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Koalitionens fall i Afghanistan? 

Flygbombningars inverkan på befolkningsstödet till talibanerna 

Abstrakt: 
Kriget i Afghanistan som startade 2001 har bidragit till att många civila skadats och fått sätta livet 
till. En av anledningarna till detta är det ökade användandet av flygstridskrafter för att skydda egen 
marktrupp. Flygattacker är på många sätt en bra metod för att snabbt kunna bekämpa fientliga 
individer samt med stor eldkraft kunna verka över stora ytor. Baksidan av att använda 
flygbombningar är att det i flera fall drabbar dem som inte är det utpekade målet. Kan detta vara en 
bidragande faktor till ett ökat missnöje mot koalitionen i Afghanistan och en direkt ökning för stödet 
till rebellerna? Syftet med arbetet är att undersöka om det finns ett samband mellan koalitionens 
flygbombningar i Afghanistan och ett ökat stöd till talibanerna från civilbefolkningen. Den hypotes 
som jag utgår ifrån i mitt arbete är att flygbombningar som leder till civila förluster ökar stödet till 
talibanerna i Afghanistan. För att få ett svar på min hypotes använder jag mig av statistik över antalet 
civila dödsfall i flygattacker mellan åren 2006-2008. Statistiken kopplas ihop med statistik över det 
ökade antalet rebellattacker under samma period för att se om det finns en korrelation mellan dem. 
Därefter presenteras ett urval av intervjuer med människor som drabbats av flygbombningar gjorda 
av olika nyhetsbolag samt uttalanden från utomstående personer för att styrka indikationerna från 
statistiken om att fler civila dödsoffer leder till ökat stöd för talibanerna. Resultatet av 
undersökningen verifierar min hypotes. En slutsats av undersökningen är att koalitionens användning 
av flygbombningar måste ändras för att minska de civila dödsoffren och på så sätt inte vända 
befolkningen emot dem. 
 
Nyckelord: flygbombningar, talibaner, Afghanistan, gerillakrigföring, stöd, upprorsbekämpning. 
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The end of the coalition in Afghanistan? 

The impact of airstrikes on population assistance the Taliban 

Abstract: 
The war in Afghanistan that started in 2001 has contributed to numerous civilians that have been 
injured and killed. One reason for this is the increased use of air power to protect ground troops. Air 
strikes can be a good way to quickly strike against individuals and to operate across vast areas with 
great firepower. But the drawback of aerial bombing is that it in many cases affects those who are 
not the designated target. Could this be a contributing factor to increased dissatisfaction with the 
Coalition forces in Afghanistan and a direct increase in support to the rebels? The purpose of this 
study is to investigate whether there is a connection between the coalition air campaign in 
Afghanistan and the increased support for the Taliban from civilians. The hypothesis which I test in 
my work is that air campaign, leading to civilian casualties increases support for the Taliban in 
Afghanistan. To get an answer to my hypothesis, I use statistics on the number of civilian deaths in 
air strikes between the years 2006 to 2008. As well as on the increasing number of insurgent attacks 
during the same period to see if there is a correlation between them. I also present support from 
secondary sources, including interviews with people affected by air bombardments and expert 
comments that indicate that the number of civilian casualties results in increased support for the 
rebels. The results validate my hypothesis. One conclusion of the study is that the coalition's use of 
the air campaigns must be modified to reduce the civilian deaths in order not to turn the population 
against them. 
 

Key words: airstrikes, Afghanistan, Taliban’s, guerrilla warfare, support, counterinsurgency.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-28   
Martin Cedergren  3 (25 ) 
OP 07-10 
    

   

FHS beteckning    

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ...........................................................................................................................4 

1.1 Bakgrund och problemformulering ...............................................................................4 
1.2 Syfte & frågeställningar ................................................................................................5 
1.3 Avgränsningar/Begränsningar .......................................................................................5 
1.4 Tidigare forskning.........................................................................................................5 
1.5 Disposition ...................................................................................................................5 

2. Centrala begrepp ..............................................................................................................6 
2.1 Talibaner ......................................................................................................................6 
2.2 Markmålsoperationer/Flygbombningar .........................................................................6 
2.4 ISAF .............................................................................................................................6 
2.5 OEF ..............................................................................................................................6 

3. Teori ..................................................................................................................................7 
3.1 Counterinsurgency ........................................................................................................7 
3.2 Gerillakrigföring ...........................................................................................................8 
3.3 Flygunderstödets effekter i striden mot rebeller .............................................................9 
3.4 Stödet ...........................................................................................................................9 

3.4.1 Tillvägagångssätt för rebellerna att få stöd från befolkningen ............................... 10 
3.5 Sammanfattning .......................................................................................................... 11 

4. Metod & källkritik .......................................................................................................... 11 
4.1 Fallet Afghanistan ....................................................................................................... 11 
4.2 Metod ......................................................................................................................... 11 
4.3 Källkritik .................................................................................................................... 12 

4.3.1 Reliabilitet och Validitet ...................................................................................... 13 
5. Avhandling ...................................................................................................................... 14 

5.1 Användandet av flygstridskrafter ................................................................................ 14 
5.2 Antalet civila döda i flygattacker åren 2006-2008 i Afghanistan .................................. 14 
5.3 Rebellattackernas ökning ............................................................................................ 15 
5.4 Val av sida efter en attack ........................................................................................... 16 

5.4.1 Intervjuernas innebörd .......................................................................................... 17 
5.5 Utomstående resonerar kring konsekvenserna av flygbombningar ............................... 18 
5.6 Resultatet .................................................................................................................... 19 
5.7 Diskussion .................................................................................................................. 19 

6. Avslutning ....................................................................................................................... 20 
6.1 Sammanfattning .......................................................................................................... 20 
6.2 Slutsatser .................................................................................................................... 20 
6.3 Förslag till ny forskning .............................................................................................. 21 

7. Referenser ....................................................................................................................... 22 
7.1 Litteratur ..................................................................................................................... 22 
7.2 Elektroniska källor ...................................................................................................... 22 

 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-28   
Martin Cedergren  4 (25 ) 
OP 07-10 
    

   

FHS beteckning    

1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Efter attacken mot World Trade Center den 11 september har världen förändrats på många 
sätt. De flesta har på något sätt drabbats direkt eller indirekt av vad många kallar terrorism 
genom bland annat nya lagar och regler som har tillkommit för att skydda samhället mot nya 
attentat. Omfattning, tid och plats på terrorattackerna varierar hela tiden, men de har alltid en 
effekt hos människan att skapa rädsla och oro. Tidigt efter attacken misstänktes Usama bin 
Laden och hans nätverk al Qaida som skyldiga till de flygplansattacker som skett på flera håll 
i USA under samma dag. USA:s dåvarande president George W Bush gjorde tidigt klart för 
omvärlden att kriget mot terrorismen skulle startas. Flera nationer anslöt sig bakom Bush för 
att försöka att öka säkerheten i världen. I oktober 2001 inleddes den USA-ledda Operation 
Enduring Freedom i Afghanistan. Den syftade till att gripa Usama bin Laden, slå mot 
terrornätverket al Qaida och störta talibanregimen som hade styrt större delen av Afghanistan 
sedan 1998. 
  
Redan i december samma år gick representanter ifrån Pentagon ut med att man hade nått ett 
av sina mål, vilket var att fördriva talibanerna från makten.1 Men idag kan vi konstatera att de 
åter är på väg att etablera sig i Afghanistan. Jakten på Usama bin Ladin och övriga ledare i 
hans nätverk skulle fortsätta. Än idag har man inte kunna bekräfta Usama bin Ladins död.  
 
För att USA och dess allierade inte ska gå samma väg till mötes som Sovjet gjorde under 
Afghanistankriget2 1979-1989 då de inte lyckades slå rebellgrupperna, måste koalitionen hitta 
ett sätt för att slå eller få med sig talibanerna på sin sida. Det finns många olika teorier om hur 
man ska agera mot gerillagrupper för att ”vinna” över dem. Men hur kan det komma sig att 
man inte lyckas i Afghanistan? Det har visat sig att det kan vara svårt att tillämpa teorin i 
praktiken.  
 
Efter invasionen i Afghanistan 2001 hade den USA-ledda invasionen stor framgång vad det 
gäller att störa talibanregimen. De hade lyckats att splittra talibangrupperna och fått många på 
flykt, många flydde över gränsen till Pakistan. Där kunde de samla ihop sig, rekrytera fler 
sympatisörer och beväpna sig för att återvända till Afghanistan, för att på nytt möta deras 
motståndare som bestod av en interimsregering och alliansstyrkor från västländer som anslutit 
sig med USA för att segra över terrorismen och talibanregimen.3 
 
Talibanerna kom tillbaka till Afghanistan och fortsatte sitt krig för att driva ut de allierade och 
ta över styret i landet igen. Man kan idag se att talibanerna har fått ett ökat stöd i landet, trots 
en allt större truppnärvaro från bland annat USA. Vad kan detta bero på? Är det missnöjet 
över de allierades misslyckade försök till att få till ett demokratiskt och västinfluerat land? 
 
Vad är det som gör att talibanerna är så svåra att besegra? Har stödet från de civila i landet 
ökat till talibanernas fördel. Ett av de medel USA och deras allierade använder för att vinna 
kriget som pågått sedan 2001 är flygbombningar. Är detta ett bra medel i kampen mot 
rebellerna? Det kommer jag att se närmare på i mitt arbete. 

                                                
1 Breaking news, Taliban is defeated´Says Pentogon official, publicerad 2010-04-14, [elektroniska källa] 
2 Nationalencyklopedin, sökord: Afghanistankriget  
3 Giustozzi Antonio, Koran, kalashnikov, and laptop. Columbia UniversityPress New York (2007) s.11 
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1.2 Syfte & frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är att se närmare på om det finns ett samband mellan 
koalitionens flygbombningar i Afghanistan, och ett ökat stöd till talibanerna från 
civilbefolkningen.  
 
Hypotes som jag avser att verifiera eller falsifiera i denna uppsats är: 
 

- Flygbombningar som leder till civila förluster ökar stödet till talibanerna i 
Afghanistan. 

 
Till stöd för denna hypotes kommer jag även att svara på denna fråga: 

 
- Vad blir effekten av bombningar där civila människor och mål träffas? 

  

1.3 Avgränsningar/Begränsningar 
Det finns väldigt många faktorer som spelar in på hur den civila befolkningen i Afghansistan 
ställer sig till Operation Enduring Freedom (OEF) och International Security Assistance Force 
(ISAF), bland annat ekonomiska, kulturella och de sociala aspekterna. Men jag har valt att 
belysa hur bombningarna i landet påverkar stödet för talibanerna. För att lättare kunna koppla 
ihop talibanerna med teorin har jag valt att likställa talibanerna med rebeller. Jag har valt att 
avgränsa mig i tid för att analysera stödet till talibanerna till 2006 och fram till 2008. Inom 
ramen för studien kommer jag till största delen använda mig av sekundärmaterial, som bygger 
på interjuver med personer ifrån byar där flygattacker har förekommit. Jag kommer även att 
använda mig av rapporter som är skrivna inom ämnet och till viss del tryckt litteratur.  
Information kring ämnet består till stor del av engelsk text vilket begränsar mig till viss del då 
det inte är mitt modersmål, det kan medföra att jag kan missa underliggande budskap i en text.     

1.4 Tidigare forskning 
Det har tidigare forskats mycket kring vikten av befolkningsstödet från de civila till både 
rebellgrupper och till ”ordningsmakten” för att kunna vinna ett asymmetriskt krig, så som 
kriget i Afghanistan. David Galula har i sin bok Counterinsurgency Warfare förklarat 
ingående på vilket sätt man bör gå tillväga för att bekämpa upprorsgrupper. Det är en bok jag 
kommer att ta stöd av i min uppsats. I kapitlet counterinsurgency beskriver jag närmare hur 
Galula redogör för hur man bör gå tillväga för att möta en irreguljär motståndare. Stefan 
Olssons rapport Kampen om ”hearts and minds” i Afghanistan är ytterligare ett exempel på 
tidigare forskning inom området. I stora drag handlar den om hur man kan gå tillväga vid 
upprorsbekämpning. Tyngdpunkten i rapporten handlar om att vinna folkets ”hearts and 
minds” i syfte att få befolkningens stöd. En annan rapport som berör mitt ämnesval är Jason 
Lyalls Does indiscriminate violence incite insurgent attacks? Den behandlar huruvida 
Rysslands artilleriattacker i Tjetjenien mellan 2000-2005 sporrade rebellernas vilja till fler 
attacker. Jag har inte hittat några tidigare studier som har direkta likheter med min hypotes 
eller syfte med uppsatsen.     

1.5 Disposition 
Min uppsats är uppbyggd på sju olika kapitel. I kapitel två kommer jag att kort förklara vissa 
begrepp för att öka läsarens förståelse för vad som menas med begreppen. Kapitel tre består 
av en teoridel där jag belyser relevanta fakta för att få svar på min hypotes.  
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Jag kommer bland annat att presentera varför bombningarna i Afghanistan påverkar de civila 
och varför bombningar kan vara ett trubbigt vapen. Jag kommer även att belysa vikten av att 
vinna de civilas ”hearts and minds” för att ha möjlighet att vinna kriget mot talibanerna. I 
denna del kommer jag även att presentera konceptet gerillakrigföring där jag pekar på vikten 
av det civila stödet till talibanerna för att kunna genomföra sitt krig. I kapitel fyra som är en 
metod och källkritiks del förklarar jag hur jag värderar mina källor. Under metod delen 
förklarar jag vilken metod jag har valt att använda i arbetet för att få svar på min hypotes. 
Kapitel fem är huvuddelen av uppsatsen där jag presenterar fakta som kan verifiera eller 
falsifiera min hypotes. Det kommer bland annat bestå av statistik över antalet flygbombningar 
och antalet talibanattacker som skett under en viss period. Jag redovisar också åsikter ifrån 
civila som drabbats av flygattacker varvat med utomståendes åsikter om hur bombningarna 
kan ha en negativ inverkan på stödet från befolkningen. Kapitel sex är avslutnings del där jag 
sammanfattar arbetet, drar slutsatser kring det jag har kommit fram till och ger förslag till 
fortsatt forskning. Den sista delen består av en referenslista 

2. Centrala begrepp 

2.1 Talibaner  
Talibanerna tillhör en religiös rörelse med en djup konservativ tolkning av islam. De hade 
makten i Afghanistan innan den USA-ledda koalitionen lyckades splittra rörelsen vid sin 
offensiv 2001. Under 90-talet hade Usama bin Laden stort inflytande på talibanerna4.   

2.2 Markmålsoperationer/Flygbombningar  
Markmålsoperationer kan genomföras som självständiga luftoperationer där 
bombningarna/attackerna har planerats under en längre tid och därmed oftast har en högre 
precision och mindre påverkan på civila. De kan även ske som understöd för marktrupper som 
snabbt är i behov av stor eldkraft. I många fall handlar det om mindre enheter som behöver 
flygunderstöd, så som specialförband5.     

2.4 ISAF 
Sedan hösten 2003 är International Security Assistance Force (ISAF) en styrka som leds av 
NATO på uppdrag av FN:s säkerhetsråd med samtycke ifrån den afghanska regeringen. 
Enheterna inom ISAF är där för att skapa säkerhet, samt att stödja den afghanska regeringen i 
återuppbyggnaden av landet. ISAF består av ca 64500 personer från 42 NATO och icke 
NATO-länder som är verksamma över hela Afghanistan.6  

2.5 OEF 
Operation Enduring Freedom (OEF), är en operation som startades av USA efter 
terrorattackerna den 11 september som en del i kriget mot terrorismen. Operationen pågår på 
flera ställen i världen, men begreppet OEF har framförallt associerats med den del som pågår i 
Afghanistan. OEF leds av USA medan ISAF leds av NATO. Trots att ISAF-styrkan inte leds 
av amerikanarna så bidrar de med stora styrkor till ISAF då de är ett av NATO:s 
medlemsländer.7 

                                                
4 Nationalencyklopedin, sökord: Talibaner 
5 Human Rights Watch, Troops in contact, (2008) 
6 Regeringskansliet, ISAF i Afghanistan, publicerad 2005-05-24, [elektroniska källa]   
7 Försvarsmakten, ISAF och Operation Enduring Freedom, u.å., [elektronisk källa] 
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3. Teori 

3.1 Counterinsurgency 
Vad är det egentligen de USA-ledda styrkorna behöver göra tillsammans med Afghanistans 
regering för att kunna försvaga talibanernas inflytande i landet? 
 
Counterinsurgency (COIN) som kan översättas till upprorsbekämpning handlar om att få med 
sig befolkningen på sin sida genom att erbjuda dem stabilitet, samt påverka befolkningen på 
ett sätt så att de inser att de har något att vinna på att vara lojala mot regeringsstyrkorna och 
ISAF, istället för att ansluta sig till talibanerna. För att vinna befolkningens förtroende krävs 
det så mycket mer än att genomföra psykologiska operationer så som informationsspridning 
om varför de ska stödja regeringen för att vinna deras stöd.8 Man måste även visa 
handlingskraft vad gäller att ge befolkningen skydd och säkerhet för att de ska våga vara 
lojala mot regeringen och för att de ska slippa repressalier ifrån rebellerna.9 I Afghanistan har 
man haft svårt att kunna garantera den säkerheten till befolkningen, vilket har medfört att 
insurgenterna har lättare att få fäste bland befolkningen. Det ligger i de flestas intresse att 
stödja den sida som kan ge det bästa förutsättningarna för ett bra liv och att stå på den sidan 
som kommer att vinna makten i landet. I boken Counterinsurgency Warfare beskriver David 
Galula principerna för COIN. Han tar upp problemet med att vinna över insurgenterna trots att 
man har ett övertag i antalet styrkor. Den strategi som används vid ett konventionellt krig i 
form av att ta terräng fungerar inte i ett krig mot en rörelse som inte besitter någon, och inte 
heller är ute efter att försvara terräng, då de kan genomföra sina attacker nästan varsomhelst. 
Figur 1.1 visar var fokus bör ligga för att vinna ett konventionellt- och ett irreguljärt krig.  
 
När talibanerna blir störda i sin verksamhet kan de lätt flytta till ett annat ställe och fortsätta 
sin verksamhet. Därför blir det problem att hålla samhällena fria från rebellstyrkorna när det 
inte finns tillräckligt med trupp för att bistå säkerheten i alla områden i landet. Men lyckas 
man få med sig majoriteten av befolkningen i byarna på sin sida kommer rebellgrupperna få 
stora problem att etablera sig i samhället igen.10 Så befolkningens samarbetsvilja och stöd är 
lika vital för ordningsmakten som för insurgenterna för att nå sitt mål.11  

 
Arenan för striden är flyttad till befolkningen. Framgång räknas 
uteslutande i hur väl en armé lyckas vinna stöd för sin sak hos 
befolkningen. Det är befolkningens stöd som ska vinnas, inte 
territorium.12 

 
Galula beskriver också problemen med att lokalisera insurgenterna då de ofta arbetar i mindre 
grupper. Därför är upprorsbekämparna i behov av underrättelser om var de befinner sig och 
vilken slags verksamhet de ägnar sig åt. Det är information som lokalbefolkningen kan delge. 
Men de kommer inte att samarbeta med regeringsstyrkorna förrän de känner sig säkra, och det 
sker när insurgenternas makt är bruten.13 

                                                
8  Olsson Stefan, Kampen om ”hearts and minds” i Afghanistan, Stockholm (2009) s.28-29 
9 Totalförsvarets forskningsinstitut, Upprorsbekämpning möjlig väg till framgång, publicerad 2009-09-29, 
[elektronisk källa]  
10 Galula David, Counterinsurgency Warfare, Greenwood Publishing Group, USA (2006) s.49-55 
11 Olsson Stefan, Kampen om ”hearts and minds” i Afghanistan, s.29 
12 ibid s.29 
13 Galula David, Counterinsurgency Warfare s.50-52 
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Figur 1.114 Visar var tyngdpunkten bör ligga för att nå framgång i traditionell- och 
irreguljärkrigföring. 

3.2 Gerillakrigföring 
För att förstå vad koalitionen möter för typ av motstånd och hur talibanerna arbetar ska jag 
beskriva konceptet gerillakrigföring. Det är den typ av strategi som talibanerna använder sig 
av i kriget om Afghanistan. I dag kan vi se att stormakternas tekniska utveckling inom bland 
annat vapensystem, ledningsutrustning och informationssystem minskar de svagare 
nationernas vilja att föra ett konventionellt krig.15 De resurser som krävs för att kunna möta 
koalitionen och regeringsstyrkorna vad gäller utrustning och manskap finns inte idag på 
talibanernas sida för att kunna föra ett konventionellt krig, asymmetrin mellan parterna är helt 
enkelt för stor. Istället använder de sig av gerillakrigföring. Ordet gerilla kommer från 
spanskan och betyder ”litet” krig eller ”partisankrig”.16 Den okonventionella metoden är den 
svages chans att kunna vinna över den starke på längre sikt.17 De använder sig av små medel 
för att skapa osäkerhet och rädsla hos de trupper de strider mot. Stora delar av den taktik som 
talibanerna använder sig av idag kan kopplas till den taktik mujaheddinerna använde sig av i 
kriget mot Sovjet mellan 1979-1989. En av de metoder de nyttjade flitigt var eldöverfall mot 
fordonskolonner. För att generalisera tillvägagångssättet kan man säga att deras attacker oftast 
är indirekta, eftersom de vill påverka motståndaren där den är svag genom korta och intensiva 
attacker, för att sedan dra sig ur i syfte att inte binda sig i strid med en stark motståndare.18 
Utan denna taktik och stöd från civilbefolkningen som kan tillhandahålla baser och förråd, har 
gerillaförbanden svårt att överleva. Därför blir stödet från de civila enormt viktigt för 
gerillagrupperna. Gerillakrigföring är en metod som ofta används av människor som lever i 
områden som antingen är ockuperade, eller omgivna av vad de betraktar som en fiende.  
                                                
14 United States Air Force, Air Force Doctrine Document 2-3, publicerad 2007-08-01, [elektronisk källa]   
15 Smedberg Marco, Krigföring från Austerlitz till Bagdad, Elanders Gotab, u.o. (2004) s.348 
16 Rekkedal Nils Marius, Modern krigskonst, Elanders, Vällingby (2007) s. 210  
17 Nationalencyklopedin, sökord: Gerillakrigföring   
18 Poole H John, Tactics of the crescent moon,Posterity Press, USA (2007) s. 98-99 
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3.3 Flygunderstödets effekter i striden mot rebeller 
Vad blir nackdelarna med nyttjandet av flygbombningar och flygunderstöd i kriget mot 
rebellstyrkorna? Det är inte bara de människor som dör till följd av bombningarna som sätter 
spår i det afghanska samhället. Byggnader, mark och egendom förstörs och kan skapa stora 
problem för den enskilde. De som överlevt attacken men ådragit sig skador måste få vård för 
att återhämta sig vilket kan bidra till olika problem för en familj. Det finns exempel där 
talibanerna hjälpt drabbade familjer ekonomiskt för att vinna deras tillit och stöd. 
 
Flygbombningarna är ett bra alternativ för bekämpning av mål kopplat till den ringa 
risktagning för egna styrkor vid en attack och hur snabbt man kan genomföra ett flyganfall. 
Flygstridskrafterna har en stor kapacitet vad gäller eldkraft och kan därmed bekämpa de flesta 
typer av mål. Trots att det idag finns precisionsvapen att tillgå så används inte det i full 
utsträckning för att minska risken för civila och deras egendom att komma till skada vid en 
flygattack.19  
 
Flygbombningar kan ses som ett trubbigt medel för att vinna kriget mot rebellerna då det är 
svårt att nå graderad verkan. De konsekvenser som uppkommer vid ett ”misslyckat” 
flygföretag är större än den materiella och den kroppsliga skadan som vi kan se bland de 
civila. Många ställer sig frågan varför man attackerar oskyldiga människor i jakten på 
talibanerna. På så sätt underminerar man förtroendet för koalitionsstyrkorna och president 
Hamid Karzais regering som stödjer koalitionens arbete i Afghanistan. Lyckas man minimera 
risken för de civila att drabbas av bombningarna kommer man kunna fortsätta att använda sig 
av flygunderstöd även i framtiden utan att öka missnöjet ifrån befolkningen och riskera att 
tappa deras stöd. 

3.4 Stödet 
Som nämnts tidigare i delarna om COIN och gerillakrigföring kan man se att stödet från 
befolkningen är vitala delar för framgång för båda sidorna. Vad menas då egentligen med 
stöd? Jag har valt att dela in stödet i två olika kategorier, det passiva och det aktiva stödet.  
I det passiva stödet hittar vi de som i tysthet sympatiserar med rebellerna men samtidigt är de 
inte villiga att bistå med materiel i rebellernas kamp. De som ger ett passivt stöd skall inte ses 
som inkonsekventa bara för att de inte är beredda att ge sitt fulla stöd till rebellerna. I de flesta 
fall kommer de inte att svika rebellerna genom att till exempel delge ordningsmakten 
information om var de finns, vilken verksamhet de bedriver eller planerar att göra. På så sätt 
är de viktiga för rebellerna.20 Den viktigaste formen av stöd är det aktiva. Det består av 
människor som är beredda att göra uppoffringar och kanske till och med riskera sin egen 
säkerhet för att kunna ge rebellerna husrum, skydd, information, sjukvård och gömsle för 
vapen och utrustning. I en del fall kan vissa till och med genomföra civil olydnad för att störa 
ordningsmakten. I boken Insurgency & Terrorism har man summerat ett stycke ur boken 
Partisan Warfare från 1962 som i sin tur är hämtat ur Vietminhs21 handbok för 
gerillakrigföring som är talande för hur viktigt stödet från de civila är för gerillagrupper.22  
  

                                                
19 Human Rights Watch, Troops in contact, (2008) 
20 O´Neill Bard E. Insurgency & Terrorism, Potomac Books, Inc. Washington, D.C. (2005) s. 93-95 
21 Kommunistiskt dominerad vietnamesisk organisation som kämpade mot japanerna under andra världskriget. 
(enligt; http://www.ne.se/viet-minh) 

22 O´Neill Bard E. Insurgency & Terrorism, s.93-95 
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Without the ”popular antennae” we would be without information; 
without the protection of the people we could neither keep our 
secrets nor execute quick movement; without the people the 
guerrillas could neither attack the enemy nor replenish their forces 
and, in consequence, they could not accomplish their mission with 
ardour and speed.... 
The population helps us to fight the enemy by giving us information, 
suggesting ruses and plans, helping us to overcome difficulties due to 
lack of arms, and providing us with guides. It also supplies liaison 
agents, hides and protects us, assists our actions near posts, feeds us 
and looks after our wounded.…23  

3.4.1 Tillvägagångssätt för rebellerna att få stöd från befolkningen 
Hur går då rebellgrupperna tillväga för att få stöd ifrån befolkningen? O´Neill beskriver sju 
olika metoder som vanligtvis används av gerillagrupper för att få stöd ifrån befolkningen.  
De metoder O´Neill nämner är; charismatic attraction, esoteric appeals, exoteric appeals, 
terrorism, provocation of government repression, demonstrations of potency och coercion. 
För att påvisa hur rebellerna kan dra nytta av de civila som drabbas av flygattackerna har jag 
valt att belysa den metod som han kallar för provocation of government repression. En enkel 
översättning är provokation av statligt förtryck. Det rebellerna vill uppnå med denna typ av 
metod är att öka upprorsbekämparnas nyttjande av våld. Rebellerna genomför attacker för att 
provocera upprorsbekämparna att använda sig av en ökad våldsanvändning som i sin tur 
drabbar de civila. Exempel på denna metod är talibaner som genomför en attack och sedan 
gömmer sig bland civila för att på så sätt sätta de civila i fara när regeringsstyrkorna och 
koalitionen slår tillbaka med till exempel flygbombning. I dessa fall är det ofta så att de civila 
bara ser de som stod bakom bombningen, utan att tänka på orsaken till varför de blev 
attackerade. På detta vis ökar missnöjet mot upprorsbekämparna och stödet för rebellerna kan 
öka, och detta kan även rebellerna utnyttja till att svartmåla upprorsbekämparna genom 
uppenbar propaganda där de vill dramatisera situationerna och uttrycka sig med ord som slakt 
och massaker.24 Givetvis finns det undantag där rebellernas taktik har haft motsatt effekt, 
vilket har medfört att de istället har fått befolkningen emot sig. Vilka faktorer kan det vara 
som spelar in på valet av vilken sida man är beredd att stödja? O´Neill säger i sin bok att det 
kan ha att göra med gruppsolidaritet mellan rebellerna och de drabbade som kan ha en 
avgörande faktor. Det kan vara lättare att bygga upp ett hat mot någon som kommer från ett 
annat land, har en annan religion och etnicitet än att se sina ”egna” som motståndare. Vidare 
beskriver han att den största delen av dem som väljer att stödja rebellerna efter att de förlorat 
släkt, vänner, eller familj på grund av felriktat våld är de som tidigare har varit neutrala 
mellan de två parterna. O´Neill beskriver också hur de kulturella traditionerna kan påverka 
valet av sida. Blodshämnd över urskillningslöst våld ifrån Sovjets sida under kriget mot 
Afghanistan var den största faktorn till att generera stöd till motståndet mot Sovjet.25 

                                                
23 O´Neill Bard E. Insurgency & Terrorism, s.95 
24 ibid s.104 
25 ibid s.104 -106 
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3.5 Sammanfattning  
Som jag beskrivit tidigare så kan användandet av flygbombningar mot talibanerna ses som 
kontraproduktivt ur ett COIN perspektiv då det är ett trubbigt medel som riskerar att drabba 
många oskyldiga. Detta skulle kunna innebära att förtroendet för koalitionen undermineras 
och i sin tur kan det medföra att civila vänder sig mot koalitionen och istället är beredda att 
stödja talibanrörelsen. Ser man till teorin kring gerillakrigföring så beskriver den hur viktigt 
befolkningens stöd är för gerillagruppernas överlevnad och expansion. Med min modell nedan 
vill jag bildligt visa hur jag resonerar kring min hypotes. 
 
 

 
Figur 1.2 

4. Metod & källkritik  

4.1 Fallet Afghanistan 
I Afghanistan har man de senare åren kunnat se en kraftig ökning av antalet flygattacker och 
att den totala vikten av levererade flygbomber har mer än fördubblats mellan 2006-2008, 
vilket har medfört en ökning i antalet döda civila. Man har också konstaterat en kraftig ökning 
i antalet attacker ifrån talibanerna sida.  
 
Afghanistan och talibanerna har många år av krig bakom sig och har genom åren stridit mot 
såväl Sovjet som USA. Det har varit en asymmetri mellan Afghanistan och de tidigare 
nämnda motståndarna, bland annat vad gäller tillgång till tekniska vapensystem. Det har 
bidragit till att de har varit tvungna att använda sig av gerillakrigföring för att kunna nå 
framgång mot ockupationsmakterna. Det intressanta för mig i dagens konflikt i Afghanistan är 
resultatet av hur många civila som drabbas av användandet vid flygunderstöd och de 
planerade flygbombningar som främst USA, men även ISAF – länderna, använder för att 
bekämpa rebellerna. Som jag nämner tidigare så kan man i statistiken se en ökad användning 
av flygattacker i kriget mot rebellerna i syfte att tillintetgöra motståndsrörelsen. Det jag vill ta 
reda på i mitt arbete är om flygattacker som drabbar civila är en bidragande faktor för ökat 
stöd till talibanerna. Att jag valt att se närmare på fallet Afghanistan beror bland annat på den 
utveckling som sker med att rebellerna har genomfört fler attacker de senare åren, men även 
att det är en aktuell situation som pågår i skrivandets stund. Jag är övertygad om att 
Afghanistanfallet inte är något unikt. Blickar man tillbaka på Vietnamkriget så ser vi hur 
flygbombningar drabbade de civila hårt i jakten på gerillagrupper vilket medförde att 
amerikanarna inte kunde vinna folkets ”hearts and minds” och heller inte stödet från de civila. 
Detta var en bidragande faktor som gjorde att man heller inte kunde vinna kriget. 

4.2 Metod 
Metoden för denna uppsats är hypotesprövning26. Nedan beskriver jag hur jag kommer att gå 
tillväga för att pröva min hypotes. 
 

                                                
26 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod, (vol 3), Studentlitteratur, Lund (2003) s.37-38 

Flygbombningar Ökat stöd Ökat antal 
attacker 
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Den här uppsatsen baserar sig på sekundära källor, så som intervjuer gjorda av olika 
nyhetsbyråer där personer i områden som drabbats av flygattacker ger sin syn på 
bombningarna, rapporter och tryckt litteratur som behandlar ämnet. Jag kommer även att 
använda mig av statistik över antalet civila som dödats i flygattacker i Afghanistan under en 
viss tidsperiod. Det kommer jag att koppla ihop med statistik över antalet talibanattacker 
under samma period för att se om det finns ett samband mellan dem. För att skapa ytterligare 
djup i undersökningen och finna väsentlig information, har jag även använt mig av materiel 
hämtat från Internet så som tidningsartiklar, rapporter och uttalanden. För att fastställa om 
stödet ökat, har jag valt att tolka ökningen av antalet attacker som skett som en följd av det 
ökade stödet ifrån de civila till talibanerna. För att få en grund att utgå ifrån för hur viktigt 
stödet för talibanerna och ”ordningsmakten” är för att vinna sin kamp kommer jag att redovisa 
konceptet gerillakrigföring och counterinsurgency (upprorsbekämpning). Det är två begrepp 
som är vitala i min uppsats. Den oberoende variabeln som jag utgår ifrån är statistiken över 
antalet civila döda i flygbombningar som skett mellan perioden 2006-2008 i Afghanistan. 
Statistiken är hämtad ifrån Human Right Watch rapport Troops in Contact och UNAMA 
(United Nations Assistance Mission in Afghanistan). Redovisningen av huruvida stödet till 
talibanerna ökar eller inte i takt med flygbombningarna kommer att ske på två olika nivåer. I 
den första nivån kommer jag att redovisa statistik för antalet civila dödsfall vid 
flygbombningar genomförda av kollationen och sedan jämföra de med antalet rebellattacker 
som skett under samma tidsperiod. Om rebellattackerna ökar i antal kan detta tolkas som att 
stödet för rebellerna blivit större, eftersom de inte i lika stor utsträckning motarbetas av 
civilbefolkningen. Jag väljer därför att titta på rebellattacker som en indikator för den 
beroende variabeln, stöd från civilbefolkningen. Med statistiken vill jag påvisa att det finns ett 
samband mellan dessa två ökningar. I den andra nivån kommer jag att redovisa hur delar av 
folket uttrycker sig om bombningarna genom att redogöra för deras åsikt i form av intervjuer 
gjorda av flera olika nyhetsbolag. Jag kommer också att redovisa vad utomstående personer 
säger om flygattackernas effekt på stödet till koalitionen och rebellerna.  

4.3 Källkritik 
Vid urvalet av material som är aktuellt för arbetet har jag endast valt att använda mig av 
sekundärkällor. En orsak är att tiden som tilldelats för arbetet inte medger att jag själv 
sammanställer all statistik kring antalet civila dödsoffer i flygattacker och antalet 
rebellattacker. Detsamma gäller för intervjuerna med dem som drabbats av flygbombningar 
på något sätt och uttalandena som jag presenterar i delen 5.4. De personer som intervjuas kan 
ha påverkats av reportern som genomfört intervjun för att denne ska kunna skapa sin egen bild 
av verkligheten och det medför osäkerhet kring hur representativa intervjuerna är. Jag har 
medvetet valt att använda mig av intervjuer från olika delar av Afghanistan för att påvisa att 
åsikten om de civila dödsoffren i flygattackerna inte är kopplat till ett och samma fall eller 
provins i landet. Det material jag har använt mig av har i första hand granskats utifrån 
kontextkriteriet och äkthetskriteriet.27 Referensmaterialet har valts ut efter att en analys gjorts 
av tänkbart material för mitt arbete enligt de två källkritiska principerna. Statistiken över hur 
många civila som förolyckats i flygbombningar är hämtad från två olika källor. Den ena delen 
är hämtad från en rapport gjord av Human Rights Watch (HRW) som heter ”Troops in 
contact”.28 HRW är i sitt slag en världsledande självständig organisation som ägnar sig åt att 
skydda mänskliga rättigheter genom att uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter på en 

                                                
27 Hallenberg, J., Ring, S., Rydén B., Åselius, G., (2006) Om konsten att tänka, granska och skriva på ett 
vetenskapligt sätt. En introduktion i metodlära. (Opublicerat stencilmaterial, Försvarshögskolan.) 
28 Human Rights Watch, Troops in contact, (2008) 
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internationell nivå. HRW har ett gott anseende bland aktörer så som FN. De har också ett 
rykte om sig att vara opartiska. De har i sin tur hämtat information om antalet döda i 
flygbombningar från en rad olika källor för att få så exakta siffror som möjligt. Några av de 
källor de använt sig av är Afghan NGO Security Office (ANSO)29, United Nations Assistance 
Mission in Afghanistan (UNAMA)30, olika medier och sjukhus. Statistiken för antalet avlidna 
civila i flygattacker under år 2008 är hämtad från en rapport gjord av UNAMA. För att kunna 
presentera så exakta siffror som möjligt har de hämtat information från flera olika källor och 
sedan kontrollerat siffrorna mot varandra. Statistiken som jag använder för att skildra antalet 
rebellattacker är hämtad från Brookings Afghanistan index31. Dokumentet presenterar statistik 
på ett stort antal olika företeelser i Afghanistan. Det är ett levande dokument som uppdateras 
med jämna mellanrum. De fakta som står till grund för Brookings statistik över antalet 
rebellattacker mellan år 2004 och 2010 är hämtad från ISAF:s högkvarter. Det medför att det 
kan finns en risk för att statistiken är vinklad åt något håll på grund av att objektivitet saknas 
då ISAF i sig inte är neutrala i konflikten i Afghanistan.    

4.3.1 Reliabilitet och Validitet 
Med reliabilitet menas tillförlitligheten och användbarheten för resultatet i uppsatsen.32 Vad 
som avgör om reliabiliteten är hög eller låg i arbetet är vilket informationsunderlag forskaren 
använder och hur denne väljer att tolka det. Eftersom intervjuerna i arbetet är utvalda och 
tolkade av mig kan reliabiliteten ifrågasättas. Om någon annan använder sig av andra 
intervjupersoner som inte ser koalitionen som det stora problemet efter en flygattack och som 
istället ser rebellerna som orsaken till att civila förolyckas till en följd av flygbombningar, 
kommer forskningsresultat bli ett annat. Statistiken i arbetet har en hög reliabilitet, då den är 
lätt att räkna och det föreligger en låg risk för feltolkningar. 
 
Med validitet menas att man verkligen mäter det som man avser att mäta.33 De tre faktorerna 
jag använder i arbetet för att svara på hypotesen är statistik, intervjuer med ett antal personer 
som drabbats av flygattacker samt uttalanden av utomstående personer där de uttrycker sin 
åsikt om hur det stora antalet civila döda påverkar stödet till rebellerna. En tolkning av endast 
statistiken av det ökande antalet civila döda i flygbombningar ihop med statistiken över 
antalet rebellattacker som visar minskat stöd för koalitionen har en låg validitet. Däremot med 
stöd ifrån ytterligare en källa, så som intervjuer från dem som utsatts för flygattacker, gör att 
resultatets validitet ökar, eftersom de bekräftar min tolkning av att fler civila dödsfall i 
flygbombningar ökar stödet till rebellerna, vilket ökar deras möjlighet till att utföra fler 
attacker.   
 
    
 

                                                
29 The Afghanistan Safety Office, Data rapport, publicerad 2008, [elektronisk källa] 
30 UNAMA bildades den 28 mars 2002 av FN:s säkerhetsråd  
31 Ian S. Livingston et. al. Brookings, Afghanistan index, publicerad 2010-05-28, [elektronisk källa] 
32 Ejvegård Rolf, Vetenskaplig metod s.70-72 
33 ibid s.73-75 
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5. Avhandling  

5.1 Användandet av flygstridskrafter 
Sedan invasionen av Afghanistan 2001 har användandet av flygattacker och flygunderstöd 
ökat markant i kriget mot rebellerna. En kombination av mindre enheter på marken, så som 
specialförband och ett ökat understöd ifrån flygenheter har utvecklats till en dominerande 
doktrin för USA, och de allierade i Afghanistan. Det har konstaterats att i de flesta fall där 
civila skadats eller dödats av flygbombningar har varit i de oplanerade flygattackerna. Den 
sortens attacker är vanligast då marktrupp hamnar i ett trängt läge och inte kan klara av 
striden på egenhand och därför måste begära understöd från attackflyg. I de fall där en 
flygattack är planerad under en längre tid förekommer det färre civila dödsoffer då större 
kännedom om mål och dess omgivning föreligger, man har i vissa fall kartlagt hur rebeller 
och civila rört sig i området och på så sätt kunna minska eller helt undvika civila dödsoffer. 
Huvuddelen av flygföretagen kan kopplas till USA:s operation OEF. Orsaken till detta är att 
de opererar i de områden där huvuddelen av insurgenterna befinner sig. En annan orsak till att 
de oftare använder sig av flygunderstöd än ISAF är att de har ett annat mandat och rules of 
engagement att förhålla sig till.34 
Användandet av flygstridskrafter i Afghanistan har flera fördelar för att bekämpa 
talibanregimen. Några av de styrkor som flygstridskrafterna besitter är att de snabbt kan agera 
eller reagera på en uppkommen situation eller ställd uppgift och att de har en stor rörlighet 
som bidrar till att marktrupper snabbt kan få understöd i svårtillgänglig terräng.35  
USA:s och ISAF:s tillgång till flygunderstöd ger dem en mycket stor fördel gentemot 
talibanerna som har svårt att försvara sig mot flygattackerna. 
 

5.2 Antalet civila döda i flygattacker åren 2006-2008 i Afghanistan 
Det jag vill påvisa med de två diagrammen som följer är att det kan finnas ett samband mellan 
det ökade antalet civila döda och en ökning av rebellattacker, eftersom de båda tilltar i antal 
från år till år.  
 
Det relativt låga antalet marktrupper stationerade i Afghanistan har medfört att koalitionen har 
svårt att kunna skydda sig själva och samhället från rebellerna utan att använda sig av 
flygvapnet. I Human Rights Watch ”Troops in Contact” kan man läsa hur antalet flygföretag 
har ökat kraftigt mellan åren 2006-2008. Ökningen av mängden bomber som släppts följer 
samma kurva. Detta har bidragit till det ökade antalet civila dödsfall till en följd av 
flygbombningar från koalitionens sida. I ”Troops in Contact” skriver man också att USA 
delvis skyller det ökade antalet döda civila på talibanernas nya taktik som går ut på att 
avsiktligt använda civilbefolkningen som mänskliga sköldar. Detta i syfte att få koalitionen att 
avstå från att genomföra flygbombningen, eller se till att så många civila som möjligt tar 
skada eller avlider, för att sedan kunna använda det i propagandasyfte för att öka motståndet 
mot OEF och ISAF.36 I figur 1.3 som visar antalet civila dödsoffer i flygattacker under åren 
2006 där 116 civila förolyckades, 2007 där 321 civila dog och 2008 som var det året med 
överlägset flest dödsfall, hela 552. Det är en ökning på totalt 376 % på två år. 
       
                                                
34 Human Rights Watch, Troops in contact, (2008) 
35 Doktrin för luftoperationer, Försvarsmakten (2005) s.28-31 
36 J Alexander Their & Azita Ranjbar, United States Institute of Peace, Killing friends making enemies, 
publicerad 2008-07-01 [elektronisk källa] 
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Figur 1.337 38 

5.3 Rebellattackernas ökning 
Antalet rebellattacker ökar stadigt för varje år. Minskningarna i antalet attacker som sker 
mellan perioden december och april beror i huvudsak på att den afghanska vintern infaller 
under denna period av året. Den månad där överlägset flest attacker sker är september. Den 
vanligaste typen av attacker är eldöverfall med granatgevär och finkalibriga vapen. Att 
rebellattackerna ökar varje år kan bero på flera olika saker. Dels kan det vara så att stödet för 
deras verksamhet ökat, och de kan på så sätt genomföra fler attacker. Det kan också bero på 
att koalitionen börjat verka i områden där det finns en större koncentration av rebeller. 
I figur 1.4 kan man utläsa hur antalet attacker skiftar månadsvis och hur stor ökningen är från 
år till år.  
 

                                                
37 Human Rights Watch, Troops in contact, (2008) 
38 United Nations Assistance Mission in Afghanistan, Annual Report on Protection of Civilians in Armed 
Conflict, 2008, publicerad 2009-01 [elektronisk källa] 
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Figur 1.439 Antalet rebellattacker i månaden och typ mellan 2004 och mars 2010. 

 

5.4 Val av sida efter en attack 
Under denna del redovisar jag ett axplock av vad civila berättar för media efter att de drabbats 
av flygattacker. Det är intervjuer med människor från olika delar av Afghanistan, bland annat 
Kandahar, Balkh, Helmand och Farah.     
 
Haji Nik Mohammad är från en by som heter Panjwayi som blev utsatt för en flygattack i 
oktober 2006 där 63 civila dödades. Han säger följande till journalisterna på plats.  
– Jag föredrar att ansluta mig till talibanerna för att de har såhär långt bara dödat 2 personer 
i min by, medan koalitionsstyrkorna har dödat 63 personer på en enda dag. Berätta för mig 
vem som är den riktiga fienden, är det talibanerna eller de utländska styrkorna?40   
 

Den 26-åriga Saifullah säger till DN. 
– Redan när Karzai utnämndes till president första gången började jag undra vart mitt land 
var på väg. När sedan amerikanerna bombade Mazar bestämde jag mig för att bli taliban. Det 
var ingen som övertalade mig, det var mitt eget tänkande som ledde mig dit.41 
 
 
 

                                                
39 Ian S. Livingston et. al. Brookings, Afghanistan index, publicerad 2010-05-28, [elektronisk källa] 
40 Marc W. Herold, Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, How Many Dead Non-White 
Civilians Does it Take for U.S. to Notice? Publicerad 2009-10-09, [elektronisk källa]    
41 Ole Rothenborg, Dagens Nyheter, “I min by är alla talibaner”, publicerad 2009-11-16, [elektronisk källa]   
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En man som kommer från den nordvästra provinsen Badghis i Afghanistan berättar efter en 
flygattack mot hans by. 
– Amerikanerna skadar civila och våra hus hela tiden. Dom bryr sig inte, de säger bara att 
det var ett misstag. Efteråt uttrycker afghanska tjänstemän bara sin sympati. Efter hundratals 
civila dödsoffer så är vi tvungna att ta revansch för att sedan uttrycka våra kondoleanser så de 
får se hur lite det betyder.42    
 
Mohammadullah som bor i provinsen Helmand berättar i the New York Times efter att deras 
by blivit utsatt för flygbombningar i juli 2007.  
– Jag motsatte mig tidigare talibanerna, men efter bombningarna av byn var det många som 
var förbannade, så de flesta av de överlevande männen anslöt sig till rebellstyrkorna. 
Huruvida människorna ska stödja de utländska trupperna eller inte beror på beteendet ifrån 
ISAF. Om de behandlar de civila väl, kommer de att vinna.43 
 
Obeidullah är en parlament medlem från västra provinsen Farah i Afghanistan. Han säger till 
Radio Free Europe Radio Liberty 2006 efter en flygattack som dödat minst 16 civila. 
– Talibanerna får nu mer stöd från den afghanska befolkningen än vad man har fått någon 
gång tidigare sedan 2001. För ett år sedan var det ingen som gav talibanerna en fristad. Jag 
tror befolkningen hjälper de mer nu.44 
 
I en jordbruks by i den till stor del fredliga provinsen Herat i västra Afghanistan drabbades 
befolkningen år 2007 av en flygattack som var riktad mot talibaner. Attacken bidrog till att 57 
bybor fick sätta livet till. De som bodde i byn hävdar att det inte fanns några talibaner i 
området. Efter attacken samlades stammarnas åldermän hos deras chef Hajji Arbab Daulat 
Khan, för att besluta sig för att slåss mot amerikanarna om de kom tillbaka. Hajji Arbab 
Daulat Khan säger. 
– Om de kommer tillbaka, kommer de att möta ett kraftigt motstånd, och vi kommer att 
samla hela området emot dem.  
I samma artikel säger en utländsk tjänsteman. 
– Amerikanarna kom dit för en gerillaledares skull men skapade istället hundra till.45 
 

5.4.1 Intervjuernas innebörd  
Det personerna berättar i intervjuerna följer samma mönster. Samtliga berättar om hur synen 
på koalitionen förändrats efter att de blivit utsatta för flyganfall där civila dödats. Deras 
drivkraft till att hämnas på dem som utsatt de för flygbombningar driver många till att stödja 
eller ansluta sig till talibanerna. Som jag nämner tidigare så var blodshämnd över 
urskillningslöst våld ifrån Sovjets sida under kriget mot Afghanistan den största faktorn till att 
generera stöd till motståndet mot Sovjet. Mycket tyder på att samma sak sker mot koalitionen 
idag cirka 20 år senare.   

                                                
42 Jason Straziuso, The Huffington Post, US Missile Strike Kills 37 Civilians, publicerad 2008-11-07, 
[elektronisk källa]   
43 Carlotta Gall, The New York Times, British Criticize Air Attacks in Afghna Region, publicerad 2007-08-09, 
[elektronisk källa]  
44 Ron Synovitz, Radio Free Europé Radioa Liberty, Upsurge of Violence Reflects New Taliban Tactics, 
publicerad 2006-05-24, [elektronisk källa] 
45 Carlotta Gall & David E. Sanger, The New York Times, Civilian Deaths Undermine Allies´ War on Taliban, 
publicerad 2007-05-13, [elektronisk källa] 
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5.5 Utomstående resonerar kring konsekvenserna av 
flygbombningar 
I en rapport publicerad på Small Wars Journals hemsida skriver Lara M. Dadkhah som är en 
amerikansk underrättelseanalytiker att incidenten i Nuristan provinsen i juli 2008 där 47 
människor dödades i en amerikansk flygattack under ett bröllopsfirande troligtvis resulterade i 
att lokalbefolkningen senare understödde en attack på en amerikansk plutons bas i Wanat.46  
Human Rights Watch rapport ”troops in contact” nämner samma händelse och påpekar att 
stödet för de utländska styrkorna kraftigt underminerades som en konsekvens av de 47 civila 
dödsoffren, vilket kan tolkas på flera olika sätt. Har stödet för talibanerna ökat eller har 
motståndet mot dem minskat? I båda fallen har rebellerna nått ett gynnsamt läge.  
 
Australiens utrikesminister Alexander Downer sa vid ett besök i Kabul att ISAF gör stora 
uppoffringar för att undvika att civila skadas vid flygbombningar. Han skyller till viss del på 
talibanernas taktik som innebär att gömma sig bland befolkningen för att så många som 
möjligt skall skadas eller dö vid attackerna.47 Utgången blir att de kan nyttja det till sin fördel 
för att svartmåla de som genomför flygattackerna.  
 
Louise Arbour har jobbat många år inom FN och arbetat med frågor kring mänskliga 
rättigheter. I en intervju med Afghanistan conflict monitor säger hon att flygbombningar som 
medför stora förluster för de civila inte bara strider mot internationell lag utan också minskar 
det allmänna stödet i Afghanistan för både NATO och den koalitionsstödde presidenten 
Hamid Karzai.48 I ett distrikt i Afghanistan gick det så långt att en högt uppsatt brittisk 
befälhavare fick be de amerikanska specialstyrkorna att lämna hans område på grund av att de 
upprepade gånger använde sig av flygunderstöd för att rädda sig själva när de hamnat i 
eldstrid. Det gjorde att många civila förolyckades. För varje civilt dödsoffer som USA eller 
ISAF -styrkor vållar ökar fientligheten mot dem.49 
 
En hjälparbetare i Afghanistan vid namn Sarah Holewinski säger i en intervju att talibanerna 
erbjuder familjer som drabbats av flygattacker ekonomisk hjälp, på så sätt har de lyckats 
vinna stöd bland de civila i de södra provinserna i Afghanistan.50  
 
Avslutningsvis vill jag lyfta fram två citat. Ett som publicerats på washingtonpost.com som är 
hämtat ur general David H. Petraeus Army counterinsurgency manual, detta citat behandlar 
vad en flygattack kan utmynna i.  
 

An airstrike […] can cause collateral damage that turns people against 
the host-nation (HN) government and provides the insurgents with a 
major propaganda victory." Petraeus also points out that sometimes, 
the best response to an insurgent attack is "doing nothing." After all, 

                                                
46 Lara M. Dadkhah, Small Wars Journal, Close Air Support an Civilian Casualties in Afghanistan, publicerad 
2008-12-20, [elektronisk källa]   
47 Noor Khan, The Washington Post, Afghan Civilians Said Killed in Clash, publicerad 2007-06-30, [elektronisk 
källa]  
48 Louise Arbour, Afghanistan Conflict Monitor, Rate of Civilian Casualties in Afghanistan ´Alarming´: UN, 
publicerad 2007-11-20, [elektronisk källa]    
49 Human Rights Watch, Troops in contact, (2008) 
50 Rachel Morarjee, The Christian Science Monitor, Air war costs NATO Afghan supporters, publicerad 2006-
12-18, [elektronisk källa] 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-28   
Martin Cedergren  19 (25 ) 
OP 07-10 
    

   

FHS beteckning    

"often insurgents carry out a terrorist act or guerrilla raid with the 
primary purpose of enticing counterinsurgents to overreact.51 

 
Det andra citatet står en amerikansk general vid namnet Stanley McChrystal för. Det är hämtat 
ifrån peaceactionwest.org. 
 

[…] because collateral damage also destroys livelihoods and retards 
development,  desperate Afghans become more likely to join the 
Taliban, again, because they have no choice. Each errant missile strike 
becomes a propaganda coup for insurgents, and fuels months of 
escalated violence, an effect that has been observed in a study by the 
US army […]52 

 

5.6 Resultatet 
Vid jämförelsen av de två diagrammen finns det indikationer på att det finns en korrelation 
mellan dessa två, då båda kurvorna pekar i samma riktning under samma tidsperiod. En 
tolkning som kan göras efter att studerat statistiken är att det ökade antalet rebellattacker 
bidrar till fler flygbombningar för att skydda koalitionens styrkor, vilket medför en ökad risk 
för att civila skall drabbas. Det är en omvänd tolkning av mitt resonemang om att stödet till 
rebellerna från de civila ökar efter att de drabbats av civila dödsfall i flygattacker från 
koalitionens sida och att ett ökat stöd för rebellerna ger dem en större möjlighet till att 
genomföra fler attacker. Det som stödjer min hypotes är intervjuerna och uttalandena där de 
berättar hur de opponerat sig mot dem som utfört flygbombningarna och hur stödet för 
koalitionen minskat, medan stödet för rebellerna ökat.    
 

5.7 Diskussion 
Enligt teorin kring gerillakrigföring krävs det ett visst mått av stöd ifrån lokalbefolkningen för 
att gerillagrupper ska kunna genomföra sin verksamhet. Som jag beskriver tidigare i min 
uppsats så är de civila i Afghanistan en vital faktor för både talibanerna och koalitionen. De 
som lyckas vinna stödet ifrån befolkningen kommer att vinna kriget. Rebellerna har i sin jakt 
på stöd och nya anhängare använt sig av olika taktiker, en av dessa är att utnyttja de 
”misslyckade” flygattackerna i propagandasyfte. På grund av detta kan de bygga upp ett hat 
mot koalitionen och själva slå mynt av händelserna. Människor som tidigare varit motståndare 
till talibanerna kan ansluta sig till dem då de ser att oskyldiga dödas i bombningarna av USA 
och ISAF. Det finns också exempel på hur talibanerna stöttat civila ekonomiskt efter att de 
drabbats på något sätt i en flygattack vilket bidrar till att de kan ses som hjältar i denna 
situation. Det är inte bara koalitionen som bidrar till att civila dödas. Talibanerna skadar och 
dödar även civila i olika attacker. Ser man till orsaken varför man använder sig av 
flygbombningar är det i de flesta fall för att bekämpa rebeller. Därför finns det vissa som ser 
rebellerna som det största hotet mot deras säkerhet genom att deras närvaro ökar oddsen för 
flygbombningar. Trots detta är det lättare för befolkningen att vända sitt missnöje mot 
koalitionen då de kommer från ett annat land, har en annan kultur och målas ut som 
syndabockar av talibanerna. I min studie har jag redogjort för hur vissa beskriver att de vill 
                                                
51 Peter Bergen & Katherine Tiedemann, The Washington Post, Losing Afghanistan, One Civilian at a time, 
publicerad 2007-11-18, [elektronisk källa] 
52 Chen Lin, Peace Action West, The strategic harm of civilian casualties, publicerad 2010-04-16, [elektronisk 
källa]  
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hämnas på dem som skadar och dödar de civila. De uttrycker bokstavligen att de är beredda 
att stödja och till och med ansluta sig till talibanerna för att få sin blodshämnd på dem som 
dödat deras släkt och vänner. 
 
Det är flera högt uppsatta officerare inom den amerikanska armén som är av samma 
uppfattning vad gäller den negativa inverkan av att civila skadas i flygattackerna. De har 
insett att stödet för deras operation i landet minskar bland befolkningen och att det blir svårare 
att kunna vinna kriget. Det innebär inte nödvändigtvis att stödet för talibanerna ökar för att 
stödet för koalitionen minskar. Men jag anser att så är fallet. Även om de civila inte stödjer 
rebellerna aktivt så kommer de troligtvis ge ett passivt stöd för att ge rebellerna en chans att 
hämnas.  
 
Flygbombningarna där civila förolyckas strider kraftigt mot COIN konceptets huvudsyfte att 
vinna befolkningens förtroende. Det undermineras istället i takt med bombningarna. Vill man 
kunna vinna kriget mot rebellerna måste de förändra det sätt som flygbombningarna används 
idag.  
 
Resultatet av studien visar att statistiken för antalet civila döda i flygbombningar och antalet 
rebellattacker följer samma mönster över samma tidsperiod. Detta pekar på att de kan finnas 
ett förhållande där emellan. Siffrorna i sig säger inte så mycket men min tolkning med hjälp 
av teorin kring COIN och uttalandena, är att talibanerna uppnått ett ökat stöd ifrån de civila 
och på så sätt kan de göra fler attacker.      

6. Avslutning 

6.1 Sammanfattning  
Syftet med arbetet var att undersöka om det finns ett samband mellan koalitionens 
flygbombningar i Afghanistan och ett ökat stöd till talibanerna från civilbefolkningen. Den 
hypotes som jag har utgått ifrån i mitt arbete är flygbombningar som leder till civila förluster 
ökar stödet till talibanerna i Afghanistan. För att verifiera eller falsifiera min hypotes använde 
jag mig av statistik över antalet civila dödsfall i flygattacker mellan åren 2006-2008. Den 
kopplades ihop med statistik över det ökade antalet rebellattacker under samma period för att 
se om det fanns en korrelation dem emellan. Därefter presenterades ett urval av intervjuer 
med människor som drabbats av flygbombningar som berättar hur de valt att ta rebellernas 
parti efter att deras byar utsatts för flygattacker. Slutligen presenterades uttalanden från 
utomstående personer om vad de ansåg om att civila drabbas i allt större utsträckning av 
flygbombningar. Detta för att styrka indikationerna från statistiken om att fler civila dödsoffer 
leder till ökat stöd för rebellerna. Resultatet av undersökningen styrker min hypotes. 
 

6.2 Slutsatser 
Det mitt arbete visar strider kraftigt mot principen om hur man ska gå till väga för att vinna 
kriget mot rebellerna genom att vinna befolkningens ”hearts and minds”. En följd av 
bombningarna blir också att COIN konceptet blir uddlöst. COIN syftar till att indirekt vinna 
över rebellerna genom att vända befolkningen emot dem. En av grundstenarna i 
gerillakrigföringens principer är att grupperna måste få stöd från befolkningen för att erhålla 
information, mat, husrum och fler sympatisörer. Stoppas den tillförseln genom att 
befolkningen stödjer ordningsmaktens arbete kommer rebellgrupperna få svårt att överleva. 
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Lyckas koalitionen inte med att slå rebellerna med hjälp av konceptet COIN kommer det att 
krävas väldigt stora mängder trupp i landet för att kunna besegra rebellerna på ett 
konventionellt sätt. Detta kan bli verklighet om koalition inte ändrar sitt användande av 
flygunderstöd. Om koalition inte tar större hänsyn till de civila kommer allt fler att vända dem 
ryggen, vilket medför att fler kommer att ge stödet till någon annan, som till exempel 
rebellerna. Istället för att ge befolkningen den säkerhet som krävs för att de ska våga stödja 
koalitionen och regeringen i Afghanistan, så underminerar man förtroendet för dem varje 
gång civila drabbas av bombningarna. Att USA och ISAF använder sig av flygunderstöd i den 
utsträckning man gör beror till stor del på bristande resurser på marken. Det är olyckligt att 
USA och ISAF spelar rebellgrupperna rakt i händerna och ger dem möjlighet till att kunna 
använda de civila dödsfallen i sin propaganda för att rekrytera aktörer till sin verksamhet. Det 
är precis vad de vill uppnå genom att använda sig av taktiken provocation of government 
repression. Ska de lyckas att vända trenden som just nu pekar på en fördel för rebellerna, bör 
koalitionens användning av flygunderstöd minskas eller användas på ett sådant sätt så civila 
inte drabbas av flygbombningarna i lika stor utsträckning som tidigare.     

6.3 Förslag till ny forskning 
Resultat i arbetet visar att USA och ISAF:s användande av flygunderstöd i Afghanistan har 
bidragit till att civila har ändrat sin ståndpunkt från att stödja koalitionen till att sympatisera 
med rebellerna. Förslag till ny forskning kan vara att undersöka hur USA och ISAF bör gå 
tillväga för att behålla eller återfå befolkningens stöd. Svaret på den frågan skulle kunna ge 
koalitionen nya verktyg för att lyckas få stabilitet i landet. Ett annat förslag är att utröna hur 
taktiken kan anpassas för att minska antalet civila dödsoffer vid flygunderstöd. Möjligheten 
till flygunderstöd är en viktig del för marktruppernas säkerhet och kommer att behövas även i 
framtiden om det inte sätts in mer personal på marken. Därför behövs det en ändring av hur 
man använder flygunderstödet idag för att minimera risken för att civila tar skada. Ett tredje 
förslag är att undersöka om befolkningsstödet ökar för koalition om antalet civila dödsoffer 
minskas i samband med användandet av flygunderstöd. Det skulle kunna vara så att 
befolkningens fokus på vem som utsätter de civila för störst hot flyttas, om koalitionen inte 
bistår rebellerna med material till sin propaganda från de ”misslyckade” flygbombningarna. 
Det skulle kunna bidra till att fler skulle stödja koalitionens arbete. 
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