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Stupade soldater i Afghanistan omdebatterade 

Att med militära medel försvara vårt rike då det föreligger ett hot mot vår direkta existens kräver 
ingen större motivering. Inte heller att soldater stupar i samband med detta. Men med en ny 
försvarspolitik lämnar vi det fokus som legat på det nationella försvaret. Nu är vi med andra 
premisser och försvara något som inte akut berör vår egen existens och därav är det inte lika 
självklart med förluster. I samband med deltagandet i internationell tjänst har Sverige lidit förluster 
och nu senast i Afghanistan. Till följd av svenska förluster i internationell tjänst har naturligt följt en 
debatt. I denna uppsats tittar jag på den debatt som följt efter att svenska soldater vid två olika 
tillfällen stupat i Afghanistan, år 2005 och år 2010. 
 
Syftet med denna uppsats är att jämföra de debatter som uppstått till följd av att svenska soldater 
stupat i internationell tjänst i Afghanistan, detta för att undersöka om skillnader i debatterna kan 
påvisas och vad dessa kan bero på. 
 
Resultatet visar att en skillnad i debatterna föreligger och att den huvudsakliga orsaken till detta är 
den försämrade säkerhetssituationen i Afghanistan. 
 
 
Nyckelord: Afghanistan, ISAF, stupade soldater, debatt 
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Fallen soldiers in Afghanistan is debateted 

 
By military means to defend our realm where there is a direct threat tor our existence requires no 
more justification. Neither the soldiers killed in this context. But with a new defence policy, we 
leave the total focus that has been on national defence. Now we are with other premises and defend 
something that in not urgent concerns our own existence and hence it is not as obvious with losses. 
In connection with its participation in international service, Sweden has suffered losses and, most 
recently in Afghanistan. As a result of losses in the Swedish international service has naturally 
followed a debate. In this essay I look over the debate which followed after the Swedish soldiers at 
two different times was killed in Afghanistan in 2005 and 2010. 
 
The purpose of this study is to compare the debates that have arisen as a result of Swedish soldiers 
were killed in international service in Afghanistan, in order to investigate if a difference in the 
debates can be shown and what they can depend on. 
 
The results show that a difference exists in the debates and that the main reason for this is the 
deteriorating security situation in Afghanistan. 
 
Key words: Afghanistan, ISAF, fallen soldiers, debate  
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Inledning 

Bakgrund 
Då soldater stupat i internationell tjänstgörning har det föranlett en debatt. Sverige har varit 
förskonat från krig i snart 200 år och är inte vana vid att svenska soldater stupar. Därav väcks 
naturligt en debatt som inte minst skildras i våra större svenska medier. Världens konflikter 
har i huvudsak lämnat fokus på maktbalansen mellan stater med ursprung ifrån Kalla Kriget 
för att nu beröra stridigheter mellan mindre grupper av olika etnicitet. I takt med att världen 
förändrats har även Försvarsmakten (FM) tagit ny form och idag verkar FM främst med 
fredsfrämjande verksamhet i internationella insatser. Idag har Sverige till antal flest soldater i 
insatsområdena Afghanistan samt Kosovo.1 
 
I Afghanistan bidrar Sverige med soldater till International Security Assistance Force (ISAF)2 
vilket de gjort sedan årsskiftet 2001/2002. ISAF skapades i december 2001 i syfte att säkra 
Afghanistans huvudstad Kabul med omnejd och att stötta återuppbyggnaden av Afghanistan. 
ISAF kom att lyda under FN-mandat.3 Uppgiften åsyftade bland annat att möjliggöra att FN-
personal och den afghanska regeringen skulle kunna operera säkert i området. 4 Svenskarnas 
uppgift var då i huvudsak var att stödja säkerheten i området kring huvudstaden Kabul.5 År 
2003 fick Nato kommandot över ISAF och detta på begäran av den islamistiska republiken av 
Afghanistan och FNs ledning. ISAF började då gradvis sin utbredning i landet utanför staden 
Kabul. ISAF är i Afghanistan på FN mandat kapitel VII (se avsnittet definitioner).6 
 
Sedan 2006 leder Sverige Provincial Reconstruction Team (PRT) som är stationerat i Mazar-e 
Sharif där huvuddelen av Sveriges personal även befinner sig.7 Deras uppgift idag är bland 
annat hjälparbete, minröjning och att övervaka att fredsavtalen följs.8  
 
Insatserna i Afghanistan är inte riskfria och idag mäts Sveriges förluster till 4 stupade 
soldater. År 2005 stupade två soldater och tidigare i år stupade ytterligare två soldater.9 Till 
följd av att soldaterna stupat har en intensiv debatt förts. Men vad handlar debatterna om 
egentligen och vilka aktörer involveras. Har det skett någon förändring mellan attackerna? 

Problemställning 
Att försvara Sverige med militära medel då det föreligger ett hot mot vår direkta existens är 
inte svårt att motivera. Inte heller att soldater stupar i samband med detta. Men när vi nu på 
andra premisser försvara något som inte akut berör vår egen existens, snarare indirekt, är det 
inte lika självklart med förluster. Att delta med militär insats i Afghanistan är inget krav, ett 
beslut som riksdagen fattar, till skillnad från om exempelvis Sverige skulle angripas och 
tvinga oss till deltagande i stridigheter nationellt. Den nya säkerhetspolitiska situationen i 
världen gör det således svårare för hemmaopinionen att acceptera förluster i internationell 
tjänst. Detta resulterar i att förluster i samband med internationell tjänst uppmärksammas på 

                                                
1 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/ (2010) 
2 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/ (2010) 
3 http://www.isaf.nato.int/en/our-history/ (2010) 
4 http://www.isaf.nato.int/en/isaf-mandate.html (2010) 
5 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Verksamhet/Internationellt_arbete (2010) 
6 http://www.isaf.nato.int/en/isaf-mandate.html (2010) 
7 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen (2010) 
8 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Verksamhet/Internationellt_arbete (2010) 
9 http://www.dn.se/nyheter/varlen/bakgrund-fyra-svenskar-dodade-1.1041003 (2010) 
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ett sätt som inte annars skulle ske. Jag tittar därför på den debatt som följde efter förlusterna i 
Afghanistan och hur den artar sig. Jag undersöker därför den debatt som följde efter 
förlusterna i Afghanistan och hur den utvecklas. Jag ska undersöka hur debatterna kom att 
utvecklas efter dödsfallen och hur diskussionen går samt vilka aktörer som deltar. Debatterna 
jag följer återfinns i mediala sammanhang och det skrivs om hur olika orsaker behöver redas 
ut. Dessa orsaker berör grundfrågor som; vad är problemet, vad är lösningen på problemet, 
vad vi gör för att undvika att liknande problem uppstår och vem som bär skulden. 

Syfte och frågeställningar  
I uppsatsen jämför jag alltså de två debatterna och min utgångspunkt är att det föreligger en 
skillnad i debatterna och mitt syfte är att pröva om skillnaden kan förklaras av den försämrade 
säkerhetssituationen i Afghanistan. Inte bara säkerhetsläget har förändrats i Afghanistan, även 
svenskarnas sätt att arbeta har förändrats vilket i sig leder till större risktagning. Detta skulle 
kunna bidra till skillnaden. De debatter jag följer är efter IED (improvised explosive device) 
attacken i november år 2005 och dödsskjutningen i februari år 2010.  
 
Med utgångspunkt i problemformuleringen och syftet med att uppsatsen kan följande 
frågeställningar formuleras:  
 
Vilka skillnader finns mellan debatten 2005 och debatten 2010? 
Kan den försämrade säkerhetssituationen förklara skillnaderna? 
Är det förändrade arbetssättet en bidragande orsak till skillnaderna? 
 

Definitioner 
ISAF - International Security Assistance Force.  
ISAF skapades till följd av Bonnavtalets program som syftade till demokratisering och 
stabilisering av Afghanistan av FN:s säkerhetsråd (resolution 1386) år 2001. Då omfattades 
uppdraget främst av säkerheten runt Kabul. År 2003 övertog Nato ledningen av ISAF på 
uppdrag av FN:s säkerhetsråd med den afghanska regeringens samtycke och år 2004 kom 
säkerhetsrådet att besluta om utvidga ISAF:s mandat till hela landet (genom resolution 1510, 
vilket förlängdes år 2009 i resolution 1890). ISAF består av individer från 42 länder (såväl 
Nato som icke-Natoländer) ca 64 500 individer (uppmätt oktober 2009). ISAF är en 
säkerhetsstyrka.10 
 
IED -  improvised explosive device 
En hemmagjord bomb som har tillverkats för att skada, döda eller förstöra materiell. Bomben 
är provisoriskt sammansatt eller placerad på ett provisoriskt sätt.  
 
FN – mandat kapitel VI 
FN:s säkerhetsråd kan besluta om tvångsåtgärder om en internationell tvist inte kan lösas med 
fredliga medel och om den också anses nära förestående eller redan brutit ut.11 ”Fredlig 
lösning av tvister”12 
 
FN – mandat kapitel VII 

                                                
10 http://www.sweden.gov.se/sb/d/5619/a/45002 (2010) 
11Bring Ove, Körlof Anna (2002), Folkrätt för totalförsvaret, Stockholm, Nordstedts Juridik AB 
 Sid. 272 
12 http://www.unric.org/sv/information-on-fn/11?start=8 (2010) 
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Under kapitel sju kan FN aktivera sanktioner för att upprätthålla eller säkerställa internationell 
fred och säkerhet.13 ”Inskridande i händelse av hot mot freden, fredsbrott och 
angreppshandlingar.”14 
 
PRT - Provincial Reconstruction Team 
Regionala ISAF-enheter som finns utspridda över nästan hela Afghanistan. Enheterna skall 
bidra till säkerhet och återuppbyggnad av landet genom exempelvis rådgivning och 
samverkan. Detta sker främst genom militär observatörsverksamhet i de Afghanska 
provinserna.  
 
Stridsfordon 9040 
Bepansrad bandgående trupptransport med 40mms beväpning15 
 
Sisu 
Bepansrad trupptransport, hjulgående16 
 
MUST - Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 
En enhet som arbetar för att kartlägga och upptäcka dagens och framtidens hot. Deras 
uppgifter styrs av regeringen och regleras av lagar och förordningar. Styrningar till MUST 
kommer via regleringsbrev och FM:s interna verksamhetsförordning.17 
 
TUAV – Tactical Unmanned Aerial Vehicle18 
Förarlöst flygplan som styrs via länk från en förare på marken. Kan användas för att nå annars 
otillgängliga platser, för spaning eller övervakning. Somliga TUAV:er kan även beväpnas.19 
 
OMLT – Operational Mentoring and Liasion Team 
En enhet med huvuduppgift att vara mentorer och handleda den afghanska armén.20  
 
ANA – Afghan National Army21 
Den afghanska armén 
 

Avgränsning  
Jag förutsätter att läsaren har förståelse för militär terminologi. Uppsatsen kommer att 
behandla debatten som fördes till följd av de två stupade soldaterna 2005 samt debatten som 
fördes till följd av de stupade 2010. I debatterna kommer material användas som publicerats 
upp till 4 dagar efter attacken som föranledde förlusterna. De material jag använder mig av är 
de artiklar som publicerats i samband med incidenterna ifrån Svenska dagbladet (SvD), 
Dagens nyheter (DN) och Aftonbladet (AB). SvD är en obunden moderat dagstidning22 till 
                                                
13 Bring Ove, Körlof Anna (2002), Folkrätt för totalförsvaret, Stockholm, Nordstedts Juridik AB 
Sid 272. 
14 http://www.unric.org/sv/information-on-fn/11?start=8 (2010) 
15 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Fordon/Stridsfordon-902/ 
16 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Fordon/Pansarterrangbil-203-A/ 
17 http://www.forsvarsmakten.se/hkv/Must/ (2010) 
18 http://www.fas.org/irp/program/collect/docs/TUAV-CONOPS.htm (2010) 
19 http://www.ssc.se/?id=13402 (2010) 
20 http://www.swecon-afghanistan.bloggspot.com/.../rapport-fran-omlt-i-afghanistan.html (2010) 
21Aisa Report No 190 – 12 Maj 2010, A force in fragments: reconstituting the afghan national army, 
International Crisis Group  (2010) 
22 http://www.affarsdata.se/info/kallinfo.php?id=62 (2010) 
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skillnad från DN som är en oberoende liberal morgontidning och även landets enda 
riksspridda morgontidning23. AB däremot är en socialdemokratisk kvällstidning.24 Jag har valt 
dessa tre medier med tanke på deras olika politiska inriktning för att ge möjlighet till en mer 
färgad bild av debatten. De olika medierna jag valt skiljer sig inte bara politiskt utan även hur 
de finansieras. Kvällstidningar finansieras huvudsakligen av lösnummer medan 
morgontidningar som SvD främst finansieras av prenumeranter. Morgontidningarna är därav 
inte lika beroende av att sälja lösnummer som kvällstidningarna exempelvis Aftonbladet.25 
  

Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex avsnitt. 
 
Jag kommer inledningsvis i första avsnittet redogöra för bakgrund till att uppsatsen skrivs, 
vilket problem som föranlett valet, vad syftet är och vilka frågor som uppsatsen kommer att 
besvara. I första avsnittet återfinns definitioner som underlättar för läsaren och där delges 
även de avgränsningar som författaren gjort samt hur dispositionen ser ut. 
 
I det andra avsnittet kommer författaren att beskriva metodval samt det material som använts 
till uppsatsen. I detta avsnitt återfinns även källkritik på det material som använts.  
 
Det empiriska material som uppsatsen bygger på återfinns i det tredje avsnittet och utgörs av 
debatten år 2005 och år 2010. 
 
Det fjärde avsnittet är analysen. Här analyserar och diskuterar jag det empiriska material jag 
använt. 
  
I det femte avsnittet för jag en avslutande diskussion och bekräftar eller dementerar den 
hypotes jag utgått ifrån. Här återfinns även mina egna reflektioner. 
 
Uppsatsen avslutas med en käll- och litteraturförteckning. 
 

Metod  
Metoden denna uppsats bygger på är jämförande studie. Jag kommer att jämföra det debatter 
som följde efter de två tillfällen som svenska soldater stupat i Afghanistan. Jämförelsen görs 
av den debatt som skedde i direkt anslutning till incidenterna i november år 2005 respektive 
februari år 2010. En jämförande studie används då en beskrivning av ett allmänt intressant fall 
skall göras och om exempelvis en hypotes eller ett antagande skall prövas. Det kan också 
användas då materialet som skall användas är väldigt omfattande och hela materialet inte kan 
nyttjas på grund av dess omfattning i förhållande till den studie som genomförs. En 
jämförande studie delas in i olika kategorier med mest lika eller mest olika design. De två 
debatter som jag undersöker skulle kunna passa in i båda men jag har valt att använda mig av 
den jämförande studien som inriktas mot mest lika design.26 De två debatter/fall jag tittar på 

                                                
23 http://ww.dn.se/info/korta-fakta-1.519470 (2009) 
24 http://www.aftonbladet.se/amc/stefan/hist.html (2010) 
25 http://www.slidefinder.net-m-massmedia-1578029 (2010) 
26 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena (2007), Metodpraktikan, Vällingby, 
Nordstedts Juridik AB, Sid. 112- 113 
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är mest lika då de båda uppstår till följd av stupade två stupade soldater som tjänstgjort i 
Afghanistan för Sveriges räkning. Samtidigt är omständigheterna olika. 
Mellan de fall jag valt skiljer det fem år och under dessa fem år har olika förändringar skett. 
På grund av olika förändringar förväntar jag mig kunna urskilja skillnader mellan debatterna. 
I första anblicken synes fallen lika men då vi tittar närmare finns flera skillnader.  
I det första fallet deltog Sverige i det brittiska PRT men i det andra fallet leder Sverige PRT. 
Men det är inte bara ledningsförhållanden som har förändrats utan även arbetsuppgifterna. I 
det första fallet utgjordes arbetsuppgifterna främst av patrullering och aktivt självskydd runt 
den svenska campen, medan det i det andra fallet numera handla om att aktivt stödja den 
afghanska regeringen med sampatrullering med afghansk militär och polis med en strävan att 
afghanerna själva ska kunna ta kontroll över sitt land. Det är även skillnad på 
säkerhetssituationen i de delar som svenskarna opererar i de olika fallen. I det andra fallet 
råder en försämrad säkerhetssituation jämfört med det första fallet. I takt med att 
säkerthetssituationen har försämrats har även antalet soldater ökat och är i andra fallet 
markant fler än i första.27 
 
Nackdelen med den jämförande analysen är att jag gör ett urval av vilket material som skall 
avvändas i uppsatsen, samt vilka fall som skall nyttjas. Således föreligger det en risk att 
väsentligt material uteblir. Valet av fallen jag jämför gjordes då det endast finns två olika 
tillfällen/fall som svenska soldater stupat i Afghanistan. Urval av valda delar i debatten görs 
för att få en hanterbar mängd information. Debatten om de stupade soldaterna i Afghanistan 
är omfattande och avgränsningar är nödvändigt.  Jag kommer med egna ord återge den empiri 
som utgörs av tyngdpunkter ur debatterna från dödsfallen i Afghanistan. Således bör ett 
tolkningsperspektiv tas i beaktning. 
 
I avsnitt tre redogör jag för den empiri uppsatsen bygger på. Där delger jag med egna ord vad 
de texter jag använt mig av innehåller. De texter jag använt mig av är artiklar från SVD, DN 
och AB som behandlar IED attacken år 2005 och dödsskjutningen år 2010. I detta avsnitt 
nyttjar jag mig av systematiserande textanalys för att ordna händelserna och argumenten i 
syfte att ordna texten och förenkla för läsaren28. 
 
I det fjärde avsnittet sammanställer jag de likheter och skillnader jag påträffat i de två 
debatter, de två fall, jag tittat på. I detta avsnitt använder jag mig främst av den jämförande 
stidiemetoden för att för att kategorisera och samla argument som förts i de två debatterna. 
Här ställs de båda fallen mot varandra i en tydligare form.29  
 
Femte avsnittet innehåller avslutningsvis diskussion och resultat av uppsatsen. Uppsatsen 
sammanfattas även här.   
 

Material   
Det empiriska material jag använt mig av är artiklar som publicerats på SVD-, DN- och AB:s 
hemsidor. Debatten jag använt mig av har varit omfattanden såväl till utspridning i vårt land 
                                                
27 Aisa Report No 145 – 6 Februari 2008, Afghanistan:  the need for international resolve, International Crisis 
Group, Aisa Report No 190 – 12 Maj 2010, A force in fragments: reconstituting the afghan national army, 
International Crisis Group  
28 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena (2007), Metodpraktikan, Vällingby, 
Nordstedts Juridik AB Sid. 113-115 
29 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena (2007), Metodpraktikan, Vällingby, 
Nordstedts Juridik AB Sid. 238 
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som i publikationer av olika slag. Jag har använt mig av enbart skrivet material ifrån ovan 
nämnda medier. Artiklarna har jag använt mig av speglar en del av den information samhället 
tagit del av och således kan en bild skapas av deras uppfattning om händelserna. Jag har även 
valt att ta med valda delar ur de olika typer av diskussionsforum som delgivits på de mediala 
hemsidorna jag valt. Dessa ger en inblick i vilka frågor samhället har och somliga delger 
ståndpunkter som kan vara av intresse i debatterna. I de texter jag använt hänvisas det även 
till uttalanden som aktörer gjort under den aktuella tidsperiod jag avgränsat till. Dessa 
uttalanden används som tyngdpunkter att styrka argument eller för att ifrågasättas i de 
mediala debatterna. Några texter jag använt mig av utgörs av ledartexter från medierna. I 
dessa skildras en rad åsikter och hänvisningar till uttalande som väkt motargument eller 
vidare debatt i frågorna kring händelserna som skildras. Detta finner jag relevant att delge då 
jag tycker mig se att ledartexterna kan ha en förmåga att elda igång en debatt eller föra den i 
en ny riktning.  
 

Källkritik 
De källor som jag huvudsakligen använt i min empiriska undersökning är andrahands källor 
eller mer, det vill säga inga primärkällor har använts. Följden av detta är att risken för att 
”sanningen” förvrängts eller tagit en annan form föreligger. Samtidigt är det inte ”sanningen” 
som jag undersöker utan enbart hur debatterna sett ut. Då mina källor utgörs till största del av 
medier bör deras säljknep även tas i beaktning. SVD och DN vill behålla sina prenumeranter 
och skriver därav för att tillfredsställa dem. AB är i behov av att sälja sina lösnummer och 
måste därav locka sina läsare på ett annat sätt. Jag presenterar debatten, vad som sägs och hur 
den ser ut. För att få en större bredd på debatten har jag valt att ta med ledarartiklar och även 
diskussionsforum. Ledarartiklarna speglar den politiska ställning tidningen i fråga har vilket 
bidrar till att visa bredden i debatten. Diskussionsforumen visar även på samhällets frågor till 
aktörerna vilket jag finner relevant då opinionen är en stor del i frågan om den svenska 
truppens närvaro i Afghanistan. Jag har valt att inte citera de olika aktörer som debatterar då 
det finns förhållandevis få direktcitat i de källor jag använt samt att då citat kan användas 
måste stora delar av mindre relevant material delges för att sammanhanget skall vara 
begripligt.  
 
   

Empiri 
Vid årsskiftet 2001-2002 etablerades Nato-ledda fredsbevarande styrkan ISAF i Afghanistan 
och sedan dess har svenska soldater funnits i landet.30 ISAF:s uppgift var att stötta den 
afghanska regeringen gällande säkerhet i och omkring Kabul för att möjliggöra att den 
afghanska myndigheten samt FN personal skulle kunna operera i området . År 2003 fick Nato 
kommandot över ISAF och detta på begäran av den islamistiska republiken av Afghanistan 
och FN:s ledning. ISAF började då gradvis sin utbredning i landet utanför staden Kabul. ISAf 
är i Afghanistan på ett fredsframtvingande FN-mandat, kapitel sju (se definitioner).31  
 
Sverige bidrog till en början i Afghanistan med underrättelseenheter vilket senare kom att 
övergå till en civilmilitär samverkansenhet en så kallad CIMIC (Civil Military Cooperation). 
Svensk personal har även deltagit i ISAF:s högkvater i Kabul från ett tidigt skede. Våren år 

                                                
30 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svensk-soldat-dodad-av-bomb_481799.svd  (2005) 
31 http://www.isaf.nato.int/en/isaf-mandate.html (2010) 
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2003 kom FN-mandatet för ISAF:s verksamhet att förändras vilket gav Isaf en större roll. Det 
var i samband med detta som Isaf lät upprätta PRT (se definitioner) i olika områden i landet. 
År 2004 avslutade Sverige sitt bidrag med CIMIC och bidrog istället med personal till det 
brittiska PRT:t som var stationerat i Mazar-e Sharif . Området omfattade fyra provinser och 
motsvarar runt en femtedel av Sveriges yta. Sverige har sedan 2006 tagit över ledningen av 
PRT:t i Mazar-e Sharif. I det Svenskledda PRT:t finns även finsk personal.32  
 
ISAF:s uppgift är huvudsakligen att underlätta för de afghanska myndigheterna, FN och 
biståndsaktörer genom att skapa säkerhet i landet.33 
 

Debatten år 2005 
Debatten år 2005 presenteras i huvudrubrikerna bristande skydd som indelas i den externa 
debatten och den interna debatten i försvarsmakten. Även utbildning utgör en huvudrubrik 
och dessa huvudrubriker har valts då debattens tyngdpunkt omfattar dessa områden. 
Avslutningsvis sammanfattar jag debatten under rubriken sammanfattning av debatten år 
2005. 
 
Uppgiften för den internationella säkerhetsstyrkan är att säkerställa att överenskommelser om 
bland annat demokratisering av Afghanistan och stabilisering för befolkningen kan 
genomföras enligt vad som fastställdes genom Bonnöverenskommelsen som FN:s 
säkerhetsråd i enighet med kapitel 7 i FN stadgan har fastställt. Inledningsvis skulle denna 
säkerhetsstyrka bistå interimsregeringen med att upprätthålla säkerheten i Kabul med omnejd. 
Ansvaret över denna säkerhetsstyrka var inledningsvis Storbritanniens. Genom att Isaf visade 
sig framgångsrika i Kabulområdet och med att säkerhetsläget visade sig sämre i resten av 
landet fanns ett ytterligare behov att genomföra ett utvidgat geografiskt mandat därför 
utvidgades Isaf:s uppgift med att bistå med fred och säkerhet i hela landet. I oktober 2003 
genom Tysklands initiativ utökades Isafs geografiska mandat genom resolution 1510 och 
syftet med isaf blev då tydligare att skapa fred och säkerhet för och med det afghanska 
myndigheterna så att återuppbyggnad och demokratisering kunde genomföras i landet. På 
grund av det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan anmodade regeringskansliet ett förslag 
till ett svenskt säkerhetsstödjande och säkerhetshöjande militärt bidrag. Under april 2004 gav 
regeringen med riksdagen sitt medgivande till att sända en väpnad militär styrka till den 
internationella säkerhetsstyrkan ISAF. Inledningsvis bestod bidraget av militära 
observatörsteam samt en viss förmåga till stabs och underhållstjänst. 34 
 
Huvuduppgifterna för de militära observatörsteam var främst att genom närvaro och 
militärcivil samverkan med lokala makthavare bistå med säkerhetshöjande åtgärder år 2005.35 
 
År 2005 hade Sverige 10936 soldater i Afghanistan, två av dem kom inte att återvända hem 
med livet i behåll.37 Det var den tjugofemte november som fyra svenska soldater och en 
lokalanställd tolk i Afghanistan skadades då de träffats av en fjärrutlöst sprängladdning i 
                                                
32 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/ (2010) 
33 http://sweden.gov.se/sb/d/5619/a/45002 (2010) 
34 Regeringens proposition 2003/04:71, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i 
Afghanistan 
35 Regeringens proposition 2003/04:71, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i 
Afghanistan 
36 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rutinuppdraget-slutade-med-en-dodsskjutning_483........... 
37 http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/internationellt/Avlidna_Utlandsstyrkan.pdf 
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utkanten av Mazar-e Sharif. De färdades i ett fordon bland flera andra svenska fordon då 
explosionen ägde rum. De skadade togs om hand av egen personal på platsen och 
transporterades därefter till den tyska förbandsplatsen i Mazar-e Sharif. Soldaterna 
transporterades därifrån till ytterligare kvalificerad sjukvård.38 Två av soldaterna dog till följd 
av sina skador39 
 
Efter att händelsen publicerats följde en debatt. Debatten berörde i huvudsak soldaternas 
säkerhet och ifrågasättande kring deras skydd. FM fick naturligt en central roll i debatten och 
lät försvara de anklagelserna som främst framfördes av några av våra större medier. AB 
skriver att det framförts kritik mot FM och svenskarnas skyddsnivå i Afghanistan40. Men det 
är inte bara mot FM som kritiken förs. Det uppstår även en debatt inom FM.  
 

Bristande skydd  
Säkerheten kring de svenska soldaterna i Afghanistan återkommer frekvent i debatten jag 
följer. Frågan som ställs i mediala sammanhang är främst om skyddet var tillräcklig och 
säkerheten tillgodosedd vid attentatet. SvD menar att säkerheten i Afghanistan var hög för de 
svenska soldaterna och de fick inte lämna campen som civila på grund av hotbilden. Trots att 
säkerheten var av största prioritet fanns brister.41 
 
 
När attentatet inträffade färdades soldaterna i ett oskyddat terrängfordon, en Toyota land 
cruiser som av FM även kallas ”soft skins”. Dessa jeepar skyddar inte mot vägbomber.42 
SvD skrev att frågan om soldaterna var tillräckligt bra utrustade inte gick att undgå och att 
öka soldaternas skydd var en fråga om pengar. De menar att det borde vara en självklarhet att 
soldaterna är rätt utrustade.43 
 
Externa debatten 
Debatten gällande det bristande skyddet riktas till FM och kritiken kommer huvudsakligen 
ifrån media. FM förklarar därav vid flera tillfällen varför soldaterna arbetar utifrån den 
skyddsnivån de gjorde vid attentatet. Detta påvisar exempelvis FM:s dåvarande insatschef Jan 
Jonsson då han uttryckte att vi inte kunde fullfölja vår uppgift om vi färdas i till exempel 
stridsfordon 90 eller sisu. Han menade att det kunde bli kontraproduktivt då vi söker 
kontakten med civilbefolkningen. Även dåvarande överbefälhavaren Håkan Syren sa att 
arbetet med att skapa förtroende hos allmänheten i Afghanistan försvårades om soldaterna 
skulle färdas i stridsfordon.44 De båda menade att förtroende inte kunde byggas upp om vi inte 
kunde umgås med befolkningen och gömma oss bakom pansar. De åsyftar att vi skulle ha 
mindre chans att lösa våra åtaganden. 45  
 
Skyddsnivån diskuteras frekvent i debatten och media ifrågasätter FMs skyddsåtgärder. FM 
försvarar sitt ställningstagande i frågan med Jan Jonsson i spetsen. DN skriver om hur 
skyddsnivån kunde ha varit högre och för att höja säkerheten på exempelvis fordonen kunde 

                                                
38 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svensk-soldat-dodad-av-bomb_481799.svd (2005) 
39 http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/internationellt/Avlidna_Utlandsstyrkan.pdf (2010) 
40 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/battre-skydd-behovs_487499.svd (2005) 
41 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/det-finns-en-brist-i-sakerheten_481949.svd (2005) 
42 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan_481891.svd (2005) 
43 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/har-soldaterna-fullgott-skydd_482229.svd (2005) 
44 http://www.dn.se/nyheter/sverige/splitterskyddade-fordon-hade-kunnat-radda-svenskarna-1.415886 (2005) 
45 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/har-soldaterna-fullgott-skydd_482229.svd (2005) 
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kevlarförstärkning av dörrar och bottenplatta ha gjorts. Kevlarförstärkning har till uppgift att 
stoppa upp splitter. FM hade inte nyttjat denna förstärkning på de fordon som används i 
Afghanistan 2005. Avsaknaden av kevlarförstärkning på fordonen i Afghanistan menar Jan 
Jonsson berodde på att det tidigare inte funnits något behov av detta.46 Nya jeepar har tagits 
fram av FM vilka har skräddarsytts för att klara svåra utlandsuppdrag. De nya fordonen har 
fått namnet Galten.47 Detta fordon har ett specialskydd mot sprängattentat som kom att tas i 
bruk 2006. Svenska soldater patrullerar 2005 utan tyngre vapen och färdades i vanliga bilar.48 
 
Vilka fordon soldaterna färdades i blev central i debatten och främst gällande den skyddsnivå 
de höll. DN rapporterade då splitterskyddade fordon var på väg ner till Afghanistan av 
modellen sisu som är en pansarterrängbil tillsammans med andra typer av skyddade fordon.49 
De skrev också att överbefälhavaren var negativ till att skicka enbart pansarfordon även om 
soldaternas skyddsnivå skulle öka.50 Överbefälhavaren menade att det behövdes en blandning 
av både lätta och tunga fordon i Afghanistan.51 Trots att jag på flera ställen kan följa 
anklagelserna om den dåliga skyddsnivån på fordonen i Afghanistan beslutade FM att inte 
skicka ner stridsfordon till soldaterna då de ansågs för tunga vilket skulle förstöra vägarna.52 
FM förklarar detta genom att påpeka styrkans sätt att arbeta genom närvaro och nära kontakt 
med befolkningen, vilket tidigare varit väldigt framgångsrikt. FM menade att för att detta 
fortsatt skulle vara möjligt krävdes fordon med god framkomlighet i synnerhet till de 
svårtillgängliga byarna. Tvivelaktigheten på de förstärkta fordonen och dess förmåga att ta sig 
fram på grund av dess vikt var således ett av FMs argument i debatten. När FM väljer fordon 
till sina uppdrag görs det efter ett antal parametrar så som vilken uppgift som ska lösas, hur 
fordonet skyddar truppen och vad syftet är.53 Aftonbladet är aktiv i debatten och skriver bland 
annat att det är FM:s ansvar att tillse att trupperna har rätt förmågor och utrustning.54 
 
En återkommande fråga i debatten är spekulationer om olyckan kunde ha undvikits, om den 
var onödig. FM med Jan Jonsson i täten försvarar den dåvarande rådande situationen och SvD 
skriver om att Jan Jonsson menade att soldaterna hade fullgott skydd vid attacken vilket var 
slutsatsen efter att utredningen gjorts.55 SvD skriver också att spekulationerna inte går att 
undvika i sammanhanget och kanske kunde olyckan som inträffat ha slutat annorlunda om de 
färdats i någon annan typ av fordon än de Toyota som nu nyttjades.56 AB skriver att Jan 
Jonsson inte vill spekulera i om de stupade officerarnas liv kunnat räddas med 
splitterskyddande fordon. Han menar att det naturligt skulle ha haft en skyddande effekt om 
splitterskyddade fordon använts vid attacken.57  
 
 
Intern debatt i försvarsmakten 
I debatten hänvisar FM flitigt till den utredning som genomfördes efter attentatet. 
Utredningen skulle bland annat utröna om attentatet mot svenskarna utgjorde ett trendbrott 
                                                
46 http://www.dn.se/nyheter/sverige/splitterskyddade-fordon-hade-kunnat-radda-svenskarna-1.415886 (2005) 
47 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jag-ar-tacksam-att-vara-hemma_481947.svd (2005) 
48 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article332531.ab (2005) 
49 http://www.dn.se/nyheter/svenskar-i-afghanistan-far-splitterskyddade-fordon-1.425110 (2005) 
50 http://www.dn.se/nyheter/sverige/angripna-svenskar-tillhorde-ssg-1.417002 (2005) 
51 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ssg-soldat-dodad-pa-spaningsuppdrag_482767.svd (2005) 
52 http://www.dn.se/nyheter/sverige/forhojt-hot-mot-styrka-i-afghanistan-1.424976 (2005) 
53 http://www.dn.se/nyheter/politik/vart-engagemang-ar-inte-riskfritt-1.418480 (2005) 
54 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article332531.ab (2005) 
55 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/battre-skydd-behovs_487499.svd (2005) 
56 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jag-ar-tacksam-att-vara-hemma_481947.svd (2005) 
57 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article336364.ab (2005) 
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eller inte. ÖB försvarar varför skyddet inte kommit tidigare och SvD skriver att FM 
genomförde ett internationellt samarbete gällande en ny analys av attentatet för att se om det 
fanns tecken på att attentatet utgjorde ett trendbrått. Om ett trendbrått förelåg skulle den 
svenska styrkan förses med annan utrustning och förändra dess uppträdande.58 DN rapporterar 
också om analysen och skriver att säkerhetsbedömningarna genomfördes för att på ett bättre 
sätt garantera soldaternas säkerhet. ÖB menade att innan åtgärder kunde vidtas var analysen 
tvungen att vara klar, vilket innebär att frågan om att förstärka enskilda fordon fick vänta.59 
 
 
Passiviteten i försvarshögkvarteret fick kritik även internt. Informationen om det förändrade 
läget i Afghanistan hade funnits sedan december 2004. Den utredning som gjordes i december 
2005 ansågs komma för sent. Chefen för arméns utlandsstryrka brigadgeneralen Anders 
Brännström kom med informationen efter att själv ha varit i Afghanistan i december 2004. 
Han rapporterade att svenskarna kommit i kläm mellan ”busarna”60 och deras ”profit”61 vilket 
han menade var väldigt riskfyllt. Brännström begärde då en hotbildsanalys av Must som 
skulle ha varit klar i januari 2005. Analysen lyste med sin frånvaro och trots påtryckningar 
förblev det så. I en skrivelse till ÖB talade Brännström om risker för eldöverfall mot svensk 
trupp och påpekade risken för att de illegala elementen kunde nyttja sig av pansarskott, 
raketgevär och vägbomber. Brännström lät tydliggöra att hotbilden inte gick hand i hand med 
den skyddsnivå som rådde men ingen åtgärd vidtogs, honom veterligen. Kritiken låg då mot 
FM om att varningar getts utan kontroll eller åtgärder vidtagits.62 Jan Jonsson sa att analysen 
av hotbilden som genomfördes inte visade på den hotbild som Anders brännström uppgav.63 
Trots det har officerare tidigare efterlyst splitterskyddade fordon och framfört kritik på den 
dåliga skyddsnivå som rådde på de fordon de använde. Den armétekniska staben hade 
dessutom krävt förstärkning av säkerheten i Afghanistan sedan 2004 utan respons.64 
 

Utbildning 
Ett led i debatten var huruvida soldaterna var tillräckligt förberedda för det uppdrag de var 
satta att lösa. Del av uppmärksamheten i debatten föll således på soldaternas träning och 
utbildning. SvD skriver om att de svenska soldaterna hade hårda säkerhetsföreskrifter men var 
relativt oskyddade då de var ute på sina patrulluppdrag.65 Skyddet behövde ses över menade 
den dåvarande statsministern Göran Persson och han ansåg att vi hade ett ansvar att se till att 
soldaterna hade såväl rätt utrustning som träning. Han menade att total säkerhet aldrig kan 
garanteras men att vi inte skulle accepterar några dödsfall.66 
 
DN skriver om hur dåvarande försvarsministern Leni Björklund sagt att den nya bedömningen 
var tvungen att utreda huruvida utbildningen var tillräcklig för den typ av uppdrag som 
utfördes.67 Det var utifrån denna analys som besluten kunde fattas om styrkan skulle 

                                                
58 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ssg-soldat-dodad-pa-spaningsuppdrag_482767.svd (2005) 
59 http://www.dn.se/nyheter/varlden/sverige-fordubblar-styrkan-i-afghanistan-1.417103 (2005) 
60 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carlhamilton/article336293.ab (2005) 
61 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carlhamilton/article336293.ab (2005) 
62 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carlhamilton/article336293.ab (2005) 
63 http://www.dn.se/nyheter/sverige/inget-hander-efter-larm-om-sakerheten-i-afghanistan-1.417703 (2005) 
64 http://www.dn.se/nyheter/politik/vart-engagemang-ar-inte-riskfritt-1.418480 (2005) 
65 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/al-qaida-skiljer-inte-pa-fiender_481803.svd (2005) 
66 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/persson-sakerheten-maste-gas-igenom_481825.svd (2005) 
67 http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan-1.415497 (2005) 
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förstärkas eller inte.68 Säkerhetsanalysen gjordes tillsammans med de länder som deltog i FN-
insatsen och Nato. Analysen kom att resultera i att den svenska styrkan skulle förstärkas till 
manskap, utrustning, få en ny organisation och en annan utbildning än tidigare.69 
 
Efter att analysen färdigställts kom ett beslut att fattas i riksdagen vilket gav FM möjligt att 
skicka upp till 375 man om det skulle behövas, utan att be riksdagen om lov, men de räknar 
efter attacken med att skicka ca 220 man. Det pågick andra åtgärder för att stärka säkerheten 
för svenskarna i Afghanistan, vilket inte redovisades då det befarades kunna användas emot 
dem om informationen hamnar i fel händer. För den styrkan som kom att utökas krävdes en 
större förläggning/camp vilket kom att byggas innan årsskiftet 2006. Därav kom ca 50 man 
ytterligare att skickas ner som förstärkning att skydda arbetarna under uppbyggnadsarbetet.70 
 

Skyldig och ansvarig 
DN skriver att de norra delarna i Afghanistan där de svenska soldaterna verkar kontrolleras av 
krigsherrar. De säger sig inte sympatisera med talibanerna och ogillar de få talibaner som i 
somliga fall rör sig i området. Då det ändå förekommer talibaner i området om dock i små 
grupper försvårar det att utpeka en skyldig till attentatet menar DN.71 AB skriver att sex 
personer greps efter attentatet av afghansk polis men ingen av dem tog på sig dådet. De 
skriver också att misstankarna riktas mot talibanerna då de tagit på sig ansvaret vid liknande 
händelser tidigare72  
 
AB skriver att med bättre skyddade fordon och bättre utrustning hade soldaternas liv kunnat 
räddas. I debatten får FM vid ett otal gånger stå till svars för, vad den allmänna uppfattningen 
verkar vara, om den bristfälliga skyddsnivån för soldaterna i Afghanistan. FM tar även på sig 
ansvaret i debatten.73    
 

Sammanfattning av debatten 2005 
Sammanfattningsvis handlar debatten efter attentatet 2005 till stor del om huruvida 
soldaternas skydd var tillräcklig i form av utrustning, materiell och utbildning. Kopplat till det 
debatteras det om, såväl internt i FM som externt, hur vi i framtiden skall undvika att utsättas 
för liknande dåd. I debatten diskuteras det också frekvent hur vi med mer skyddade fordon 
skulle kunna fortsätta lösa vår uppgift som då huvudsakliga var att prata med befolkningen. 
Det ansågs inte framgångsrikt att närma sig befolkningen med den typen av skydd och 
beväpning som diskuterades. 
 

Debatten år 2010 
Debatten år 2010 presenteras i huvudrubrikerna Svensk truppnärvaro i Afghanistan eller inte 
som indelas i underrubrikerna den politiska debatten och samhällsdebatten. Även Skydd i 
proportion till risktagning samt skyldig och ansvarig utgör huvudrubriker och dessa 

                                                
68 http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-stannar-i-afghanistan-1.415857 (2005) 
69 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article336216.ab (2005) 
70 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article336216.ab (2005) 
71 http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan-1.415497 (2005) 
72 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article332535.ab (2005) 
73 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article332531.ab (2005) 
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huvudrubriker har valts då debattens tyngdpunkt omfattar dessa områden. Avslutningsvis 
sammanfattar jag debatten under rubriken sammanfattning av debatten år 2010. 
 
Sveriges uppgift i Afghanistan är att skydda den afghanska befolkningen och skapa stabilitet i 
landet.74 Enheten har också ansvar för PRT i Masar-e Sharif och ansvarar således för bland 
annat provinserna Balkh, Jowzjan, Sar-e Pol och Samangan. Förbandet har också fortfarande 
observatörsgrupper vakt-, eskort-, sjukvårds-, och logistikenheter. Sverige bidrar också med 
OMLT personal som genom militär rådgivning hjälper den afghanska armén. Under år 2009 
har även ytterliggare personal tillförts med bland andra två skytteplutoner, samt en 
manöverenhet och en transportflygsenhet. Uppgiften är den samma för förbandet som den var 
år 2005, dock har man utökat den svenska styrkan med bland annat ett skyttekompani vilket 
ökat rörligheten och förmågan att på bredare front lösa den tilldelade uppgiften. Denna 
uppgift är att tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor patrullera, bevaka och visa närvaro 
för att bidra till fred och stabilitet för det afghanska folket och dess myndigheter. Samt att 
bidra med skydd vid återuppbyggnaden av landet.   
 
Händelsen i februari 2010 omfattar två svenska yrkesofficerare som stupat och en svensk 
soldat skadats lindrigt när de besköts 35km väster om Mazar-e- Sharif. De besköts av 
finkalibrig eld under en patrullering till fots som genomfördes tillsammans med afghanska 
säkerhetsstyrkor. Omedelbart på plats påbörjades kvalificerad sjukvårdsinsats och de fördes 
därefter till det tyska fältsjukhuset i Marmol. Även en lokalanställd tolk stupade under 
beskjutningen.  
 
En undersökningskommission tillsattes av FM för att utreda händelsen,75 även internationella 
åklagarkammaren i Stockholm tillsatte strax efter händelsen en liknande utredning. 76 
 

Svensk truppnärvaro i Afghanistan eller inte 
 
Politiska debatten 
Debatten skildrar huruvida händelsen som inträffat spelar en politisk roll i Sverige. 
Nuvarande försvarsministern Sten Tolgfors ville först inte kommentera om attentatet skulle 
föranleda att insatsen ifrågasattes. Han säger till SVD att sex riksdagspartier står bakom 
insatsen i Afghanistan och han tror att tidigare debatter har föranlett att det svenska folket har 
en bättre insikt och förståelse för insatsen idag.77 Stadsministern Fredrik Reinfeldt säger 
däremot att vår närvaro i Afghanistan kan bli en valfråga och påpekar att säkerhet och 
försvarspolitik vanligen inte utgjort en avgörande fråga vid tidigare val. Samtidigt poängterar 
han att svenska soldater inte heller vanligen dör i internationelltjänst.78 
 
När AB ställde frågan om vi ska ha kvar soldaterna i Afghanistan till riksdagspartierna 
svarade Centerpartisten (C) Staffan Danielsson att truppen skall vara kvar och menar att om 
det inte vore för soldaterna och FN:s fredsinsats hade situationen i Afghanistan varit värre. 
Han säger att terrorn skulle sprida sig och inbördes kriget skulle vara tillbaka. Allan Widman 
instämmer för folkpartiets (FP) räkning och säger att vi lovat världssamfundet och afghanerna 
                                                
74 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6567006.ab (2010) 
75 http://www.dn.se/nyheter/sverige/narvaron-kommer-inte-att-paverkas-1.1041149 (2010) 
76 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/anklagare-utreder-mord-i-afghanistan_4360699.svd (2010) 
77 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sten-tolgfors-beklagar-dodsfallen_4225429.svd (2010) 
78 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/afghanistan-kan-bli-ladda-valfraga_4231093.svd (2010) 
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ett avslut och då skall de få det. Även kristdemokraternas (KD) Else-Marie Lindgren vill ha 
kvar trupperna med motivet att skydda biståndsarbetarna. Försvarsministern Tolgfors anser att 
truppnärvaron är nödvändig för säkerheten i såväl välden som Sverige. Instämmer gör även 
Socialdemokraten (S) Urban Ahlin och säger att FN:s säkerhetsråd varit tydlig med budskapet 
om den internationella säkerheten i sammanhanget. Miljöpartisten (MP) Peter Eriksson 
däremot anser att vi måste avveckla trupperna successivt då det behövs en ny strategi. 
Vänsterpartiet motsätter sig truppnärvaron i Afghanistan och vänsterpartisten Hans Linde 
anser att vi måste ta konsekvenserna och börja om med en ny metod.79 
 
Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som tydligt motsäger sig truppnärvaron i 
Afghanistan. Vänsterpartiledaren Lars Ohly anser det oansvarigt att stanna kvar då han tycker 
säkerheten i landet minskat med åren, dra hem styrkan om den inte gör någon nytta. ”vi ska 
inte vara en del av USAs krig i Afghanistan ”. I debatten säger Ohly att han tror att 
osäkerheten och våldet ökar med soldaternas närvaro. Han menar att ”krig ökar osäkerheten”. 
Ohlys huvudargument i debatten om att dra ur styrkorna är att han anser att vi befinner oss i 
ett krig vi inte kan vinna. Soldaternas närvaro i Afghanistan har sannolikt ökat extremisternas 
närvaro också. 80 Ohly hoppas därav på att opinionen skall vända efter händelserna i 
Afghanistan vilket skulle leda till ett tillbakadragande av styrkorna. Han menar att kriget i 
Afghanistan inte kan vinnas militärt utan snarare med andra internationella insatser.81  
 
Debatten väger här över till vad alternativet till en militär insats kan vara. Riksdagsmannen 
och utrikespolitiske talesmannen Hans Linde säger till AB att händelsen visar på att 
säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats och att våldet fortsätter eskalera. Han anser att vår 
strategi måste ta en ny vändning som en konsekvens av vårt misslyckande i landet. Han menar 
att ett fredligt Afghanistan skall försöka byggas av civila verktyg inte militära. Därav anser 
han att styrkorna skall tas hem och ersättas med civilt engagemang.82 Linde säger till AB att 
Afghanerna är i behov av såväl sjukvård som mat, utbildning och arbeten. Han tror att Sverige 
kan ta en framträdande roll i civila insatser i landet. 83 Ohly påpekar i sammanhanget att en 
del biståndsarbetare vägrar att arbeta i nära anslutning till militära enheter då det skapar mer 
osäkerhet och instabilitet för dem.84 
 
Samhällsdebatten 
Den samhällsinriktade debatten berör i ett inledande skede efter händelsen opinionsstödet för 
insatsen. SVD skriver att opinionsstödet för Sveriges deltagande i Afghanistan minskar och 
att i takt med fler förluster bedöms det fortsätta i den riktningen.85 Trots det skriver DN att 
händelserna i Afghanistan inte ha påverkat opinionen eller regeringen nämnvärt. 86 Sedan 
skriver AB att två mätningar har genomförts efter dödsskjutningen och båda visar på att stödet 
är större än motståndet. AB poängterar dock att mätningarna inte är statistiskt säkra. Toivo 
Sjörén är chef för SIFO:s opinionsmätningar och han menar att incidenten inte påverkat 
opinionen nämnvärt efter åtminstone den korta tid som flutit sen händelsen.87  

                                                
79 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6564175 (2010) 
80 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sten-tolgfors-chattade-med-svds-lasare-om-afghanistan_4234221.svd 
(2010) 
81 http://www.dn.se/nyheter/sverige/narvaron-kommer-inte-att-paverkas-1.1041149 (2010) 
82 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6567192.ab (2010) 
83 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6567192.ab (2010) 
84 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lars-ohly-chattade-med-svdses-lasare-om-afghanistan_4234253.svd (2010) 
85 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/efter-dodsbuden_4231671.svd (2010) 
86 http://www.dn.se/nyheter/sverige/narvaron-kommer-inte-att-paverkas-1.1041149 (2010) 
87 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/opinionsstodet-storre-an-notstandet-4236447.svd (2010) 
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DN skriver om situationen utanför Sverige och att större delen av världssamfundet har 
rättfärdigat kriget i Afghanistan främst med motivering till att Al-qaida inte skall få landet 
som fristad.88 Men de skriver också att händelsen som föranlett dödsfallen inte är skäl nog att 
motivera ett återdragande av den svenska styrkan. De skriver att konsekvensen av att vi 
lämnar innebär att någon annan måste överta vår uppgift i området. DN menar att frågor som 
måste besvaras handlar om vi kan lyckas med insatsen i Afghanistan, till vilket pris det ska 
ske och hur avrundar vi insatsen framöver.89 SVD:s Clas Arvidsson skriver även han om hur 
han finner ett tillbakadragande ”osolidariskt” och ”kontraproduktivt”.  Han menar att 
osäkerheten i Afghanistan även berör Sverige och att det krävs god pedagogik för att förmedla 
detta. Clas Arvidsson skriver också om att en förutsättning för insatsen är folklig förankring 
vilket uppnås genom just god pedagogik redogörelse för insatsen.90 Försvarsministern Sten 
Tolgfors säger även han att om Sverige lämnar Afghanistan måste någon annan ta över vår 
uppgift. Han menar att säkerheten är viktig för att nå fram med bistånd.91 
 
Något som följer debatten är även huruvida vi ska betrakta insatsen i Afghanistan som 
krigshandling eller inte. AB skriver om att Sverige tillhör de krigförande i det krig som råder i 
Afghanistan. De också om att ordet krig sällan nämns i sammanhanget utan begrepp som 
engagemang och närvaro i huvudsak används. Främst kritiserar AB politikernas nyttjande av 
tidigare nämnda ord för att enklare kunna motivera uppdraget i krigszonen. AB menar att 
Sverige har avsaknad av stöd för folkligt stöd gällande just krig i Afghanistan. De påpekar 
också att svenska soldater fortfarande måste förlita sig till andra länders helikoptrar.92  Ett 
ifrågasättande som AB är tydliga med är om Sverige kan förbereda sig för krig om vi inte 
vågar ta de orden i vår mun. AB menar att Sverige måste ställa sig frågan om det afghanska 
kriget går att avsluta.93  
 
Det skildras också i debatten hur andra länder tagit ställning till att ha trupper i Afghanistan. 
Kanada som drabbats av stora förluster, då det börjat patrullera i mer våldsamma områden i 
landet, har beslutat att dra tillbaka sina soldater . Kanada är inte ensamt med det resonemanget 
då även Spanien överväger att dra sig ur.94 Den danska forskaren Peter Dahl Thruelsen, vid 
den danska försvarshögskolan och institutet för strategi, säger i DN att Sverige måste vara 
beredda på fler offer.95 
 
Debatten riktar sig även mot hur situationen i Afghanistan utvecklats fram tills nu. Insatsen i 
Afghanistan har från 2002 tills nu utvecklats till något annat skriver AB. De uppger att 
motståndet har blivit hårdare och spridit sig i landet i takt med ökad truppnärvaro. AB 
ifrågasätter om uppdraget går att lösa om vi med enkom soldaters närvaro bidrar till 
motståndarnas rekrytering. Att dra ur truppen är inte heller ett bra alternativ menar AB då 
Talibanerna troligt åter kan ta makten. En avgörande fråga anser AB vara huruvida det 
nuvarande biståndet skall skyddas om militära enheter drar sig ur.  DN hakar på debatten och 
skriver om vikten av att inte göra Afghanistan biståndsberoende utan snarare främja arbetet 

                                                
88 http://www.dn.se/ledare/huvudledare/afghansk-provosten-1.1041805 (2010) 
89 http://www.dn.se/ledare/huvudledare/afghansk-provosten-1.1041805 (2010) 
90 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/efter-dodsbuden_4231671.svd (2010) 
91 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sten-tolgfors-chattade-med-svds-lasare-om-afghanistan_4234221.svd 
(2010) 
92 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6562476.ab (2010) 
93 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6562476.ab (2010) 
94 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/grupperna-vill-fa-bort-utlandska-soldater-till-varje-pris_4225637.svd (2010) 
95 http://www.dn.de/nyheter/sverige/militar-expert-raknar-med-fler-dodsoffer-1.1041834 (2010) 
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med hjälp till självhjälp.96 Men samtidigt skriver SVD med hänvisning till BBC att 
majoriteten av afghanerna är positiva till den internationella insatsen97 
 
Enligt Torbjörn Pettersson, generalsekreterare vid svenska Afghanistankommittén, visar 
afghaner idag frustration och även misstro till vårt motiv i det internationella samfundet. Han 
säger till SVD att problematiken med de bristfälliga politiska styrningarna i Afghanistan 
fortsätter att växa, krigsherrar får mer makt, korruptionen utbreder sig och landets 
ekonomiska utveckling står still.98  Han menar att det internationella samfundet inte har 
lyckats vända trenden.99 Torbjörn Pettersson hävdar att afghanernas framtid vilar främst på 
regeringen och hur den kan skydda folket och dess territorium. Därav anser han också att den 
internationella satsningen måste kraftsamlas just där. Han menar att med en fungerande 
regering som ger resultat i det civila återuppbyggnadsarbetet gör att militärer inte behövs. Han 
avslutar med att påpeka att för att skapa förmån för civil återuppbyggnad måste de militäriska 
problemformuleringarna tonas ner.100 
 
Afghanistankännaren Peter Hjukström vill att Sverige skall satsa på humanitärt stöd i 
Afghanistan i stället för militärt och säger till AB att den militära närvaron ökar våldet i 
landet. Han syftar till att soldater med vapenmakt ska tillse att ordning, som de anser vara 
legitim, efterföljs. Han påpekar att trenden med den höga arbetslösheten, barnadödligheten 
och den bristfälliga möjligheten till utbildning inte kunnat vändas har lett till missnöje hos 
befolkningen. På grund av detta anser Hjukström att vi bör avveckla den militära insatsen och 
storsatsa på humanitärt bistånd i stället.101  
 
 
Men Stabschefen i Afghanistan för FS18 Gustav Wallersfelt håller inte med. Han säger till 
AB att tron på att kunna lösa uppgiften som ålagts lever och menar att allt annars vore 
förgäves.102 David ström skadades i en attack i Afghanistan i november 2009. Han säger till 
AB att soldaterna behövs i Afghanistan och menar att dödsfallen visar att ett hårdare arbete 
krävs.103 
 
AB skriver om debatten som förs angående vår närvaro i Afghanistan. De skriver att risken 
för att svenska soldater dör när de deltar i krig inte är något konstigt och påpekar samtidigt t 
vi svenskar inte är vana vid detta. De menar att det är själva debatten då svenska styrkans 
närvaro ifrågasätts som är vad Talibanerna vill ha, det vill säga följden av de svenska 
förlusterna.104 Talibanerna vill återta den mark de tidigare haft och således få ISAF-trupperna 
att dra sig ur.105 
 
Generalsekreteraren för den svenska Afghanistankommittén Torbjörn Pettersson uttalade sig i 
SVD och sa: ”Vi måste övertyga det afghanska folket om att vi är där för att vinna deras fred, 
inte vårt krig”  

                                                
96 http://www.dn.se/ledare/huvudledare/afghansk-provosten-1.1041805 (2010) 
97 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/efter-dodsbuden_4231671 (2010) 
98 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bistand-avgorande-for-fred_4238249.svd (2010) 
99 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bistand-avgorande-for-fred_4238249.svd (2010) 
100 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bistand-avgorande-for-fred_4238249.svd (2010) 
101 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6562269.ab (2010) 
102 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6561980.ab (2010) 
103 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6563096.ab (2010) 
104 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6561980.ab (2010) 
105 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6561980.ab (2010) 
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Skydd i proportion till risktagning 
Något som får stort utrymme i debatten är risktagningen kontra skyddsnivån för soldaterna i 
insatsområdet i Afghanistan. SVD skriver om hur förluster är oundvikliga i krigsliknade 
situationer och riskerna alltid kan minskas. Fredrik Reinfelt har varit tydlig med att soldaterna 
ska ha bästa möjliga skydd.106  SVD reporter Mikael Holmström som besökt styrkorna i 
Afghanistan säger att skyddet blivit bättre för soldaterna. Han berättar om att svenskarna har 
mer bepansrade fordon nu, men menar att soldaterna måste patrullera till fots för att kunna 
uträtta något. Holmström säger också att FM själva ha uttryckt att deras underrättelsearbete 
måste bli bättre, vilket är ett sätt att höja säkerheten107  
 
AB skriver att de svenska soldaterna i Afghanistan har bristfällig utrustning och utbildning på 
grund av brist på pengar. I sammanhanget anklagar AB politikerna.108 Samtidigt skriver AB 
att de svenska soldaterna var tungt beväpnade och bar FM hjälm och skyddsutrustning då 
attentatet inträffade.109  
 
Skyddsnivån för soldaterna omfattar inte bara deras burna utrustning utan även resurser som 
spaning och alternativa transportmedel för att nämna några. Allan Widman ledamot i 
försvarsutskottet säger i AB att den situation som råder i Afghanistan med omnejd är en 
säkerhetsrisk för såväl Sverige som världen. Han tror att utan truppnärvaro kommer landet 
falla tillbaka i inbördeskrig. Risken för ytterligare förluster anser han trolig och påpekar därav 
vikten av att regering och riksdag ger soldaterna den övning och utrustning som krävs för att 
minimera riskerna. Widman säger att en internationell kraftsamling i landet krävs och att det 
är först när landet själv kan lösa säkerheten som styrkorna kan dra sig ur. I nuläget anser han 
att helikoptrar, bättre spaningsresurser och fler soldater bör tillföras. Widman anser även att 
ett mer samordnat bistånd behövs.110 Tillgången till bättre spaningsresurser för svenskarna i 
Afghanistan ställer sig även SVD frågande till och ifrågasätter varför TUAV inte leasats i 
väntan på leverans. Detta system kan spana av insatsområden och således höja säkerheten.111 
 
Det skrivs om vilken risk vi är beredda att ta för att lösa det uppdrag vi ålagt oss i Afghanistan 
och den pensionerade översten Bo Pellnäs säger till SVD att dödsfall i samband med 
internationella insatser är näst intill omöjliga att undvika. Han menar att vistelse bland 
människor som vill dem illa gör att ett totalt skydd är omöjligt. Bo Pellnäs är tydlig med att 
om styrkorna ska vara kvar är dödsfall risken vi tar. 112 Överste Gustaf Fahl, chef för Fs19, 
delger vad han anser om risken och säger att det som inträffat är ovanligt men menar att 
liknande situationer inte kan uteslutas i framtiden.113  
 
Samhällsdebatten berör även tillit och frågor kring förräderi med hänsyn till hur de svenska 
soldaterna dödats. SVD skriver om hur Talibanerna infiltrerar allt mer i såväl polisiära som 
militära organisationer i landet. Det var enligt SVD en bekant till poliserna som sköt 

                                                
106 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/efter-dodsbuden_4231671.svd (2010) 
107 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dodsfallen-inte-ovantade_4225629.svd (2010) 
108 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6561980.ab (2010) 
109 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6562545.ab (2010) 
110 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6567006.ab (2010) 
111 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/efter-dodsbuden_4231671.svd (2010) 
112 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bo-pellnas-de-ror-sig-i-omraden-dar-manniskor-vill-dem-illa_4225701.svd 
(2010) 
113 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvarsmaktens-presskonferens_4228863.svd (2010) 
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svenskarna och SVD skriver nu om huruvida uppgiften går att lösa om de inte kan lita på sina 
partners då mycket bygger på samarbetet dem emellan.114  
 

Skyldig och ansvarig 
I debatten kring dödsfallen i Afghanistan pekas snabbt en skyldig ut för dådet. DN skriver att 
en ung man, som sökt men inte fått polistjänst, pekas ut som skyldig. De skriver att mannen 
som sköt var pasthun och var mellan 20 till 25 år gammal.115 Att gärningsmannen var iklädd 
polisuniform bekräftar FM,116 och enligt TT ska den unga man som sköt svenskarna ha ansökt 
men inte fått anställning av Polisen i Afghanistan.117 DN uppger att gärningsmannen på något 
vis tidigare haft kontakt med officerarna som sköts till döds. I nuläget finner DN inget motiv 
till gärningen, men hänvisar till att det överlag råder stort missnöje och fattigdom i området 
mot den sittande Afghanska regeringen.118  
 
Kort efter händelsen rapporteras det även om att Talibanerna står skyldiga till dådet. Enayat 
Najafizada är en afghansk journalist och en av dem som till TT uppgett att det är Talibaner 
som är skyldiga till dådet med motivet att kriminella inte har modet att angripa Isaf:s trupper. 
Detta uppgav han samma dag som händelsen ägde rum och samtidigt uttalar FM att de inte 
visste vem som låg bakom dådet.119 Dagen efter attentatet säger FM till AB att det fortfarande 
var oklart om gärningsmannen uppgav sig för att vara polis eller verkligen var polis.120 
Talibanerna anses av AB vara skyldiga till dådet efter att de talat med lokalbefolkningen som 
hävdar att kriminella inte vågar angripa Isaf-styrkorna på det sättet.121 
 
AB skriver också om att attentatet som de svenska soldaterna utsatts för troligt var en hämnd. 
Tidigare har Talibanen Zamir Gul uttalat, efter att hans vänner omkommit i strider, ett hot 
mot svenskarnas liv. Den svenske journalisten Jesper Huor anser det troligt att Gul ligger 
bakom attacken mot svenskarna. Även Enayat Najafizad anklagar med bestämdhet Gul för 
attentatet och hänvisar till hans hämndvarningar.122 Den nionde februari skriver AB att Gul tar 
på sig ansvaret för attentatet mot svenskarna. Gul ska också ha uttalat att det kommer inträffa 
igen och han bekräftar samtidigt att attentatet var hämnd. Gul:s vilja är att alla utlänningar ska 
lämna landet så att Talibanerna kan ställa upp i valen och säger att Afghanistan ska ha en 
regering som följer Islam.123 
 
Naturligt följer även debatten vem som ansvarar för soldaterna som möter hotet på plats i 
Afghanistan. AB kritiserar politikernas bristfälliga stöd till soldaterna och menar att 
politikerna bär ansvaret för dem.124 De skriver att de dryga 500 svenska soldater som är i 
Afghanistan är för lite och menar att avsaknad av politiskt engagemang att satsa alternativt 

                                                
114 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/en-strategi-som-leder-till-okad-risk_4231729.svd 
115 http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-skots-av-man-i-polisuniform-1.1041758 (2010) 
116 http://www.svd.se/nyheter/sverige/svenskarna -skots-av-man-i-polisuniform-1.1041758 (2010) 
117 http://www.dn.se/nyheter/sverige/militär-expert-raknar-med-fler-dodoffer-1.1041834 (2010) 
118 http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-skots-av-man-i-polisuniform-1.1041758 (2010) 
119 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6561293.ab (2010) 
120 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6563354.ab (2010) 
121 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6563354.ab (2010) 
122 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6562529.ab (2010) 
123 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6572961.ab (2010) 
124 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6561980.ab (2010) 
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dra sig ur rent militärt råder.125 AB skriver att då det är politikernas beslut att skicka trupp bär 
de också ansvaret för dem.126 
 

Sammanfattning debatten år 2010 
Debatten år 2010 handlar till stor del om Sveriges deltagande i Afghanistans och dess vara 
eller inte vara. Sveriges nuvarande statsminister Fredrik Reignfeldt varit tydlig med att den 
svenska insatsen i Afghanistan till och med kan komma att bli en valfråga hösten år 2010. 
Dessutom diskuteras det hur Sverige ska skicka egna helikoptrar till Afghanistan för att 
förbättra sjukvådskedjan och den egna framkomligheten för soldaterna.    
 

Analys 
Jag kommer att analysera empirin utifrån de orsaker som en medial debatt ofta bygger på. 
Orsakerna berör frågor som; vad är problemet, vad är lösningen på problemet, vad vi gör för 
att undvika att liknande problem uppstår och vem som bär skulden. Jag inleder analysen med 
att definiera vad jag åsyftar med en försämrad säkerhetssituation 
 
Motståndsgrupper i Afghanistan har uppvisat en ökad färdighet och har blivit mer benägna att 
använda våld. De genomför mer avancerade eldöverfall och attacker med improviserade 
sprängladdningar och en tydlig ökning av eldöverfall har spridit sig i landet. Även det ökade 
våldet har spridit sig i landet. De allvarliga säkerhetsincidenter som inträffat i Afghanistan har 
ökat med ca 30-40% från 2008 till 2009 då samma period jämfördes.127 
 
Huvuduppgifterna för de militära observatörsteam var främst att genom närvaro och 
militärcivil samverkan med lokala makthavare bistå med säkerhetshöjande åtgärder år 
2005.128 Huvuduppgiften idag den samma förutom att Sverige idag har huvudansvaret för 
norra PRT som tidigare britterna ansvarat för. Sverige har idag fortfarande militära 
observatörsteam samt mindre utgrupperade framskjutna baser i syfte att kunna verkan om ett 
större område. Dessutom har Sverige styrka i Afghanistan utökats vilket medfört att svensk 
trupp lättare kan visa närvaro i större utsträckning och under större geografiska ytor. 
Uppgifterna för de Svenska soldaterna är fortfarande att genom närvaro bistå med säkerhet 
och stabilitet tillsammans med afghanerna själva, för det afghanska folket och uppbyggnaden 
av landet och dess myndigheter. Med det ökade antalet svenska soldater i Afghanistan följer 
således en ökad risk. 
 
Ett av det svenska kontingentens uppgifter är att följa den afghanska armén (ANA) vid deras 
riktade insatser och patruller. ANA har under de senaste åren växt i styrka från 90.000 
soldater till över 240.000 soldater, de har även moderniserats och blivit utbildade av ISAF. 
Detta leder till att ANA själva mer har övergått till att vara initiativtagare till operationer, 
såväl med som utan stöd från ISAF soldater. Dock finns alltid exempelvis delar ur det 

                                                
125 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6561980.ab (2010) 
126 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6569771.ab (2010) 
127 Regeringens proposition – Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan 
2009 
128 Regeringens proposition 2003/04:71, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i 
Afghanistan 
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Svenska OMLT teamet med vid dessa insatser. Det finns ett Svenskt OMLT team grupperat i 
Norra Afghansistan som följer den 209 Afghanska Kandaken. 
Med anledning av ANAs egna initiativ till större rörelse och att aktivt agera för freden och 
säkerheten i Afghanistan är detta en av anledningarna till det försämrade säkerhetsläget i de 
norra delarna av Afghanistan. Hela den svenska kontingenten har som uppgift att stödja den 
afghanska regeringen och därmed finns även svenska väpnade styrkor sida vid sida 
tillsammans med de Afghanska säkerhetsstyrkorna, vid såväl riktad insats som patrullering.129 
Våldet i Afghansistan har spridit sig från det södra och östra delarna upp väster och norrut.130     
 
Med den försämrade säkerhetssituationen åsyftar jag det utfall som föreligger av 
motståndarens ökade närvaro, färdighet och våldsanvändning tillsammans med svenska 
truppernas ökade närvaro och samarbete med afghanska styrkor.  
 

Skillnader i debatterna 2005 kontra 2010 
Problemet 
Problemet i debatten 2005 framställs som själva dödsfallen i sig. Det är förlustens av Svenska 
soldater som bidragit till något meningsfullt för världssamfundet som ifrågasätts och hur vi 
kunde låta det ske. Det framfördas i debatten att just den händelsen inte kunde förutses men 
att det skulle hända något likartat var mer eller mindre väntat vad jag kan förstå. Indikationer 
eller varningar kan utläsas i ett tidigt skede i debatten. Anders Brännström rapporterade redan 
i december 2004, vilket det snabbt hänvisades till i debatten, att svenskarna kommit i kläm 
mellan ”busarna”131 och deras ”profit”132 vilket han menade var väldigt riskfyllt.133 
Varningarna kom att lyftas internt i FM och MUST. 
 
I debatten år 2010 består problemet även där i de stupade soldaterna. I debatten skrivs det att 
förluster var väntade, att det rörde sig om en tidsfråga efter att svenska soldater läge haft turen 
på sin sida. Trots att förluster var väntade väcker det en intensiv debatt och i ett tidigt skede 
fokuseras det inte längre på problemet utan på lösningen och hur mer förluster kan undvikas i 
framtiden. Dock vinklas debatten annorlunda kring just problemet i denna debatt. 
 
Slutsatser på problemet  
Riskerna med hänvisning till de varningar som kom 2004 fanns inte tillgängliga för alla. 
Varningarna delgavs inom FM vilket tordes medföra att svenska folket inte varit medvetna 
om riskerna de svenska soldaterna utsattes för i samma utsträckning som internt i FM. 
Problemet, det vill säga förlusterna, konstateras snabbare 2010 vilket också leder till att 
debatten får en snabbare övergång till att diskutera lösningen på problemet. I attentatet 2005 
avled inte soldaterna direkt som de gjorde efter attentatet 2010 vilket kan ha påskyndat 
processen i debatten 2010.  
 
Lösningen på problemet 
Lösningen år 2005 debatteras närapå enkom som skyddsåtgärder av olika slag. Det 
konstateras snabbt att de fordon soldaterna framfört vid attentatet inte var skyddade mot 
                                                
129 Aisa Report No 190 – 12 Maj 2010, A force in fragments: reconstituting the afghan national army, 
International Crisis Group  
130 Aisa Report No 145 – 6 Februari 2008, Afghanistan:  the need for international resolve, International Crisis 
Group 
131 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carlhamilton/article336293.ab (2005) 
132 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carlhamilton/article336293.ab (2005) 
133 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carlhamilton/article336293.ab (2005) 
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vägbomber134 och en del i lösningen uppgavs då vara att förstärka fordonen alternativt nyttja 
tyngre, bättre skyddade fordon istället. Debatten tar även upp brister med att förstärka fordon 
alternativt nyttja tyngre fordon men den debatten får inte lika mycket utrymme som frågan om 
att skydda våra soldater. Ett led i att skydda våra soldater debatteras även i huruvida vi hade 
rätt antal soldater i förhållande till den yta vi verkade i. debatten kom att landa i att fler 
soldater kunde utöka den svenska styrkan i Afghanstan. 135 En tredje del i debatten år 2005 var 
om soldaternas utbildningar var tillräcklig vilket främst lyftes av dåvarande försvarsministern 
Leni Björklund. 136 Lösningen på problemet 2005 som debatten landar i är således bättre 
skyddade fordon, se över utbildningen för soldaterna och utöka styrkan. 
 
Lösningen på problemet år 2010 är betydligt mer svårdefinierad. Sedan attentatet 2005 har 
styrkan utökats till manskap och skyddet har förbättrats markant i takt med att tyngre 
bepansrade fordon tillsammans med minskyddade fordon som tillförts den svenska styrkan i 
Afghanistan. För att lösa den uppgift svenskarna nu löser, finner många aktörer det i debatten 
mycket svårt till omöjligt att tillföra mer bepansrat skydd tillsoldaterna. Den möjliga åtgärd 
som debatteras för att hitta del av lösningen på problemet är förmågan till underrättelse.137 
 
Slutsatser på lösningen på problemet 
Lösningen på problemet 2005 är i förhållandevis lätt att åtgärda. Med bättre materiel och 
utbildning kan skydds- och säkerhetsnivån höjas tämligen snabbt. Däremot är lösningen på 
problemet 2010 betydligt mer oklar. År 2005 utsattes styrkan för en IED attack. Med bättre 
minskydd på fordonen förbättras överlevnadschansen för soldaterna vid liknande attacker 
markant. Men 2010 sköts soldaterna på mycket korta avstånd vid en samverkanssituation. De 
bar FM:s skyddsutrustning och de hade, för att genomföra samverkan, lämnat sina skyddade 
fordon. Lösningen på problemet år 2010 är därav mer oklar. 
 
Undvika fler förluster 
För att undvika fler förluster 2005 anser aktörerna i debatten främst att säkerheten och 
skyddet för soldaterna ses över. Där brister kan identifieras skall förbättringar göras menar de. 
Dåvarande stadsministern Göran Persson säger att inga förluster är acceptabelt. 138 
 
Hur förluster undviks i debatten år 2010 är även den en oklar fråga. Skyddet för soldaterna år 
2010 avseende fordon, buren utrustning och utbildning anses av aktörerna bra. Förbättrade 
underrättelser anses kunna förbättra säkerheten men inte kunna utesluta fler förluster. Till 
följd av detta väcks en intensiv debatt om den svenska styrkan skall dras tillbaka eller ej då 
det synes vara den enda åtgärden för att undvika fler förluster. Debatten får år 2010 en mer 
politisk roll då styrkans närvaro tros kunna bli valfråga hösten år 2010.139 Till följd av detta 
blir även opinionen mer viktig i denna debatt då ett politisk beslut om styrkans närvaro skall 
fattas. 
 
Slutsatser i undvikandet av fler förluster  
För att undvika förluster år 2005 höjs skyddsnivån. Göran Perssons uttalande om ökad 
säkerhet för soldaterna och att inga dödsfall skall accepteras utgör en nollvision.  
 
                                                
134 http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan_481891.svd (2005) 
135 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article336216.ab (2005) 
136 http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan-1.415497 (2005) 
137 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dodsfallen-inte-ovantade_4225629.svd (2010) 
138 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/persson-sakerheten-maste-gas-igenom_481825.svd (2005) 
139 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/afghanistan-kan-bli-ladda-valfraga_4231093.svd (2010) 
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Skyddet för soldaterna anses bra år 2010, men svårigheterna ligger i denna debatt i att vare sig 
med den utrustning soldaterna har i Afghanistan idag eller med ökat skydd, kan attacker som 
liknar dödsskjutningen år 2010 att undvikas. Med svenska soldater i Afghanistan kan idag inte 
risken för förluster att undvikas, om de skall fortsätta lösa tilldelad uppgift. 
 
Skuldbärare och ansvarig år 2005 respektive år 2010 
I debatten 2005 finner jag ingen direkt uttalad skyldig. Det spekuleras i om det är krigsherrar 
eller talibaner som ligger bakom dådet men inget tydlig skuldbärare delges.140  Det finns en 
uttalad ansvarig i debatten 2005 och det är FM. De utpekas som ansvariga och tar även på sig 
ansvaret. 141 
 
Den som utges för att vara skyldig till attentatet år 2010 i debatten är en ung man i 
tjugoårsåldern, förklädd till polis.142 Den unga mannen uppges i debatten att vara Pasthung 
och han uppges av en lokal journalist tillhöra den talibanska grupperingen i området med 
Zamir Gul. 143 Den som i debatten år 2010 anses ska stå ansvarig för de stupade soldaterna är 
politikerna. Åsikterna i debatten förs kring att de som beslutar om insatsen också skall ta 
ansvaret för det hot som de som verkställer beslutet utsätts för. 144 
 
Slutsatser skuldbärare och ansvarig 
I debatten 2005 får inte en gärningsman nämnvärt utrymme. Debatten snuddar endast vid 
ämnet och lämnar det lika snabbt som det tas upp. Troligen beror detta på att debatten äts upp 
av diskussioner kring säkerhetsläget och skyddsnivån för soldaterna. Ansvarig år 2005 är 
betydligt tydligare däremot och FM pekas i ett tidigt skede i debatten ut som ansvarig och kort 
därefter tar även FM på sig ansvaret. 
 
 
Sammanfattning skillnader 
Problemet år 2005 och år 2010 är det samma, det vill säga själva dödsfallen. Lösningen på 
problemet skiljer sig däremot markant då det år 2005 tordes finnas en lösning som kunde 
åtgärdas inom relativt kort tidsspann, med relativt små medel och år 2010 utrycks ingen tydlig 
lösning. Således skiljer sig även debatten gällande hur vi undviker fler dödsfall då det 
naturligt år 2005 påbörjas att åtgärda de identifierade bristerna. År 2010 däremot får vi en mer 
komplex debatt då den inte följs av en tydlig lösning på problemet. Då en lösning uteblir eller 
upplevs vag blir även undvikandet av fler förluster också otydligt. Osäkerheten följer 
otydligheten och således blir styrkans närvaro i Afghanistan naturligt ifrågasatt.  
 
Skuldbäraren från de båda fallen skiljer sig. År 2005 återfinns ingen tydligt uttalad skyldig 
medan det år 2010 blir avsevärt lättare. Efter dödsskjutningen 2010 nedkämpades 
gärningsmannen vilket gör det enkelt för gemene man att lägga skulden på denna. Dock 
diskuteras dennes tillhörighet och skäl till dådet. Obekräftade uppgifter om att en talibangrupp 
tagit på sig skulden för dådet har florerat men inget som FM kommenterat. Efter dådet år 
2005 var det FM som bar ansvaret för det som inträffat då det snabbt uppmärksammades att 
skyddet på de fordon som personalen transporterades i var bristfällig, vilket gjorde det enkelt 
för gemene man att knyta an till. Ansvaret denna gång var tydlig och det var även något som 
gick att ta på, något som var högst förändringsbart. Under efterföljande debatt 2010 var det 
                                                
140 http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan-1.415497 (2005) 
141 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article332531.ab (2005) 
142 http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-skots-av-man-i-polisuniform-1.1041758 (2010) 
143 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6562529.ab (2010) 
144 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6569771.ab (2010) 
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svårare att kunna hitta förbättringspunkter, saker att förändra i syfte att förbättra. 
Diskussionen år 2010 om huruvida soldaterna har tillräckligt med skydd kulminerade då de 
blev tilldelade mer skydd under 2007- 2008 och mer skydd i sig inte kan hindra att liknande 
händelser inträffar igen. Då det år 2010 inte anses finnas några tydliga och bra förslag till 
åtgärder pekas den som varit med och beslutat om insatsen ut som ansvarig, det vill säga 
politikerna. 
 

Orsak till skillnader i debatten år 2005 och debatten år 2010 
En skillnad i debatterna har konstaterats. Vad denna skillnad kan bero på återstår att svara på i 
detta avsnitt. Det finns likheter i problemet i debatten men lösningen på debatternas problem 
skiljer sig dem emellan. Det är här debatterna tar olika riktning. Orsaken till att debatterna 
skiljer sig grundar sig i den försämrade säkerhetssituationen som råder i Afghanistan. Det 
finns underliggande orsaker till skillnader i debatterna vilket alla utgår ifrån den försämrade 
säkerhetssituationen. 
 
Den svenska styrkans närvaro i Afghanistan har fått mer utrymme i media år 2010 än år 2005. 
Orsaken till detta torde vara den ökade fientliga aktiviteten och det hot som detta medför för 
soldaterna. Men en annan orsak är även att med det ökade antalet soldater kan fler uppgifter 
lösas samtidigt över en större geografisk yta och således är fler soldater även utsatta. De 
svenska soldaterna arbetar sida vid sida med ANA vilka i sin tur har utökat sin verksamhet i 
landet. ANA genomför operationer och patrulleringar med bland annat svenska soldater som 
stöd vilket resulterar i en större risktagning för svenskarna.  
 
Debatten år 2005 fick inte samma politiska fokus som den debatt som var år 2010. År 2005 
rörde sig debatten främst kring FM. Debatten som följde år 2005 har föranlett att allmänheten 
har mer vetskap om de svenska trupperna i Afghanistan då det år 2010 uppstår en ny debatt i 
ämnet. Med allmänhetens kunskap blir även deras deltagande i debatten år 2010 viktigare än 
år 2005. Detta inte minst på grund av att vi år 2010 har valår och således är opinionens stöd 
av högsta väsentlighet i frågan då det kan komma att bli en valfråga.145  
 
Tyngdpunkten i debatten år 2005 är soldaternas skydd och hur det kan bli bättre, när mer 
skydd och utrustning tillförts soldaterna kulminerar denna debatt och frågan hur problemen 
löses år 2010 fastnar i att mer skydd inte kan förhindra att liknande händelser inträffar igen. 
Då soldaterna inte kan tillföras mer skydd som ger resultat, ifrågasätts strategin och taktiken. 
När inga förslag till ändring på det kommer ifrågasätts insatsen som helhet. Summan av detta 
leder till vilsenhet.   
 
Frågan handlar år 2010 om vi svenskar är beredda att ta de förluster som förväntas med tanke 
på den risk som föreligger i Afghanistan. Orsaken till detta är det försämrade säkerhetsläget 
för våra soldater i landet.  
 

Avslutande diskussion 
Den hypotes jag inledde uppsatsen med var att det förelåg en skillnad i debatterna och att en 
försämrad säkerhetssituation i Afghanistan kan förklara skillnaden. En skillnad mellan 
debatterna har konstaterats och den försämrade säkerhetssituationen är huvudorsaken till att 
                                                
145 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/afghanistan-kan-bli-ladda-valfraga_4231093.svd 
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debatterna skiljer sig åt. Således stämmer min hypotes gällande den skillnad som identifierats 
i debatten. Dock kan inte den försämrade säkerhetssituationen i Afghanistan förklara hela 
orsaken till att debatterna skiljer sig åt då det även finns, som nämnts ovan i föregående 
avsnitt, underliggande orsaker. 
 
Det resultat jag kommit fram till i denna uppsats är att debatterna som följt efter att svenska 
soldater stupat i Afghanistan, vid två olika tidpunkter, skiljer sig åt. Det som hjälper oss förstå 
orsaken till detta är i huvudsak det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan, men även att vi 
med mer trupp kan operera över en större yta och i större utsträckning än tidigare bistå ANA. 
   
 
 
 

Litteratur- och källförteckning 
 
Internet: 
 
Affärsdata 
http://www.affarsdata.se/info/kallinfo.php?id=62 (2010-05-05) 
Senast läst: 2010-06-13 
 
Aftonbladet 
http://www.aftonbladet.se/amc/stefan/hist.html 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article332531.ab  
Publicerad: 2005-11-26 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article332535.ab  
Publicerad: 2005-11-26 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article336216.ab 
Publicerad: 2005-12-09  
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article336364.ab 
Publicerad: 2005-12-10  
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6561293.ab 
Publicerad: 2010-02-07 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6561980.ab 
Publicerad: 2010-02-07 
Senast läst: 2010-06-13 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-07-05   
Stina Johansson  27 ( 33 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6562269.ab 
Publicerad: 2010-02-07 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6562476.ab 
Publicerad: 2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6562529.ab 
Publicerad: 2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6562545.ab 
Publicerad: 2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6563096.ab 
Publicerad: 2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6563354.ab 
Publicerad: 2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6564175.ab 
Publicerad: 2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6567006.ab 
Publicerad: 2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6567192.ab 
Publicerad: 2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6569771.ab 
Publicerad: 2010-02-09 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6572961.ab 
Publicerad: 2010-02-09 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/carlhamilton/article336293.ab 
Publicerad: 2005-12-09 
Senast läst: 2010-06-13  
 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-07-05   
Stina Johansson  28 ( 33 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Dagens Nyheter 
http://www.dn.se/info/korta-fakta-1.519470 
Publicerad: 2009-02-06 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/afghansk-provosten-1.1041805 
Publicerad: 2010-02-09 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/politik/vart-engagemang-ar-inte-riskfritt-1.418480 
Publicerad: 2005-12-02 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/angripna-svenskar-tillhorde-ssg-1.417002 
Publicerad: 2005-11-29 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/forhojt-hot-mot-styrka-i-afghanistan-1.424976 
Publicerad: 2005-12-19 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/inget-hander-efter-larm-om-sakerheten-i-afghanistan-
1.417703 
Publicerad: 2005-12-01 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/militar-expert-raknar-med-fler-dodoffer-1.1041834 
Publicerad: 2010-02-09 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/narvaron-kommer-inte-att-paverkas-1.1041149 
Publicerad:2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/splitterskyddade-fordon-hade-kunnat-radda-svenskarna-
1.415886 
Publicerad: 2005-11-26 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan-1.415497 
Publicerad: 2005-11-25 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-stannar-i-afghanistan-1.415857 
Publicerad: 2005-11-26 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenskarna-skots-av-man-i-polisuniform-1.1041758 
Publicerad: 2010-02-09 
Senast läst: 2010-06-13 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-07-05   
Stina Johansson  29 ( 33 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
http://www.dn.se/nyheter/svenskar-i-afghanistan-far-splitterskyddade-fordon-1.425110  
Publicerad: 2005-12-19 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/varlen/bakgrund-fyra-svenskar-dodade-1.1041003 
Publicerad: 2010-02-07 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/sverige-fordubblar-styrkan-i-afghanistan-1.417103 
Publicerad: 2005-11-29 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tva-svenskar-dodade-i-afghanistan-1.1040927 
Publicerad: 2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan-1.415497 
Publicerad: 2005-11-25  
Senast läst: 2010-06-12 
 
Federation of American scientists 
http://www.fas.org/irp/program/collect/docs/TUAV-CONOPS.htm 
Senast läst: 2010-06-13 
 
Försvarsmakten 
http://www.forsvarsmakten.se/hkv/Must/ 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Fordon/Pansarterrangbil-203-A/ 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Materiel-och-teknik/Fordon/Stridsfordon-902/ 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Om-Forsvarsmakten/Verksamhet/Internationellt_arbete 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/internationellt/Avlidna_Utlandsstyrkan.p
df 
Senast läst: 2010-06-13 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-07-05   
Stina Johansson  30 ( 33 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 
 
ISAF NATO 
http://www.isaf.nato.int/en/our-history 
Senast läst: 2010-05-04 
 
http://www.isaf.nato.int/en/isaf-mandate.html 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.isaf.nato.int/en/isaf-mandate.html  
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.isaf.nato.int/en/isaf-mandate.html 
Senast läst: 2010-06-13 
 
Slidefinder 
http://www.slidefinder.net-m-massmedia-1578029 
Senast läst: 2010-06-13 
 
Svenska dagbladet 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/afghanistan-kan-bli-ladda-valfraga_4231093.svd 
Publicerad: 2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/anklagare-utreder-mord-i-afghanistan_4360699.svd 
Publicerad: 2010-03-02 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bo-pellnas-de-ror-sig-i-omraden-dar-manniskor-vill-dem-
illa_4225701.svd 
Publicerad: 2010-02-07 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/det-finns-en-brist-i-sakerheten_481949.svd 
Publicerad: 2005-11-27 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dodsfallen-inte-ovantade_4225629.svd 
Publicerad: 2010-02-07 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/en-strategi-som-leder-till-okad-risk_4231729.svd 
Publicerad: 2010-02-09 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvarsmaktens-presskonferens_4228863.svd  
Publicerad:2010-02-08 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jag-ar-tacksam-att-vara-hemma_481947.svd  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-07-05   
Stina Johansson  31 ( 33 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Publicerad: 2005-11-27 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lars-ohly-chattade-med-svdses-lasare-om-
afghanistan_4234253.svd 
Publicerad: 2010-02-09 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/opinionsstodet-storre-an-motstandet_4236447.svd 
Publicerad: 2010-02-09 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/persson-sakerheten-maste-gas-igenom_481825.svd 
Publicerad: 2005-11-26 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/rutinuppdraget-slutade-med-en-dodsskjutning_483997.svd 
Publicerad: 2005-12-03 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ssg-soldat-dodad-pa-spaningsuppdrag_482767.svd 
Publicerad: 2005-11-29 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sten-tolgfors-beklagar-dodsfallen_4225429.svd 
Publicerad:2010-02-07 
Senast läst: 2010-06-13 
 
 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sten-tolgfors-chattade-med-svds-lasare-om-
afghanistan_4234221.svd 
Publicerad: 2010-02-09 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bistand-avgorande-for-fred_4238249.svd 
Publicerad: 2010-02-10 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/battre-skydd-behovs_487499.svd 
Publicerad: 2005-12-13 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/efter-dodsbuden_4231671.svd 
Publicerad: 2010-02-09 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/har-soldaterna-fullgott-skydd_482229.svd 
Publicerad: 2005-11-28 
Senast läst: 2010-06-13 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-07-05   
Stina Johansson  32 ( 33 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/al-qaida-skiljer-inte-pa-fiender_481803.svd 
Publicerad: 2005-11-26 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/grupperna-vill-fa-bort-utlandska-soldater-till-varje-
pris_4225637.svd 
Publicerad: 2010-02-07 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svensk-soldat-dodad-av-bomb_481799.svd  
Publicerad: 2005-11-26 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svensk-soldat-dodad-i-afghanistan_481891.svd 
Publicerad: 2005-11-26 
Senast läst: 2010-06-13 
 
 
Sweden goverment 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/5619/a/45002 
Senast last: 2010-06-13 
 
Swedish space cooperation 
http://www.ssc.se/?id=13402 
Senast läst: 2010-06-13 
 
Swecon 
http://www.swecon-afghanistan.bloggspot.com/.../rapport-fran-omlt-i-afghanistan.html 
 
UNRIC 
http://www.unric.org/sv/information-on-fn/11?start=8 
Senast läst: 2010-06-13 
 
http://www.unric.org/sv/information-on-fn/11?start=8 
Senast läst: 2010-06-13 
 
Litteratur: 
Bring Ove, Körlof Anna (2002), Folkrätt för totalförsvaret, Stockholm, Nordstedts Juridik 
AB 
 
Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena (2007), 
Metodpraktikan, Vällingby, Nordstedts Juridik AB 
 
  
Proposition: 
Regeringens proposition 2003/04:71, Fortsatt svenskt deltagande i den internationella 
säkerhetsstyrkan i Afghanistan 
 
Aisa Report: 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-07-05   
Stina Johansson  33 ( 33 ) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

Aisa Report No 145 – 6 Februari 2008, Afghanistan:  the need for international resolve, 
International Crisis Group 
 
Aisa Report No 190 – 12 Maj 2010, A force in fragments: reconstituting the afghan national 
army, International Crisis Group  
 
 
 


