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Det svenska arbetssättet inom ett COIN-perspektiv 

- Den amerikanska doktrinen FM3-24 belyser ett sätt att nyttja sina resurser på och detta kan vara  
en doktrin som Sverige kan inspireras utav, men har vi möjligheten och skall Sverige låta sig  
inspireras av den? 
 
Sammanfattning: 
Den svenska Försvarsmakten har tagit steget från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Detta har 
medfört att svenska enheter får verka i olika konfliktnivåer. Detta möjliggör också för svenska  
enheter att få verka i en konflikt inom en irreguljär kontext, som exempel Afghanistan. 
 
Uppsatsen syftar till att jämföra huruvida den svenska insatsen arbetar likt den amerikanska  
doktrinen FM3-24, detta kopplat till genomförandet av operationen.  
 
I uppsatsen beskrivs det femte kapitlet, genomförande av operationer ur FM3-24. Ur teorin formas en 
deskriptiv fallstudie som kopplas mot det svenska arbetssättet i Afghanistan utifrån tre officerare med 
erfarenheter från skilda ledande befattningar från mission.  
Resultatet visar att doktrinen FM3-24 i stora drag efterliknas av den svenska insatsen. Vissa  
skillnader finns de två emellan, i huvudsak kopplat mot informationsoperationer riktade mot   
upprorsmakaren.  
 
Nyckelord: COIN, Afghanistan, FM3-24, upprorsbekämpning,   
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The Swedish way of working within a COIN perspective 
 

- The U.S. doctrine FM3-24 illustrates one way to exploit the resources and this can be a doctrine 
that can inspire Sweden, but does Sweden have the possibility to get inspired from it?  
 
Abstract:  
The Swedish Armed Forces have taken the step from an invasion defence to a defence response. This 
has led to the Swedish units may operate at different levels of conflict. This also allows Swedish units 
to operate in a conflict in an irregular context, such as Afghanistan.  
 
This paper aims to compare whether the Swedish contribution is working as the American doctrine 
FM3-24, this coupled with the execution of the operation.  
 
The paper describes the fifth chapter, conducting operations, from FM3-24. From theory formed a 
descriptive case study linked to the Swedish approach in Afghanistan from three officers with  
experience from various executive positions from the operation. The results show that the doctrine 
FM3-24 largely is implemented by the Swedish contribution. Some differences exist between the 
two, mainly linked to information operations against the rebel.  
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1. Inledning 
Afghanistan ockuperades 1979 av Sovjetunionen för att fortsatt kunna styras som en 
kommunistisk regim. Då den kommunistiska regimen störtades 1979 ockuperade 
Sovjetunionen landet och återinförde kommunistiskt styre. 1989 slutfördes Sovjetunionens 
trupptillbakadragande efter att Mujaheddin gjort stort motstånd. Trupptillbakadragandet sågs 
som en seger för de olika Mujaheddin-stridsgrupperna och deras tillträde till styret i Kabul 
ansågs givet och klart. Motsättningar mellan stridsgrupperna, vem skall få leda landet, 
kvarstod och kriget fortsatte, fast nu mellan Mujaheddin-stridsgrupperna. 1994 kom 
Talibanerna och nyttjade den krigströtta befolkningen och lyckades efter stora problem, ta 
kontrollen även över norra Afghanistan 1998.1  
 
Den 11 september 2001 genomfördes terrorattentaten i USA. Usama bin Ladin och 
terrornätverket Al-Qaida tog på sig ansvaret för attackerna, Usama bin Ladin som sedan flera 
år befunnit sig i Afghanistan med Talibanernas stöd. I oktober inleder USA tillsammans med 
Storbritannien ett väpnat angrepp mot Afghanistan.2 
 
I slutet på 2001 startades International Security Assistance Force (ISAF) och Sverige har 
sedan årsskiftet 2001-2002 befunnit sig i Norra Afghanistan under ISAFs flagga och 
verksamhet. Sedan mars 2006 leder Sverige Provincial Reconstruction Team (PRT) Mazar-e-
Sharif (MeS)i Afghanistan.  
 
 Att jobba som officer innebär stor sannolikhet att få verka utomlands inom olika 
konfliktnivåer med möjligheter att få möta olika sorters motståndare. Som officer inom armén 
finns det i huvudsak två platser jag som blivande officer kan tänkas arbete i för tillfället, 
Kosovo och Afghanistan. I framtiden kommer nya dörrar öppnas, och möjligheten att få 
arbeta på andra platser i världen kommer vara god. 
 

1.1 Problemformulering 
När Sverige tog över ansvaret för PRT MeS i mars 2006 bestod det svenska bidraget utav 
cirka 300 personer fördelat till ett kompani, stab, underhåll samt Military Observation Team 
(MOT). Den svenska styrkan, bestående av flertalet europeiska länder med ett litet bidrag från 
USA, arbetade i mindre enheter som grupp och nyttjade i huvudsak lättare fordon som till 
exempel Toyota Land Cruiser (TLC).  
 
I mars 2010, fyra år senare, har Sverige och PRT MeS genomfört stora förändringar. Det 
svenska bidraget har utökats till cirka 500 personer. Enheterna som opererar har växt och 
fordonen har byts ut till splitterskyddade fordon så som RG32M samt Strf90. Attackerna mot 
de svenska enheterna har ökat och fyra svenska officerare har mist livet sedan november 
2005.  
 
Sverige har idag ingen doktrin som klarlägger vilket håll den svenska insatsen inom en 
irreguljär kontext skall gå. Det finns många texter och föreläsare som hävdar olika 
övertygelser men vilken metod är egentligen den rätta. Den amerikanska doktrinen FM3-24 
belyser ett sätt att nyttja sina resurser på och detta kan vara en doktrin som Sverige kan 
inspireras utav, men har vi möjligheten och skall Sverige låta sig inspireras utav den? 

                                                
1 Svenska Afghanistankommittén, Historia, Stockholm, 2010-05-05 
2 Daniel Nilsson, USA anfaller Afghanistan, 2001, Yelah, 2010-05-05 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-28   
Andreas Westöö  5 (31) 
OP 07-10    

   

FHS beteckning    

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att jämföra det arbetssätt som Sverige nyttjar 
sig utav med den amerikanska doktrinen FM3-24 Counterinsurgency. Denna doktrin utgår 
som en teoretisk idealbild av anledning till dess upplägg, dess innehåll samt den amerikanska 
arméns erfarenheter från konflikter inom en irreguljär kontext.  Detta för att utvärdera 
huruvida det arbetssätt svenskarna har valt riktar sig mot den doktrin som i denna uppsats 
anses vara en teoretisk idealbild.   
 
För att uppnå syftet med uppsatsen besvaras följande fråga: 

 Till vilken grad liknar den svenska insatsens arbetssätt den amerikanska doktrinen 
FM3-24’s femte kapitel? 

 

1.3 Avgränsning 
En operation eller insats innehåller många skeden och möjligheterna är goda att belysa denna 
utifrån flera perspektiv. Uppsatsen kommer att rikta sig mot hur den svenska insatsen arbetar 
kopplat mot en speciell del inom en doktrin. 
 
Tre personer med erfarenheter från olika nyckelbefattningar kopplat mot beslutsfattande 
kommer med sina erfarenheter och synpunkter ligga till grund för arbetet.  
 
Den amerikanska arméns doktrin FM3-24 ligger till grund för den jämförelse som skall göras 
gentemot de erfarenheter de tre intervjupersonerna förmedlat kopplat till den svenska 
insatsens arbetssätt och mål. Jag har valt att avgränsa mig till ett kapitel i doktrinen. Detta 
kapitel riktar sig mot själva genomförande av insatsen. Det skrivs naturligtvis om planering 
kopplat till insatsen men den belyser i huvudsak viktiga element att ha med under planeringen 
kopplat till mål och syfte med insatsen. Kapitlet kopplar till den militära insatsen, men även 
hur den militära chefen bör nyttja sina humanitära insatser samt den civila och militära 
samverkan.   
 
Jag avgränsar mig från planeringsstadiet innan insatsen vad gäller design av insatsen, 
förberedande underrättelser samt Civil och militär samverkan (CIMIC) innan insatsen. Fokus 
kommer i denna uppsats ligga på själva genomförandet av operationen.   
 

1.4 Tidigare forskning 
Det finns många texter som avhandlar hur en insats bör genomföras för att lyckas, uppnå ett 
resultat. Många av dessa texter avhandlar även hur den irreguljära motståndaren bör arbeta för 
att uppnå resultat samt vad som krävs för att de skall lyckas ha den uthållighet som krävs för 
att besegra den reguljära styrkan. Dessa texter avhandlar hur resultatet skall uppnås på en 
politisk strategisk nivå.3 
 
Jag har funnit ett fåtal uppsatser som fokuserar på arbetssätt och uppsatser som pratar om 
legitimiteten4 gentemot den svenska styrkan och landets styrande myndighet, dock så har jag 

                                                
3 Galula David, Counterinsurgency warfare, Praeger Security International, 1964 
4 Andersson Björn, Legitimitet inom ett COIN-perspektiv, Försvarshögskolan, 2009 
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Den amerikanska doktrinen   Teori 
Hur man skall genomföra en COIN-operation enligt den amerikanska armén. Jag 
kommer att fokusera på det femte kapitlet som avhandlar genomförandet av en 
operation i en irreguljär kontext. Där kommer jag att beskriva de ingående delarna 
av doktrinen. 
 
Hur jag skall genomföra uppsatsen   Metod 
Beskriva vad jag skall göra. Vilken metod jag skall nyttja mig utav och hur jag 
skall operationalisera den, samt om den har någon reliabilitet. 
 
Svar på intervjuer samt resultat av fallstudien  Empiri 
Beskriva det svenska arbetssättet samt analysera huruvida den svenska insatsens 
arbetssätt liknar den amerikanska doktrinen. 
     
             Slutsatser 
 
Diskussion     Diskussion 
Diskussion angående resultatet och metod. Varför blev resultatet som det blev och 
är resultatet av betydelse. Skall vi eftersträva att följa det amerikanska 
arbetssättet? Förslag till framtida forskning samt 
Författarens egna reflektioner. 
 
 

inte funnit någon tidigare forskning kopplat till huruvida den svenska insatsen bör arbeta för 
att uppnå ett resultat kopplat till den amerikanska arméns doktrin FM3-24. Dock så har jag 
funnit forskning kopplat mot den svenska doktrinen och huruvida den är anpassad för 
konflikter inom en irreguljär kontext. Denna kommer fram till att den inte är anpassad för 
sådana konflikter.5  
 
Detta är därför enligt mig det första arbetet som görs med inriktning att jämföra ett svenskt 
arbetssätt med den amerikanska doktrinen FM3-24.  
 

1.5 Disposition 
Uppsatsens övergripande upplägg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Teori  
Då många doktriner sammanställts inom detta ämne så krävdes en kompromiss huruvida 
vilken doktrin jag skall nyttja mig utav. Jag har valt att nyttja mig utav den amerikanska 
doktrinen FM3-24. Detta är en doktrin som är baserad på tidigare erfarenheter från bl.a. 
Afghanistan och Irak. Doktrinens syfte är att förbereda chefer att genomföra operationer i en 
irreguljär kontext runt om i världen. Den har i syfte att möjliggöra för kunskap och utveckling 
av förbandet redan innan operationen har inletts.6  
 
För att avgöra huruvida denna doktrin är intressant eller inte har jag inledningsvis fokuserat 
på den politiskt strategiska nivån och där försökt hitta någon form av teoretisk idealbild. 
Forskningen på denna nivå är relativt likriktad. Dock så är det två som sticker ut en aning, att 
                                                
5 Nils Wallentin, Militärstrategisk doktrin är den användbar för dagens försvar, Försvarshögskolan, 2009 
6 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, ix 
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på ett lättförståeligt och tydligt sätt beskriva hur båda sidorna i en konflikt skall nå framgång. 
Galula beskriver i sin bok Counterinsurgency warfare i inledningen krigets lagar angående 
vilka som vinner. Här ges en bild av krigföring som den svenska arméns doktrin också 
proklamerar.7  
 
Counterinsurgency in Afghanistan beskriver vad som måste eftersträvas för att 
upprorsmakaren skall lyckas samt hur bekämpningsstyrkan skall uppnå resultat på ett 
liknande sätt som Galula fast riktat då enbart mot Afghanistan.  
 
Dessa två texter är likriktade och upplägget är detsamma. Resultatet som de båda kommer 
fram till, anser jag, mynnar ut till det som är skrivet i den amerikanska arméns doktrin FM3-
24. 
 

2.1 FM3-24 
” Counterinsurgencies have been called learning competitions.”8 
 
Doktrinen skall verka som en manual för den verkande styrkan. Den är uppdelad i olika 
stycken som var för sig beskriver olika aspekter inom den irreguljära krigföringen.  
Det första kapitlet avhandlar olika principer för en lyckad insats mot den irreguljära 
motståndaren. Det andra kapitlet avhandlar olika ickemilitära organisationer som vanligtvis är 
inblandade i operationer inom den irreguljära kontexten samt principer för att integrera den 
militära och den civila insatsen med varandra. Kapitel tre inriktar sig mot underrättelser och 
kapitel fyra samt fem avhandlar design samt genomförande av operationer inom den 
irreguljära krigföringen. De efterföljande kapitlen avhandlar ledarskapet kopplat till 
operationen samt hur styrkan skall kunna integrera de lokala myndigheterna och 
säkerhetsstyrkorna för att senare kunna ta över helt och bibehålla säkerheten och utvecklingen 
utav landet.   
 
Inriktningen för uppsatsen kommer att ligga på femte kapitlet i doktrinen FM3-24 som 
kommer att ligga till grund för jämförelsen. Kapitlet avhandlar genomförande av operationer 
inom en irreguljär kontext.  
 
Kapitlet är en fortsättning på det som tidigare avhandlats i doktrinen, att designa en 
bekämpningsstyrkas kampanj. Beskrivningen av hur en bekämpningsstyrka skall genomföra 
operationen beskrivs på en nivå som dels kan fungera på bataljonsnivå, men också betydligt 
högre upp i kedjan. Kapitlet beskriver olika steg i operationen och olika nivåer av verksamhet, 
så kallade Logical Lines of Operations (LLOs).9 De beskriver också vikten av vissa 
ålägganden och inställning som bör genomsyra chefen och dennes förband. Kapitlet beskriver 
också vad som krävs av bekämpningsstyrkan, men är också något otydligare och beskriver 
vad som kan, och vad som bör genomföras för att lyckas med sin operation. 
 
Jag har identifierat följande åtta punkter inom kapitlet som vitala för att lyckas med en 
operation. Dessa åtta är informationsoperationer, civil säkerhet, lokala säkerhetsstyrkor, 
upprättande av tjänstegrenar, understöd utvecklingen av statsskicket, ekonomisk utveckling, 
kombinerad styrka och targeting. De första sex vitala punkterna ingår i LLOs. 

                                                
7 Galula, Counterinsurgency warfare, Praeger Security International, 1964 
8 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, ix 
9 Ibid, 5-1 
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Med LLOs syftas olika nivåer som finns med inom en operation. De olika nivåerna skiljer 
mellan konflikterna och vilka som anses vara vitala utav högre chef. De olika LLOs 
visualiserar en kategori var högre chef avser att attackera upprorsmakaren. LLOs passar sig 
utmärkt att använda sig utav när upprorsmakarens geografiska plats försvårar verkan med en 
direkt metod. Motståndaren befinner sig på en sådan plats att det blir svårt att nå honom under 
en längre tid alternativt att han befinner sig på en sådan plats som försvårar verkan mot 
honom utan att sätta oskyldiga i risk att själva bli skadade, t.ex. i urban miljö.10 LLOs byggs 
upp med tillhörande mål och syfte kopplat mot upprorsmakarens strategi. Alla LLOs är 
sammanhängande, vilket innebär att om det ger resultat i en LLO så kommer det att spegla sig 
på de andra, det innebär också att om vi uppnår motsatt effekt kommer det också att 
återspegla sig på de andra. Alla nivåer kan nyttja sig utav LLOs, dock så är det chefens LLOs 
som kommer återspegla vilka mål och syften som kommer ligga till hand för de underställda. 
Uppnådd önskad effekt inom alla LLOs kommer att påverka säkerheten fördelaktigt.11  
 
De LLOs som avhandlas är informationsoperationer (IO), civil säkerhet, lokala 
säkerhetsstyrkor, upprättande av tjänstegrenar, understöd utveckling av statsskick och 
ekonomisk utveckling.   
 

2.1.1 Informationsoperationer 
Informationsoperationer (IO) som inte är en ensamstående LLO, kan beskrivas enligt “The IO 
LLO may often be the decisive LLO”12, då IO nyttjas i allra största mån i samtliga nivåer. Då 
LLOs används där motståndaren svårligen kan bekämpas med en direkt metod är IO ett medel 
som kan användas för att komma åt önskat mål och bekämpa de tyngdpunkter som en korrekt 
analys av uppgiften kan ha gett.    
Uppgifter som är betydande för IO är: 

• IO Synkroniserad på alla nivåer 
• Identifiera HELA publiken Lokal, Regional, Internationell. Hur de skall nås med den 

styrande myndighetens meddelande 
• Hantera förväntningar som lokala har på ”bekämpningsstyrkan” 
• Koordinera och skapa en omfattande bedömning av infoarenan och införliva detta i 

samtliga LLOs. 
• Handling slår ord, inställningen skall genomsyra hela organisationen ut till enskild 

soldat.  
• Upprätta och etablera öppenhet som hjälper bibehålla den styrande myndighetens 

legitimitet.13  
 
”The government must give priority to defeating the political subversion, not the guerrillas.”14 
 
IO skall förklara för befolkningen vad bekämpningsstyrkans uppgifter är och varför 
uppgifterna ser ut som de gör. Befolkningen skall informeras om lyckade operationer och 
projekt för att förbättra legitimiteten hos den lokalt styrande myndigheten, men också 
informeras om operationer och uppgifter som inte uppnått önskat resultat, detta innan 
                                                
10 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, 5-3 
11 Ibid, 5-3 
12 Ibid, 5-8 
13 Ibid, 5-8 
14 Robert Thompson, Defeating Communist Insurgency: Experiences from Malaya and Vietnam, Chatto & 
Windos, 1972 
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upprorsmakarna kan nyttja den negativa mediala uppmärksamhet kopplat mot 
bekämpningsstyrkan. Bekämpningsstyrkan skall också svara direkt på den negativa 
propaganda som upprorsmakaren sprider ut, samt även eventuell positiv propaganda denne 
sprider ut om sig själv och sin verksamhet, får denna propaganda fotfäste kan det innebära 
minskad legitimitet för den lokalt styrande myndigheten och bekämpningsstyrkan. 15  
För detta finns mediala kanaler att utnyttja som t.ex. tv, tidningar, flygblad, Internet, affischer 
och radion. Valet av nyttjandet av dessa underlättas då analys inom förbandet skett vilken 
medial kanal som når bredast publik och uppnår störst effekt.16 Denna kanal bör nyttjas då 
budskap skall frambringas som kan öka legitimiteten för den lokalt styrande myndigheten. 
Det skall också eftersträvas att chefen gör uttalandena och att denne har en öppen relation 
med media.  
 

2.1.2 Civil säkerhet 
Det är av vikt att komma befolkningen nära. Detta för att skapa en relation till dem som bor i 
området bekämpningsstyrkan verkar och öka sin egen säkerhet, en viss form av force 
protection. Detta syftar också till att möjliggöra för framtida underrättelser. Därför är det av 
största vikt att kraftansträngningar sker i att skapa kontakter och relationer med 
lokalbefolkningen.17  
 
Att upprätta säkerhet i sitt område ökar legitimiteten för den lokalt styrande myndigheten och 
för bekämpningsstyrkan. Det underlättar om bekämpningsstyrkan verkar i enheter som 
möjliggör för att mänskliga relationer kan byggas, enheter som kan verka effektivt med att 
bygga ett kontaktnät och lära känna omgivningen. Enheterna kan i och för sig vara i Brigads 
storlek men desto snarare effektiva enheter i Bataljons storlek eller mindre kan börja verka i 
området desto bättre.18 
 

2.1.3 Lokala säkerhetsstyrkor 
Afghanistan hade inte 80- och 90talet någon civil polisstyrka. Lag upprätthölls istället av 
milis och lokala krigsgrupper.19 
 
Säkerheten skall skötas av de lokala säkerhetsstyrkorna. Detta för att de multinationella 
styrkorna skall kunna verka som ett understöd till deras verksamhet vad gäller utveckling och 
utbildning. Då målet är att de lokala säkerhetsstyrkorna skall ta över ansvaret för landets 
säkerhet och de multinationella styrkorna skall avveckla och lämna landet bör detta ske så 
snart som det är möjligt, detta så bekämpningsstyrkan skall kunna gå in i en understödjande 
roll. Det är av vikt att den lokala säkerhetsstyrkan stöttas av bekämpningsstyrkan för att skapa 
ett självförtroende samt stor vikt att även visa för lokalbefolkningen att det finns förtroende 
för säkerhetsstyrkan. Detta syftar till att smitta av sig på lokalbefolkningen och visa att den 
lokala säkerhetsstyrkan har förtroende från bekämpningsstyrkan.20 Eftersträva att jobba sida 
vid sida med säkerhetsstyrkan och visa upp ett kollegialt förhållningssätt.  
 

                                                
15 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, 5-8 
16 Ibid, 5-8 
17 Ibid, 5-12 
18 Ibid, 5-12 
19 Seth G. Jones, Counterinsurgency in Afghanistan, RAND Corporation, 2008 
20 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, 5-13 
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2.1.4 Etablera och återställa vitala tjänstegrenar 
För att underlätta ett drägligt leverne krävs det vitala tjänstegrenar som erbjuder en service 
och distribution av denna till och med i sådan utsträckning att det överhuvudtaget blir möjligt 
att överleva i området. Vissa tjänster krävs för att möjliggöra för överlevnad, så som t.ex. 
vatten med renlighet och distribution. Men även sådana tjänster som inte till en början är 
livsnödvändiga men möjliggör till en drägligare tillvaro är av vikt att distribuera till 
lokalbefolkningen så som skolor, sjukhus, elektricitet, polis, brandkår och sopphantering.21  
 
Den lokalt styrande myndighetens legitimitet är något som alltid skall tas i beaktning när 
planering av återuppbyggnad och operationer skall genomföras. För att denna legitimitet skall 
bevaras och utökas är det av vikt att bekämpningsstyrkan deltar i planeringen i samarbete med 
den lokalt styrande myndigheten och hjälper till att sätta upp rimliga och uppnåeliga mål för 
återuppbyggnaden utav service och tjänster. Det är här av vikt att målen som sätts upp är 
uppnåeliga och det är av vikt, för att inte sänka den lokalt styrande myndighetens legitimitet, 
att dessa mål som sätts upp uppnås. Om bekämpningsstyrkan i någon form är delaktig är det 
av extra stor vikt att det är mål som kommer att uppnås, detta för att bekämpningsstyrkan inte 
skall vara delaktiga i någon form av ”misslyckande”. Om nu trots detta kommer vara fallet är 
det av stor vikt att chefen går ut tidigt med hjälp av IO och informerar om misslyckandet för 
att inte ge upprorsmakaren möjligheten att utnyttja och exploatera bekämpningsstyrkans 
misslyckanden till sin egen fördel. Det finns också en anledning till att chefen i ett tidigt skede 
med hjälp av IO går ut och informerar om svårigheterna med återuppbyggnad med hänsyn till 
exempel sabotage från upprorsmakaren22 och utbredningen utav korruption som försenar 
arbetet med uppbyggnaden.23 Bekämpningsstyrkan kan i detta fall ställa upp med rådgivare 
för att underlätta vid planeringen och genom diskussion understödja myndighetens möjlighet 
till återuppbyggnad. Det är av vikt att i ett så snart skede som möjligt tillse att arbetskraft 
består av lokalbefolkningen och att distribution av materiel samt genomförandet sker utav ett 
lokalt företag.24 Detta för att ge möjlighet för landet till förbättrade ekonomiska 
förutsättningar.  
 
I detta skede är bekämpningsstyrkans primära uppgift att tillse att säkerheten är god, detta för 
att möjliggöra att arbetet skall gå framåt och inte störas av eventuella upprorsmakare.25 
 

2.1.5 Understöd utvecklingen av statsskicket 
En väl fungerande styrande myndighet är det som kan ge mest långsiktig effekt kopplat mot 
sin egen legitimitet, men även kopplat mot motståndarens grundläggande orsaker till kamp. 
En väl utvecklad styrande myndighet kan långsiktigt ge större effekt än någon annan 
aktivitet.26 Men för detta krävs en myndighet fri från korruption och som vill ta ansvar och 
utöva sitt ledarskap och utöva kontroll kopplat mot de underställda myndigheter de har ansvar 
för.  
 
Den styrande myndigheten skall ha möjligheten att kunna samla och distribuera resurser, 
införa lag och ordning, reglera skatter, utöva kontroll mot de underställda myndigheterna så 

                                                
21 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, 5-15 
22 Ibid, 5-14 
23 Andersson Björn, Legitimitet inom ett COIN perspektiv, Försvarshögskolan, Stockholm, 2009, sid 46 
24 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, 5-14 
25 Ibid, 5-14 
26 Ibid, 5-15 
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att de följer de regler och riktlinjer den styrande myndigheten satt upp. Bra 
myndighetsutövning är vitalt för att utöka sin legitimitet och för att uppnå detta inkluderas att 
följande är under kontroll utav den styrande myndigheten: 
 

     Kontrollera militär och polisiär aktivitet 
  Etablera och intvinga lagar och regler 
  Anställda inom myndigheterna 
  Rättssystem 
  Markägande och kontroll 
  Finansdepartement 
  Civil information 
  Historiska, kulturella och fritidstjänster 
  Valprocess av representanter till myndigheterna 
  Katastrofberedskap och planering27 

 
För att den styrande myndigheten skall kunna åstadkomma detta och uppnå resultat kan 
bekämpningsstyrkan bidra med resurser. Utveckling av ledarskapet på de olika nivåerna är 
krävande och kan kräva att chefer på olika positioner tvingas avgå från sina tjänster på grund 
av korruption eller inkompetens. Bekämpningsstyrkan bör inte stötta en chef som inte kan 
hantera sin tjänst, av detta kan negativa konsekvenser uppstå. Trots de konsekvenser det 
medför att avsätta någon från sin position så är dessa kortsiktiga och de positiva konsekvenser 
detta medför väger upp.28   
 
Rådgivare kan ge möjlighet för nytänk och kunskap inom de olika myndigheterna. De kan 
också stötta myndigheterna till beslutsfattande och utveckling. De kan också bistå med 
rapportering och kontroll av myndigheternas verksamhet för att ytterligare stötta utvecklingen 
utav arbetet.29 
 

2.1.6 Ekonomisk utveckling 
Säkerhet och ekonomi är två delar i en nation som ofta går hand i hand. Det krävs säkerhet för 
att möjliggöra att ekonomin utvecklas till det bättre, men en nations stabilitet underlättas av en 
god ekonomi.30 
 
För att ekonomin skall få möjlighet att utvecklas krävs att bekämpningsstyrkan stöttar den 
lokalt styrande myndighet, men också stöttar lokalbefolkningen. Myndigheten stöttas genom 
att återuppbyggnadsarbetet så snart det bara är möjligt fördelas ut till lokala företag. På så sätt 
skapas arbetstillfällen för lokalbefolkningen och ekonomin främjas. Lokalbefolkningen stöttas 
även genom att bekämpningsstyrkan uppmuntrar utvecklingen av små företag.31 Om 
arbetstillfällena inte går till lokala företag och möjligheten till arbete minskar så ökar också 
risken för legitimiteten för den lokalt styrande myndigheten att minska och risk att 
lokalbefolkningen ställer sig på upprorsmakarens sida ökar. Det kan till och med vara av 
lämplig art att erbjuda lokala klanledare kontraktet för arbetstillfället, då många 
arbetstillfällen oftast går via släkt, vänner och grupptillhörigheter. På så sätt kommer 
                                                
27 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, 5-15 
28 Ibid, 5-16 
29 Ibid, 5-16 
30 Ibid, 5-16 
31 Ibid, 5-16 
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arbetstillfällen skapas runt omkring, men även i, en grupp med starka band som håller dem 
samman. Detta försvårar för upprorsmakaren att locka gruppen till sig och få anhängare inom 
denna gemenskap. Arbetskraften kan bli ekonomiskt dyrare än vad den i själv verket är värd 
men resultatet av att hålla dem borta från upprorsmakarens vilja är resultat som är mer värt än 
de extra pengar detta kostar.32   

2.1.7 Kombinerad styrka 
En kombinerad styrka innebär att bekämpningsstyrkan bistår med till exempel en pluton och 
den lokala säkerhetsstyrkan bistår med ett kompani som går ihop och bildar en egen 
organisation och enhet. Vanligtvis är säkerhetsstyrkan minst dubbelt så stor som 
bekämpningsstyrkan i organisationen.33  
Detta blir en tillfälligt sammansatt och inledningsvis inte samövad enhet. Det är inte förenligt 
att mixa enheterna men att enheterna jobbar tillsammans främjar sammanhållningen och 
lojaliteten gentemot varandra. Enheten som inte är samövad skall inte genomföra offensiva 
operationer och fungerar bäst i områden där upprorsmakaren är numerärt svag. Metoden 
lämpar sig bäst i områden där offensiva styrkor innan rensat och fördrivit upprorsmakaren i 
flykt och det på så sätt begränsat den fientliga aktiviteten. Följande faktorer bör eftersträvas 
vid nyttjandet av en kombinerad styrka: 
 

• Byar relativt isolerade från andra befolkningstäta platser är enklare att säkra 
• Byar med få vägar som passerar igenom är lättare att skydda, alla in- och utpassager 

måste bevakas. 
• Vägar som leder in i byn borde vara observerbara från byn för att underlätta vid förbud 

av upprorsmakare samt kontroll av befolkningens rörelse. 
• Befolkning bör vara liten. Folk bör känna igen varandra och lätt identifiera 

utomstående. 
• Gemensam säkerhet och samarbete bör skapas med näraliggande bys säkerhetsstyrkor 

för att snabbt kunna få understöd vid behov.34 
 
Att skapa ett socialt kontaktnät, för den integrerade delen ur bekämpningsstyrkan, med delar 
och personal ur säkerhetsstyrkan är av stor vikt. Men också att skapa ett kontaktnät utanför 
organisationen är viktigt. Det är av vikt att kontakter knyts med bland annat byns befolkning 
och dess ledare. Att tydligt uppvisa en seriös, hängiven och ambitiös inställning till sin 
uppgift, och sina kollegor i säkerhetsstyrkan, ökar den styrande myndigheten och 
bekämpningsstyrkans legitimitet. Detta underlättar för fortsatt verksamhet samt främjar 
arbetet med att få in underrättelser.35  
 
Personalen som integreras i den lokala säkerhetsstyrkan bör vara bland den bättre personalen 
inom förbandet och ha tidigare erfarenheter från landet där den skall verka. Andra 
fördelaktiga kännetecken kan vara: 
 

• Förmåga att arbeta effektivt som del i ett lag 
• Starka ledarskapskvaliteter som: 

  Tydlighet 
  Mognad 

                                                
32 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, 5-17 
33 Ibid, 5-24 
34 Ibid, 5-24 
35 Ibid, 5-24 
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  Föregångsmannaskap 
  Fattar bra beslut 

• Förmåga att applicera chefens syfte vid avsaknad av order 
• Besättande av kulturell förståelse och medvetenhet för HN omgivning 
• Avsaknad av uppenbara fördomar 
• Ömsesidig respekt vid samarbete med HN personal 
• Erfarenheter från språket, goda möjligheter att lära sig språket eller arbetet med tolk. 
• Tålamod och tolerans vid handlande med språkbarriärer.36  

 
Det finns enligt ovan en del uppgifter som den kombinerade styrkan inte bör lösa, men också 
uppgifter som är lämpliga för styrkan att lösa. Den integrerade delen från bekämpningsstyrkan 
har goda möjligheter till att påverka utvecklingen utav säkerhetsstyrkan. Genom att 
understödja dem under deras verksamhet, understödja dem med utbildning och underlätta för 
deras vardagliga tjänst i området, som till exempel inhämtande av underrättelser, kan 
understödet hjälpa säkerhetsstyrkan att utvecklas. Men också att arbeta med säkerhetsstyrkan 
sida vid sida kan ge individerna en tydlig förebild och kan inge soldaterna i säkerhetsstyrkan 
förtroende och stolthet att vara en del i den opererande styrkan.37  
 

2.1.8 Targeting 
Chefen förmedlar vilka mål som skall uppnås under operationen. Mål finns i alla operationer, 
inte enbart operationer riktade mot upprorsmakare, men också operationer riktade mot 
områden och den styrande myndigheten och bekämpningsstyrkans legitimitet. 
Målinriktningen har i syfte att underlätta för de underställda enheterna vid verksamhet kopplat 
till operationen. Målen underlättar för underställda chefer att prioritera vad som anses viktigt 
under operationen.38 
 
Individer är oftast det vanligaste målen men också befolkningens inställning till 
bekämpningsstyrkan läggs fokus på. Möjliga mål kan vara: 
 

1. Upprorsmakare (ledare, politiker, bas) 
2. Upprorsmakarnas interna stöd (befolkning, finansplats) 
3. Upprorsmakarnas externa stöd (bidragsgivare, media) 
4. Legitimitet styrande myndighet och funktioner (utvecklande av säkerhetsstyrkor, 

grundläggande tjänster)39  
 
Målen kan uppnås på två övergripande sätt, med våld eller utan våld. Nyttjande av handling 
utan våld är oftast det som kan uppnå störst effekt då man kan angripa upprorsmakarens 
grundläggande orsaker till fortsatt kamp och befolkningens inställning till den styrande 
myndigheten.  
 

2.2 Sammanfattning 
Doktrinen beskriver diverse framgångsfaktorer som krävs samt faktorer som underlättar för 
att lyckas med sin upprorsbekämpning. Dessa skall inom de olika områdena eftersträvas för 

                                                
36 FM 3-24 (MCWP 3-33.5), (2008), Counterinsurgency, 5-24 
37 Ibid, 5-25 
38 Ibid, 5-29 
39 Ibid, 5-29 
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att uppnå största möjliga effekt. Dessa mynnar ut till punkter som jag i min analys anser vara 
vitala för att lyckas med sin upprorsbekämpning. 
 
Alla LLOs, oavsett högre chefs prioriteringar, kan och bör påverkas med hjälp utav IO. Detta 
är ett övergripande verktyg som kan nyttjas på strategisk nivå hela vägen ner till enskild 
soldat och bör genomsyra hela organisationen för att möjliggöra för egna initiativ.  
Media kan nyttjas i stor utsträckning och eftersträvan skall vara att nå ut till en bred publik. 
Det underlättar att chefen själv uttalar sig angående projekt, upprorsmakaren samt uttalanden 
som ökar den lokalt styrande myndighetens legitimitet, detta bör alltid göras så nära inpå 
incidenter dyl. som möjligt. 
 
För att uppnå säkerhet för sig själv och lokalbefolkningen bör storlek på de enheter som 
verkar vara i bataljon eller mindre för att underlätta mellanmänskliga relationer. 
 
Säkerheten skall eftersträvas att skötas utav säkerhetsstyrkorna och bekämpningsstyrkan skall 
ingå i en understödjande roll. 
 
Bekämpningsstyrkans primära uppgift är att bidra med säkerhet i området men den kan också 
bistå med rådgivare som underlättar vid återupprättande utav tjänstegrenar. 
Bekämpningsstyrkan underlättar också genom att stötta vid uppsättande av uppnåeliga mål för 
den lokalt styrande myndigheten.    
 
Långsiktig stabilitet i området skall eftersträvas hos de underställda myndigheterna och 
bekämpningsstyrkan kan understödja detta med resurser så som rådgivare, detta för att öka 
den lokala myndighetens legitimitet.  
 
Att möjliggöra för ekonomisk tillväxt kan innebära att bekämpningsstyrkan understödjer den 
lokalt styrande myndigheten och erbjuder lokala företag att genomföra arbeten i området för 
att ge lokalbefolkningen fler arbetstillfällen. Utvecklingen utav småföretag bör uppmuntras.   
 
Om bekämpningsstyrkan bistår med en kombinerad styrka bör den lokala säkerhetsstyrkans 
bidrag vara åtminstone dubbelt så stor som bekämpningsstyrkans bidrag. De bör verka i 
områden där upprorsmakaren är svag och bör, då de troligtvis inte kommer vara samövade, 
ägna sig åt offensiva operationer.  
 
Mål prioriteras med huvudfokus mot upprorsmakaren, dennes stöd både inom landet och utom 
landet. Befolkningen är också ett prioriterat mål kopplat till dennes inställning till 
bekämpningsstyrkan och den lokalt styrande myndighetens legitimitet. Dessa mål kan 
kommas åt med eller utan våld.   
 

3. Metod inkl. källkritik 
Då uppgiften jag har valt skall angripa det arbetssätt Sverige nyttjar sig utav i Afghanistan, 
och jämföra det med hur den amerikanska armén anser att uppgifter skall lösas inom en 
irreguljär kontext har jag valt att göra en deskriptiv fallstudie. Jag har valt att beskriva FM3-
24 för att jämföra den med det svenska arbetssättet utefter tre stycken intervjuer med personer 
som har haft ledande nyckelbefattningar. Med nyckelbefattningar syftar jag till tjänster med 
avgörande betydelse i beslutsfattande kopplat mot uppgiften och genomförandet.  
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För att göra detta till en kvalitativ undersökning har jag genom analys av vald teoretisk 
idealbild, FM3-24, fått fram inriktningar och frågeställningar. Dessa inriktningar och 
frågeställningar har omarbetats för att möjliggöra för en god intervju.  
 
Afghanistan är intressant av den anledningen att det är en aktuell konflikt där Sverige för 
närvarande verkar med operationsinsatt trupp. Möjligheten är stor att Sverige kommer fortsatt 
verka med trupp nere i Afghanistan i många år till, ett operationsområde där motståndaren 
(med motståndaren menar jag en part i konflikten med annan övertygelse än den svenska 
insatsens) består av en irreguljär styrka. 
 

3.1 Intervjupersonerna 
Jag kommer för att få en kvalitativ studie intervjua tre individer, alla tre verksamma inom 
Försvarsmakten. Personerna har valts ut på grund av deras erfarenheter från tidigare 
befattning i Afghanistan. Dessa individer är intressanta på grund av deras tidigare befattningar 
på positioner med avgörande roll i beslutsfattning. De tre individerna som kommer intervjuas 
har haft tre olika befattningar. 
 
Intervjuperson 1 – Håkan Hedlund 
Den första personen var CO, chef för PRT MeS, under FS16. För nuvarande är personen chef 
för Livgardet.  
 
Intervjuperson 2 – Björn Andersson 
Den andra personen var DUC, Direkt Underställd Chef, till den första personen under FS16. 
Han var skvadronchef för manöverenheten på förbandet. Han är för närvarande chef för 312:e 
skvadron.  
 
Intervjuperson 3 - Thomas Vreengård 
Den tredje personen var ställföreträdande chef S3 under LA02, chef för G3 under FS12 samt 
på CJ3 under FS16. 
 

3.2 Källkritik 
Då FM3-24 i denna uppsats kommer verka som en teoretisk idealbild så kommer jag inte 
analysera huruvida den text som ligger till grund för fallstudien är logisk och korrekt. Då 
tyngdpunkten i uppsatsen inte kopplas mot att göra det rätta, utan istället om Sveriges insats i 
Afghanistans arbete liknar det som FM3-24 eftersträvar.   
 
Den källkritiska tyngdpunkten ligger istället mot de personerna som i fallstudien intervjuas. 
Då personerna har haft ledande befattningar kopplat mot beslutsfattande kan risken vara att 
behov att framhäva sin egen insats stor. De har också under sin tid under insatsen upplevt 
olika händelser och arbetat med olika uppgifter, detta som gett erfarenheter och minnen, som 
efter hemrotation har förändrats och därför omedvetet levereras en felaktig bild över 
verksamheten nere i Afghanistan. 
 
Med dessa premisser har jag valt att intervjua tre individer från olika tillfällen och 
befattningar, detta för att få en mer vidsynt bild utav verksamheten. Frågeställningarna från 
intervjuerna har formats på ett sätt som försvårar möjligheten till egen tolkning. Frågorna har 
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lagts upp för att riktas mot vad det var för uppgifter och hur det genomfördes, konkret vad 
som gjordes.  
 

3.3 Intervjuguide 
Jag har valt att använda mig utav en strukturerad intervjumetod, detta för att uppnå hög 
reliabilitet. Med detta menar jag att jag nyttjat mig utav en intervjumall med huvudfrågor samt 
följdfrågor inom samma ämne, detta för att få med det vitala ur doktrinen. Jag har även 
strukturerat efter vilka frågor som är mest respektive minst viktiga för uppsatsen. Denna 
metod valde jag för att kunna ställa samma frågor till alla tre intervjuobjekt samt att jag skall 
kunna koppla hela intervjun mot teorin utan att sväva iväg utanför teorin.  
 
Intervjun är uppdelad i de olika kategorierna som FM3-24 avhandlar i kapitel fem. Upplägget 
på frågorna inom kategorierna är övergripande och syftar till ganska övergripande svar och 
stora penseldrag, detta för att inte bli för detaljerad och riskera att försvåra möjligheten till ett 
genomtänkt och ärligt svar. Sådana frågor som hur den svenska insatsen bidrar till den lokalt 
styrande myndighetens legitimitet, om insatsen bistår med rådgivare och hur inställningen och 
prioriteringen är gentemot de olika kategorierna.  
 
Frågorna utformas så att jag via intervjuerna kan göra en kvalitativ bedömning utefter svaren 
kopplat mot doktrinen. För att ta del av frågorna hänvisas till Bilaga 1.   
 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Då en doktrin kan vara normerande för det egna landet, där storlek på styrkan, övertygelse 
samt landets förförståelse finns medräknat i doktrinen och är en naturlig del av författarens 
egna kunskaper, kan detsamma försvåra jämförelsen mellan doktrinen och ett annat land, i 
detta fall Sverige. Då i detta fall Sverige jämförs med en doktrin som är skriven för att passa 
och implementeras av ett land med stor militär styrka, erfarenheter från otaliga konflikter och 
inblandning i världspolitik på en nivå över Sverige. Detta kan försvåra fallstudien och färga 
dess resultat. På grund av detta kommer fallstudien inrikta sig mot konkret fakta hur den 
svenska insatsen arbetar och dess inställning. 
 
De frågor som utformas och ställs kommer kopplas mot de olika punkterna jag valt ut i 
doktrinen som vitala. Jag kommer ha fler frågor per punkt detta för att ge undersökning en 
bredare bas att utgå ifrån. Varje svar kommer att bedömas och analyseras kopplat mot ämnet 
den ställs mot i doktrinen. Svaren kommer också att jämföras intervjupersonerna emellan. Är 
svaren olika kommer detta att framgå i texten, men tyngd kommer att läggas mot den 
personens svar som jag anser har störst inblick i ämnet som frågan härrör. Jag kommer att 
bedöma svaren utifrån de kategorier som valts i teorin och det kommer vara en öppen 
bedömning huruvida svaren relativt följer doktrinen. 
 
För reliabilitet i uppsatsen har jag valt att intervjua tre personer. Dessa tre har haft olika 
befattningar med viktiga bestämmande roller. Jag har också ställt samma frågor till 
personerna, detta enskilt med respektive person för att inte färga svaret. I detta fall min 
förförståelse för arbetet och konflikten, kan påverka analysen av intervjuerna och utgången 
för resultatet. Detta kan försvåra för annan forskare, med andra erfarenheter, att uppnå samma 
resultat.  
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Jag kommer att ställa halvöppna frågor, vilket innebär att möjlighet att sväva iväg finns men 
svaret kommer ändå att bli kort och koncist. Frågorna kommer att kopplas mot det som jag 
anser vitalt i de olika punkterna. Jag har försökt kopplat det viktigaste i de olika punkterna till 
den nivå den svenska insatsen jobbar i, nivån för PRT. Denna nivå har jag analyserat fram 
genom egna erfarenheter från missionsområdet.     
 

4. Empirisk analys 
Jag kommer i detta kapitel presentera svaren från intervjuerna inom respektive kategori. 
Svaren är en sammanställning från de olika intervjuerna och har svaren skiljt sig mellan 
intervjupersonerna kommer detta att framgå i texten. Jag kommer att presentera svaren för att 
därefter presentera en analys av dessa svar, huruvida de följer de direktiv som finns i teorin.   
 
”Den stora utmaningen är ju att kombinera de olika operationslinjerna med säkerhet, med 
utveckling där PRT har haft en väldigt militär tyngdpunkt. Får se om man går över till en 
militär chef om man fokuserat på de andra linjerna. Vi diskuterade och vi kallade snarare det 
för PST, Provincial Security Teams, istället för PRT och se om det påverkar vad man 
förväntar sig att få ut av insatsen. Generellt kan man säga att det var lättare att vara Chef PRT 
när det var mycket oro. Då önskade chefer, guvernörer och ledare ett stöd av oss som vi 
snabbare kunde tydligare leverera än att hela tiden diskutera hur snabbt och hur mycket väg 
asfalteras.”40 
 

4.1 Informationsoperationer 
” Informationsoperationer är ju alltid föremål för högre chefs styrningar och en röd tråd 
genom operationsplanerna men jag bedömer samtidigt att handlingsfriheten är relativt god.”41  
 
Informationsoperationer har de senaste åren ökat markant inom det svenska PRT. PRT har 
även tillförts en PSYOPS-enhet som har gett större effekt ut till lokalbefolkningen.42 
Möjligheten att ta egna initiativ inom den svenska insatsen har uppfattats som god.43 För att få 
inställningen att genomsyra hela organisationen genomfördes inte bara utbildningar och 
seminarier inom förbandet,44 det låg även till grund för att få ut budskapet till en bredare 
publik genom bäraren keyleader engagement och mastermessages.45 
 
För att sprida sitt budskap till lokalbefolkningen nyttjades olika sorters media. TV användes 
och mötte en bred publik i framförallt storstäderna så som Mazar-e-Sharif46 och radio mötte 
bredast publik ute på landsbygden. Men även mediala möjligheter att nyttja tidningar och 
flyers gjordes.47 För att få högsta möjliga effekt gjordes undersökningar vilken källa som 
mötte bredast publik.48 Media nyttjades till exempel när chefen PRT gjorde uttalanden kopplat 
till samarbete och önskan om en god högtid för lokalbefolkningen, uttalanden sker även från 

                                                
40 Hedlund Håkan C PRT FS16, Intervju Karlberg 4 Maj 2010 kl 14,00, Stockholm, 2010 
41 Hedlund Håkan C PRT FS16, Intervju Karlberg 4 Maj 2010 kl 14,00, Stockholm, 2010 
42 Intervju 3 
43 Intervju 2 
44 Intervju 2 
45 Intervju 1 
46 Intervju 1 
47 Intervju 1 
48 Intervju 3 
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infoansvarig från förbandet.49 Media kunde även nyttjas vid samarbete mellan lokala 
säkerhetsstyrkor och den svenska insatsen.50  
 
En källa att sprida information har varit via presskonferenser. Detta har skett bland annat vid 
informerande om lyckade projekt som PRT har varit inblandade i men även angående 
samarbete mellan PRT och de lokala säkerhetsstyrkorna. Även under de operationer som 
genomförts och inte uppnått önskat slutläge har i huvudsak keyleader engagement nyttjats för 
att förklara och informera ledande och inflytelserika personer inom distrikt- och provinsnivå. 
Men även koppla till lokalbefolkningen genom till exempel en Shura. Dessa Shuras användes 
även som möjlighet för lokalbefolkningen att ge feedback till den lokalt styrande 
myndigheten och bekämpningsstyrkan.51  
 
Även upprorsmakaren nyttjar sig utav media för att sprida information. Uppfattningen den 
svenska insatsen fått är att framförallt flygblad och Internet nyttjats. På dessa påståenden som 
kom ut gavs inga direkta svar. Svaren gavs snarare i en indirekt metod där analys av 
upprorsmakaren och dennes avsikter och på så sätt kraftsamla mot dennes svagheter. Det 
riktades heller inga budskap direkt mot upprorsmakaren, budskapen riktades mot 
lokalbefolkningen och deras egen säkerhet,52 som intervjuperson 1 påpekar: ” Vi rikta oss 
aldrig mot upprorsmakarna. Vi rikta oss mot lokalbefolkningen i form av ’våldshandlingar 
drabbar er, det förstör vägar och skadar barn’, ’ring och tipsa oss om bomber’ ”. 
  
 
För att möjliggöra för egen säkerhet och öka legitimiteten hos den lokalt bestämmande 
myndigheten så fanns den svenska insatsen med vid till exempel invigningar. Men också 
genom att stötta de lokala säkerhetsstyrkorna att visa närvaro och patrullera. Detta genom 
t.ex. stationera egna enheter på polisstationerna och möjliggöra för patrullering även 
nattetid.53  
 

4.1.1 Analys informationsoperationer 
Den svenska insatsen jobbar mycket med att få ut information till lokalbefolkningen. Denna 
kraftsamling sker i huvudsak genom presskonferenser men även genom de olika sorters media 
för information som till exempel radio och tv. Information angående lyckade projekt, mindre 
lyckade och uttalanden som är menade att öka den lokalt styrande myndighetens legitimitet 
produceras och levereras till lokalbefolkningen. Det genomförs även undersökningar och 
analyser angående vilken medial källa som kommer ut till bredast publik. 
 
Det arbetssätt den svenska insatsen valt att jobba utefter går hand i hand med FM3-24. Vissa 
saker skiljer dock enheten och doktrinen åt. Den svenska insatsen har valt att inte rikta sina 
informationsoperationer mot upprorsmakaren. Den svenska insatsen jobbar inte med att 
försöka påverka upprorsmakaren och dess vilja till fortsatt kamp. Det är lokalbefolkningen, 
deras säkerhet samt positiv utveckling i landet som ligger i fokus för kraftsamlingen.  
 

                                                
49 Intervju 2 
50 Intervju 1 
51 Intervju 1 
52 Intervju 1 
53 Intervju 1 
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Den svenska insatsen genomför åtgärder även för att få inställningen till 
informationsoperationer att genomsyra hela organisationen enligt FM3-24. 
 

4.2 Civil säkerhet 
En hög force protection är av vikt för att lösa sin huvudsakliga uppgift, att assistera och få 
igång de lokala säkerhetsstyrkorna.54 Den svenska insatsen verkar i storlek allt från förstärkt 
bataljon med inslag av Combined/Joint (CJ) till grupps storlek på enheterna.55 I regel verkar 
minst ett kompani under enskilda operationer.56   
 
Att vinna lokalbefolkningens stöd är vitalt för en insats inom upprorsbekämpning.57 
 
PRT har lagt ner mycket kraft på att komma befolkningen nära med t.ex. MOT-systemet som 
tillser att vi kommer ut till befolkningen över ytan. Nu har även insatsen förstärkts med 
psyopsenhet.58 Det har lagts ner mycket kraft men vissa anser det dock fortfarande för lite.59 
Det man framförallt vill uppnå med detta är att få ett gott informationsläge och kan på så sätt 
göra mer kvalificerade bedömningar av läget i området. Sedan blir man också en tydligare 
samarbetspartner.60 
 
Hela operationen den svenska insatsen är en del utav är en stabiliserande operation. 
Operationerna riktade sig i huvudsak mot områden men befolkningen inom de områdena är av 
vital vikt för att operationen skall lyckas. Problem som uppstått är i de mer otillgängliga 
områdena där ISAF endast passerar en gång per mission, och enheten som passerar snarare 
uppfattas som en brevlåda som ”får höra samma saker och det är ingenting som kommer 
tillbaks”61.  
 

4.2.1 Analys civil säkerhet 
Doktrinen säger att det är av stor vikt att komma befolkningen nära och skapa kontakter. 
Detta är något den svenska insatsen lagt ner mycket tid på, detta genom att nyttja sig utav 
MOT-konceptet. Detta är något som också varit en form av ett problemområde då enheterna 
inte kunnat ta sig ut till de mer otillgängliga platserna fler gånger än en gång per mission.  
För att möjliggöra för skapandet av kontakter och mänskliga relationer säger doktrinen att det 
skall eftersträvas att jobba i mindre enheter. Detta är något som den svenska insatsen tidigare 
har eftersträvat, då att jobba i enheter om grupps storlek. Här har en förändring skett och det 
eftersträvas nu att jobba inom kompanis ram. Detta följer ändå doktrinens strävan då 
kompanis storlek anses som mindre enheter med möjligheter att skapa kontakter och blir mer 
effektiva. Trots detta så kvarstår faktum att den svenska insatsen fortfarande även jobbar ute i 
området med enheter av grupps storlek som exempelvis MOT-enheterna.  
 

                                                
54 Intervju 1 
55 Intervju 2 
56 Intervju 1 
57 John A. Nagl, Learning to eat soup with a knife, Praeger, 2002 
58 Intervju 1 
59 Intervju 3 
60 Intervju 1 
61 Hedlund Håkan C PRT FS16, Intervju 4 Maj 2010 14,00, Stockholm, 2010 
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4.3 Lokala säkerhetsstyrkor 
” Foreign military advisors may be operating within the HN. These advisors will be 
professional military from another nation that is providing training or other assistance under 
bilateral arrangements.”62 
 
De lokala säkerhetsstyrkornas primära uppgifter är säkerhet inom landet och att få det rättsliga 
systemet att fungera.63 Dock så anser vissa att de statiska uppgifterna fortsatt tar upp för stor 
del av deras verksamhet.64 Den svenska insatsen stödjer inte genom att lösa några av deras 
säkerhetsuppgifter men däremot väldigt omfattande med joint- och combinedoperationer och 
utbildning av deras enheter. Utbildningen av deras enheter ingår i konceptet med Operational 
Mentoring and Liaison Team (OMLT).65 Målet är att exempel ANA skall ta över ansvaret allt 
eftersom men det kommer fortsatt dock finnas behov av understöd från ISAF, inte minst med 
de tekniska detaljer de inte själva förfogar över. När de lokala säkerhetsstyrkorna helt skall 
kunna ta över ansvaret varierar väldigt mycket men det anses att i det svenska området går det 
i en positiv riktning. Strävan är att ISAF helt skall hamna i en understödjande roll och 
exempel ANA skall sköta det mesta själva.66 ANA som ökat sin kompetens sedan 200267 
vilket också påpekas från intervjuerna.68 
 

4.3.1 Analys lokala säkerhetsstyrkor 
I doktrinen eftersträvas att bekämpningsstyrkan skall understödja de lokala 
säkerhetsstyrkorna. Detta görs av den svenska insatsen genom att bidra med OMLT. Dessa 
understödjer genom utbildning och träning. De lokala säkerhetsstyrkorna understöds också 
genom att genomföra joint- alt combinedoperationer med den svenska insatsen.  
 
Här liknar arbetssättet doktrinen mycket och eftersträvan är att de lokala säkerhetsstyrkorna 
skall ta över ansvaret helt och den svenska insatsen skall gå in i en helt understödjande roll, 
till dess verkar den svenska insatsen genom både att jobba sida vid sida samt understödja med 
utbildning och utveckling.  
 
Problem som kvarstår är de statiska uppgifter så som checkpoints och bevakning, som 
uppfattas tas för stor plats i de lokala säkerhetsstyrkornas uppgiftsagenda.  
 

4.4 Etablera och återställa vitala tjänstegrenar 
Att etablera och återställa vitala tjänstegrenar skall kanaliserar genom Afghan National 
Development Strategi (ANDS) och rymmas inom den officiella myndighetsstrukturen. Den 
svenska insatsens uppgift är att ge stöd för att sedan kanalisera genom att ge pengar till den 
myndighet som skall genomföra jobbet.69  
 

                                                
62 Land Operations Working Group Doctrine Panel, Allied Joint Publication for COIN (AJP-3.4.4), NATO, 2008  
63 Intervju 2 
64 Intervju 3 
65 Intervju 3 
66 Intervju 1 
67 Seth Jones, Counterinsurgency in Afghanistan, RAND Corporation, 2008 
68 Intervju 1 
69 Intervju 1 
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PRT stödjer också med rådgivare, och levererar det svenska biståndet genom NGO’s. Detta 
ansvaret ligger hos SIDA och koordineras genom möten två gånger i veckan.70  
 
Informationsoperationer nyttjas i den mening via presskonferenser, där budskapet går ut vems 
ansvaret är och vilka resurser som skjutits till för projektet. Informationen som går ut är 
konkret fakta, det gås inte ut med problem som kan uppstå på grund av eventuell korruption.71  
 

4.4.1 Analys av etablera och återställa vitala tjänstegrenar 
Här bistår den svenska insatsen med rådgivare och bistånd, ett bistånd som kanaliseras genom 
SIDA ut till en NGO som skall genomföra jobbet. På så sätt deltar bekämpningsstyrkan vid 
planering och genomförande av återuppbyggnaden.  
 
Huruvida målen som sätts upp är tillräckligt uppnåeliga och risk för misslyckande minimeras 
är osäkert men den svenska insatsen informerar lokalbefolkningen via presskonferenser vems 
ansvaret är vid respektive återuppbyggnad och vilka resurser som skjutits till för att 
möjliggöra för ett gott resultat. Informationen som delges lokalbefolkningen består av ren 
fakta och innehåller inte påståenden om eventuella friktioner och problem som kan uppstå, det 
som FM3-24 säger att bekämpningsstyrkan skall göra. Här lyser den svenska insatsens 
inställning till IO återigen igenom och de väljs ett något mer defensivt alternativ istället för 
det offensiva sättet att nyttja sina IO på.   
 

4.5 Understöd utveckling av statsskicket 
”Understand that counterinsurgency is a contest for legitimacy granted by the Afghan 
people.”72 
 
För att öka legitimiteten för statsskicket bidrar PRT med mentorer och rådgivare som 
medverkar och övervakar för att se att det levereras ett resultat till lokalbefolkningen.73 Det 
bidras med rådgivare som hanterar de ekonomiska bidragen, däremot vad gäller 
kunskapsrådgivare genomförs snarare uppföljning av de olika projekten, så att de går i rätt 
riktning.74 
 
För att ytterligare stötta statsskicket fokuseras på keyleader engagement, vilka ledare man 
skall träffa och vilka man inte skall träffa samt vad man skall säga och inte till de olika 
ledarna. Kan även ingå att påverka en högre ledare att fatta vissa beslut. Vilka myndigheter 
som fungerar alternativt inte fungerar är individbaserat, vilken chef som sitter på vilken 
plats.75  
I det svenska ansvarsområdet ingår följande myndigheter som stöttas på följande sätt: 
 

                                                
70 Intervju 1 
71 Intervju 1 
72 Afghanistan COIN-academy, Afghanistan student handbook, ISAF HQ CJ7, 2007  
73 Intervju 3 
74 Intervju 1 
75 Intervju 1 
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 Kontrollera militär och polisiär aktivitet - Här utövar vissa ledare mer kontroll än 
andra och detta påverkar även resultatet inom myndigheten.76 Här bistår PRT med 
mentorer och rådgivare samt genom combined- alt jointoperationer.77 

 
 Etablera och intvinga lagar och regler - Nepotism är väl utpräglad och kopplad till 

etnicitet och familjetillhörighet,78 detta gör myndigheten skakig. 
 

 Anställda inom myndigheterna – Här bistår PRT med civila rådgivare.79 
 

 Rättssystem - Här bistår PRT med civila rådgivare och PRT Legal.80 Systemet är ju 
dock ganska skakigt på grund av nepotism.81 

 
 Markägande och kontroll – Anser inte att den lokalt styrande myndigheten hanterar 

denna myndighet och på så sätt skapar legitimitet. 
 

 Finansdepartement - Anser inte att den lokalt styrande myndigheten hanterar denna 
myndighet och på så sätt skapar legitimitet. 

 
 Civil information - Anser inte att den lokalt styrande myndigheten hanterar denna 

myndighet och på så sätt skapar legitimitet. 
 

 Historiska, kulturella och fritidstjänster - Anser inte att den lokalt styrande 
myndigheten hanterar denna myndighet och på så sätt skapar legitimitet. 

 
 Valprocess av representanter gov – Här bistår PRT med civila rådgivare.82 

 
 Katastrofberedskap och planering – Här bistår PRT med civila rådgivare.83 

 
 

4.5.1 Analys understöd utveckling av statsskicket 
Den svenska insatsen jobbar inom konceptet för keyleader engagement. Detta innebär att det 
som sägs i doktrinen angående vilka ledare man skall träffa och inte följs, allt inom 
prioriteringarna om vilka ledare som är bra och skall synas med samt vilka som är dåliga och 
skall inte synas med. För att myndighetsutövningen skall fungera krävs att chefer inom 
myndigheterna utövar ett ledarskap med kontroll och eftersträvar utveckling, annars stöds inte 
chefen av bekämpningsstyrkan.  
 
För att utvecklingen inom de olika myndigheterna skall fortskrida bidrar den svenska insatsen 
med rådgivare, framförallt inom den ekonomiska utvecklingen. Bekämpningsstyrkan har även 
bidragit med kunskapsrådgivare vars uppgift varit att kontrollera och följa upp att projekten 

                                                
76 Intervju 1 
77 Intervju 3 
78 Intervju 1 
79 Intervju 3 
80 Intervju 3 
81 Intervju 1 
82 Intervju 3 
83 Intervju 3 
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går i rätt riktning, allt i enlighet till FM3-24. Bekämpningsstyrkan bistår med rådgivare inom 
myndigheterna, dock inte inom alla myndigheter.  
 
Rådgivare stöttar huvuddelen av myndigheterna. Dock så bidras det inte med rådgivare till 
samtliga. Detta är något som bör utvecklas. Dock så är inte de myndigheterna av vital 
betydelse i detta skede, dock så kommer de att bidra med långsiktig stabilitet och ekonomisk 
utveckling i landet och bör därför också dem prioriteras. De kommer också att kunna bidra 
med ökad förståelse och medvetenhet.  
 

4.6 Ekonomisk utveckling 
Den ekonomiska utvecklingen skall drivas genom ANDS och understöds av PRT. På PRT 
finns bl.a. US AID84 men också SIDA som numera öronmärkt t.ex. pengar till det svenska 
området.85  
 
Den svenska insatsen har haft som mål att få ihop tre handelsmässor med bland annat 
ullhandel och matthandel. Dessa handelsmässor syftar till att uppmuntra småföretag. Målet är 
att få igång småhandel i storstäderna Mazar-e-Sharif och Sheberghan och låta det sprida sig 
som ringarna på vattnet ut till småorter.86 
 
Det eftersträvas också från PRT att nyttja lokala kontraktörer och uppmuntra detta.87  
 

4.6.1 Analys ekonomisk utveckling 
Strävan hos den svenska insatsen går hand i hand med FM3-24. Strävan är att lokala 
kontraktörer skall genomföra arbetet på plats och på så sätt skapa fler arbetstillfällen för 
lokalbefolkningen och främja landets ekonomi.  
 
De har också haft som mål att få ihop tre stycken handelsmässor kopplat mot bland annat ull- 
och mattförsäljning. Dessa lokaliserade i de större städerna med syfte att uppmuntra 
småföretag samt ge ringar på vattnet ut till landsbygden. Detta i enlighet med FM3-24.  
 
Desto fler arbetstagare som den svenska insatsen kan stötta landet till att producera desto 
fördelaktigare blir möjligheterna att den ekonomiska utvecklingen fortskrider.  
 

4.7 Kombinerad styrka 
Combined- och Jointoperationer ligger till fokus för kompaniet med gruppering och patrull 
med de lokala säkerhetsstyrkorna. Kompaniets huvudsakliga uppgift är att verka som 
mentorer och bidra med understöd. Det underlättar också för den lokala säkerhetsstyrkan med 
den tekniska överlägsenhet det medför att ha PRT vid sin sida, med till exempel 
mörkerhjälpmedel och helikopter.88  
 

                                                
84 Intervju 1 
85 Intervju 3 
86 Intervju 1 
87 Intervju 2 
88 Intervju 1 
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Det som PRT bistår med är i huvudsak ett halvt kompani/skvadron och de verkar framförallt i 
området väster om Mazar-e-Sharif, vid Balkh.89  
  
För att utöka detta arbetssätt har det satts upp en bataljons OMLT vars uppgift är att vara 
grupperade med ANA hela missionen. Det byggs i skrivande stund en gemensam camp vid 
Sheberghan där de skall vara stationerade.90  
 

4.7.1 Analys kombinerad styrka 
Den svenska insatsen bistår idag inte med en kombinerad styrka i FM3-24 benämning. De 
jobbar istället inom konceptet för combined- och jointoperationer då de under några dagar 
grupperar tillsammans med de lokala säkerhetsstyrkorna ute i området och jobbar 
tillsammans. Kompaniet, som är den vanliga storleken på den bidragande enheten från 
bekämpningsstyrkan, har som huvudsakliga uppgift att verka som mentorer och understödja 
den lokala säkerhetsstyrkan.  
 
Det som mest kan liknas vid den kombinerade styrkan som beskrivs i FM3-24 är den 
bataljons-OMLT som satts upp och som grupperar med de lokala säkerhetsstyrkorna vid 
Sheberghan. Deras uppgift är att verka med säkerhetsstyrkan samt utveckla dem genom 
utbildning och stötta vid operationer.  
 

4.8 Targeting 
Att välja ut mål kommer i huvudsak från underrättelsetjänsten91 som föreslår mål kopplat till 
högre chefs mål och syfte.92 Målen består i huvudsak av personer, och då inte enbart 
upprorsmakare utan även personer som skall skyddas.93 
 
I huvudsak nyttjar man sig utav våldshandlingar för att komma åt ett mål. Det vanligaste sättet 
att nyttja sig utav våldshandlingar är genom en arresteringsoperation.94 Men även operationer 
utan våldsanvändning nyttjas så som till exempel med PSYOPS som huvudverktyg.95  
 

4.8.1 Analys targeting 
Doktrinen beskriver fyra sorters möjliga mål som är kopplade mot upprorsmakarens 
legitimitet, uthållighet och organisation samt legitimiteten för den lokalt styrande 
myndigheten. Den beskriver också två sätt man kan komma åt målen på, med våld eller utan 
våld.  
 
Dessa mål föreslås och prioriteras av underrättelsetjänsten utefter högre chefs mål och syfte. 
De vanligaste målen är personer, dock inte bara upprorsmakare utan även personer som 
behöver bekämpningsstyrkans skydd och säkerhet. För att komma åt målen används i 
huvudsak operationer med våldshandlingar men också utan våld, nyttjandes utav PSYOPS. 

                                                
89 Intervju 1 
90 Intervju 1 
91 Intervju 3 
92 Intervju 1 
93 Intervju 3 
94 Intervju 2 
95 Intervju 3 
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Att nyttja handlingar utan våld är det sätt som enligt doktrinen kan ge störst effekt på 
operationen långsiktigt. Det bör med andra ord eftersträvas att uppnå och komma åt de mål 
som underrättelsetjänsten tagit fram, med hjälp utav operationer utan användning av 
våldshandlingar, med andra ord nyttja sig utav exempelvis PRYOPS.  
 

5. Diskussion av resultatet 
Resultatet av uppsatsen är enligt mig tydligt. Den svenska insatsen har det senaste året 
utvecklats till att mer och mer arbeta likt den amerikanska doktrinen FM3-24. Det återstår 
fortfarande några skillnader mellan det svenska arbetssättet och det sätt som FM3-24 
beskriver, hur detta kommer sig kommer jag vidare att diskutera i fortsättningen utav detta 
kapitel. 
 

5.1 Resultat 
Den svenska insatsen arbetar likt huvuddelen utav det som FM3-24 säger är ett arbetssätt som 
skapar framgång. Vissa saker skiljer dock de två emellan, exempelvis att man inte nyttjar IO 
riktat mot upprorsmakaren för att dels påverka deras vilja, men också att påverka 
lokalbefolkningen att inte acceptera upprorsmakarens medel och metoder samt att påvisa att 
deras påståenden och propaganda är felaktig. Att den svenska insatsen nyttjar sig utav denna 
form av IO tror jag handlar om en svensk traditionell mentalitet. En mentalitet som påstår att 
det är fult att påverka andra till att tycka som jag, som säger att vi skall fokusera på vårt eget 
arbete inte andras. Denna mentalitet är något jag tror håller på att påverkas till att försvinna 
från den svenska insatsens arbetssätt och vi kommer på så sätt även se förändringar i hur vi 
nyttjar våra IO i framtiden. Jag tror att vi i framtiden, om insatsen sträcker sig så långt, 
kommer få se ett nyttjande utav IO på ett mer offensivt sätt där även påverkan utav 
upprorsmakaren samt svar på deras propaganda kommer att genomföras.  
 
Det är av vikt att de lokala säkerhetsstyrkorna som senare skall ta över ansvaret för säkerheten 
i området tidigt får ansvaret och understöds av bekämpningsstyrkan. Här anser jag att den 
svenska insatsen prioriterar helt rätt. Att samarbeta med de lokala säkerhetsstyrkorna har de 
senaste åren fått större plats i den svenska insatsens verksamhet. Då patrullering med 
lokalpolis och enstaka operationer med ANA var standard för några år sedan har orden 
combined- och jointoperation fått ett större inflytande på enheterna i det svenska PRT. 
Möjligheten för de lokala säkerhetsstyrkorna att se på enheterna från PRT hur de arbetar, att 
inspireras men också att få en egotripp och öka självförtroendet, inte bara för sig själv utan 
även för hela enheten. Detta anser jag möjliggör för fortsatt säkerhet i området och utveckling 
utav säkerhetsstyrkans arbetssätt och kompetens.  
 
Att bistå med rådgivare kan få högre effekt ut till lokalbefolkningen, om rådgivaren kan 
åstadkomma rätt saker. Den svenska insatsen har bistått med kunskapsrådgivare inom 
konceptet för MOT ZULU. Deras uppgift har varit att kontrollera och följa upp projekt. Detta 
är ett koncept som jag anser vara vitalt för att chefen skall kunna få mer tyngd och ge större 
möjligheter för att sätta press på chefer med ledande befattningar, detta för att kunna 
effektivisera arbetet och se hur biståndet som ges nyttjas på rätt sätt. Att ha denna kompetens 
på flera enheter skulle möjliggöra för effektivare rådgivning till de lokala kontraktörerna och 
bidragen skulle enklare kunna kontrolleras.  
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För att effektivare kunna utbilda och utveckla de lokala säkerhetsstyrkorna eftersträvas en 
kombinerad styrka. En enhet som innehåller både delar från bekämpningsstyrkan och de 
lokala säkerhetsstyrkorna. Den svenska insatsens bataljons-OMLT som stationeras i 
Sheberghan är det närmsta vi kommer en kombinerad styrka. Dessa anser jag har en roll som 
möjliggör för utvecklingen inom området samt bidrar långsiktigt till ett säkrare land. Denna 
enhet som den svenska insatsen bistår med är idag en styrka på cirka 40 personer, vilket jag 
anser för tillfället vara ett mycket rimligt antal. Inom några år allt eftersom den lokala 
säkerhetsstyrkans bidrag blir större skulle jag se det som relevant att utöka det svenska 
bidraget till den kombinerade styrkan, detta för att kunna verka i större bredd och samtida 
kraftsamlade operationer skulle möjliggöras.   
 

5.2 Reflektion 
För att den svenska insatsen skall fortsatt kunna utvecklas enligt FM3-24 krävs det ett mer 
offensivt nyttjande av IO. Att nyttja IO genom att agera som det görs idag. Men också att 
reagera, ett sätt som inte i någon större utsträckning nyttjas idag, på upprorsmakarens 
propaganda och attacker mot bekämpningsstyrkan.  
 
Frågan måste dock ställas huruvida det skall vara en strävan att utvecklas enligt FM3-24. 
Visst, den svenska insatsens sätt att arbeta på efterliknar stora delar av det FM3-24 säger 
under genomförandet av operationen, men det kanske i själva verket är så att detta är ett sätt 
att arbeta på som fungerar bra för den svenska insatsen. Det kanske är så att sättet insatsen 
idag arbetar på är strävan att bibehålla. Det kanske inte alls är att eftersträva att utveckla den 
kombinerade styrkan, att bli mer offensiva inom informationsarenan, att utvecklas inom 
rådgivning, dit vi kommit idag kanske är tillräckligt bra och dit vi tidigare strävat att hamna.  
 
Det kanske till och med är så att vi gått i helt fel riktning och just nu har stoppat fingrarna i 
sådana syltburkar att vi omöjligt kan ta oss ur dem, utan måste fortsätta utvecklas i samma 
riktning som vi i själva verket inte önskar. Om vi mot förmodan skulle satsa på att återgå till 
det gamla sätt vi tidigare nyttjat kommer detta försätta de verkande enheterna i större fara än 
som det tidigare varit, vilket omöjliggör för återgående trots att viljan finns. Vi kanske helt 
enkelt vill återgå till det forna, detta som dock inte längre är möjligt.  
 
Utvecklingen har dock skett i denna riktning, en riktning som försvårat för upprorsmakaren 
att verka fritt i det svenska PRT område. Jag vill tro att utvecklingen kanske i slutändan varit 
nödvändig för att möjliggöra för en överlämning utav ansvaret i området till den lokalt 
styrande myndigheten och ett tillbakadragande av de internationella enheterna. Jag anser dock 
att FM3-24 står för en idealbild, en idealbild som den svenska insatsen bör eftersträva att 
efterlikna. På grund av den utveckling som skett hävdar jag att för att uppnå största möjliga 
effekt av sitt arbete så underlättar det om hela paketet tas i bruk. Den svenska insatsen är på 
väg att åstadkomma något bra och detta skulle underlättas av fortsatt utveckling utav sättet att 
arbeta utefter.  
 

6. Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att lokalisera likheter, och eventuellt också skillnader mellan 
den svenska insatsen i Afghanistans arbetssätt och den amerikanska doktrinen FM3-24. Detta 
har genomförts genom en deskriptiv fallstudie av den svenska insatsen i Afghanistan där den 
amerikanska doktrinen FM3-24 används som teoretisk idealbild och tre chefer inom 
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beslutsfattande befattningar används som material. Tre chefer med skilda befattningar har 
intervjuats. Deras svar har sammanställts och analyserats i en empirisk analys varifrån jag 
dragit de viktigaste slutsatserna. 
 

6.1 Viktigaste slutsatserna 
Den svenska insatsen nyttjar sig inte utav IO på det mera offensiva planet. Det nyttjas i 
huvudsak att sprida information. Informationen som sprids är i huvudsak kopplat till 
legitimiteten hos den lokalt styrande myndigheten och bekämpningsstyrkan. Det nyttjas inte 
till att påverka upprorsmakaren eller att möta den propaganda de sprider. 
 
Kunskapsrådgivare med uppgift att kontrollera och följa upp återuppbyggnad finns i för liten 
utsträckning och bör prioriteras ytterligare i syfte att effektivisera återuppbyggnad och ge 
chefen ett bredare förhandlingsläge.  
 
För att utbilda och utveckla den lokala säkerhetsstyrkan bör den svenska insatsen i större 
utsträckning bidra med en kombinerad styrka. Detta är något som utvecklats, men kan i större 
utsträckning bli något den svenska insatsen bidrar med allt eftersom den lokala 
säkerhetsstyrkan blir större.  
 
”The current program to train Afghan police is under-staffed, under-resourced and full of 
corruption.”96 
 

6.2 Behov av ny forskning 
” Fighting an insurgency by using the main forces will, therefore, demand a reorientation of 
training and the use of equipment.”97  
 
Uppsatsen har riktat sig mot ett kapitel i doktrinen som avhandlar genomförandet av 
operationen, denna del bör hänga samman med kapitlet innan som avhandlar designen av 
operationen. Uppsatsen möjliggöra här för forskning kopplat mot design av operationen och 
även att senare utveckla forskningen och sammanlänka de båda delarna.  
 
Forskning bör också kopplas till de övriga delarna i doktrinen, detta för att få en större helhet 
och ett bredare perspektiv. Detta skulle i slutändan kunna möjliggöra för utformandet av en 
svensk doktrin kopplat mot konflikter inom en irreguljär kontext.   
 
Forskning behöver också titta mer på den svenska insatsen i ett bredare perspektiv där fler 
intervjuer bör genomföras och komplettera med fler källor, detta för att vidare kunna 
analysera hur den svenska insatsen arbetar.  
 
Ett annat sätt att angripa forskningen är att se om doktrinen överhuvudtaget är relevant för den 
svenska insatsen. Om det finns andra doktriner och texter som mer lämpar sig för Sverige. 
Rent konkret skulle forskning och skapande utav en doktrin till den svenska Försvarsmakten 
som avhandlar konflikter inom en irreguljär kontext. Detta bör kopplas till en taktisk nivå för 
att möjliggöra för utveckling och utbildning innan insats, inte bara för chefen utan också för 
soldaten.  
                                                
96 Major Jim Gant, One tribe at a time, Nine Sisters Imports, 2009 
97 Rekkedal Nils Marius, Thoughts about irregular warfare Counterinsurgency(COIN), Försvarshögskolan, 2007 
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Bilaga: Intervjufrågor 
 
Informationsoperationer 
Har informationsoperationer fått mer plats i PRT’s agenda de senaste åren? 
 
Leddes informationsoperationer från en central instans? 
 
Hur god är möjligheten för egna initiativ? 
 
Hur gjorde ni för att få inställningen att genomsyra hela organisationen? 
 
Vilka av följande källor för media användes? Radio, tv, tidningar, flyers, affischer och 
Internet. 
 
Gjordes undersökning vilken mediakälla som mötte bredast publik? 
 
Gjordes uttalanden som förklarade den lokala myndigheten och bekämpningsstyrkans 
agerande och vem var det i så fall som gjorde uttalandena?          
 
Vad gjorde ni för att öka populariteten hos den bestämmande myndigheten och dess 
legitimitet? 
 
Informerade ni om lyckade projekt, utveckling av säkerheten, infrastruktur, ekonomisk 
utveckling? 
 
Informerade ni om upprorsmakarens propaganda och lögner? 
 
Svarade ni på propagandan? 
 
Publicerade ni upprorsmakarens våld och terrordåd (mot styrkan riktas frågan)? 
 
Försökte ni övertyga upprorsmakaren att tiden för motstånd är över och att det finns andra sätt 
möjliggöra för deras önskemål? 
 
Fanns det någon feedback mekanism mellan folket och lokala myndigheterna? 
 
Civil säkerhet 
Prioriteras de civila, lokala säkerhetsstyrkorna eller det egna förbandets säkerhet först och 
främst? 
 
Skedde några operationer inom komp ram eller högre? 
 
Vilken är den huvudsakliga storlek på enhet som verkar i området? 
 
Hur mycket kraft läggs på att komma befolkningen nära? 
 
Vad är det man uppnår eller framförallt vill uppnå? 
 
Är det något ni upplevt att ni fått feedback från dem? 
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Lokala säkerhetsstyrkor 
Stödjer ISAF säkerhetsstyrkorna med att ansvara för vissa uppgifter, operationer, utbildning? 
 
Kan då ANA kunna operera helt självständigt eller är det så att ISAF skall vara understödja 
bakom för att utveckla? 
 
Vad är de lokala säkerhetsstyrkornas primära uppgift? 
 
Kommer, i så fall när, eller har de lokala säkerhetsstyrkorna tagit över ansvaret för 
säkerheten? 
 
Etablera och återställa vitala tjänstegrenar 
Jobbar ni nära HN i att uppsätta uppnåeliga mål? 
 
Ställer PRT upp med ekonomiskt stöd, arbetskraft, säkerhet, kunskap för att återuppbygga 
detta? 
 
Nyttjas IO för att förklara för befolkningen hur komplext återuppbyggnaden är med tanke på 
t.ex. korruption m.m.? 
 
Understöd utveckling av statsskicket 
Vad gör PRT för att öka legitimiteten för statsskicket?  
 
Bidrar PRT med kunskap i form av individer med erfarenheter? 
 
Anser du att den lokala myndigheten hanterar dessa myndigheter och på så sätt åstadkommer 
legitimitet? (Se tio myndigheter nedan) 
 
Hur gör ni för att stötta? 
 

Kontrollera militär och polisiär aktivitet 
 
 Etablera och intvinga lagar och regler 
 
 Anställda inom myndigheterna 
 
 Rättssystem 
 
 Markägande och kontroll 
 
 Finansdepartement 
 
 Civil information 
 
 Historiska, kulturella och fritidstjänster 
 
 Valprocess av representanter gov 
 
 Katastrofberedskap och planering 
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Ekonomisk utveckling 
Är ekonomisk utveckling något som PRT’t understödjer på något sätt eller har detta helt tagits 
över av lokala myndigheter? 
 
Uppmuntras utvecklingen av små företag och i så fall hur? 
 
Kombinerad handling 
Bistår PRT med en kombinerad enhet som konstant grupperar och samarbetar med lokala 
säkerhetsstyrkor? 
 
Vad är det för storlek på enheten? 
 
Vad har de för huvudsakliga uppgifter? 
 
Vilket område verkar de i? 
 
Målinriktning 
Hur väljs vitala mål ut? 
 
Vilket sorts mål är det vanligaste? 
 
Vilket är det vanligaste sättet att komma åt ett mål? 
 
 
 
 
 


