. 
 

2.3   Forskningsläge 
 
Intresset för stabiliserande metoder i allmänhet och upprorsbekämpning i synnerhet har ökat 
under 2000-talet och det har skrivits mängder av böcker och artiklar i ämnet. Överblicken över 
forskningsläget tar en snävare syn och knyter an till uppsatsens avgränsningar och problem-
formulering. Härvid har eftersökts material som behandlar jämförelser av reglementen (som 
har med upprorsbekämpning att göra) och material som värderar utbildning av förband inför 
Afghanistaninsats. 
 Vid Försvarshögskolan har Anders Killmey (ChP 07-09) i sin uppsats Upprorsbekämpning 
eller stabiliseringsoperationer? En jämförelse med stöd av amerikanska doktriner kommit 
fram till att stabiliserande operationer utgår från ett strategiskt perspektiv, medan upprorsbe-
kämpning utgår från ett taktiskt. Hans förslag till fortsatt forskning understryker att USA har 
valt att ge ut skilda doktriner för stabiliserande operationer och för upprorsbekämpning och 
föreslår att undersöka hur svenska doktriner och reglementen förhåller sig till detta.25  
 I samma årskull har Andreas Östlund skrivit uppsatsen Erhåller svenska förband en rele-
vant utbildning? En studie av FS15 utbildning inför Afghanistan 2008 som är knuten till före-
liggande uppsats i den mån att den synar ett fenomens relevans knutet till Afghanistaninsatsen. 
                                                   
23 T.ex. FM 3-24.2, 2009, § 3-1 och RMO, 2009, s. 132 
24 HQ ISAF, 2009: COMISAF Tactical Directive. (29.4.2010.)  
http://www.nato.int/isaf/docu/official_texts/Tactical_Directive_090706.pdf  
25 Anders Killmey, Upprorsbekämpning eller stabiliseringsoperationer? En jämförelse med stöd av amerikanska 
doktriner.  (Stockholm: Försvarshögskolan, 2009), s. 1, 47-48 
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En av hans variabler (indirekt metod) beskrivs till del med samma teori (Galula) som används 
här. Undersökningen bygger på Livgardets utbildningsorder och knyter inte an till de regle-
menten som används i föreliggande uppsats.26 
 Vid Chefsprogrammet 06-08 har Trond Nilsen skrivit uppsatsen Norsk soldatutdanning - 
relevant i forhold till opprørsbekjempning. Även han nyttjade Galula, men här endast i sin 
beskrivning av vad uppror är.27 
 Nils Wallentin vid Yrkesofficersprogrammet 06-09 har undersökt nuvarande Militärstrate-
gisk Doktrin (MSD) i sin uppsats Militärstrategisk Doktrin: Är den användbar för dagens 
försvar? ur ett perspektiv präglat av irreguljära konflikter. Resultatet är att han anser att MSD 
ej längre är relevant i vår nuvarande strategiska kontext. Här knyter föreliggande uppsats an 
till hans förslag på vidare forskning (i form av att undersöka andra reglementens relevans), 
men använder annan teori och andra variabler.28 
 
Utöver svenska universitet och högskolors uppsatser och avhandlingar har kontroll även skett 
mot Krigsvetenskaplig Årsbok (2006-), mot registret över rapporter från Totalförsvarets 
Forskningsinstitut (2006-) samt mot Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och 
Tidskrift (2006-) utan att finna material som knyter an till denna uppsats problemformulering.  
 

2.4   Teori 
 
Uppsatsen nyttjar teori på det sätt som Niklas Zetterling benämner ”teori som källa till be-
greppsapparat”29 och tar således stöd av en specifik teori för att identifiera de variabler30 som 
sedan jämförs i analysenheterna.  
 Nyttjad doktrin i Afghanistan har sin grund i tre olika teoribildningar bestående av Robert 
Thompson (politikfokuserad), Charles Callwell (motståndarfokuserad) och David Galula 
(befolkningsfokuserad).31  
 För att stödja denna uppsats problemformulering och vara lojal mot avgränsningarna väljs 
Galulas fyra lagar om effektiv upprorsbekämpning som teoristöd.32 
 
COM ISAF är väldigt tydlig avseende sin fokus i ISAF Commander’s Counterinsurgency 
Guidance: 
                                                   
26 Andreas Östlund, Erhåller svenska förband en relevant utbildning? En studie av FS15 utbildning inför Afgha-
nistan 2008  (Stockholm: Försvarshögskolan, 2009), s. 27-31 
27 Trond Nilsen, Norsk soldatutdanning - relevant i forhold till opprørsbekjempning (Stockholm: 
Försvarshögskolan, 2008), s. 5-11 
28 Nils Wallentin, Militärstrategisk Doktrin: Är den användbar för dagens försvar? (Stockholm: Försvarshögsko-
lan, 2009), s. 1, 25 
29 Niklas Zetterling, Några reflektioner kring teoriers användande inom krigsvetenskapen. I: Berndt Brehmer 
(red.), Krigsvetenskaplig årsbok 2006 (Stockholm: Försvarshögskolan, 2007),  s. 161f-162 
30 Definition enligt Peter Esaiasson m.fl., Metodpraktikan (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007, s. 54 
31 FM 3-24.2, 2009, s. 3-9 – 3-10 
32 David Galula, Counterinsurgency Warfare (Westport: Praeger Security International, 2006), s. 49-55 
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The Afghan people are the Objective. Protecting them is the mission. Focus 95% of your time building rela-
tionships with them and, together with the Afghan government, meeting their needs. […] Get rid of the con-
ventional mind-set. Focus on the people, not the militants. By earning their trust and helping an accountable 
GIRoA gain the support of the people, you take from the enemy what he cannot afford to lose – the control of 
the population.33 
 

Valet av Galula görs med en medvetenhet om att hans teori inte är fullt ut accepterad som en 
validerad teori inom vetenskapssamhället34, men Galula har även sina stödmedlemmar35 och 
hans tankar om befolkningen som måste skyddas är även en influens för ”nya” upprorsbe-
kämpningskademiker.36 
 David Galula (1919-1967) var en fransman som tog sin officersexamen 1939 och deltog i 
andra världskriget i Nordafrika, Italien och Frankrike. Senare deltog han i olika roller i upp-
rorsbekämpande insatser i Kina, Grekland, Indokina och Algeriet. Han formulerade sina erfa-
renheter i boken Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice som gavs ut 1964. Förelig-
gande uppsats nyttjar nyutgåvan från 2006 som bl.a. inkluderar ett förord av John A. Nagl.37 
 Galula formulerade fyra ”lagar” som han ansåg utgjorde teorigrunden (theory) för hur man 
senare skulle utforma sina planer (practice). Dessa fyra var i korthet: 
 

1. Support of the population is as necessary for the counterinsurgent as for the insurgent 
2. Support is gained through the active minority 
3. Support from the population is conditional 
4. Intensity of efforts and vastness of means are essential38 

 
Dessa lagar påvisar den vikt Galulas teori lägger vid lokalbefolkningen och är det främsta 
motivet att just denna teoribildning utgör grund för uppsatsen. De beskrivs djupare nedan. 
 
Support of the population is as necessary for the counterinsurgent as for the insurgent.  
Galula hävdar att det sällan är något problem att rensa ett område från upprorsmakare, utan 
problemet är att sedan förhindra deras återkomst utan att binda egna styrkor till statiskt försvar 
(då de behövs för att rensa nya områden). För att detta ska lyckas behövs lokalbefolkningens 
stöd och samarbete.39  
 Implicit bygger detta på att upprorsrörelser behöver folkets stöd med exempelvis logistik 
och underrättelser. För att bryta denna kedja behövs att man bekämpar såväl rörelsens militära 
styrkor som dess politiska celler. 
 

                                                   
33 HQ ISAF, 2009: ISAF Commander’s Counterinsurgency Guidance. (5.5.2010.)   
http://www.nato.int/isaf/docu/official_texts/counterinsurgency_guidance.pdf  
34 T.ex. Jan Ångström, Historien bakom misslyckade strategier för upprorsbekämpning. I: Kungl Krigsveten-
skapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 6. häftet, 2009, s. 131 
35 T.ex. Thomas X. Hammes, What Goes Around Comes Around. I: Marine Corps Gazette, August, 2005, s 58 
36 T.ex. David Kilcullen, Counterinsurgency (New York: Oxford University Press Inc., 2010), s.147-161 
37 Galula, 2006, s. iv-vii 
38 Galula, 2006, s. 49-55 
39 Galula, 2006, s. 52 
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Support is gained through the active minority.  Som en följd av den första lagen följer 
frågan hur man erhåller lokalbefolkningens stöd och samarbete. Galula påstår att det i alla 
situationer finns en liten del som är motståndare till regeringssidan, en liten del som stödjer 
den och en stor majoritet som är neutralt avvaktande. Den framgångsrika tekniken består i att 
organisera den stödjande minoriteten för att påverka den neutrala majoriteten. Detta är en 
aktivitet som kräver insatser inte bara från militärt håll, utan även politiska, ekonomiska och 
sociala insatser. Informationskampanjer som påvisar hur regeringssidan står för det bättre 
alternativet är särskilt viktiga.40 
 Implicit innebär detta att motståndarsidans minoritet måste bekämpas och att den regerings-
stödjande minoriteten måste skyddas (från motståndarsidan). 
 
Support from the population is conditional.  Den regeringsstödjande minoriteten kommer 
inte att våga träda fram förrän den känner sig säker att göra så. Upprorsbekämparna måste visa 
att de har såväl förmågan som viljan att skydda dem. Galula konstaterar inom ramen för detta 
fyra viktiga förutsättningar. För det första att politiska insatser måste föregås av militä-
ra/polisiära insatser mot motståndarens enheter och politiska celler. För det andra att politiska 
reformer är ineffektiva om de genomförs i ett område under kontroll av motståndarsidan. För 
det tredje att upprorsbekämparna behöver en tidig framgång för att bevisa för befolkningen att 
den har förmågan och viljan att vinna. För det fjärde att förhandlingar bara kan påbörjas från 
en styrkeposition.41 
 
Intensity of efforts and vastness of means are essential.  De insatser som krävs för att befria 
befolkningen från upprorsrörelsens hot och att övertyga dem om att regeringssidan kommer att 
vinna tarvar både lång tid och stora resurser. Dessa resurser måste systematiskt koncentreras 
till område efter område och kan inte spridas ut över hela landet.42 
 

2.5   Material 
 
För att stödja uppsatsens syfte och problemformulering, med bibehållen lojalitet mot avgrän-
singarna, följer att centrala skrifter utgörs av RMO och FM 3-24.2. Att begränsa sig till dessa 
två är dock inte tillräckligt eftersom RMO främst beskriver samspelet mellan Armétaktisk Stab 
(ATS) och brigadnivån inom de svenska markstridskrafterna43 medan FM 3-24.2 beskriver det 
fulla spektret av uppgifter från brigad- ner till kompaninivån.44 Därför inkluderas ytterligare 
ett svenskt reglemente under utveckling i form av Markstridsreglemente 6 – Bataljon 
(MSR6).45  
                                                   
40 Galula, 2006, s. 53-54 
41 Galula, 2006, s. 54-55 
42 Galula, 2006, s. 55 
43 RMO, 2009, s. 15 
44 FM 3-24.2, 2009, s. viii 
45 Försvarsmakten, Markstridsreglemente 6 – Bataljon [manus till förhandsutgåva]  (Skövde: MSS, 2010) 
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Motivet för denna utökning är att även om staben för det svenska förbandet i Afghanistan 
snarare har karaktären av en brigadstab och det område som förbandet ansvarar för är avsevärt 
större än vad som kan förväntas av en brigad så är förbandets samlade styrka knappt ens av 
bataljons storlek.  
 Uppsatsens analysenheter46 utgörs av de två svenska reglementena och den amerikanska 
manualen utgör referens. Här måste poängteras att den amerikanska manualen specifikt av-
handlar upprorsbekämpning, medan de svenska reglementena som beskrivs nedan avhandlar 
taktik i allmänhet. Det finns inget svenskt reglemente för upprorsbekämpning eller stabilisera-
de insatser. 
 
FM 3-24.2.  Tactics in Counterinsurgency är en nedbrytning av de generella principer som 
beskrivs i FM 3-24 Counterinsurgency till mer handfasta riktlinjer åt förbandschefer och 
staber från kompani upp till brigad.  
 Processen för skapandet av FM 3-24 var nydanande för det amerikanska militära etablisse-
manget i det avseende att den på utkastnivå seminariebehandlades på en konferens vars aktiva 
deltagare inkluderade journalister, människorättsorganisationer och akademiker.47  FM 3-24.2 
tillkomst var i jämförelse mera modest, men hade en stor bredd på medförfattare och kor-
rekturläsare (även om de i detta fall mestadels var militärer).48        
 Ett avgörande skäl till att just FM 3-24.2 utgör referens i denna uppsats är att den utgör en 
delmängd i den identifierade problemställningen (se 1.1 Introduktion), men också det faktum 
att den utgör kurslitteratur på det i Kabul belägna Counterinsurgency Training Center som 
drivs av NATO Training Mission – Afghanistan (NTM-A) inom ramen för gemensam utbild-
ning av officerare från Afghan National Army (ANA) och ISAF.49 Det är förvisso fortfarande 
FM 3-24 som utgör basen för utbildningen där, men FM 3-24.2 används bl.a. för PMESII-
analys (se 2.7 Metod för detaljer om PMESII).50 
 Det finns ännu inte någon fastställd NATO-doktrin för upprorsbekämpning och det som 
nyttjas av ISAF (i varje fall på strategisk nivå samt vid utbildning) är de amerikanska doktri-
nerna.  
 
RMO.  Reglemente för markoperationer är avsedd att ersätta AR251 från 1995. Uppsatsen 
bygger på remiss 3 av RMO. 52 Gällande plan är att ge ut en Förhandsutgåva (Fu RMO) under 
sommaren 2010.53  
 

                                                   
46 Definition enligt Esaiasson m.fl., 2007, s. 51 
47 University of Chicago, Counterinsurgency Field Manual, (Chicago: The University of Chicago Press, 2007),  
s. xvi 
48 LTC David Fivecoat & CPT Stuart Chapman, U.S. Army Field Manual 3-24.2, Tactics in Counterinsurgency. 
I: The Armor and Cavalry Journal, July – August 2009, s. 46 
49 Övlt Mattias Ardin: E-post 27.4.2010 
50 SFC Ritchie D. Inns: E-post 21.4.2010 
51 Försvarsmakten, Arméreglemente del 2 Taktik (Stockholm: Försvarsmakten, 1995) 
52 Remiss 3 fastställdes i februari 2009 
53 Övlt Stefan Eriksson: muntl. Telefonsamtal 29.4.2010 
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Liksom FM 3-24.2 konkretiserar FM 3-24 bryter RMO ner budskapen i Doktrin för markope-
rationer (D MarkO)54 och beskriver taktiska grunder för stridsgrupper och förband av brigads 
storlek och större.55 Reglementets fjärde kapitel avhandlar operativa koncept och metoder och 
av kapitlets 38 sidor vigs ca 10 sidor åt stabiliserande metoder.56 
 
MSR6.  Markstridsreglemente 6 – Bataljon utgör en volym i den nya reglementsserie57 som 
nu utvecklas vid Markstridsskolan (MSS) och är planerad att distribueras som förhandsutgåva 
sommaren 2010.58 MSR6 är avsedd att ersätta de bataljonsspecifika häften som utgör delar av 
reglementsserien Brigadreglemente för Armén (BrigR A)59 från 1990-talet. BrigR A hade 
skilda häften för olika bataljonstyper, medan MSR6 reglerar verksamheten för samtliga manö-
verbataljoner (tung mekaniserad, lätt mekaniserad och lätt).60 Reglementets beskrivning av 
metoder är fördelade enligt: 
 

 Kapitel 7 – Anfall (34 sidor) 
 Kapitel 8 – Försvar (16 sidor) 
 Kapitel 9 – Fördröjningsstrid (22 sidor) 
 Kapitel 10 – Stabiliserande metoder (11 sidor)61 

 
Uppsatsen använder ett manus till sommarens förhandsutgåva där de remissvar som togs in av 
MSS i februari 2010 till del är inarbetade. Värt att notera är att kapitlet om stabiliserande 
metoder inte är uppdaterat i använt manus. 
 

2.6   Källkritik 
 
Material.  Thurén anger fyra kriterier att beakta vid en källkritisk granskning och de utgörs av 
äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.62 
 Avseende äkthet är samtliga reglementen officiella skrifter där FM 3-24.2 är fastställd, 
RMO är en fastställd remiss som dessutom har ett förord av Arméinspektören medan MSR6 
endast har arbetshandlingsstatus och befinner sig mellan remiss och förhandsutgåva.  
 Samtliga analysenheter är från 2009/2010 och uppfyller därför väl kriteriet tidssamband.  

                                                   
54 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) 
55 RMO, 2009, s. 9 
56 RMO, 2009, s. 99-137 
57 MSR1 – Grunder, MSR2 – Fälttjänst, MSR3 – Grupp, MSR4 – Pluton, MSR5 – Kompani, MSR6 – Bataljon, 
MSR7 – Brigad 
58 Övlt Stefan Eriksson: muntl. Telefonsamtal 29.4.2010 
59 Försvarsmakten, Brigadreglemente Armén Bataljon; gemensamma delar (BrigR A Bat) (Stockholm: Försvars-
makten, 1997) 
60 MSR6, 2010, s. 4, 8-9 
61 MSR6, 2010, s. 46-132 
62 Torsten Thurén, Källkritik (Stockholm: Liber AB, 2005), s. 13 
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Oberoendet kan till del ifrågasättas för RMO eftersom reglementet i sin beskrivning av stabili-
serande och upprorsbekämpande inriktning63 listar 10 paradoxer som är en direkt översättning 
av de paradoxer som listas i FM 3-24.64 I samma avsnitt beskrivs ett förhållningssätt till lokal-
befolkningen som är ett översatt koncentrat av Galulas fyra lagar. I bägge fallen nyttjas infor-
mationen i stort sett obearbetad och utan att ange referens. Detta kan vara en följd av Sveriges 
bristande erfarenhet av upprorsbekämpning, men att ange referens hade varit klädsamt. 
 Avseende tendens är skrifterna menade att vara tendentiösa – de utgör en myndighets syn 
på hur verksamhet bör utföras. 
 
Författarens förförståelse.  Uppsatsens författare har genomfört fyra traditionella fredsbeva-
rande insatser,65 två upprorsbekämpande insatser i Afghanistan66 (vid den senaste dessutom 
varit elev vid Counterinsurgency Training Center i Kabul) samt deltagit i stabsutbildningen 
för tre ISAF-rotationer.67 Detta har varit en faktor främst i processen att identifiera relevanta 
variabler, medan metoden har utformats så att förförståelsen inte fått påverka själva mätning-
en. 
 

2.7   Metod 
 
För att undersöka uppsatsens formulerade problem nyttjas en jämförande design68 där Galulas 
teori används för att identifiera de variabler som jämförs i de två analysenheterna. Vid val av 
variabler var två kriterier styrande. För det första att variabeln ska ha en knytning till teorin, 
direkt eller indirekt. För det andra bör den vara relevant för det svenska förbandet i Afghani-
stan (vissa metoder som beskrivs i FM 3-24.2 är tillämpbara i södra Afghanistans högintensiva 
stridsmiljö, men kan vara kontraproduktiva i norra Afghanistan). I bedömningen av det andra 
kriteriet har författarens egen erfarenhet av insatsområdet varit en faktor.  
 
I arbetet med att välja ut variabler lästes inledningsvis rererensenheten översiktligt med teorin 
i åtanke. Det resulterade i att den första variabeln valdes ut: 
 
”Clear – Hold – Build” (C-H-B).  I sin bok beskriver Galula i åtta steg hur man ska nyttja 
hans teori i praktiken.69 Denna beskrivning har komprimerats till tre steg i FM 3-24.70 Meto-

                                                   
63 RMO, 2009, s. 101-106 
64 University of Chicago, 2007, § 1-148 – 1-157 
65 BA03 gruppchef, BA04 ställföreträdande plutonchef, KS03 plutonchef och LA03 ställföreträdande operations-
chef i bataljonsstaben. 
66 FS12 som chef operationssektionen i PRT-staben och FS16 som planeringsansvarig i operationssektionen på 
Regional Command North HQ. 
67 FS14, FS15 och FS18 
68 Definition enligt Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber AB, 2002), s. 69 
69 Galula, 2006, s. 75-94 
70 FM 3-24, 2006, § 5-50 – 5-55 
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den ”Clear – Hold – Build” utgör den röda tråden genom FM 3-24.271 och är grunden för 
ISAF:s doktrinära uppträdande.72 Metoden väljs som variabel eftersom den bygger på Galulas 
teori, den är central för Afghanistaninsatsen och känd av svenska förband i Afghanistan (och 
kan komma att bli aktuell om distrikten väster om Mazar-e Sharif fortsätter att destabiliseras). 
  
Beaktandet av civilläget har ”alltid” varit en ingrediens i planering av militär verksamhet, men 
har blivit alltmer komplicerad i.o.m. våra aktiviteter i länder och i kulturer som är främmande 
för oss som svenskar. Detta ledde till att följande variabel valdes: 
 
PMESII-PT/ASCOPE.  För att förstå sitt ansvarsområde behöver ett militärt förband analyse-
ra dels sin motståndare, dels sig självt, men också lokalbefolkningen och dess påverkan på de 
två föregående.73 Detta knyter bl.a. an till Galulas första lag.  
 Två analysverktyg kopplade till att förstå lokalbefolkningen är PMESII-PT och ASCOPE. 
Det första är mer övergripande och består av delmängderna Political, Military, Economic, 
Social, Information, Infrastructure, Physical Environment och Time.74  
 Det andra är hårdare knutet till civilläget och att förstå lokalbefolkningens situation och 
består av Area, Structure, Capabilities, Organization, People och Events.75 
 Såväl PMESII-PT som ASCOPE beskrivs utförligare under rubriken 3.2 PMESII-
PT/ASCOPE. 
 
Det faktum att en insats har en konceptuellt stabiliserande inriktning innebär inte att alla upp-
gifter som löses inom ramen för insatsen har en stabiliserande karaktär, utan även offensiva 
och defensiva uppgifter löses.76 Med detta som grund har tre variabler valts ut med en inom 
vardera offensiva, defensiva och stabiliserande aktiviteter. 
 
”Cordon & Search”.  En militär uppgift med offensiv karaktär som är vanlig inom ramen för 
Clear i C-H-B är genomförandet av sökoperationer (för att finna illegal materiel eller att ar-
restera motståndare) syftande till att återupprätta lag och ordning till skydd för lokalbefolk-
ningen.77 Variabeln är knuten till de tre första av Galulas lagar och äger hög relevans eftersom 
det är en verksamhet som vid ett flertal tillfällen har genomförts av svenska förband i Afgha-
nistan, antingen nationellt eller gemensamt med ANA eller Afghan National Police (ANP). 
 

                                                   
71 FM 3-24.2, 2009, passim 
72 Författarens egen erfarenhet från FS16, då kallad “Shape-Clear-Hold-Build”. Nu verkar detta ha ändrats till del 
till ”Clear-Hold-Build-Transfer” vilket framgår av följande artikel; ISAF, 2010: Gen. McChrystal Details Les-
sons of Marja Offensive. (2.5.2010.)  http://www.isaf.nato.int/en/article/news/gen.-mcchrystal-details-lessons-of-
marja-offensive.html  Någon riktig fotnot på detta går ej att skaffa då samtliga ISAF-dokument som reglerar ”C-
H-B” är hemligstämplade. 
73 FM 3-24.2, 2009, s. 1-3 
74 FM 3-24.2, 2009, § 1-15 – 1-29 
75 FM 3-24.2, 2009, § 1-39 – 1-86 
76 RMO, 2009, s. 100 
77 FM 3-24.2, 2009, § 5-44 
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”Bases”.  En uppgift med mera defensiv karaktär som oftast är knuten till Hold i C-H-B är 
upprättandet av baser i det område man har genomfört offensiva uppgifter i. Vid byggandet av 
nya baser är det av vikt att man har en tanke med var man upprättar dem och hur man opererar 
från dem.78 Denna variabel är hårdast knuten till Galulas andra lag om den del av befolkningen 
som aktivt stödjer regeringssidan och skyddet av dessa individer.  
 
”Support Host Nation security forces”.  Inom ramen för militära uppgifter med stabiliseran-
de karaktär framträder Establish Civil Security som en av de viktigaste och som har direkt 
anknytning till skyddet av lokalbefolkningen. Vid C-H-B ökar denna uppgift i omfattning 
genom de tre stegen och är dominerande i Build. Då målsättningen i en upprorsbekämpning är 
att den lagliga regeringen ska återta kontrollen över sitt land och utöva sitt inflytande över 
befolkningen (upprätthålla lag såväl som att skydda dem mot faror) är fungerande säkerhets-
styrkor (polis, gränskontroll, försvar) viktiga. Detta kräver ofta externt stöd och sker då genom 
uppgiften Support Host Nation security forces.79 Variabeln är knuten till de tre första av Galu-
las lagar, men är särskilt viktig i den tredje lagen eftersom lokala säkerhetsstyrkor ofta är en 
del i landets problem (korruption, maktmissbruk, etc). De kräver då internationell träning och 
övervakning intill dess att de själva klarar att lösa sitt samhälleliga uppdrag. Variabeln äger 
även relevans eftersom det är något som svenska förband utför i Afghanistan på en daglig 
basis inom ramen för Operational Liaison and Mentoring Teams (OMLT).80 
 
I genomläsningen av analysenheterna eftersöks även eventuella ”svenska särlösningar” (sätt 
att skydda lokalbefolkningen som inte nämns av den amerikanska manualen). 
 Utvalda fem variabler jämförs genom en kvalitativ textanalys81 av de två analysenheterna 
och tilldelas värden i enlighet med 2.8 Operationalisering. Härvid nyttjas den amerikanska 
manualen som ”facit” (eftersom den representerar nyttjad doktrin). 
 

2.8   Operationalisering 
 
Med stöd av Galulas befolkningscentrerade teori har fem variabler identifierats och dessa ska 
nu mätas i jämförelsen mellan analysenheterna. Denna operationalisering82 har ambitionen att 
vara objektiv (trots den kvalitativa metoden) och minimera författarens egna förförståelse 
kring variablerna.  
 Eftersom uppsatsens problemformulering kretsar kring hur reglementena överensstämmer 
med den doktrin som nyttjas (FM 3-24.2) sätts variabelvärden83 som beskriver förekomst: 

                                                   
78 FM 3-24.2, 2009, s. 6-2 
79 FM 3-24.2, 2009, s. 7-1 – 7-3 
80 Försvarsmakten (Högkvarteret/Informationsstaben): Om insatsen i Afghanistan. (5.5.2010.)  
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/  
81 Definition enligt Esaiasson m.fl., 2007, s. 237 
82 Definition enligt Esaiasson m.fl., 2007, s. 59 
83 Definition enligt Esaiasson m.fl., 2007, s. 58 
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Förekommer med samma innebörd (FS).  Detta värde är uppnått om variabeln beskrivs på 
samma sätt som i FM 3-24.2. 
Förekommer med liknande innebörd (FL).  Detta värde är uppnått om variabeln nämns i 
någon form eller om den hänvisar till annat reglemente där variabeln beskriv som (FS). 
Förekommer ej (FE).  Detta värde är uppnått om variabeln inte på något vis nämns i analys-
enheten. 
Förekommer med annan innebörd (FA).  Detta värde är uppnått om variabeln beskrivs med 
en annan innebörd än den som ges i FM 3-24.2. 
 
När resultatet presenteras i översiktsform ter sig dessa bokstavsvärden svåröverskådliga och 
därför tilldelas variablerna i samband med detta numeriska värden enligt nedan: 
 
Tabell 1  Variabelvärden 
Benämning Värde 

FS +2 
FL +1 
FE ±0 
FA -1 

 
Syftet med dessa numeriska värden är inte att matematiskt bevisa något, utan endast att över-
skådligt presentera variablernas förekomst i jämförelsen. Eventuella tendenser diskuteras 
sedan i författarens tolkning av översikten. 

 

2.9 Validitet/reliabilitet 
 
Uppsatsen mäter förekomst och innehåll/tolkning av begrepp mellan två analysenheter och 
dess referens. Alla begrepp beskrivs inte likadant i dessa och viss osäkerhet kan därför finnas 
avseende om undersökningen mäter det den säger sig göra. Ambitionen är att tydligt visa 
arbetsgången från problemformulering via teori till kriterier för val av variabler. Med stöd i 
denna arbetsgång anses ytvaliditeten84 vara tillgodosedd. Giltigheten på valda variabler har 
seminariebehandlats på Försvarshögskolan varvid en variabel valdes bort.85 
 Då uppsatsens andra och tredje kapitel var skrivna utfördes en respondentvalidering86 där 
reglementsansvariga ombads yttra sig kring variablernas validitet samt hur respektive regle-
mente tolkats.87,88  

                                                   
84 Definition enligt Esaiasson m.fl., 2007, s. 67 
85 Seminarium 2, Försvarshögskolan, Stockholm (5.5.2010.). Den variabel som efter detta valdes bort var ”Galu-
las fyra lagar” eftersom det var problematiskt att ha detta som både teori och en variabel. 
86 Definition enligt Bryman, 2002, s. 259 
87 Vid denna anmärkte MSR6-ansvarig på C-H-B bristande giltighet på bataljonsnivå, detta kommenteras vidare i 
Kapitel 4. Övlt Stefan Eriksson: E-post 19.5.2010  
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 Uppsatsen har avgränsats tämligen hårt (militära delen av upprorsbekämpning, Afghani-
stan, skydd av lokalbefolkningen) och därför är den externa validiteten89 begränsad. Hänsyn 
till detta har tagits i diskussionskapitlet och de tre rekommendationer som där presenteras 
anses av författaren kunna generaliseras bortom uppsatsens avgränsningar. 
 I vilken grad den kvalitativa textanalysen tolkat variablerna korrekt har kontrollerats genom 
ett test av den interna reliabiliteten90 vid det sista seminariet vid Försvarshögskolan.91 
 Med ambitionen att möjliggöra replikation92 av undersökningen (vilket kan vara problema-
tiskt då den i hög grad utförts med kvalitativ metod) har kraft lagts på att transparent redovisa 
hur variablerna valdes, på vilka grunder de valdes och även hur empirin tolkades.  
 

                                                                                                                                                                
88 RMO-ansvarig anmärkte på skillnaden i nivå i de jämförda reglementena samt att de svenska inte är specifika 
för stabilierande insatser. Denna kritik bemöts i Kapitel 4. Övlt Mikael Svensson: E-post 7.6.2010 
89 Definition enligt Bryman, 2002, s. 258 
90 Definition enligt LeCompte & Goetz (1982) i Bryman, 2002, s. 257 
91 Seminarium 3, Försvarshögskolan, Stockholm (26.5.2010.). Inga invändningar framfördes. 
92 Definition enligt Bryman, 2002, s. 43 
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3  RESULTAT 
 

3.1  “Clear – Hold – Build” 
 
3.1.1  Beskrivning av variabeln 
 
Metoden C-H-B kombinerar militär verksamhet från samtliga tre operativa koncept inom varje 
respektive fas. Det som skiljer åt mellan faserna är vilket koncept som för tillfället har högst 
relevans och behov. Detta exemplifieras i Figur 2 nedan. 
 

 
Figur 2  Exempel på konceptens inbördes förhållande vid C-H-B93 
 

C-H-B planeras normalt successivt från område till område efter hand som ett område kan 
förklaras fritt från upprorsmakare. Denna metod bygger på Galulas ”practice” och har genom 
historien tillämpats mot flertalet uppror under olika benämningar där ”Oil Spot Strategy” är 
en. Metoden kräver ofta lång tid för genomförande och nyttjar stora resurser i form av för-
band. Utöver detta är en förutsättning för framgång att insatsen är multifunktionell. En rent 
militär C-H-B utan koordinerade insatser avseende politisk styrning, återupprättande av sam-
hällsfunktioner, lokala säkerhetsstyrkor, m.m. saknar förutsättningar att lyckas.94 
 Det är inte ovanligt att skärningspunkten mellan faserna är flytande och att framförallt 
verksamhet inom främst Hold och Build genomförs samtidigt. Slutmålet med C-H-B är att 
överlämna ett ”fritt” område till regeringssidan att sedan förvalta i folkets intresse. Delmål på 
vägen fram är normalt: 
 

                                                   
93 FM 3-24.2, 2009, s. 3-18 
94 FM 3-24.2, 2009, s. 3-17 – 3-18 
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 Create a secure physical and psychological environment 
 Provide continuous security for the local populace 
 Eliminate the insurgent presence 
 Reinforce political primacy 
 Enforce the rule of law 
 Rebuild local Host Nation institutions 
 Gain the populace’s support95 

 
Som framgår av denna beskrivning läggs hög prioritet vid att skapa en miljö där lokalbefolk-
ningen skyddas mot upprorsmakarnas propaganda, krav på stöd och repressalier mot dem som 
vågar stå upp för regeringssidan. C-H-B är en systematisk verksamhet som verkligen tar fasta 
på Galulas tredje lag om att visa lokalbefolkningen att man är där för att skydda dem och att 
man har resurserna och vilja att göra det. Nedan beskrivs verksamhet inom respektive fas i 
ytterligare detalj. 
 
Clear.  Fasen syftar bl.a. till att döda, arrestera eller driva på flykten huvuddelen av upprorsrö-
relsen inom avdelat område för att på så vis bryta dess inflytande över lokalbefolkningen. 
Normalt lyckas inte detta fullständigt, utan det kommer att finnas kvar små element av såväl 
väpnade grupper som dess politiska struktur. Det fortsatta arbetet med att bekämpa dessa 
måste ta lokalbefolkningens intresse i beaktande. Offensiva aktiviteter i denna fas är exempel-
vis sökoperationer, eldöverfall och arresteringsraider. Defensiva aktiviteter kan vara att isolera 
området för att förhindra upprorsmakare från att såväl fly som att något senare återinfiltrera. 
Stabiliserande aktiviteter omfattar t.ex. att installera lokala säkerhetsstyrkor och att säkra ett 
lokalt styre som är troget regeringssidan (och att skydda detta styre).96 
 
Hold.  Denna fas syftar till att förhindra upprorsrörelsens återkomst, att bekämpa dess kvarva-
rande rester samt att skydda lokalbefolkningen. Offensiva och stabiliserande aktiviteter fort-
sätter, men det är de defensiva som står i fokus. Eftersträvansvärt är att det är lokala säkerhets-
styrkor som utgör huvuddelen av mängden förband. Av särskild vikt är etablerandet av baser 
varifrån de egna styrkorna kan påverka motståndarsidan och skydda befolkningen. Besluten 
om var dessa baser ska lokaliseras är bland de viktigaste som fattas i denna fas. Förbanden 
måste undvika att fastna inne i sina baser och istället interagera med befolkningen på en regel-
bunden basis. Inom ramen för detta är kulturell insikt en kritisk förmåga. Interaktionen med 
befolkningen syftar till att ge folket förtroende för regeringssidan och att genom detta förtro-
ende även samla in information. Om lokala säkerhetsstyrkor saknas eller är för fåtaliga bör 
rekrytering av ”medborgargarden” övervägas. Systematiskt genomfört ger detta medlemmarna 
ett jobb, en lön och en anledning att stödja regeringssidan.97 
 

                                                   
95 FM 3-24.2, 2009, § 3-109 
96 FM 3-24.2, 2009, s. 3-19 
97 FM 3-24.2, 2009, s. 3-20 
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Build.  Den sista fasen syftar till att avlägsna grundorsakerna till att upprorsrörelsen fått fäste i 
området, att förbättra lokalbefolkningens levnadsförhållanden och att stärka regeringssidans 
förmåga att utöva effektiv och rättvis makt. I denna fas är det stabiliserande aktiviteter som 
står i fokus och de utförs i hög grad av icke-militära organisationer. Det är ambitionen att 
militär verksamhet i så hög grad som bara är möjligt ska utföras av lokala säkerhetsstyrkor 
snarare än internationella förband. Det är fortfarande hög prioritet på att skydda lokalbefolk-
ningen mot våld från rester av upprorsrörelsen.98 
 

3.1.2  Förekomst 
 
RMO.  Den systematiska metoden C-H-B finns inte beskriven i RMO. Reglementet pekar 
däremot på vikten av att upprätta markoperativ kontroll inom ett insatsområde med syftet att 
skapa en säker miljö för andra maktmedel att verka.99  
 Markoperativ kontroll är ett delmål/syfte och en förutsättning för att skydda egna förband 
eller stödja civilbefolkningen. Det framgår att markoperativ kontroll kan upprättas genom att: 
 

 Övervaka ytan och luftrummet 
 Möjliggöra informations- och underrättelseinhämtning 
 Kontrollera trafiken in och ut ur området. 
 Skydda förflyttningar inom området. 
 Samordna stridsverksamhet och hjälpverksamhet i området100 

 
Inom ramen för ett resonemang kring vikten av lokalbefolkningen i beskrivningen av det 
operativa konceptet med stabiliserande inriktning framgår att lokalbefolkningen inte kan 
påverkas utan markoperativ kontroll och det poängteras vikten av att lämna sina baser och 
interagera med befolkningen. På samma uppslag förs ett resonemang som tydligt bygger på 
Galulas lagar och vars tema är vikten av att vi ska vinna lokalbefolkningens stöd.101 
 I beskrivningen av stabiliserande metoder förs ett resonemang kring maktprojicering och 
att syftet med detta kan vara att stabilisera ett område så att civila organisationer kan arbeta 
med en acceptabel risknivå. Det nämns att en för stark närvaro kan uppfattas som en ockupa-
tion och därmed minska stödet för insatsen. Vikten av att uppträda på ett sätt som lokalbefolk-
ningen uppfattar som rättfärdigt och ändamålsenligt poängteras liksom vikten av att kunna 
verka tillsammans med lokal polis.102 
 
 

                                                   
98 FM 3-24.2, 2009, s. 3-21 
99 RMO, 2009, s. 15 
100 RMO, 2009, s. 48-50 
101 RMO, 2009, s. 105 
102 RMO, 2009, s. 132-134 
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MSR6.  Den systematiska metoden C-H-B finns inte beskriven i MSR6. Då reglementet har 
RMO som högre referens förs ett i stort sett identiskt resonemang kring vikten av markoperativ 
kontroll, men när exempel på åtgärder för att upprätta denna kontroll listas finns ett för denna 
uppsats viktigt tillägg: 
 

 Behärska nyckelterräng 
 Övervakning av området 
 Underrättelseinhämtning 
 Kontroll av trafik in och ut ur området 
 Skydd av befolkning, objekt eller verksamhet inom området103 

 
I redovisningen av metoder beskriver reglementet under kapitlet Anfall en variant med benäm-
ningen Anfall i syfte att etablera kontroll i ett visst område. Syfte i detta avseende kan vara att 
avbryta stridigheter mellan olika parter, att etablera en separationszon eller att avbryta över-
grepp på civilbefolkningen. MSR6 poängterar att detta är en uppgift som kan behöva lösas 
under lång tid. En principskiss för ett anfall med detta syfte följer och den utvisar genomfö-
randet av vad som internationellt benämns Separation of Parties by Force.104 
 MSR6 delar in stabiliserande metoder i två underrubriker benämnda stabiliserande uppgif-
ter och stödjande uppgifter. Ett exempel på stabiliserande uppgift kan vara att genomföra en 
stabiliserande operation, något som ofta syftar till att bibehålla uppnådd markoperativ kon-
troll. Uppgiften löses främst genom ”…övervakning i form av patrullering, fast spaning…samt 
fasta och rörliga check-points [sic!]”, men kan även innefatta bevakning och skydd av objekt, 
områden eller personer.105 
 

3.1.3  Kommentar 
 
Inget av de två svenska reglementena beskriver den systematiska skedesindelning som C-H-B 
innehar och ej heller de syften som utgör den röda tråden i vägen fram mot att lösa uppgiften.  
 RMO fokuserar på markoperativ kontroll för att kunna skydda egna förband, civila organi-
sationer eller att kunna påverka motståndaren. Synen på lokalbefolkningen är att den är något 
vi ska ta hänsyn till och att vi ska vinna deras förtroende (”hearts and minds”), snarare än att 
de kan behöva vårt beskydd och att de ska få förtroende för sin regering. 
 MSR6 är tydligare i sin beskrivning av lokalbefolkningen som något som är värt att skydda, 
men de exempel som ges andas klassiska fredsbevarande eller fredsframtvingande insatser vid 
inbördeskrig mellan folkgrupper snarare än mellan en legitim regering och en upprorsrörelse. 
 
RMO ges därför värdet Förekommer ej medan MSR6 tilldelas Förekommer med liknande 
innebörd. 
                                                   
103 MSR6, 2010, s. 7 
104 MSR6, 2010, s. 69-70 
105 MSR6, 2010, s. 121-122 
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3.2  PMESII-PT/ASCOPE 
 
3.2.1  Beskrivning av variabeln 
 
Inom ramen för planering av militär verksamhet kommer man oavsett om man nyttjar PUT 
OPP eller MDMP att behöva analysera sitt uppdrag. 106  
 En ingrediens i denna analys är att förstå sin insatsmiljö varvid PMESII-PT utgör åtta 
operativa variabler som bör tillämpas på motståndaren, egna förband, allierade förband och 
lokalbefolkningen.107 
 

 Political (Hur är det politiska systemet organiserat i området, såväl formella som in-
formella strukturer?) 

 Military (Vilka styrkor finns inom de olika grupperna – gerilla, lokala miliser, lokala 
säkerhetsstyrkor, egna förband – samt vilka förmågor har de?) 

 Economic (T.ex vilka råvaror som finns, jordbruk, arbetslöshet, skattesystem, tullsta-
tioner samt nivå på korruption?) 

 Social (Identitetsfrågor som kan utgöra problemområden, t.ex etnicitet, religion, poli-
tiska partier och språk.) 

 Information (Hur sprids information? Utbredning av TV, tidningar och radio? Vem 
styr informationsflödet?) 

 Infrastructure (Finns samhällsfunktioner som SWEAT-MSO – sewers, water, electri-
cal, academic, trash, medical, safety, other - och i så fall hur fungerar de? Hur såbara 
är de?) 

 Physical Environment (En ”klassisk” terrängvärdering.) 
 Time (Man måste ha en medvetenhet om hur tidsperspektiv kan skilja mellan vårt väs-

terländska ”kvartalsekonomitänkande” och en annan kultur, något som exemplifieras i 
Figur 3.)108 

 

 
Figur 3  Tidsperspektiv109 
                                                   
106 Planering Under Tidspress (SWE), Operational Planning Process (NATO), Military Decision Making Process 
(U.S. Army) 
107 FM 3-24.2, 2009, s. 1-3 
108 FM 3-24.2, 2009, § 1-16 – 1-29 
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I den fortsatta mera detaljerade analysen av uppdraget finns i de tre tidigare nämnda plane-
ringsmetoderna en punkt benämnd civilläget. 
 FM 3-24.2 poängterar att även om terrängen och motståndaren fortsatt är viktiga att förstå 
så har inom ramen för stabiliserande och upprorsbekämpande operationer civilbefolkningen en 
ökad betydelse.110  
 En djupare analys av civilläget görs genom ASCOPE: 
 

 Areas (Detta är en detaljerad nedbrytning av Social i PMESII-PT och görs med fördel 
på en karta.) 

 Structures (Detaljerad nedbrytning av Infrastructure och klargör exakt var faciliteter 
som TV-stationer, fängelse, religiösa byggnader etc. ligger – på kartan.) 

 Capabilities (En vidareutveckling av ovanstående som undersöker vilka förmågor 
samhället har. Här bör även framgå vilket stöd samhället kan ge till militära förband, 
t.ex. tolkar, tvätterier.) 

 Organizations (Detta kan vara etniska, religiösa, nationalistiska, politiska och fackfö-
reningar. Vilka hjälporganisationer är verksamma i området?) 

 People (Detaljerad nedbrytning av Information och redogör i detalj för hur kommuni-
kation inom befolkningen sker. Exempel kan vara grafitti, religiösa predikningar, pma-
fletter samt moderna varianter som DVD:er och MMS. Här bör även nyckelpersoner – 
på individbasis - identifieras.) 

 Events (Som upprorsbekämpare måste man känna till händelser som exempelvis natio-
nella helgdagar, religiösa högtider, marknadsdagar och prominenta personers bröllop.) 

 

3.2.2  Förekomst 
 
RMO.  I avsnittet om insatsmiljöer beskriver reglementet vikten av att vinna och behålla 
befolkningens förtroende samt hur att komponenter för att lyckas med detta omfattar kunskap 
om områdets kultur, religion och språk.111 
 I beskrivningen av planeringsmetoder under kartläggning av utgångsvärden beskrivs att 
civilläget måste undersökas avseende politiska, ekonomiska, kulturella och sociala förutsätt-
ningar.112  
 Funktionen Informationsarenan (sic!) utvecklar hur målgrupper måste förstås ur flera 
synvinklar inkluderande t. ex. ”historia och ideologi, etniska sociala, ekonomiska, kulturel-
la…förhållanden, relationer till andra målgrupper, nyckelpersoner, individers personlighet och 
temperament” för att funktionen ska bli effektiv.113 

                                                                                                                                                                
109 FM 3-24.2, 2009, s. 1-6 
110 FM 3-24.2, 2009, § A-5 
111 RMO, 2009, s. 52 
112 RMO, 2009, s. 153 
113 RMO, 2009, s. 93 
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Underrättelsefunktionen beskriver sitt ansvarsområde ”avseende ’icke-egna’ aktörer…utgörs 
av neutrala, fientliga och övriga”.114 
 I kapitlet Exempel på markoperationer poängteras avseende civila i internationella insatser 
vikten av att ”kunna identifiera ’stödjande’, ’neutrala’ och ’fientliga’”.115 
  
MSR6.  Bataljonsreglementet är strukturerad och mera detaljerad än RMO i sin beskrivning av 
insatsmiljön och delar in den enligt Figur 4. 
 

  
Figur 4 Insatsmiljön116 
 
Det poängteras att insatsmiljön består ”inte enbart av tid och rum utan även av det samman-
hang som utgörs av de fysiska, politiska, sociala och kulturella förhållanden liksom den in-
formationsarena…inom vilka konflikten äger rum. Konflikter präglas därmed av både en 
militär och en politisk, ekonomisk, och social civil sida som i sin tur drivs av militär logik 
respektive civil logik.”117  
 I den vidare beskrivningen av markarenan konstateras att det är där befolkningen bor, 
arbetar och lever. Särskilt vid stabiliserande insatser kan civilbefolkningen ”utgöra en lika 
viktig eller t.o.m. viktigare komponent i insatsmiljön än terrängen”.118  
 Aktörsbegreppet fördjupas och vad som behöver förstås avseende civilbefolkningen ut-
vecklas och inkluderar utöver vad som tidigare nämnts även förutsättningar inom infrastruktur. 
Civilbefolkningens betydelse för en upprorsrörelse klargörs.119 
 MSR6 beskriver inte planering utan hänvisar till Metodhandbok Ledning Bataljon, men 
denna handbok beskriver endast den ”traditionella” synen på civilläget (något man ska undvi-
ka eftersom man kan råka skada civila).120 

                                                   
114 RMO, 2009, s. 75 
115 RMO, 2009, s. 172 
116 MSR6, 2010, s. 10 
117 MSR6, 2010, s. 11 
118 MSR6, 2010, s. 12 
119 MSR6, 2010, s. 22 
120 Försvarsmakten, Metodhandbok Ledning Bataljon 2007 (Stockholm: Försvarsmakten, 2007), s. 62-73 
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I beskrivningen av Underrättelsefunktionen klargörs att funktionens uppgift inom ramen för 
planering är att ”förstå, förklara och förutse insatsmiljön och dess utveckling”. Några detaljer 
ges inte utan i stället hänvisas till Försvarsmaktens Underrättelsehandbok (FM UndH).121  
 FM UndH beskriver översiktligt hur funktionens bidrag, Intelligence Preparation of the 
Battlefield, till planeringsprocessen ser ut. Där nämns hur ”i det första steget värderas hur 
geografiska, hydrografiska, klimatologiska, politiska, ekonomiska, demografiska, religiösa, 
kulturella och infrastrukturella m fl förhållanden…”. Det poängteras även att i moderna kon-
flikter kan ”andra perspektiv än det traditionellt militära vara viktigast, t.ex. politik, kultur, 
religion och ekonomi”.122 
 

3.2.3  Kommentar 
 
RMO har fångat skillnaden i synen på civilbefolkningen mellan nutidens konflikter och den 
syn som fanns på ”invasionsförsvarets” tid i AR2, men presenterar den inte samlat eller syste-
matiskt.  
 MSR6 redogör ingående för hur man måste förstå sin insatsmiljö och även hur viktig lokal-
befolkningen är inom ramen för denna förståelse. Reglementet gör detta utan att samla be-
dömningen under PMESII-PT, men alla variabler beskrivs. 
 
Det bör dock poängteras att inget av de två svenska reglementena redovisar en metod för hur 
man systematiskt kan analysera den mänskliga terrängen. Däremot ägnar RMO tre hela sidor 
åt traditionell terrängvärdering och MSR6 fyra sidor åt detsamma.123 
 
Denna invändning till trots ges RMO värdet Förekommer med liknande innebörd medan 
MSR6 tilldelas Förekommer med samma innebörd. 
 

                                                   
121 MSR6, 2010, s. 133-136 
122 Försvarsmakten, Försvarsmaktens Underrättelsehandbok Förhandsutgåva  (Stockholm: Försvarsmakten, 
2006), s. 22-24. 
123 RMO, 2009, s. 111-114 och MSR6, 2010, s. 14-18 
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3.3  “Cordon & Search” 
 
3.3.1  Beskrivning av variabeln 
 
Sökoperation är en uppgift som löses för att upprätthålla lag och ordning, men även ett sätt att 
inom ramen för Clear-fasen finna och arrestera upprorsmakare. Utöver att arrestera kriminella 
eller motståndare kan målsättningen även vara att leta efter föremål e.d. av nytta för underrät-
telsefunktionen. Som följer av namnet genomförs uppgiften normalt i två steg där det första är 
att isolera avsett ”mål” så att ingen kan fly och heller ingen komma till undsättning.  
 Det andra steget är själva söket som kan resultera i arrestering. Själva söket kan genomfö-
ras i skilda våldsnivåer där valet av nivå sker med beaktande av faktorer som förväntat hot 
från motståndaren, lokalbefolkningens attityd till regeringssidan, tillförlitlighet på tillgängliga 
underrättelser och/eller kompetensen på deltagande lokala säkerhetsstyrkor. Figur 5 utvisar 
benämningar på våldsnivå med ökande nyttjande av våld från vänster mot höger i skalan.124 
 

 
Figur 5 Våldsnivåer vid ”Cordon & Search”125 
 
Deltagande av lokala auktoriteter (tjänstemän, byledare, etc.) vid lägre våldsnivåer och lokala 
säkerhetsstyrkor vid samtliga våldsnivåer uppmuntras. Riskerna för negativa följdverkningar 
vid hög våldsnivå måste beaktas. Sökoperationer möjliggör ofta en nära interaktion med lo-
kalbefolkningen vid avspärrningar och liknande och är något som soldater måste förberedas på 
med såväl frågor att ställa som information att sprida.126 
 
Sökoperationer kräver ofta en behovssammansatt styrka snarare än normal förbandsindelning. 
Ingående underelement är ledningsfunktion, skyddsstyrka (yttre och inre), sökstyrka och 
förbandsreserv.  
 
 
 
 
                                                   
124 FM 3-24.2, 2009, s. 5-8 – 5-9 
125 FM 3-24.2, 2009, s. 5-8 
126 FM 3-24.2, 2009, s. 5-9 
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Verksamheten delas normalt in i skedena: 
 

1. Planering 
2. Spaning mot objektet 
3. Framryckning 
4. Isolering av objektet 
5. Sök 
6. Tillbakaryckning127  

 
3.3.2  Förekomst 
 
RMO.  Reglementet nämner inte sökoperationer med denna benämning, men antyder dess 
förekomst inom ramen för beskrivningen av stabiliserande metoder och då som en uppgift 
inom polisiära metoder i form av genomsök efter illegala vapen i byggnader eller fordon. I 
samma stycke nämns möjligheten av arresteringsoperationer.128  
 Något märkligt placerat mellan beskrivningen av stridssätten Anfall och Försvar finns ett 
helt uppslag benämnt Exempel på offensiv insats med stabiliserande inriktning. Exemplet 
blandar friskt mellan nationell och internationell verksamhet, men beskriver behovssamman-
satta förband, skedesindelningen och behovet av att före insats såväl önskade som oönskade 
effekter knutet till våra förbands nyttjade våldsnivå.129 
 
MSR6.  En av de stabiliserande uppgifter som MSR6 beskriver är sökoperationer. Syfte kan 
vara att leta efter vapen/sprängämnen, att inhämta underrättelser eller att söka efterlysta perso-
ner. Reglementet tydliggör skillnaden på begreppen sök och genomsök. Vidare redogörs för 
behovet av tillfälligt sammansatta förband särskilt utformade för uppgiften samt en skedesin-
delning näst intill identisk med FM 3-24.2.130 
 
3.3.3  Kommentar 
 
Bägge de svenska reglementena beskriver sökoperationer i någon form. RMO:s syn på var i 
verksamheten sådana hör hemma är något diffus, men beskrivningen fångar behovet av att 
analysera andra- och tredjehandseffekter av egen verksamhet. Det diffusa kan bero på att 
sökoperationer normalt genomförs på nivåerna under de som RMO reglerar. MSR6 är tydligare 
avseende sökoperationers hemvist och beskriver skedena ingående och väl, men saknar aspek-
ten graderad våldsnivå såväl som koppling till civil eller lokal polis.  
 
Både RMO och MSR6 tilldelas därför värdet Förekommer med liknande innebörd. 
 
                                                   
127 FM 3-24.2, 2009, s. 5-10 -5-14 
128 RMO, 2009, s. 132-135 
129 RMO, 2009, s. 118-119 
130 MSR6, 2010, s. 124-126 
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3.4  ”Bases” 
 
3.4.1  Beskrivning av variabeln 
 
FM 3-24.2 betonar i sitt kapitel om defensiva metoder att man som bekämpare av uppror är 
ansvarig för att skydda befolkningen. En positiv bieffekt av detta är att en befolkning som 
känner sig trygg vågar lämna information om upprorsrörelsen vilket i sig ökar de egna förban-
dens egenskydd.131  
 Ett sätt att skydda befolkningen är att genom placeringen av egna baser isolera upprorsrö-
relsen från sin (frivilliga eller tvingade) stödorganisation. Manualen delar in baser i tre katego-
rier: 
 

 Forward Operating Base (FOB) 
 Combat Outpost 
 Patrol Base132 

 
Med ambitionen att skydda något är det viktigt att analysera vad det är man vill skydda och 
sedan prioritera medan allt som är skyddsvärt, ty resurserna att skydda allt finns sällan. Det 
som kan väljas att skyddas är förutom befolkningen i stort även enskilda nyckelpersoner, 
anläggningar eller regeringsfunktioner. Ett verktyg för denna analys är CARVER-P som består 
av följande kriterier: 
 

 Criticality (Hur viktigt är kriteriet för den egna sedan? Om det förstörs/dödas – vilka 
militära, politiska och ekonomiska konsekvenser får det för samhället?) 

 Accessibilty (Hur tillgängligt är kriteriet för upprorsrörelsen att nå fram till med perso-
nal och materiel?) 

 Recoverability (Hur lång tid tar det att laga eller ersätta kriteriet?) 
 Vulnerability (Hur sårbart är kriteriet? Har upprorsrörelsen viljan och förmågan att at-

tackera?) 
 Effect (Påminner om Criticality, men mäter vilken påverkan upprorsrörelsen uppnår i 

miltära, politiska, ekonomiska, psykologiska och sociala avseenden.) 
 Recognizability (Hur lätt är det för upprorsrörelsen att identifiera kriteriet som ett mål 

för sin verksamhet?) 
 Psychological impact (Hur skyddsvärt är kriteriet ur lokalbefolkningens synvinkel och 

hur påverkar det deras syn på regerinegssidan?)133 
 

                                                   
131 FM 3-24.2, 2009, § 6-15 
132 FM 3-24.2, 2009, § 6-25 
133 FM 3-24.2, 2009, s. 6-2 – 6-6 
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Manualen rekommenderar att man samlokaliserar sina baser i möjligaste mån med lokala 
säkerhetsstyrkor.134 
 
3.4.2  Förekomst 
 
RMO.  I beskrivningen av stabiliserande metoder nämner reglementet avseende maktprojice-
ring behovet av att gruppera i ett insatsområde samt avseende skydd att våra förband interna-
tionellt skyddar egen eller någon annans verksamhet eller objekt.135 
 Kapitel 6 som består av fyra exempel på markoperationer nämner i exemplet Låg konflikt-
nivå, stabiliserande inriktning, reguljär motståndare att bataljonernas ansvarsområden ska 
täcka bägge sidor av en separationszon. I exemplet Medelhög konfliktnivå, stabiliserande 
inriktning, irreguljär motståndare återfinns i chefens Beslut i stort en anvisning att ”närvaron 
ska ha särskild inriktning till befolkningscentra i syfte att visa internationell närvaro…minska 
upprorsrörelsens handlingsfrihet i området”.136 
 
MSR6.  Reglementet nämner i beskrivningen av stabiliserade uppgifter att uppgifter som att 
”skydda objekt eller områden, upprätthålla en demarkationslinje…kan genomföras genom 
försvar”. I beskrivningen av stabiliserande operationer redogörs för att innan en bataljon delar 
in sitt område är det viktigt att kartlägga var specifika befolkningsgrupper bor, politiska och 
religiösa centra samt var civila hjälporganisationer finns. Civil polis och sjukvård kan även 
beaktas så att de kan skyddas och kunna fungera.137 
 
3.4.3  Kommentar 
 
RMO är vag avseende synen på områdesindelning och basers syfte och ger ingen vägledning i 
vad som bör beaktas i dess upprättande. MSR6 är tydligare avseende vad som bör beaktas vid 
områdesindelning och ger viss vägledning i analysen av detta. Bägge reglementena saknar 
förhållningssätt till vikten av att samlokalisera med lokala säkerhetsstyrkor. 
 
RMO ges därför värdet Förekommer ej medan MSR6 tilldelas Förekommer med liknande 
innebörd. 
 

                                                   
134 FM 3-24.2, 2009, § 6-38 
135 RMO, 2009, s. 133, 136 
136 RMO, 2009, s. 191, 196 
137 MSR6, 2010, s. 121-123 
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3.5  ”Support Host Nation security forces” 
 

Do not try to do too much with your own hands. Better the Arabs do it tolerably than that you do it perfectly. 
It is their war, and you are to help them, not to win it for them. Actually, also, under the very odd conditions 
of Arabia, your practical work will not be as good as, perhaps, you think it is. (T.E. Lawrence)138 

 
3.5.1  Beskrivning av variabeln 
 
Inom ramen för den stabiliserande metoden Establish Civil Control är det högsta prioritet för 
upprorsbekämpare att återetablera ett fungerande legalt system samt att understödja säkerhets-
sektorreformer. Ofta är den lokala polisen tyvärr en del av problemet snarare än en del av 
lösningen då den kan vara såväl korrupt som ineffektiv. De behöver därför stöd med exempel-
vis urval, träning, utrustning och stöd vid genomförande av sina uppgifter.139 
 Då slutmålet oftast är att regeringssidan självständigt ska kunna svara för säkerheten för sin 
befolkning är det därför viktigt att lokal polis och militär är fungerande. Lokala styrkor har 
fördelen bl.a av att ha en högre förståelse för den operativa miljön, med sin kulturella samhö-
righet med samhället kan de sätta ihop delar av information till ett sammanhang och de kan 
utforma budskap som förstås av lokalbefolkningen. I träningen av lokala styrkor finns ofta 
kulturella olikheter att överbrygga som exempelvis nepotism, ovilja att erkänna egna misstag, 
korruption och motstridiga lojaliteter.140 
 Avseende egna styrkor skiljer manualen på Partner Units (som samarbetar med och 
genomför verksamhet tillsammans med lokala säkerhetsstyrkor) och Advisor Units (som är 
integrerade med de lokala säkerhetsstyrkorna och utbildar/mentorerar dem).141 
 Stödet kan steg för steg genomföras enligt MORTEAM: 
 

 Measure 
 Organize 
 Rebuild 
 Train 
 Equip 
 Advise 
 Mentor142 

 

                                                   
138 T.E. Lawrence: The 27 Articles of T. E. Lawrence (1917) citerad i FM 3-24.2, 2009, s. 8-1 
139 FM 3-24.2, 2009, s. 7-5 – 7-6 
140 FM 3-24.2, 2009, s. 8-1 – 8-3 
141 FM 3-24.2, 2009, s. 8-6 – 8-7 
142 FM 3-24.2, 2009, s. 8-7 – 8-23 
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När man kommit till rådgivning och mentorering trycker manualen på vikten av ömsesidig 
respekt, ett öppet arbetsklimat samt att man erhåller de lokalas förtroende genom att dela faror 
och svårigheter med dem.143 
 
3.5.2  Förekomst 
 
RMO.  I beskrivningen av stabiliserande metoder nämner reglementet avseende polisiära 
metoder att militära förband kan komma att bidra till att reformera en befintlig polisstruktur 
samt avseende metoden utbildning att en annan uppgift kan vara att utbilda lokala militära 
förband och att detta är en viktig aktivitet i vägen mot en operations slutmål.144 
 
MSR6.  Reglementet nämner lokala säkerhetsstyrkor endast i förbigående och då att de är 
något man kan komma att samarbeta med inom ramen för säkerhetsskapande operationer.145 
 
3.5.3  Kommentar 
 
RMO beskriver sammanhanget för behovet av att utbilda lokala säkerhetsstyrkor, men ger 
ingen metodologisk vägledning avseende hur eller vad som bör beaktas. MSR6 nämner inte 
utbildning alls. 
 
RMO ges därför värdet Förekommer med liknande innebörd medan MSR6 tilldelas Före-
kommer ej. 
 

                                                   
143 FM 3-24.2, 2009, s. 8-22 
144 RMO, 2009, s. 135-136 
145 MSR6, 2010, s. 127 
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3.6  Resultat av undersökningen 
 
Hur överensstämmer ett urval av svenska reglementen med i Afghanistan gällande doktrin? 
 
Inför besvarandet av denna fråga tas stöd i en översikt avseende de fem variablernas förekomst 
i analysenheterna vilket åskådliggörs i Tabell 2. 
 
Tabell 2  Översikt 
 FM 3-24.2 RMO MSR6 
Clear – Hold – Build 2 0 1 
PMESII-PT/ASCOPE 2 1 2 
Cordon & Search 2 1 1 
Bases 2 0 1 
Support Host Nation security forces 2 1 0 
Summa 10 3 5 
 
En ”bokstavstrogen” (matematisk) tolkning av denna tabell ger vid handen att det föreligger 
en låg grad av överensstämmelse, men som nämndes i avsnittet 2.8 Operationalisering är 
detta inte siffervärdenas existensberättigande. Undersökningen har varit kvalitativ till sin natur 
och det har inte räknats ord eller liknande. Värdena pekar dock på en tendens och det är att det 
avseende metoder/tekniker knutna till upprorsbekämpning föreligger en låg grad av överens-
stämmelse. I detta sammanhang ska även beaktas att FM 3-24.2 är en manual som endast 
behandlar upprorsbekämpning, medan RMO och MSR6 är taktiska reglementen för hela mark-
arenan med avsnitt kring stabiliserande metoder. 
 En iakttagelse av vikt i tabellen är att det inte föreligger någon variabel som fått ett negativt 
värde och detta innebär att de svenska reglementena inte på någon (undersökt) punkt motsäger 
den doktrin som nyttjas i Afghanistan, ej heller återfanns några särskilt ”svenska” metoder att 
skydda lokalbefolkningen. 
 Lokalbefolkningens betydelse i dagens insatsmiljö framgår tydligt i bägge svenska regle-
menten, men det föreligger en nyansskillnad i synen på våra förbands förhållningssätt till de 
civila i insatsområdet. RMO betonar vikten av att vinna lokalbefolkningens förtroende och 
stöd (hearts & minds), medan MSR6 tydligare beskriver hur de civila kan vara något skydds-
värt.  
 
Sammanfattningsvis överensstämmer de två studerade svenska reglementena med den doktrin 
som nyttjas av ISAF avseende skydd av lokalbefolkningen. De metoder och tekniker som 
kan/bör nyttjas för att planera och utföra skydd av lokalbefolkningen beskrivs med lägre grad 
av överensstämmelse, men aldrig i motsatt betydelse. 
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4  DISKUSSION 

 

4.1  Diskussion kring resultat och metod 
 
Resultat.  Föreliggande arbete har jämfört hur arbetsläget i två svenska kommande reglemen-
ten överensstämmer med den doktrin som för närvarande nyttjas i Afghanistan. Härvid har 
särskilt fokus lagts på funktionen skydd av lokalbefolkningen. Undersökningen har genom-
förts med fem variabler som med teoristöd av Galulas ”Fyra Lagar” identifierats i den ameri-
kanska doktrinen och sedan genom kvalitativ textanalys eftersökts i de två svenska reglemen-
tena. Resultatet av undersökningen är att en generell överensstämmelse föreligger avseende 
vikten av att skydda lokalbefolkningen, men brister finns avseende metoder/tekniker för att 
planera och utföra detta skydd.  
 Med problemformuleringen besvarad görs här en ansats att kommentera uppsatsens pro-
blemställning. Kommentarerna görs med hänsyn tagen till att undersökningen i sig har hante-
rat ett avgränsat område (skydd av lokalbefolkningen vid upprorsbekämpning) och det som 
valts ut att hantera nedan är sådant som bedöms ha giltighet även vid andra typer av insatser, 
såsom fredsframtvingande och fredsbevarande. 
 Inom ramen för skydd av lokalbefolkningen i Afghanistaninsatsen behöver svenska förband 
inte ”lära om”, grundbudskapet i såväl RMO som MSR6 är väl anpassat till insatsområdets 
nyttjade doktrin, däremot måste de ”lära mer”. Inom ramen för interoperabilitet är ett gemen-
samt förhållningssätt till olika uppgifters innebörd nödvändigt. Att, som nu sker vid Livgardet, 
träna förband och staber på de doktriner som används i den insats vilken de är på väg till torde 
även i fortsättningen vara såväl eftersträvansvärt som nödvändigt. 
 
Av ovanstående resonemang följer att de två svenska reglementena inte behöver fundamentalt 
ändras eller utökas, men under arbetets gång har fyra brister identifierats som så pass kritiska 
att de bör beaktas av reglementsansvariga: 
 För det första så är svenska förband del av en upprorsbekämpande insats i Afghanistan, 
men begreppet förklaras inte i de studerade reglementena.  
 För det andra så verkar de stabiliserande metoderna hanteras som mindre viktiga och redo-
visas inte alls i samma omfattning som de traditionella metoderna (stridssätten). RMO beskri-
ver t.ex. i bild nio olika former av anfall, men inte en enda av de stabiliserande metoderna 
beskrivs i bild.146  

                                                   
146 RMO, 2009, s. 107-11 
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För det tredje så är ”Clear-Hold-Build” central för upprorsbekämpning och utgör även 
NATO:s bärande tema i dess kommande upprorsbekämpningsdoktrin.147 Den totala avsakna-
den av ett så viktigt begrepp i kommande svenska reglementen är av vikt. 
 Slutligen så ger reglementena magert stöd för gemene stabsofficer att strukturerat ta sig an 
uppgiften att förstå den mänskliga terrängen. COMISAF betonar vikten av att förstå den 
mänskliga terrängen i det utbildningsdirektiv han sänt till samtliga truppbidragande natio-
ner.148 
 
Metod.  Ett problem som uppstått i undersökningen är att vissa variabler inte varit fullt ut 
giltiga för både RMO och MSR6 (eftersom de hanterar skilda förbandsnivåer), medan de be-
skrivits utförligt i FM 3-24.2 (som hanterar kompani upp till brigad).149 Beslutet har ändock 
varit att inte stryka variablerna ifråga, ty det har ansetts vara av vikt att undersöka om någon 
av analysenheterna beskrivit dem.  
 MSS MSR6-ansvarige ifrågasätter C-H-B relevans på bataljonsnivå,150 medan denna upp-
sats författare är av uppfattningen att det beror på hur stort ansvarsområdet är. C-H-B är som 
all upprorsbekämpning multifunktionell och en svensk bataljon löser inte ensam alla problem-
områden, men skulle kunna svara för den militära säkerhetsaspekten inom exempelvis ett 
distrikt i norra Afghanistan vid genomförandet av en operation i enlighet med C-H-B. 
 Problemet med att uppsatsen jämför två allmäntaktiska reglementen med ett kampanjspeci-
fikt har beaktats i samband med identifiering av brister och formulerande av rekommendatio-
ner. Jämförelsen äger sin relevans eftersom det inte finns något specifikt svenskt reglemente 
för stabiliserande insatser och att stöd därför måste återfinnas i de allmäntaktiska. 
 En annan problematik är att uppsatsen i vissa delar bygger på ett pågående arbete inom 
reglements- och doktrinutvecklingen. Detta har medfört att vissa dokument uppdaterats under 
arbetets gång. Beslutet har varit att använda dokumenten som de såg ut vid uppsatsarbetets 
början i mars 2010. 
 Då undersökningen varit kvalitativ till sin karaktär har vikt lagts vid att under arbetets gång 
stämma av validitet och reliabilitet såväl inom seminariegruppen som mot reglementsansvari-
ga. Kapitel 4 är författarens syntes av undersökningen och har därför inte utsatts för samma 
kontrollmekanism. 

4.2  Svensk doktrinutveckling 
 
Innan uppsatsen argumenterar för ett fåtal rekommendationer redovisas arbetsläget för RMO 
och MSR6. Dessutom nämns Militärstrategisk Doktrin eftersom det är den skrift som är allra 
högst upp i den doktrinära ”näringskedjan”. 

                                                   
147 NATO, Allied Joint Publication For Counterinsurgency (COIN) Ratification Draft 2 (AJP 3.4.4), passim 
148 HQ ISAF, 2009: COMISAF COIN Training Guidance (dated 10.11.2009.) 
149 T.ex. C-H-B som inte är fullt ut tillämpbar på bataljonsnivå och ”Cordon & Search” som ytterst sällan (om ens 
någonsin) utgör en uppgift för en brigad. 
150 Övlt Stefan Eriksson: E-post 19.5.2010 
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MSD12.  Militärstrategisk Doktrin är under revision och tidplanen anger en Förhandsutgåva i 
januari 2011 och en fastställd utgåva ett år senare. Den är uppdelad i två delar där den inle-
dande är en kontextuell beskrivning där bl.a. centrala begrepp definieras. Det finns inga planer 
på ett svenskt COIN-reglemente och det huvudsakliga skälet för detta är att det är en verksam-
het vi aldrig kommer att utföra ensamma, utan i koalition med andra och då med nyttjande av 
koalitionens doktrin (NATO, FN, etc.).151  
 MSD12 anger det svenska arbetsnamnet för counterinsurgency som upprorsmotverkan och 
sätter in det i sitt sammanhang som benämning på en kampanj (vilket utvisas i Figur 6).152 
 

Reguljärt

Irreguljärt

Milstrat koncept ?Hög

intensivt

Låg

intensivt
Upprorsmotverkan
Fredsframtvingande

Stabilisering                    
Fredsbevarande

”Krig” i Sverige: försvara / få stöd                       
Ge stöd i närområdet

Krishantering nationellt          
Krishantering närområdet

Mål: Försvara Sverige eller annan    
Syfte: Besegra militärt                       
Medel: Främst militärt                          
Fokus: Manöverkrigföring                    
Agera: Offensivt                             
Kampanj: Försvars- / Anfalls- / Fredsframtving

Mål: Hävda suveränitet                    
Syfte: Avskräcka / Tvinga                       
Medel: Diplomatiska och militära                          
Fokus: Diplomati                                 
Agera: Defensivt / Maktprojicering                             
Kampanj:   Fredsbevarande

Mål: Skydda / Tvinga                                   
Syfte: Besegra till del                                    
Medel: Militära och civila                                  
Fokus: Manöverkrigföring / effekttänkande                    
Agera: Offensivt / defensivt (stab)                            
Kampanj: Upprorsmotverkan / Fredsframtvingande

Mål: Förebygga                                             
Syfte: Influera                                                  
Medel: Främst civila                                        
Fokus: Effekttänkande                                    
Agera: Stabiliserande                                 
Kampanj: Allomfattande / Stabiliserande

Militär seger                                         Diplomatisk seger

Seger ?                                                      Civil seger

 
Figur 6  MSD12 modell över strategiska sammanhang153 
 
MSD12 avses inte beskriva stabiliserande metoder i detalj.154 Detta kan komma att inkluderas i 
kommande Operativ Doktrin (OpD) (ersätter D GemO, D LuftO, D MarinO och D MarkO). 
Arbetet med OpD påbörjas hösten 2010.155 
 

                                                   
151 Övlt Jonas Lind: muntl. Telefonsamtal 18.5.2010 
152 Försvarsmakten, Militärstrategisk Doktrin 2012 [arbetshandling daterad 5.5.2010 ] (Stockholm: HKV, 2010), 
s. 13,46 
153 MSD12, 2010, s. 47 
154 Ej heller stödjande, ett fjärde koncept som är taget från NATO AJP 3.4.4., 2010, § 0113 
155 Övlt Jonas Lind: muntl. Telefonsamtal 18.5.2010 
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RMO.  Förhandsutgåva har givits ut under tiden som denna uppsats skrevs, men inga ändring-
ar har gjorts i kapitlet kring Stabiliserande metoder. Arbetet med att uppdatera detta kaiptel 
kommer inte att påbörjas förrän kommande MSD12 och även OpD tagit form så att högre 
riktlinjer angivits. Fastställd RMO planeras att ges ut senast 2013.156 
 
MSR6.  Reglementsansvarig avser att innan Förhandsutgåvan omarbeta kapitlet Stabiliserande 
metoder något och bl.a. bli mera konkret avseende de olika uppgifternas innebörd. Som grund 
för detta kommer han att använda NATO:s ATP 3.2.1.1 Guidance For The Conduct Of Tacti-
cal Stability Activities And Tasks (se Figur 7).157 Han överväger även att i kapitlet Insatsmiljön 
inkludera PMESII-PT och/eller ASCOPE.158 
 

 

Figur 7  Stabiliserande uppgifter enligt NATO159 
 

4.3  Rekommendationer 
 

Grundat på de brister som identifierats i 4.1 Diskussion av resultat och metod, och med 
insikt i att det inte finns någon svenskt upprorsmotverkansdoktrin eller doktrin för stabilise-
rande/stödjande insatser planerad, lämnas här tre rekommendationer för svenska reglements-
ansvariga att beakta eller förkasta. Tidigare identifierades fyra brister, men i.o.m. att MSD12 
reglerar upprorsmotverkan och sätter det i sitt sammanhang kommer RMO och MSR6 med 
nödvändighet att uppdateras i enlighet med detta.  

                                                   
156 Övlt Mikael Svensson: muntl. Telefonsamtal 7.6.2010 
157 NATO, Allied Tactical Publication 3.2.1.1 Guidance For The Conduct Of Tactical Stability Activities And 
Tasks Ratification Draft 1 (ATP-3.2.1.1 ), 2009 
158 Övlt Stefan Eriksson: E-post 19.5.2010 
159 NATO, ATP-3.2.1.1, 2009, s. 3-1, 3-54 – 3-55 
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Rekommendationerna bygger på att internationella kampanjaktuella doktriner fortsatt nyttjas 
vid insatsspecifik utbildning och det som föreslås nedan är av sådan grundläggande förståelse-
karaktär att de är av vikt även för allmäntaktiska reglementen. 
 

1. Stabiliserande metoder.  Omarbeta stabiliserande (och värdera om även Sverige ska 
nyttja det fjärde begreppet ”stödjande”) metoder och lägg större vikt vid att beskriva 
deras genomförande. Beakta samtliga kampanjtema i enlighet med MSD12. 

 
2. ”Clear – Hold – Build”.  Svensk doktrinutveckling behöver ta ställning till detta be-

grepp. Är det ett koncept, en metod, en strategi? Är relevansen nivåberoende? Oavsett 
vilket så är C-H-B för samtida konflikter av sådan fundamental vikt att det inte kan 
negligeras. Det är författarens åsikt att C-H-B är av samma betydelse för upprorsmot-
verkan som indirekt metod är för konventionell manöverkrigföring. Det kan vara så att 
C-H-B inte är relevant för t.ex. MSR6, men det måste vara ett medvetet beslut om var 
gränserna går. 

 
3. Den mänskliga terrängen.  Den tiden är förbi när militär verksamhet skedde på ett 

”stridsfält” och avskilt från befolkningen. Nutida konflikter sker bland befolkningen 
och det är därför av vikt att beakta denna när man analyserar sin insatsmiljö. Detta är 
av vikt för samtliga sektioner i en stab och är inte enbart en syssla för underrättelsesek-
tionen. Svenska reglementen behöver inkludera ett analysverktyg eller en metod för att 
förstå civilbefolkningens situation och bevekelsegrunder. PMESII-PT och ASCOPE är 
exempel på sådana verktyg. 

 

4.4  Vidare forskning 
 
Möjliga uppslag till kommande uppsatsarbeten är att t.ex. undersöka dessa reglementens rele-
vans för traditionella fredsbevarande uppdrag (utifrån ett befolkningsskyddsperspektiv) eller 
att göra raka motsatsen till föreliggande uppsats och istället studera dess relevans ur ett mot-
ståndarfokuserat perspektiv (anti-guerilla, targeting, etc.). 
 Ett annat uppslag som skulle kunna vara till praktiskt gagn för Försvarsmakten är att jämfö-
ra USA:s och NATO:s syn på stabiliserande och stödjande metoder med svensk ”tradition” 
och att föreslå en indelning för kommande svenska reglementen. 
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