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Hur har nyttjandet av DynCorp International påverkat Operation Enduring Freedom – 
Afghanistan genom sin medverkan i utbildningen av Afghan National Police? 
 
2001 störtades ett antal flygplan in i World Trade Center och Pentagon i USA, detta genomfördes av 
organisationen al-Qaeda med Usama Bin Laden som ledare. Påföljden av detta blev att USA inledde 
sitt krig mot terrorismen. Skådeplatsen för detta blev Afghanistan som sedan tidigare har varit 
krigshärjat av Sovjet på 80-talet. 2003 vann DynCorp sitt första kontrakt kopplat till Afghan National 
Police, detta innebar att de ansvarade för att utbilda poliser som skulle arbeta på lägre nivåer. Då 
tyskland ansvarade för utbildning av poliser på nivåerna commissioned och non-commissioned.   
Frågeställningen som är kopplad till denna uppsats är huruvida DynCorps aktivitet haft någon 
påtaglig effekt på upprorsbekämpningen som bedrivs genom Operation Enduring Freedom? 
 
Författarens slutsatser pekar på ett antal faktorer som DynCorp kan ha haft viss medverkan i, och 
härleder dessa till teorin kring begreppet CounterInsurgency. Dock kan författaren inte utan tvekan 
påvisa att det finns direkta och tydliga kopplingar till DynCorp i de avseenden då Operation 
Enduring Freedom har blivit lidande av hur poliserna i Afghan National Police har agerat.  
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COIN vs DynCorp International 

 
How has the use of DynCorp International affected the Operation Enduring Freedom - 
Afghanistan through their participation in the training of Afghan National Police? 
 
2001 the World Trade Centers were destroyed and Pentagon was damaged when a number of 
airplanes where deliberately crashed in to these buildings, this was carried out by the Al-Qaeda with 
Osama Bin Laden as their leader. The consequence of this was that the U.S. launched its war on 
terror. The already war torn country of Afghanistan became the target for the U.S. invasion. In 2003 
DynCorp won its first contract linked to the Afghan National Police, this meant that they were 
responsible for training police officers who would work at lower levels. Since Germany was 
responsible for the training of police officers at the levels of Commissioned and Non-Commissioned. 
Questions which are linked to this essay are whether DynCorp’s activity had any effect on the 
insurgency fighting conducted throughout Operation Enduring Freedom? 
 
The author's findings point to a number of factors that DynCorp may have had some involvement, 
and derive them to the theory around the concept COIN. However, the author can not clearly 
demonstrate that there is direct and clear links to DynCorp, in the ways in which Operation Enduring 
Freedom has suffered from the actions taken from policemen in the Afghan National Police. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Afghanistan – ett land i Asien som under många år har drabbats av krig och konflikter. Sovjet 
invaderade landet 1979 för att tio år senare dra sig tillbaka. Drygt tio år senare, 2001, var det 
dags för nästa stormakt att invadera Afghanistan. USA påbörjade sin invasion p. g. a. 
terrorattentatet som skakade landet, 9/11. Detta attentat dödade i det närmaste tre-tusen 
människor och verkställdes genom att attentatsmännen avsiktligt störtade två flygplan in i 
World Trade Center, ett i Pentagon och ett fjärde flygplan kraschade innan det nådde sitt 
mål.1   
 
En utredning tillsattes och resultatet av denna, The 9/11 Commission Report, visade att 
människorna bakom detta attentat bestod av ett antal individer från olika islamistiska 
grupperingar. Samma rapport menar på att dessa människor styrdes av Usama Bin Laden, en 
man som lite mer än tio år tidigare hade kämpat med afghanerna i kriget mot Sovjet. Bin 
Laden lyckades binda goda kontakter med talibanregimen, resultatet av detta blev att Bin 
Laden ostört kunde gruppera träningscenter för sin organisation, al Qaeda, i Afghanistan.2    
 
Efter att USA inledde Operation Enduring Freedom – Afghanistan(OEF-A) har de privata 
företagen ökat i antal och idag är de fler kontrakterade individer än soldater i den amerikanska 
reguljära styrkan. Enligt Department of Defence(DoD) var det i september 2009 104101 
kontrakterade individer i förhållande till de 64000 reguljära soldaterna.3 Åsikterna kring dessa 
Private Security Companies(PSC) varierar kraftigt, där det självklart finns ytterligheter med 
människor som menar på att dessa företagen inte är något annat än legesoldater, medan andra 
menar på att dessa företagen är väldigt nödvändiga för operationerna i Afghanistan och Irak.. 
Det företag som har fått mest plats i media är Xe, före detta Blackwater. Detta p.g.a. alla de 
olika incidenter som detta företag har varit inblandade i, såsom bakhållet i Fallujah där fyra 
soldater från företaget blev överfallna och mördade.  

1.2 Problemformulering 
Författaren har studerat litteratur berörande PSC. Detta ämne har fångat ett intresse och 
speciellt att USA under operationerna i både Irak och Afghanistan har nyttjat dessa resurser i 
väldigt stor utsträckning. Som författaren tidigare har nämnt är det för närvarande fler privata 
aktörer i Afghanistan än vad det är reguljära amerikanska styrkor.4  
 
Författaren har läst en artikel skriven av Peter W. Singer. I denna artikel menar Singer på, 
genom sin forskning, att DoD:s tillämpning av contractors inte är helt olikt ett beroende. 
Detta innebär med andra ord att DoD tillämpar kontrakterade företag på ett sätt som de själva 
inte har full kontroll över. Singers antagande är att detta har påverkat Operation Iraqi Freedom 
på ett negativt sätt i den mån att de irakiska medborgarna inte känner något förtroende för den 
utländska närvaron i landet. Detta skulle kunna innebära att själva tillämpningen av PSC inte 

                                                
1 CNN, U.S. deaths in Iraq, war on terror surpass 9/11 toll, 2006 
   (2010-04-13) 
2 Philip Zelikow, The 9/11 Commission Report: Executive Summary, s 3 
   (2010-04-13) 
3 Moshe Schwartz, Department of Defense Contractors in Iraq and Afghanistan: Background and Analysis, 
2009, s 11 
4 Ibid, s 11 
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är väl lämpad för upprorsbekämpande operationer. Författarens uppfattning är att 
upprorsbekämpande operationer dominerar de konflikter som västvärlden idag fokuserar på, 
samtidigt växer marknaden för företag som DynCorp International. Om tillämpningen av 
företag som DynCorp försvårar möjligheten att uppnå framgångsfaktorer för att nå den 
avsedda effekten med dessa operationer borde de inte nyttjas på det sätt som de görs idag. 

1.3 Syfte och frågeställningar  
Denna uppsats syftar till att undersöka vilken inblandning DynCorp International har i den 
amerikanskt ledda operationen OEF-A. Arbetet skall mynna ut i ett resultat som visar på 
vilket sätt företagets inblandning har påverkat operationen ur ett COIN perspektiv. För att 
kunna svara på detta användes följande frågeställningar: 

 Vilken typ av verksamhet har DynCorp International bedrivit, inom ramen för sitt 
kontrakt i Afghanistan? 

 Har denna aktivitet haft någon påtaglig effekt på upprorsbekämpningen som bedrivs 
genom Operation Enduring Freedom? 

1.4 Metod 
I detta kapitel redogörs för författarens vetenskapliga förhållningssätt och vald metod för att 
genomföra uppsatsen. Vidare går att läsa hur författaren har diskuterat metodvalet och 
framfört varför denne väljer den valda metoden.  

1.4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Denna uppsats syftar till att finna indikationer som pekar på hur effekten av OEF-A kan ha 
förändrats av DynCorps utbildning av ANP. Ett led av detta är att författaren inleder 
uppsatsen med analys av verk som behandlar begreppen insurgency och COIN, detta framgår 
av kapitel 2. Teoretisk Anknytning. Resultatet av detta är att författaren utvecklar ett 
analysverktyg. Detta verktyg innehåller olika faktorer som framöver används för att 
identifiera generella element som har inverkan på en operation förankrad i COIN. Verktyget 
redovisas i form av en beskrivning av både teori kring COIN men även mer handfast genom 
beskrivning av de doktriner som publicerats av USA:s Joint Chiefs of Staff. När 
undersökningen sedan fortgick användes dessa indikatorer för att selektera delar ur litteraturen 
som innehöll någon form av essens för uppsatsen. Det är dessa delar/sektioner som utgör 
empirin, empirin i sin tur levereras i beskriven form som en fallstudie. Uppsatsen avslutas 
sedan med en analys av innehållet i empirin. Empirin analyserades med utgångspunkt i de 
producerade indikatorerna. Detta utfördes då i något större djup, då indikatorer inledningsvis 
endast nyttjades för att identifiera sektioner som innehöll någon form av relevans för 
uppsatsen.  

1.4.2 Hur förhåller sig metoden? 
Författarens tillvägagångssätt särskiljer till del vissa distinkta kopplingar till vad som kan 
kategoriseras till kvalitativa metoder. Då närvaron av kvalitativa delar är mer övervägande än 
närvaron av de kvantitativa influenserna. Särskilt eftersom då författarens avsikt är att förstå 
hur DynCorps verksamhet och resultatet av denna förhåller sig till de framgångsfaktorer som 
finns beskrivna i COIN begreppet.5 I författarens intresse ligger att identifiera ett antal 

                                                
5 Ulf Bjereld m.fl. Varför Vetenskap?, 2002, s 114 
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faktorer som kan härledas och omformuleras till svar på frågeställningen, av den orsaken 
menar författaren att frågeställningen kommer besvaras mer fullständigt.6  
 
Det som talar emot den kvalitativa metoden är att den skapar ett svängrum för många nya 
frågor, och nya områden som hade varit intressanta att vidare bedriva ytterligare forskning. 
Vilket kan bidra till att många intressanta områden inte besvaras. Samtidigt så baseras den 
kvalitativa metoden mycket på författarens egna tankar och erfarenheter. Detta färgar hur 
denne värderar och tolkar helheten i den text som läses, vilket gör att det inte går att få en 
exakt matematisk precision i resultatet. Detta till skillnad från den kvantitativa metoden som 
är mer matematisk och mer handfast.7 Men detta är inte av yttersta vikt, då författaren inte har 
för avsikt att besvara frågeställningen med siffror och statistik, utan av tolkningar och 
analyser av hur OEF-A har berörts av DynCorps involvering. Författaren vill förstärka att det 
skall tagas i beaktande att resultatet kan bli lidande av subjektiva tolkningar, även om 
opartiskhet eftersträvas.  

1.4.2 Metodteknik 
Då övervägande delar av uppsatsen består av beskrivande element nyttjas deskription.8 
Konsekvensen av detta beskrivande verktyg är att det som återges i uppsatsen måste innehålla 
fakta som är av väsentligt värde för uppsatsens helhet. Av anledning att betydande storlek av 
uppsatsen består av beskrivande element, har deskription nyttjats för att möjliggöra den 
krävda återberättelsen som i denna uppsats utgör den empiriska grunden. 
 
En fallstudie kommer vara en del av uppsatsen, detta för att skapa nyans och lägga lite mer 
färg på palletten. Detta kommer att vara ett ypperligt verktyg för att påvisa vissa situationer 
som författaren sedan analyserar utifrån valt verktyg. Nackdel med fallstudier är att det är en 
liten del av den stora verkligheten.9 Samtidigt som jag nyttjar fallstudier för att bringa nyans 
till uppsatsen så kan det innebära att jag skapar en gråskala, eftersom att fallstudien bara visar 
en liten del i det stora sammanhanget och därför kan verkligheten anses vara mycket enklare 
än vad den i själva verket är. Men med hänsyn till uppsatsens ambition och syfte finner jag 
inget behov av att göra väldigt detaljrika och utförliga studier av hela händelseförloppet i 
Afghanistan. Samtidigt är risken att jag som författare beskriver fallet som studeras med ett 
partiskt perspektiv och därför återspeglar händelsen så att den lämpligt skall passa in med ett 
undermedvetet eftersträvat resultat.10 Fallstudien i denna uppsats består av en studie av 
polisprojektet, att utbilda och utveckla det afghanska polisväsendet. Denna fallstudie har i 
denna uppsats varit en fundamental detalj som har bidragit med den empiri som var absolut 
nödvändig för att kunna ha ett underlag att applicera analysen på.  

1.4.3 Datainsamling 
Inhämtning av material för denna uppsats har skett genom att söka i olika biblioteksdatabaser. 
Det bibliotek som har nyttjats i störst utsträckning har varit Anna Lindh biblioteket i 
Stockholm. Utgångspunkten för detta har varit att finna relevant litteratur kopplad till 
DynCorps aktivitet i Afghanistan. Detta visade sig svårt, då det finns väldigt lite information 
som innehåller båda dessa delar. Att finna separata källor som behandlar antingen 

                                                
6 Carl Martin Allwood, Perspektiv på kvalitativ metod, 2004, s 61 
7 Birgitta Rydén, Metodboken FHS, 2008, s 13 
8 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig Metod, 2009, s 34 
9 Ibid, s 35 
10 Ibid, s 35-36 
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Afghanistan eller DynCorp visade sig något lättare. Dock är uppsatsen främst grundad på 
sekundära källor som berör de två olika variablerna i olika källor. Därefter har författaren 
dragit egna slutsatser om hur de berör/påverkar varandra. Tryckt litteratur har inhämtats både 
från Anna Lindh men även från den litteratur som har blivit författaren tilldelad som 
kurslitteratur på MHS Karlberg. För att skapa en bättre helhetsbild till detta har författaren 
även nyttjat artiklar från Huffington Post, rapporter från olika fristående organisationer som 
Afghanistan Research and Evaluation Unit, Royal United Services Institute for Defence and 
Security Studies och the Foreign Policy Research Institute. Samt så har även Defence 
Technical Information Centers onlinebaserade bibliotek använts för att finna amerikanska 
styrdokument för COIN operationer. Genom att nyttja hemsidan för Federation of American 
Scientists(FAS) har författaren även kunnat ta del av de rapporter som har blivit publicerade 
av DoD. Dessa rapporter har bidragit med fakta berörande antal aktiva contractors i 
Afghanistan.   

1.4.4 Reliabilitet och Validitet 
Begreppen reliabilitet och validitet är två elementära begrepp inom forskning. De syftar till att 
klargöra hur väl uppsatsen är genomförd och hur väl resultatet överensstämmer med 
verkligheten. Innebörden i validitet är att författaren har undersökt det som skulle undersökas, 
och reliabilitet innebär i huvudsak hur pålitligt resultatet/uppsatsen är.11 Uppsatsen syftar till 
att utröna vilken effekt DynCorp har haft på COIN operationen OEF-A. Detta har i uppsatsen 
tagit sig i uttryck att författaren redogör för delar ur begreppet COIN som kommer att 
vidröras och hur dessa kopplas till analysen. Genom detta så anser författaren att en grund för 
validitet har skapats.  
 
Reliabilitet som bygger mer på författarens metod och hur väl det skulle gå att återskapa 
samma resultat med samma metod så menar författaren på att kvalitativ metod skapar ett stort 
utrymme för olika subjektiva tolkningar och perspektiv. Källorna som har använts har dock 
visat på liktydiga slutsatser kring Afghan National Police(ANP), författaren menar då på att 
reliabilitet uppnår ett visst mått av godtagbarhet. Författaren vill dock poängtera att validitet 
och reliabilitet alltid kan ifrågasättas, särskilt med hänsyn till vald metod och källor därför bör 
utrymmet för tolkningar beaktas.  
 
Resultaten är den del som motsvarar författarens tolkning av hur utvecklingen av Afghan 
National Police ter sig i förhållande till indikatorerna som identifierats i COIN begreppet. Till 
grund för detta ligger den metod som använts i uppsatsen. Valen av metod motiverades 
relaterat till att författaren skulle kunna göra egna förklaringar till hur resultatet av ANP 
förhåller sig till COIN. Då denna kvalitativa inriktning, ofrivilligt, skapar en miljö för 
subjektiva tolkningar så är ifrågasättandet av resultatet oförnekligt. Men om en annan 
forskning skulle genomföras med utgångspunkt i samma material som denna författare nyttjat 
så borde resultatet dock inte bli fullständigt avvikande.  

1.5 Avgränsning 
Kriget i Afghanistan inleddes med flygbombningar den 7 oktober 2001 och det är inte förrän 
efter detta som DynCorp International kommer in i bilden. Därför är det inte av någon större 
betydelse för denna uppsats att behandla tidigare händelser i Afghanistan. Varför det är 
amerikansk närvaro i Afghanistan har författaren redan redogjort för och därför kommer det 
inte att behandlas något mer i uppsatsen. Det som kommer diskuteras i denna studie är alltså 
                                                
11 Birgitta Rydén, Metodboken FHS, 2008, s 73 
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tidsspannet då DynCorp har befunnit sig i, och genomfört uppdrag i Afghanistan. Jag kommer 
inte att göra någon undersökning i hur läget i Afghanistan har förändrats sedan DynCorps 
närvaro. Utan fokus är riktat mot projektet att återuppbygga Afghan National Police. Någon 
framtid kommer inte att beröras då det är DynCorps tidigare handlingar som kommer att ligga 
till grund för vidare resonemang i uppsatsen.  
 
 Utifrån det som tidigare har nämnts blir det inte annat än självklart att rummet kommer att 
vara DynCorps handlingar och involvering i ANP utbildningen i Afghanistan. 

1.6 Tidigare forskning 
Inom ämnet har det skrivits ett fåtal studier, den som har varit mest tongivande är P. W. 
Singers artikel om hur Blackwater(numera Xe) har nyttjats i Irak. I artikeln ”Can’t Win 
With’em, Can’t Go To War Without’Em: Private Military Contractors and 
Counterinsurgency” skriver Singer om problematiken som USA har stött på i Irak. Singers 
slutsatser säger inte att denna problematik enbart beror på Blackwater eller nyttjandet av PSC. 
Men han använder sig av ett citat urklippt från ett mail, från Ralph Peters, f.d. amerikansk 
officer, till Singer: 12  
 

”Armed contractors DO harm COIN [Counterinsurgency] efforts. Just ask the 
troops in Iraq.”  

 
Vidare diskuterar Peter W. Singer hur USA:s regering måste backa tillbaka till ritbordet för 
att skapa möjlighet för regeringen att kontrollera denna typ av företag, genom att omarbeta 
och eventuellt skapa nya lagar som ska bidra till att regeringen ska återfå den kontroll som 
behövs.  
 
Singer menar inte att all militär aktivitet som bedrivs av privata intressenter skall avbrytas 
eller genomföras av den reguljära styrkan i Irak. Han anser att egenskaper som förut har 
förknippats med armén skall fortsätta i den regin. Uppgifter som att förhöra fångar eller 
skydda nyckelpersoner skall inte göras av beväpnade privata individer med ett vinstintresse. 
Detta borde ligga i arméns händer och deras kontroll. Han menar dock inte att detta ska bli ett 
helt icke flexibelt beteende, utan saknas det någon nyckelkompetens som ett företag kan bidra 
med ska man inte frukta för att nyttja denna, exempelvis en tolk eller liknande. Men det borde 
inte läggas ut på kontrakt helt utan vidare tanke eller kontroll. Andra firmor som sköter icke 
beväpnad tjänst, liknande logistiska tjänster såsom driften av restaurangkedjor behöver, i 
Singers mening, inte vara drivna av regeringen.13 
 
Den framlidne David Galula skrev 1964 boken ”Counterinsurgency Warfare: Theory and 
Practice”. Galula skrev om två typer av COIN insatser. Den ena riktar sig mot en insats i det 
han väljer att kalla för the cold revolutionary war14 som motsvarar en insats mot en part som 
fortfarande inte har bedrivit någon typ av kriminell aktivitet. Den andra inriktningen är insats 
i the hot revolutionary war15 som utspelar sig mot en motpart som har tagit till våld och andra 
kriminella medel. Galula utvecklar åtta steg i kampen mot insurgenter. Han är en av de första 

                                                
12 Ralph Peters, Email, Peter W. Singer, September 20, 2007, Can’t Win With’em, Can’t Go To War 
Without’Em: Private Military Contractors and Counterinsurgency , 2007, s 15 
13 Ibid, s 16 
14 David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, 1964, s 43  
15 Ibid, s 49 
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som berör ämnet och hans tankar har skapat en grund för vidare utveckling av konceptet 
COIN.  
 
Författarens ståndpunkt ligger i de rapporter som har publicerats i relation till 
polisprogrammet Afghan National Police: 
 

 Andrew Wilder, (2007), Cops or Robbers? The Struggle to Reform the Afghan 
National Police 

 Department of Defence, (2010), DOD Obligations and Expenditures of Funds 
Provided to the Department of State for the Training and Mentoring of the Afghan 
National Police 

 Robert M. Perito, (2009), Afghanistan’s Police: The Weak Link in Security Sector 
Reform 

 The Royal United Service Institute och Foreign Policy Service Institute, (2009), 
Reforming the Afghan National Police 

 
Genomgående för resultaten i dessa underlag är att de har identifierat ett antal brister i Afghan 
National Police. Detta har sedan författaren relaterat till den teorianknytning som görs i 
uppsatsens andra kapitel.  
 
I övrigt finns det ett otal andra forskningsunderlag som har berört ämnet kring COIN och 
contractors. Dessa har dock inte berört min forskning i den grad att de har fokuserat på hur 
DynCorp har påverkat resultatet av OEF-A.  

1.7 Källor och källkritik 
Litteraturen har bearbetats enligt äkthetskriteriet, samtids-, tids eller närhetskriteriet, 
beroendekriteriet och tendenskriteriet, detta för att skapa ett trovärdigt innehåll i denna 
uppsats.16 Innebörden av detta är att författaren skall kritiskt granska det material som 
används för att skriva denna uppsats. Äkthetskriteriet ställer krav på att författaren skall taga i 
hänsyn huruvida rapporten, boken kan anses som äkta.17 Detta görs med fördel utifrån ett 
antal kriterier. De som, av författaren, har tagits i särskilt beaktande är vem som har skrivit 
källan och om den är ett original. Sedan har författaren kompletterat dessa kriterier med att 
överskåda språkbruk och källans utförande, om det är i form av bok eller rapporter.18  
 
Vad som gäller vid samtids-, tids eller närhetskriteriet är att författaren skall taga i beaktande 
när materialet är skrivet och i hur nära anslutning detta är till den verkliga händelsen, eller hur 
i närtid materialet är kopplat till modern forskning. Syftet med att kritisera materialet utifrån 
beroendekriteriet är att författaren skall testa sina källor för att få ett utslag med så fristående 
källor som möjligt, då material som i vissa avseenden kan hänvisas till likvärdiga källor kan 
anses som beroende och därav tappar i trovärdighet. Därför är det författarens strävan att 
nyttja material som fördelaktigt visar på en likställighet i resultat men som genom prövningen 
inte har visat sig vara beroende av lika källor. Är detta genomförbart skapar det större 
förtroende för resultatet. Tendenskriteriet nyttjas för att utröna huruvida källan i fråga kan 
anses vara partisk i ämnet och därför försöker framställa resultatet därefter.19  

                                                
16 Magnus Petersson och Gunnar Åselius, Metodboken FHS, 2008, s 41 
17 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig Metod, 2009, s 71 
18 Magnus Petersson och Gunnar Åselius, Metodboken FHS, 2008, s 41 
19 Ibid, s 41-44 
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Materialet till denna uppsats består i huvudsak av tryckt kurslitteratur, rapporter, amerikanska 
styrdokument och artiklar funna på Internet. Kurslitteraturen har nyttjats till att ta fram 
kapitlet rörande teori, här har författaren även nyanserat med att använda USAs styrdokument 
behandlande begreppet COIN. Empirin är i huvudsak uppbyggd på rapporter gällande ANP 
projektet, dessa rapporter är producerade av oberoende organisationer, och framställer 
likvärdiga resultat. Vad gäller de artiklar som har nyttjats är författaren väl medveten om 
problematiken med tendensiöskriteriet, och har därvid inte lagt någon tonvikt på just dessa, 
utan de används främst för att belysa vissa delar av den problematik som framställts i de 
oberoende rapporterna. Material som har använts är i huvudsak skrivet i närtid, och är berör 
aktuella diskussioner. I vissa avseenden kan delar i teorin utgöras av källor som utifrån ett 
äkthetsperspektiv kan ifrågasättas, då har författaren gjort detta med ett medvetet val, men 
försökt att förstärka dessa delar med annan källa. 

1.8 Disposition 
Kapitel 1:  Ett inledande kapitel där syfte och problemformulering redovisas och diskussion 

kring metod, avgränsningar, källkritik och tidigare forskning förs. Disposition och 
centrala begrepp är även redovisade.  

 
Kapitel 2:  Här behandlas teorin som är grundläggande i uppsatsen. Produkten av detta kapitel 

är ett analysverktyg som författaren sedan nyttjar för att angripa empirin från 
kapitel tre. Innehållet i detta kapitel baseras på delar ur tryckt litteratur samt 
amerikanska doktriner som behandlar COIN. 

 
Kapitel 3:  Svarar för redovisning av författarens empiri som utgör underlaget för författarens 

analys. Kapitlet beskriver artiklar och publikationer som berör utbildningen av 
ANP och vad DynCorp International har gjort i Afghanistan. 

 
Kapitel 4:  Här genomförs analysen, till grund för detta ligger det framtagna analysverktyget 

och redovisningen av DynCorps utbildning av ANP.  
 
Kapitel 5:  I detta kapitel diskuterar författaren det resultat som är produkten av min analys. 
 
Kapitel 6: Här redovisas författarens slutsatser relaterade till forskningsfrågorna. Uppsatsen 

sammanfattas även med en diskussion kring hur resultatet har uppnåtts och 
reflektion kring metodval och metodteknik.  

1.9 Centrala begrepp 
Private Security Companies(PSC) 
Denna typ av verksamhet har allt sedan kalla krigets slut, växt mer och mer. Dessa företag 
livnär sig på att tillhandahålla tjänster som i vanliga fall förknippas med en militärmakt. Den 
personal som arbetar åt dessa företag är i regel före detta soldater eller officerare, men även 
före detta poliser. De tillhandahåller tjänster som personskydd, informationsinhämtning, 
eskort, tolkar osv.  
 
Counterinsurgency(COIN) 
Ett begrepp som används vid planering och genomförande av upprorsbekämpande 
operationer. Djupare beskrivning genomförs under punkten 2. Teoretisk Anknytning.  
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2. Teoretiska anknytningar 
I detta kapitel redovisar författaren för olika begrepp berörande COIN. Avsikten med detta är 
att skapa en förståelse, en förståelse som är nödvändig för att sedan kunna se varför mina 
slutsatser är relevanta och vad jag baserar dem på. Delar som berörs i detta kapitel är baserat 
på Galulas teori men även amerikanska doktriner som Joint Publication 3-24:20 
 

”This publication provides joint doctrine for the planning, execution, and 
assessment of counterinsurgency (COIN) operations across the range of military 
operations. This will include the description of relationships between COIN, 
irregular warfare, counterterrorism, and foreign internal defense.” 

 
Men även Joint Publication 3-26: 21 
 

“This publication provides joint doctrine for the planning and execution of 
counterterrorism across the range of military operations.” 

2.1 Insurgency 
Att definiera insurgency är i sig en svår, om inte omöjlig, uppgift. Därför kommer jag i detta 
kapitel att beskriva olika teorier som belyser olika perspektiv och olika sätt att se på 
problemet.  
 
Insurgency är ett ord som anspelar på många skiftande tolkningar. Insurgency kan i olika 
sammanhang benämnas som terrorism, uppror, rebellrörelse och gerilla. Men det finns vissa 
skillnader. Ett sätt att definiera en insurgency-rörelse är en beskrivning av en rörelse som har 
anammat en västerländsk föreställning om hur en organisation skall föras. Detta innebär att 
denna rörelse har ett påtagligt politiskt mål och en erkänd ledning. 22 
 
Som precis nämndes finns många ord som anspelar på likheter men som ändå innehåller 
olikheter. Insurgency varierar lika mycket som det finns olika organisationer som bedriver 
denna aktivitet.23 Organisationer ser olika ut och de har i regel olika mål, men något som kan 
ses som gemensamt är att de nyttjar terrorism för att föra sitt krig.24 Rekkedal skriver att ett 
sätt att definiera insurgency är att en sådan rörelse har ett tydligt politiskt mål och ledningen 
av rörelsen är erkänd.25 Insurgency kan beskrivas som en inbördes konflikt, i ett land eller en 
stat, med målet att omvandla eller skapa ett nytt styre, en revolt mot landets styre.26 Detta 
skiljer sig dock till del i definitionen i Joint Publication 3-24. I denna doktrin menas det på att 
det finns fyra kategorier, som sträcker sig från att enbart fokusera på ett litet område, 
exempelvis en landsdel. Ända till större organisationer som har en tydligare målbild och 
större stöd, med celler spridda över jordklotet.27  
 
Det finns även den typ av insurgency som angriper problemet med en utländsk makt som 
ockuperar ett område, detta kan då kallas för motståndsrörelse. Oavsett namn så bedriver 
                                                
20 Joint Chiefs of Staff, JP3-24, Counterinsurgency Operations, 2009, s i 
21 Joint Chiefs of Staff, JP3-26, Counterterrorism, 2009, s i  
22 Nils Marius Rekkedal, Insurgency and Counter-Insurgency, 2006, s 32 
23 Joint Chiefs of Staff, JP3-24, Counterinsurgency Operations, 2009, s II-2 
24 Jerker Widén och Jan Ångström, Militärteorins Grunder, 2005, s 47 
25 Nils Marius Rekkedal, Insurgency and Counter-Insurgency, 2006, s 32 
26 Joint Chiefs of Staff, JP3-24, Counterinsurgency Operations, 2009, s II-1 
27 Ibid, s II-5 – II-6  
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dessa organisationer våldsamma aktiviteter för att visa sitt missnöje och motverka 
ockupationsmakten.28 Dessa organisationer kan även tillförskansa sig egna regioner där de 
kan bedriva sin träning/verksamhet utan påverkan utifrån för att sedan kunna genomföra 
nålsticksoperationer mot en makt.29  
 
Ett effektivt sätt att bedriva detta motstånd är gerilla krigföring. Detta innebär att 
organisationen har ett starkt stöd av befolkningen, dessa hjälper till med att gömma rebellerna 
och livnära dem. Rebeller har stor kännedom om terrängen och kan därför nyttja denna på ett 
effektivare sätt än ockupationsmakten. Därför rör sig gruppen enklare och effektivare och kan 
angripa sin motståndare på oväntade platser för att sedan snabbt försvinna.30 
 
Det som är intressant i denna uppsats är att beskriva vilken typ av motståndare som är aktiv 
idag i Afghanistan. Idag består inte motståndsrörelsen enbart av en organisation, utan det 
finns ett flertal olika organisationer.31 Den organisation som är orsaken bakom kriget är al-
Qaeda. Det intressanta med denna gruppering är att de har använt sig av metoder som är olik 
andra gerillarörelser, exempelvis terrorattentatet den elfte september.   
 
Al-Qaeda rekryterar sina soldater genom att ange motiv från koranen och värdefulla 
belöningar. Belöningar som tilldelas de djärva, de som dör i Jihad. 
 

”[…] jihadists fight to die.”32 
 

Rekkedal diskuterar vidare huruvida al-Qaeda är ett nätverk med mindre celler som agerar i 
chefens anda. Han menar på att många av de rebeller som är verksamma inte tillhör någon 
särskilt känd organisation som al-Qaeda. Men att de en gång har tränats tillsammans i alla de 
olika träningsläger som har funnits runt om i Afghanistan, Pakistan, osv. Detta i sin tur har lett 
till att de har bundit kontakter med varandra och skapat sig en gemensam fiende, otrogna. Detta 
stöds till viss del av Joint Publication 3-24 som och tar upp att insurgencies kan bestå av ett 
nummer av olika mindre grupperingar, men som strävar efter samma mål. När dessa soldater 
sedan har rest hem till sina hemländer har de kunnat operera genom enkel kontakt på Internet 
eller via mobiltelefon. Det är få av dessa grupperingar som har visat en vilja att skapa en ny 
regi i Afghanistan. Enligt Rekkedal framgår fokus till att vara kriget mot motståndaren, inte att 
skapa ett parti som ska styra landet. 

2.2 Counterinsurgency 
Här nedan beskrivs två delar, en teori som är publicerad 1964 och den andra delen utgörs av 
doktriner. Denna delär högst aktuell då denna baseras på Joint Publication 3-24 samt 3-26 
som är framtagna av USA:s militära makt. Båda beskriver hur en COIN operation bör 
genomföras på två olika men liknande sätt. De belyser båda ett antal framgångsfaktorer som 
är avgörande för att genomföra en framgångsrik COIN operation, och i vissa hänseenden är 
dessa framgångsfaktorer lika i båda teorierna.  

                                                
28 Joint Chiefs of Staff, JP3-24, Counterinsurgency Operations, 2009, s II-4 
29 Ibid, s II-5 
30 Nils Marius Rekkedal, Insurgency and Counter-Insurgency, 2006, s 112 
31 Joint Chiefs of Staff, JP3-24, Counterinsurgency Operations, 2009, s II-2 
32 Nils Marius Rekkedal, Insurgency and Counter-Insurgency, 2006, s 188 
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2.2.1 Galulas Teori 
I boken ”Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice” diskuterar författaren David 
Galula kring åtta olika steg för att fördriva och besegra en motståndare i form av en 
terrorist/gerilla rörelse. Galula menar på att om en makt följer dessa steg så skall denna makt 
kunna motverka terrorism, eller kanske främst gerilla rörelser. I huvudsak menar Galula på att 
den frigörande makten skall inledningsvis gruppera egen trupp i det utsatta området. Syftet 
med dessa soldater är att fördriva de motståndsmän som befinner sig i området och 
möjliggöra för fler insatser med andra trupper som har andra uppgifter/förmågor.  
 
När dessa trupper grupperas är det viktigt att frigörande makt förstärker, sedan tidigare 
grupperade, trupper samt att fokus skall ligga på att skapa ett band med befolkningen. Det är 
viktigt att som främmande makt kunna visa närvaro och vinna förtroende.33  
 
Efterhand som befolkningen känner ett större stöd från den främmande makten skall denna 
utöka större kontroll över dessa. Genom att utfärda legitimationer, dessa legitimationer kan 
sedan nyttjas för kontroller vid checkpoints, etc. Detta för att skapa en spårbarhet i invånarnas 
vardagliga sysslor. Det skapar möjligheter för COIN-makten att se en normalbild. När sedan 
en normalbild börjar träda fram är det även dags att utnyttja befolkningens hjälp, detta bör 
göras genom beordrad verksamhet, då motståndsmännen fortfarande förmodas ha stor insyn i 
vardagsverksamheten och om befolkningen hjälp är beordrad av annan makt skapar det en 
ursäkt för dessa.34 Efterhand som läget då förändras kan det utvinnas värdefull information 
från invånarna, information som sedan är viktig för att kunna fortsätta kampen mot de olika 
terroristcellerna. 
 
Efterhand som värdefull information erhålles bör själva arbetet med att motarbeta dessa 
terrorister genomföras av poliser. Detta utföres helst av den nationella polisen, men då denna 
kan vara korrupt eller lida av andra svårigheter kan det vara lämpligt att tillföra andra 
polisresurser för handledning och stöttning i arbetet. Utifrån den information som 
tillhandahålles genom samarbete med befolkningen kan polisen i sin tur påbörja utredningar 
och gripa motståndsmän.35 
 
Efterhand som läget i landet förändras bör det hållas fria val, där medborgarna själva får välja 
en demokratisk ledare som de har förtroende för. Med stöttning av COIN-nationerna skall 
denna ledare sedan styra landet. Den ockuperande koalitionen kan utse ett antal lämpliga 
kandidater till detta val, men detta kan i sin tur motverka valet, då invånarna i sin tur anser att 
dessa kandidater inte är lämpliga.36 
 
Efterhand som den valda ledaren visar på förmåga att styra landet skall hjälp från COIN-
enheten minskas, detta för att pröva den valda ledarens förmåga. Detta görs genom att minska 
sitt stöd på enkla regeringsämnen så att den folkvalda ledaren får växa in i sin roll och ta 
större och större ansvar. Med tiden skall detta resultera i att landets styre kan sköta 
arbetsuppgifterna på egen hand och detta möjliggör då COIN-enhetens urdragande. 37 
 

                                                
33 David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Pratice, 1964, s 77-80 
34 Ibid, s 81-84 
35 Ibid, s 86-89 
36 Ibid, s 89-90 
37 Ibid, s 90-92 
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Slutligen skall de resterande delarna av motståndsmän antingen övertygas till den grad att de 
också tror på den lösning som har givits av både den egna nationen men också av COIN-
enheten. Är detta inte möjligt måste COIN-styrkan kraftigt visa att rebellernas motstånd inte 
är acceptabelt genom att fortsätta jakten på dessa motståndsrörelser.38  

2.2.2 Joint Publications 
Att agera i enlighet med det Galula beskriver strider inte i någon större utsträckning med det 
som nämns i amerikanska policydokument. Det finns dock skillnader, i Joint Publication 3-
24 går det att läsa om fasindelning.39 Då COIN innebär ett stort engagemang och sträcker sig 
över en lång period så är det fördelaktigt att kunna dela in en COIN operation i flera faser, 
med tydliga mål. Dessa faser skall inte vara bundna i tid, utan syftar istället efter att kunna 
identifiera milstolpar som ger indikationer på när det är lämpligt att övergå till nästa fas i 
operationen. Detta i sin tur leder till att dela in COIN i tre huvudgrenar, Clear-Hold-Build.  
 
Clear-Hold-Build innebär grovt uttryckt, i likhet med Galulas teorier om de åtta stegen, att 
inledningsvis rensa ett område på motståndsmän. Fokus ligger på mindre områden, byar. Till 
grund för detta ligger tanken att skapa sig ett fotfäste i ett terrängavsnitt. I detta avsnitt skall 
det senare skapas ett förtroende från invånarna gentemot COIN-enheten. Dessa terrängavsnitt 
som fokus skall riktas mot bör i största möjliga mån vara områden där insurgenter har stort 
inflytande, detta för att uppnå effekten av att visa egen överlägsenhet och skapa möjligheter 
för förtroende byggande åtgärder i området. Framgång kan sedan mätas i invånarnas 
benägenhet att stödja den aktivitet som både värdnationen och COIN-enheten genomför i 
området. Denna aktivitet syftar självklart till att stärka värdnationens styre samtidigt som 
operationen förtrycker motståndsmännens förmåga att påverka samhället och deras 
inflytande på befolkningen.  
 
Dessa två teorier ligger på en relativt låg nivå, de är båda fokuserade till ett insatsområde, 
Area of Responsibility(AOR). I Joint Publication 3-26 finns att läsa mer om den strategiska 
aspekten, och dess målsättning från amerikansk sida. Denna målsättning är utformad i 
förhållande till War on Terrorism. Målsättningen syftar till att underminera Violent Extremist 
Groups(VEO). De uppsatta målen för den strategiska nivån är som tidigare nämnt att 
underminera VEO, detta skall uppnås genom att förringa den övertygelse som dessa 
organisationer efterlever, detta för att resterande delar av det globala samhället skall vilja ta 
avstånd till dessa organisationer och inte stödja dem. Detta skapar en fientlig värld för VEO 
och det blir då enklare för det globala samfundet att ”jaga” dessa och frånta dem deras styrka. 
Den önskade effekten är att VEO skall försvinna och deras möjlighet att uppstå eller 
återuppstå skall vara obefintlig.40  
 
Detta i sin tur är indelat i två kategorier, direkt och indirekt metod. Den direkta metoden 
syftar mer till ett direkt bemötande mot dessa våldsamma organisationer, att bemöta mer 
uppenbara hot innan dessa hinner utveckla sig till terrorattentat.  
Indirekt metod innebär att frånta VEO dess möjlighet att finna stöd och styrka, genom att 
stärka nationer i världen så att de inte kan påverkas av VEO och så att VEO inte finner någon 
rekryteringsgrund.  

 

                                                
38 David Galula, Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice, 1964, s 93-94 
39 Joint Chiefs of Staff, JP3-24, Counterinsurgency Operations, 2009, s IX-9 
40 Joint Chiefs of Staff, JP3-26, Counterterrorism, 2009, s III-2 
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USA:s perspektiv på COIN är att det är en politisk insats, där det är viktigast att understödja 
och hjälpa Host Nation(HN) så att den självständigt kan styra landet. Detta är dock inte alltid 
möjligt, inledningsvis. Därför innebär amerikanska doktriner nyttjandet av Joint Force, för att 
inledningsvis kunna bemöta insurgency-hotet för att därefter skapa kontroll i området och 
släppa in governmental enheter.41 
 
Amerikansk doktrin pekar på ett antal olika framgångsfaktorer för att genomföra en lyckad 
counterinsurgency-operation. Den faktor som lyfts fram som väldigt avgörande är att kunna 
ha ett flexibelt sinne, mindset. Att som COIN organisation kunna sätta säg in i befolkningens 
vardag och förstå bakomliggande orsaker till konflikten och kultur. Men mindset appliceras 
på fler områden, såsom att kunna förutse terroristernas handlingar, att vilja stanna hos 
befolkningen så att de kan känna sig trygga av närvaron och slutligen att den militära insatsen 
i COIN egentligen inte är den huvudsakliga styrkan.42  
 
Joint Publication 3-24 lyfter även fram popular support och cultural understanding som 
framgångsfaktorer. Det är avgörande att populationen känner sig trygg med närvaron av en 
utländsk beväpnad styrka. Cultural understanding framhäver relevansen i att förstå landets 
kultur och seder. När de styrkor som är delaktiga i COIN har en tydlig bild av detta kan de 
lättare planera sina operationer och kan förutse vissa reaktioner och kan förstå vad 
befolkningen vill ha hjälp med.43  
 
Separera insurgenterna från deras syfte, deras cause. Detta kan vara effektivare än att 
konfrontera terroristerna med strid, detta kan motverka COIN insatsen genom att 
insurgenterna vinner befolkningens medlidande. 44 

2.2.3 Polis som del av COIN 
I amerikansk doktrin har det identifierats att polisförmågan skall ha en betydande roll inom 
counterinsurgency operationer. Detta beror till stor del av att polisen har möjligheten att 
avläsa samhället på ett förmånligare sätt än vad en militär styrka har.45 Detta skapar ett bättre 
underlag för att planera och genomföra insatser i området. Samtidigt som polisförmågan är 
avhjälpande i informationsinhämtande syfte, så är det ett regeringsstödjande organ. Ett 
verktyg som kan påverka befolkningen, samtidigt som de tydligt kan visa att rebellerna är 
kriminella och begår kriminella handlingar.46 Handlingar som inte är acceptabla, och som inte 
skall accepteras av invånarna.  
 
Polisen utgör en aktiv roll för att skapa en legitim stat. Denna myndighet är en av 
byggstenarna för att en stat skall kunna stå på egna ben, detta innebär samtidigt att en 
framgångsrik polismyndighet är en framgångsfaktor för en fungerade counterinsurgency 
operation. Polisen bistår med kontakt med de civila, genom detta uppnår de ett mål som en 
militär styrka med svårighet kan uppnå, uppfattning av läget i samhället. De finns på plats 
dagligen och binder kontakter med befolkningen och blir ett ansikte för statsapparaturen. 
Detta ställer samtidigt krav på att polisen är trovärdig, och utför ett professionellt arbete, 
skulle myndigheten vara korrupt drabbar detta COIN operationen i viss utsträckning då 
                                                
41 Joint Chiefs of Staff, JP3-24, Counterinsurgency Operations, 2009, s I-2 
42 Ibid, s xiv 
43 Ibid, s III-1 
44 Ibid, s III-14 
45 US.Army, FM3-24, Counterinsurgency, 2006, s 6-19 
46 Joint Chiefs of Staff, JP3-24, Counterinsurgency Operations, 2009, s III-15 
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befolkningens förtroende skulle kunna komma att vackla.47 Korruptionen i sin tur kan skapa 
en drivkraft för insurgenterna då de kan nyttja detta för att vinna större förtroende hos 
befolkningen.  

2.2.4 Analysverktyget 
Författaren kan genom sin beskrivning av Galulas teori och amerikanska doktriner identifiera 
ett antal faktorer som kan vara avgörande vid en COIN insats. Galulas åtta steg sammanfaller 
i vissa avseenden med Joint Publications, dock inte i exakt kontext. De faktorer som på ett 
eller annat sätt sammanfaller eller framträder mer i vissa stycken följer nedan i redovisad 
form. 
 
Som Galula pekar på i ett tidigt skede av en insats är att sprida trupp i Host Nation(HN)48. 
Följden av detta blir att COIN-enheten visar närvaro och skaffar sig en uppfattning om 
situationen i HN. Detta leder till möjligheten för förståelse av Operational 
Environment(OE)49. Vilket är en betydande del av en annan framgångsfaktor som tidigare har 
beskrivits, mindset/flexibelt sinne. Som syftar till att förstå sin omgivning och kunna tolka 
händelserna runtomkring både för att kunna förutse hur invånarna kommer att agera men även 
hur motståndaren kommer att agera. Ett sätt att upprätta detta på operationell nivå är att inrätta 
en myndighet som ansvarar för att stödja HN andra instanser, Afghan National Police. 
Polismyndigheten ansvarar då för att upprätthålla lag och ordning i de områden som har 
lösgjorts ur insurgenternas grepp, samtidigt som polisen motverkar möjligheterna för 
insurgenterna att återkoppla sitt grepp. Då polisen dagligen är synliga för invånarna blir den 
ett redskap för att binda kontakter och skapa förtroende hos befolkningen. Detta gör det 
möjligt att inhämta värdefull information om vad som händer i samhället, och på så sätt skapa 
ett värdefullt underlag om insurgenternas verksamhet. Polisen utgör även ett verktyg som 
falsifierar insurgenternas verksamhet och visar detta för befolkningen och detta bidrar till att 
insurgenterna i sin tur får svårare att befästa sin verksamhet i givet terrängavsnitt.  
För framgång gäller:50 
 

“Unity of effort must be present at every echelon of a COIN 
operation. Otherwise, well-intentioned but 
uncoordinated actions can cancel each other or provide 
vulnerabilities for insurgents to exploit.” 

 
Analysverktygets faktiska kriterier: 

 Polisen skall bidra till att utöka förståelsen och normalbilden i AOR 
 Polisen skall bidra med säkerhet till AOR 
 Polisen skall bidra till att utöka förtroendet till HN egna myndigheter 
 Polisen skall bidra till att utöka förtroendet till COIN-enheten 

3. Projektet 
I följande kapitel redovisas delar ur rapporter berörande ANP, dessa delar är till del baserade 
på rapporternas egna slutsatser. Detta efterföljs av ett antal åsikter som har beskrivits i 
pressen, detta för att belysa vissa delar ur rapporterna och förstå deras härkomst.  
                                                
47 Joint Chiefs of Staff, JP3-24, Counterinsurgency Operations, 2009, s VII-2 
48 Ibid, s GL-6 
49 Ibid, s GL-7 
50 Ibid, s xv 
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3.1 Afghan National Police projektet 
Ett av stegen i att Afghanistan ska kunna fungera som ett självständigt land är att ha en 
fungerande polis. 2002 påbörjade tyskland ett försök i att utbilda afghanska poliser. Detta 
hade dock inte någon större genomslagskraft och detta gjorde den amerikanska statsmakten 
upprörd. Dessa statsmän ansåg att tyskarnas arbete gick för långsamt.51 USA påbörjade då ett 
eget projekt med utbildningen av Afghan National Police(ANP). Detta genomfördes som en 
förlängning av det tyska programmet. Då det tyska programmet fokuserade på utbildning av 
poliser på chefsnivå, så ville USA producera fler poliser på lägre nivåer. Detta skulle 
underlätta uppbyggnaden och påskynda processen med att få ett fungerande polisväsende.52  
 
När USA tog till uppgiften vände de sig till ett antal olika PSC för uppdraget, ett av företagen 
var DynCorp International(DI). DI var känt sedan tidigare operationer i områden som Bosnien 
och Kosovo. Där de hade genomfört uppdrag att utbilda och stärka polisväsendet i länderna. 
Det skulle även bli en likvärdig uppgift som de skulle lösa i Afghanistan.  
 
ANP har sedan länge haft stora problem med korruption och bristande kompetens. Under de 
senaste tjugo åren har det knappt utbildats några poliser i Afghanistan och det har heller inte 
funnits någon väl fungerande instans för att upprätthålla lag och ordning.53 När talibanerna 
störtades infann sig ett trängande behov av en polismyndighet. Efter talibanernas fall har ANP 
knappt agerat som en polismyndighet som skulle inge förtroende för den afghanska 
statsapparaturen. Istället har ANP drabbats av infiltration av olika fraktioner som har fortsatt 
sitt förtryck mot befolkningen och skrämt upp invånarna. I Reforming the ”Afghan National 
Police” går att läsa följande: 54 
 

“The ANP remain ineffectual, corrupt and more of a danger to the security of 
Afghan citizens, the government and the stability of Afghanistan itself[…]” 

 
Enligt samma rapport har detta tagit sig uttryck i att ANP har sålt tjänster till talibanerna. 
Detta i utbyte mot att talibanerna i sin tur inte attackerar den afghanska polisstyrkan. Vissa 
antaganden har även gjorts om att ANP har lockat ut amerikanska soldater i bakhåll, så att 
talibanerna har kunnat attackera dessa.55  Detta är inte det enda exemplet som förföljer 
historien om ANP. De har vid många tillfällen misslyckats med att utföra sin uppgift, att 
skydda samhället. Vid upplopp har de antingen flytt platsen eller anslutit sig till den 
plundrande folkmassan. Vid demonstationer har de skjutit och dödat studenter, när 
medborgare har ringt och behövt hjälp p. g. a. inbrott har polisen inte infunnit sig i tid eller 
helt enkelt vägrat att hjälpa till, med svaret: 56 
  

“[…]it is not our duty to catch thieves or go to people’s houses.” 
 
För att kunna bemöta problemen med talibanerna och deras terrorist-aktiviter skapades 
Afghanistan National Auxiliary Police(ANAP). Vilket syfte ANAP egentligen fyller är 
omdiskuterat, enligt Combined Security Transision Command – Afghanistan(CSTC-A) är 
ANAP en nödvändig enhet för att frigöra ANP från vissa bevakningsuppdrag av 
                                                
51 Seth G. Jones, In the graveyard of empires, 2009, s 165 
52 Robert M. Perito, Afghanistan’s Police: The Weak Link in Security Sector Reform, 2009, s 3 
53 Seth G. Jones, In the graveyard of empires, 2009, s 164 
54 FPRI och RUSI, Reforming the Afghan National Police, s 6  
55 Ibid, s 9 
56 Ibid, s 12   
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regeringsbyggnader. Detta för att ANP skall kunna fokusera på den polisiära uppgift de har 
fått. Samtidigt menar oppositionen på att ANAP mer liknar en paramilitär styrka som ett 
verktyg i anti-terrorist operationer. 57 
 
Efter att CSTC-A konstaterat att Tysklands försök att återuppbygga ANP skulle misslyckas 
ökade den amerikanska budgeten för återuppbyggnaden. 2007 befann sig drygt 500 arbetare 
från DI i Afghanistan och arbetade med ANP. Som tidigare nämnts arbetade den tyska 
motsvarigheten med utbildning av polisen på nivåerna commissioned och non-commissioned. 
Luckan som DI skulle komma att fylla var utbildning av polisassistent, eller liknande.58 2003 
påbörjade DI sitt uppdrag och konstruerade Central Training Centre(CTC), detta blev placerat 
i Kabul och härifrån skulle DI inledningsvis utbilda poliser. 2004 fick de i uppdrag att 
utveckla programmet och byggde därför fler center runt om i Afghanistan, s.k. Regional 
Training Centre´s(RTC). Utbildningsprogrammen som tillhandahölls såg ut som följer:59  
 

”Box 2: CTC and RTC Training Courses 
Basic I, II and III. Basic I is a nine-week entry-level course for literate 
students, and Basic II a five-week version of the same course for illiterate 
students (it omits classes such as report writing, note taking, and obtaining 
witness statements). A new Basic III course was designed in 2006 to replace 
Basic II. Basic III provides five weeks of literacy training followed by the nine-
week Basic I course. In interviews for this study, some police trainers 
expressed concern that five weeks of literacy training would not be enough to 
develop sufficient literacy skills for students to participate fully in the Basic I 
course. 
Transition Integration Programme (TIP) I, II and III. TIP courses are more 
advanced in-service courses intended to provide follow-on training to 
graduates of the Basic I, II and III courses (although some TIP students have 
not attended a Basic course). TIP I is a three-week advanced officer-in-service 
course created for literate members of the ANP, and TIP II is a three-
weekcourse that supplements the TIP I course. TIP III is a new five-week 
programme that will supersede TIP I and II; it is designed to become a 
requirement for all in-service ANP personnel. Threeversions of TIP III will be 
offered — A, B and C for junior, mid-level and senior officers, respectively. 
Other Specialised Courses. These include the advanced ANCOP training 
course, a Border Police Course, a Criminal Investigation Course, a Field 
Training Officer Programme, a Firearms Training Course, an Instructor 
Development Course, courses in police driving and record-keeping, an 
anticorruption course at the MoI, and specialised training courses for the 
Professional Standards Unit, the Police Tactical Training Initiative, and the 
Women’s Police Corps.” 

 
Dock ser inte programmet ut såhär i dagens läge, Christine Spolar skriver i Huffington Post 
att programmet nu har kortats ner till 6 veckor. Detta för att hinna utbilda fler poliser till dess 
att USA skall påbörja avvecklingen av sin närvaro i Afghanistan.60  
 

                                                
57 Andrew Wilder, Cops or Robbers? The Struggle to Reform the Afghan National Police, 2007, s 12 
58 Ibid, s 20 
59 Ibid, s 29 
60 Christine Spolar, To Speed Recruits, U.S. Cuts Afghan Police Training To Six Weeks, 2010 
    (2010-05-14) 
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De korta träningsprogrammen leder till brister inom den afghanska polisen. Då många av 
rekryterna inte är läskunniga ökar problematiken med en koncentrerad utbildning. Det krävs 
därför extra engagemang för att lära dessa rekryter att läsa. Detta har uppfattats som ett av de 
största problemen med utbildningen av ANP.61 Vidare skapar detta en diskussion kring 
huruvida läskunniga poliser som har genomgått en längre utbildning borde ha högre lön. 
Enligt rapporten “Cops or Robbers? The Struggle to Reform the Afghan National Police” 
görs det ingen avdelning mellan läskunniga och icke-läskunniga poliser. Enligt rapporten har 
det framgått önskningar om att läskunniga polisrekryter som har genomgått det längre 
utbildningsprogrammet skall ha en förmånligare lön. 62 
 
När rekryten väl har genomgått sin utbildning finns risken att densamme försvinner ur 
systemet. I RTC Kandahar har det vid tillfället då rapporten skrevs utbildats mer än 6000 
poliser, men det arbetar endast 200 utbildade poliser i provinsen. Detta skapade ett behov för 
kontroll och övervakning. Som är en viktig del för att säkra den vidare utvecklingen av den 
enskilde polisen, men även av den gemensamma polisstyrkan. Mentorsprogrammet som 
DynCorp International fick avtalat innebar en kurs kallad Field Training Officer. DI utbildade 
Commissioned officers under fem veckor, så att dessa i sin tur skulle kunna följa upp och 
övervaka de nyutbildade rekryterna. Mentorsprogrammet kan anses vara avgörande för den 
fortsatta utvecklingen av polisen, detta för att all nödvändig kunskap inte kan läras i ett 
klassrum.63 Men engagemanget bakom ett mentorsprogram kräver stora insatser, insatser som 
kan ha negativa effekter på insatsen. För att kunna utnyttja dessa västerländska mentorer som 
enligt mentorsprincipen skall följa den afghanska polisen på deras uppdrag krävs det resurser 
som skyddar dessa. Det kan då innebära att mentorerna blir avskärmade från sina rekryter och 
kan därför inte förmedla sin kunskap på ett effektivt och tillfredsställande sätt.64 
 
Sedan OEF-A tog vändningen mot utbildning av polisen har fokus sällan varit riktat mot att 
utbilda en kompetent styrka. Den styrka som har fått bäst omdömen är de poliser som har 
genomgått programmet för Afghan National Civil Order Police(ANCOP). På dessa poliser har 
kraven ställts högre och deras utbildning har sträckt sig över en längre tidsperiod.65 Andra 
delar av polisen har lidit av att producera så många poliser som möjligt. Samma rapport visar 
att det har varit en strävan att producera så många poliser som möjligt. Detta med hänsyn 
till:66 

“[…]police/population ratio during a major insurgency is roughly 
1:300-350. Assuming a population of 33 million, the ANP would need 
to expand to roughly 110,000.” 

 
Detta har gett ANP växtvärk, rekryteringen har fungerat ur det enkla perspektivet, att 
rekrytera.67 Problemet är dessvärre att rekrytera kompetent personal. Några av de nyblivna 
rekryterna har haft problem med droger. Samtidigt som rekryteringen har fokuserat på höga 
siffror så har kvalitén fått lida.  
 

                                                
61 FPRI och RUSI, Reforming the Afghan National Police, s 11 
62 Andrew Wilder, Cops or Robbers? The Struggle to Reform the Afghan National Police, 2007, s 30  
63 FPRI och RUSI, Reforming the Afghan National Police, s 54-55   
64 Andrew Wilder, (2007), Cops or Robbers? The Struggle to Reform the Afghan National Police, 2007, s 34 
65 FPRI och RUSI, Reforming the Afghan National Police, s 103 
66 Ibid, s 98 
67 Ibid, s 104 
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3.2 Vad säger pressen? 
Enligt Pratap Chatterjee på Huffington Post var uppgiften för DynCorp att utbilda ANP i ren 
counterinsurgency taktik, enheten skulle bli ett substitut som på egen hand skulle lösa 
motståndet från talibanerna. I samma artikel läser författaren att Chatterjee menar på att 
DynCorp har misskött sitt uppdrag. Trots stora belopp som har betalats ut till företag så lider 
ANP av stora brister, både korruption och inkompetens. Chatterjee uttrycker även ett annat 
problem, att talibanerna erbjuder sina krigsmän bättre betalt än vad polismän i ANP får betalt.  

"There are some parts of Afghanistan where the last thing people 
want to see is the police showing up," Brigadier General Gary 
O'Brien, former deputy commander of the Combined Security 
Transition Command-Afghanistan, told the Canadian Press news 
agency in March 2007. "They are part of the problem. They do 
not provide security for the people -- they are the robbers of the 
people."68 

Trots uppgiften att utbilda ANP som DynCorp blev kontrakterade för. Så menar ett flertal inom 
området att de inte har varit fullt lämpade. Många utlåtanden bestrider deras kompetens, med 
Seth Jones(politisk forskare vid RAND Corporation) åsikt förklaras det i sin enkelhet att DI 
inte är tillräckligt förberedda för att utbilda poliser i en COIN insats. De specialister de har på 
plats är vanliga poliser från orter i USA, Jones menar på att DI:s poliser inte är speciellt 
kompetenta på att behandla komplexiteten med ett terroristhot.69 

Det är inte bara Pratap Chatterjee och Seth Jones som ifrågasätter DI:s kompetens. I en annan 
artikel ”U.S. Contractors Failed To Train Afghans To Adjust Gun Sights”, läser författaren om 
hur DynCorp faktiskt har misslyckats med att lära ANP att ställa in sina sikten på vapnen, 
vilket faktiskt påverkar träffsäkerheten i stor omfattning. Att David Isenberg(författare och 
journalist: Huffington Post) skriver om samma problematik i artikeln ”The Contractors that 
Couldn't Shoot Straight?” bekräftar snarare problemet än motbevisar det. Dock visar Isenberg i 
en annan artikel att problematiken inte till fullo beror på DI. Till grund för sin artikel använder 
Isenberg en artikel publicerad i ProPublica. Tillsammans visar dessa två artiklar en annan 
problematik som kan vara en av orsakerna till problemen med ANP. Författaren kan läsa om 
hur representanter från USA har misslyckats att övervaka utbildningen av ANP.70 Detta i sin 
tur har haft en inverkan på hur DynCorp har utbildat polisen. Till del skall denna brist ha berott 
på att tydliga mål inte har ställts för utbildningen. Till DI:s försvar har de då alltså inte haft 
möjlighet att utbilda ANP i fullgod utsträckning, särskilt i samband med den korta tidsperiod 
som rekryterna genomför sin polisutbildning.71  

 

                                                
68 Pratap Chatterjee, Policing Afghanistan: How Afghan Police Training Became a Train Wreck, 2010 
    (2010-05-06) 
69 Ibid, Ett uttalande från Seth Jones som har återgetts i artikeln.  
70 David Isenberg, To Do The Impossible Job, 2010 
    (2010-05-14) 
71 T. Christian Miller, Mark Hosenball, Ron Moreau, $6 Billion Later, Afghan Cops Aren’t Ready to Serve, 2010  
    (2010-05-14) 
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DOS egna undersökning har visar på följande:72 

”DOS did not: 
 maintain adequate oversight of Government-furnished property, 
 maintain contract files as required by the Federal Acquisition Regulation, 
 always match goods to receiving reports, or 
 follow internal control procedures requiring in-country contracting 

officer’s representatives to review contractor invoices to determine if 
the costs were allowable, allocable, or reasonable prior to payment and 
validate deliverables.” 

4. Analys  
En del av COIN är att återuppbygga den hjälpta staten. Fokus ligger på detta för att som 
hjälpland kunna dra sig tillbaka. Det är inte intressant att besitta ett värdland över en längre 
tidsperiod, då detta kan få negativa effekter. Risken som föreligger är att befolkningen vänder 
sig mot hjälpnationen då de anser sig vara ockuperade.  
 
Det som har framgått i denna uppsats är att utbildningen av ANP har kantats av många 
problem. Problem som har berott på korruption, narkotika och bristande grundläggande 
förmåga inom polisväsendet.  
 
Polisen skall bidra till att utöka förståelsen och normalbilden i AOR 
Att polisen är värdefull kan härledas till att polisen är ett ypperligt verktyg för att inhämta 
information, om polisen då inte får ett förtroende från befolkningen kommer 
informationsinhämtningen bli vacklande då invånarna är rädda för polisen. Detta kan härledas 
till de många problem som har kantat ANP. Denna uppsats har pekat på några av dem, 
uttalanden som att polisen, i själva verket, på egen hand utgör ett hot mot civilbefolkningen. 
Eller andra gånger då de har förnekat civilbefolkningen den hjälp de har behövt.  
 
Polisen skall bidra med säkerhet till AOR 
Författaren påstår att detta står i direkt anslutning till föregående analyskriterium. Dock kan 
några andra ANP problem härledas till detta, såsom att ANP har varit utsatt för infiltration. I 
vilken utsträckning detta har tett sig är för denna uppsats okänt. Men då det har bevisats att 
ANP har varit delaktiga i att lura amerikanska soldater i talibanska bakhåll, kan en tolkning av 
detta vara att det i själva verket är talibaner som infiltrerat ANP och lurat in soldaterna i dessa 
bakhåll. Eller att detta är en händelse som konsekvens av att poliserna har blivit utpressade 
eller mutade. Hur detta förhåller sig är som sagt fortfarande okänt, men det är definitivt 
faktorer som har försämrat säkerheten inom AOR En annan faktor är den bristfälliga 
utbildning som rekryterna har genomgått. Att det finns korrupta poliser innebär inte att hela 
polisväsendet är korrupt. I hur stor utsträckning korruptionen sträcker sig går enbart att 
spekulera i. Men ett givet antagande är att det även finns goda poliser som tar sitt arbete på 
fullaste allvar och med de godaste av avsikter. Men med hänsyn till den korta 
utbildningsperioden kan de inte ha fått tillräcklig kunskap för att göra ett fullgott arbete. En 
rapport har visat på denna problematik, att det har skapats ett visst glapp inom ANP när fokus 
har varit på kvantitet istället för kvalitativa poliser. En siffra som har nämnts är att ANP bör 
bestå av 110 000 poliser för att bemästra kontroll över Afghanistan. Att förvänta sig att 
                                                
72 Department of Defense, DOD Obligations and Expenditures of Funds Provided to the Department of State for 
the Training and Mentoring of the Afghan National Police, 2010, s i 
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bristfälligt utbildad polis skall kunna genomföra ett kvalitetsfullt arbete och skapa fullgod 
säkerhet vore direkt olämpligt.  
 
Polisen skall bidra till att utöka förtroendet till HN egna myndigheter 
Då polisen är det vardagliga ansikte som invånarna ständigt möter är det detta ansikte de 
måste förlita sig på. Detta är en av de delar där författaren kan utläsa att det till vissa delar har 
fallerat. Då författaren i flertalet olika artiklar och rapporter har kunnat läsa om hur 
befolkningen i vissa avseenden fruktar ANP. Detta har berott på att ANP i sin tur inte har 
ställt upp på de behov som invånarna har haft, eller att de själva har bedrivit någon typ av 
utpressningsverksamhet mot samhället.  
 
I ett vidare perspektiv menar författaren att detta påverkar avsikten med COIN. Polisen 
utbildas bristande, delvis med hänsyn till språkförbistringar, därför uppnår inte ANP den 
efterfrågade effektiviteten. Den nivå av kunskap som de uppnår är alltså inte tillräckligt god 
för att de afghanska invånarna skall känna sig trygga med ANP. Detta vidare utvecklat leder 
till tanken att om befolkningen inte känner förtroende för ANP, hur kan de då känna 
förtroende för dem som utbildar dessa?  
 
Polisen skall bidra till att utöka förtroendet till COIN-enheten 
Därför kan författaren anta att deras förtroende för DynCorp är bristande. DynCorp är ändå en 
del som av den amerikanska närvaron i Afghanistan. Vilket gör att DynCorp till viss del 
representerar den amerikanska avsikten. Den amerikanska avsikten är en del av OEF-A, som 
genomförs tillsammans med delar av andra NATO-länder. Det författaren menar är att 
invånarna inte känner något förtroende för ANP, alltså inte heller för DynCorp, vilket gör att 
förtroende vacklar för USA, och därför vacklar det även för OEF-A. Men hela avsikten med 
OEF-A är att stödja Afghanistan i landets fortsatta utveckling, att hjälpa till med 
samhällsuppbyggande åtgärder. Detta kommer alltså också bli granskat med ett skeptiskt öga 
av medborgarna, och i full utsträckning kan alla de goda avsikter som finns, ifrågasättas och 
motarbetas. 

5. Diskussion av resultatet 
I förhållande till frågan, vilken typ av verksamhet har DynCorp International bedrivit, inom 
ramen för sitt kontrakt i Afghanistan? Så har denna uppsats inte kunnat konstatera mer än att 
DynCorp International har ansvaret för att utbilda ANP. 
 
Den andra frågan, har denna aktivitet haft någon påtaglig effekt på upprorsbekämpningen som 
bedrivs genom Operation Enduring Freedom? Författaren har inte funnit några orubbliga 
bevis på att DynCorp International, i något specifikt avseende har varit en avgörande faktor 
till de problem som förföljer Afghan National Police. Uppsatsen pekar dock på att ANP har 
kantats av många olika problem som har påverkat uppbyggnaden av detta polisväsende. En 
del som kan ha varit avgörande är den ställda uppgiften från Department of Defence, att 
DynCorp inte har delgivits några tydliga direktiv för utbildningen av Afghan National Police. 
Författarens uppfattning är även att Department of Defence har försökt påskynda processen. 
Följden av detta var att DynCorp förkortade polisens utbildningsperiod, även om det stred 
mot deras egna rekommendationer, men samtidigt ligger det i DynCorps intresse att förvalta 
detta utbildningsprogram för att behålla sitt kontrakt och sin inkomst. I detta avseende kan det 
spekuleras kring företagets benägenhet att hellre tjäna pengar än att göra ett kvalitetsfullt 
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uppdrag. Detta har i sin tur lett till ett kvantitativt förhållningssätt istället för att fokusera på 
att utbilda poliser av hög kvalité.  
 
Att få någon klarhet i vilken utsträckning som DynCorp har varit inblandade i OEF-A, 
förutom ANP, har visat sig vara av yttersta svårighet. Detta till del då företaget själv, trots 
upprepade försök från författaren, inte varit behjälpliga med information. Därför kan inte 
uppsatsen med säkerhet svara på frågan om vad deras kontrakt i Afghanistan har inneburit. 
Det som går att fastställa är att de ansvarar för utbildningen av ANP. Projektet kan sägas till 
viss del ha motverkat de avsikter som finns med OEF-A. Detta med hänsyn till att delar av 
polisen har varit korrupt, vilket kan bero på deras dåliga lön. Men även med hänsyn till att 
polisen har förtryckt den civila befolkningen. Författaren menar dock på att detta kan härledas 
till den korta tid som utbildningen genomförs, genom DynCorps försorg. Att under en kort 
period, ibland så kort som fem veckor, utbildas till polis torde vara märkbart på resultatet. 
Detta tar sig även i uttryck att befolkningens förtroende för polisväsendet blir lidande. Då 
invånarna i sin tur, till viss del, inte känner något förtroende för ANP. Därför kan polisen inte 
fungera som det verktyg de är tänkta, att inhämta värdefull information för att sedan kunna 
genomföra undersökningar och motverka rebellernas aktioner.  

6. Avslutning 
Detta kapitel innehåller en avslutande sammanfattning och reflektioner kring resultatets 
validitet kopplat till metoden som genomsyrat uppsatsen utförande.  

6.1 Sammanfattning 
Insurgency är ett mångfacetterat ord med flera olika innebörder. Det kan vara olika former av 
gerillarörelser eller celler som bedriver verksamhet på internationell nivå. I denna uppsats 
ligger fokus på de terroristceller som är/har varit aktiva i Afghanistan. Talibanerna är de som 
vid inledandet av OEF-A satt vid regeringen och styrde Afghanistan med järnhand. Dessa 
talibaner förtryckte den resterande delen av befolkningen i Afghanistan och var även vänligt 
sinnade till Usama Bin Laden. Vilket gav honom möjlighet att skapa ett fotfäste för sin 
rörelse, al-Qaeda, i Afghanistan. Denna rörelse av religiösa fundamentalister är den som 
ligger bakom attentaten mot World Trade Center den 9 september 2001. Detta är den 
bakomliggande orsaken till USA:s invasion av Afghanistan. Sedan denna invasion har de 
invaderande styrkorna i stor utsträckning varit i strid med dessa motståndsmän. Operationen i 
Afghanistan hade ett inledande syfte att kriga mot terrorismen, men har efterhand mer 
övergått till att frigöra afghanerna från talibanernas förtryck.  
 
Ett steg i denna process är att hjälpa landets egna regeringsorgan att kontrollera Afghanistan 
och kunna hävda sin egen suveränitet. Delar av detta bygger på att ha ett fungerande 
polisväsende. Frågorna i denna uppsats syftar till att undersöka huruvida inblandningen av 
DynCorp International har stöttat OEF-A, genom sin involvering i utbildningen av Afghan 
National Police, eller inte.  
 
För att skapa en teoretisk grund att stödja sig på har författaren beskrivit i huvudsak två olika 
tillvägagångssätt när en counterinsurgency operation bedrivs. En av delarna bygger på David 
Galulas teori om åtta steg, hur en hjälpande nation med dessa åtta stegen skall fördriva 
motståndsmännen och återuppbygga Host Nation igen. Den andra delen är baserad på de 
publikationer som är skapade under ledningen av Chairman of the Joint Chiefs of Staff i USA. 
Denna del består av tre huvudinriktningar, Clear-Hold-Build.  
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Båda teorierna besitter lika delar men i olika stor utsträckning. Men sammanfattningsvis kan 
sägas att inledningsvis skall motståndsmännen förnekas terräng, landstycken genom egen 
militär närvaro för att fördriva dessa rebeller, för att sedan kunna motverka deras syfte och dra 
undan deras fotfäste i detta land. Därefter kan återuppbyggandet av staten påbörjas, med hjälp 
av Host Nations egna resurser.  
 
En del av denna insats består av att återuppbygga ett av de mest värdefulla regeringsstödjande 
organen, polisväsendet. Det är i detta avsnitt som DynCorp International har spelat en roll, de 
har nämligen i enlighet med kontrakt från Department of Defence fått i uppgift att utbilda 
ANP. Utbildningen av ANP har i sin tur varit åtföljd av flera olika problem, som korruption 
och okunskap. Detta har blivit en grogrund för fler problem som har skapat ett missnöje från 
den afghanska befolkningen. 
 
Mina slutsatser i denna uppsats är att ANP har haft en motverkande effekt på OEF-A då 
invånarnas förtroende för dessa i vissa stycken har framgått som kraftigt nedsatt, eftersom att 
polisen i vissa avseenden de facto på egen hand har förnekat befolkningen hjälp eller utpressat 
dem. I vissa fall har polisen även stöttat talibanerna i deras verksamhet. Författaren har dock 
inte med någon större precision kunnat härleda denna problematik direkt till DynCorp och 
företagets inblandning. Slutsatserna grundar sig på den analys som genomförts, som har visat 
på tydliga problem i ANP och myndighetens sätt att utföra sitt arbete. Analysen utgår ifrån det 
verktyg som har redovisats, vilket författaren anser är en direkt produkt av de 
framgångsfaktorer som har redovisats i teorianknytningen.  

6.2 Reflektion 
Författaren vill inleda med att reflektera kring uppsatsens resultat relaterat till begreppet 
reliabilitet. Då uppsatsens metod genomsyras av kvalitativa infall har en, ofrivillig, men 
ändock en grund för subjektiva tolkningar skapats. Författaren vill understryka att oavsett 
metod så är risken för subjektivitet oundviklig. Även om inriktningen hade haft mer 
kvantitativa inslag så hade dessa resultat ändå lidit samma risk för subjektiva tolkningar. Trots 
att statistik är formulerat på matematiska formler så återstår ändå författarens tolkning av 
denna statistik. Resultatet i sin tur blir, som en förlängning av detta resonemang, ett föremål 
för ytterligare tolkningar eller skepticism.  
 
Resultatet beror även på det underlag som ligger till grund för uppsatsen. Då både den 
teoretiska anknytningen och det empiriska underlaget representeras av västerländska instanser 
kan det antas att en annan kultur skulle kunna identifiera andra men likvärdigt intressanta 
perspektiv.  

6.3 Behov av ny forskning 
Min forskning har visat på problem inom ANP och DynCorps bristfälliga utbildningsprogram. 
Syftet med denna uppsats var att finna belägg för huruvida DynCorp har påverkat 
utbildningen och i vilken utsträckning detta i sin tur har påverkat Operation Enduring 
Freedom – Afghanistan. Resultatet har dock inte kunnat visa på några direkta belägg eller 
kopplingar mellan DynCorp och deras resultat på ANP och COIN. Det författaren finner 
intressant att vidare forska är i sin egentlighet främst en vidare utveckling av denna uppsats. 
Med grund i denna att det finns problem, som korruption och inkompetens, och vidare 
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tydliggöra huruvida detta beror på DynCorp International eller inte. Det är även av intresse att 
undersöka de positiva aspekter som DynCorp har haft på OEF-A.  
 
För att skapa det underlag som krävs för en sådan forskning bör forskaren har tillgång till mer 
direkta källor, eventuella intervjuer med statstjänstemän både från det afghanska styret, men 
även från de amerikanska uppdragsgivarna samt från DynCorp. För att sedan kunna jämföra 
dessa utsagor och därefter sammanställa ett resultat. 
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