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Svenskt arbetssätt i Afghanistan 

en jämförande studie mellan 2006/07 och 2009/10 

Vilket arbetssätt har den svenska styrkan i Afghanistan, specifikt i PRT Mazar-e-Sharif, i förhållande 
till arbetsmetoderna minimum force och show of force? Har det skett någon förändring i arbetssättet 
mellan 2006/07 och 2009/10? Vad kan en eventuell förändring bero på och kan man se någon 
inriktning för framtiden? 
 
Genom en jämförande fallstudie skall uppsatsen analysera hur den svenska styrkan i Afghanistan 
förhöll sig till arbetssätten minimum force och show of force vid två olika tidsperioder. Genom att 
analysera två tidsperioder kan man komma fram till om en förändring i arbetssätt skett samt 
undersöka anledningarna till den. 
 
Resultatet av analysen visar att under åren 2006/07 arbetade svenskarna i mångt och mycket efter 
metoden minimum force genom användandet av lätta fordon och små patruller. Under 2009/10 har 
dock en förskjutning mot arbetssättet show of force upptäckts genom införandet av tyngre fordon och 
fler vapensystem. Anledningarna beror på en förändrad taktik samt utökat samarbete med afghanska 
styrkor vilket ökar hot- och risknivån och således ställer större krav på tyngre materiel med mer 
skydd och eldkraft. Framtiden visar inte på någon tillbakagång mot den brittiska metoden minimum 
force. 
 
Nyckelord: Sverige, Afghanistan, arbetsmetod, minimum force, show of force 
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Swedish approach in Afghanistan 

a comparative study between 2006/07 and 2009/10 

 
Which approach does the Swedish force in Afghanistan, especially in the PRT Mazar-e-Sharif, use in 
relation to the methods minimum force and show of force? Has there been any change in approach 
between 2006/07 and 2009/10? What are the motives for an eventual change and can you see some 
indications in the future? 
 
Through a comparative case study the essay will analyze how the Swedish forces in Afghanistan 
worked in relation to the two approaches minimum force and show of force at two different time 
periods. By analyzing two time periods an eventual change in approach can be obtained and motives 
for it can be investigated. 
 
The results of the analysis show that during the years 2006/07 Swedish forces, in many aspects, used 
the method minimum force through the use of light vehicles and small patrols. During 2009/10, 
however, a shift in approach towards show of force is detected through the introduction of heavier 
vehicles and more weapons system. Motives for a change are believed to be in tactics and enhanced 
cooperation with Afghan forces, which increases the threat and risk level and thus increases the 
demands on heavier equipment with more protection and firepower. The future does not show any 
decline against the British method of minimum force. 
 
Key words: Sweden, Afghanistan, approach, minimum force, show of force 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens oroshärdar i världen utgörs till största del av konflikter där den ena eller i vissa fall 
båda aktörerna inte består av en stat. Flera exempel är så kallade inomstatliga konflikter där 
den ena aktören kämpar om den makten i ett land som den andra aktören, staten, redan 
förfogar över och således tvingas att försvara. Några exempel är talibanernas kamp i 
Afghanistan eller de tamilska tigrarna i Sri Lanka. Dessa upprorsmakare eller insurgents som 
de kallas på engelska arbetar oftast inte som en vanlig konventionell styrka utan uppträder 
bland befolkningen och tillämpar gerillakrigföring vilket således gör det svårt för 
konventionella styrkor att påverka dem. Denna typ av krigföring som upprorsmakarna 
använder har tvingat de konventionella styrkorna till att göra om och förfina sitt 
tillvägagångssätt för att överhuvudtaget kunna nå framgång mot denna typ av irreguljär 
motståndare.  
 
Ett koncept som uppkommit av dessa krav på utveckling och som tar upp en betydlig del av 
forskningen idag är counter-insurgency konceptet eller COIN som det förkortas. I stora drag 
handlar konceptet om att man istället för att fälla avgöranden på slagfältet snarare fokuserar 
på att vinna det civila folkets förtroende i det område som konflikten utspelas i. Genom att 
vinna folkets förtroenden kan man få information om var motståndaren gömmer sig och vilka 
intentioner den har. Om man dessutom kan få folket att tro att det staten gör för dem är det 
bästa så kommer ingen vilja kämpa för motståndarsidan eftersom man redan har det bra som 
det är.1 
 
Sverige med Försvarsmakten som huvudaktör har, vid uppsatsens skrivande, nyligen skickat 
ner sin nittonde styrka för tjänstgöring i Afghanistan. I lite mer än fyra år har Sverige varit 
ansvariga för ett område i norra Afghanistan, PRT Mazar-e-Sharif. Trots det är författarens 
uppfattning att en stor del av svenska folket verkar ha en liten uppfattning om vad vi exakt gör 
i Afghanistan och med vilka medel vi löser vår uppgift. Den debatt som förekommer, främst i 
media, verkar snarare handla om hur vi ska skydda våra soldater och problemet med bristen 
på sjukvårdshelikoptrar och inte så mycket om hur vårt arbete går till och hur pass bra det 
fungerar. Denna problematik har fångat mitt intresse och kommer att bli ämnet för min 
uppsats. 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att analysera vilket tillvägagångssätt den svenska styrkan i 
Afghanistan använder och vilka medel den har till förfogande. Uppsatsen syftar också till att 
undersöka om det skett någon förändring i tillvägagångssättet och materielfördelning från det 
att vi tog över områdesansvaret i Mazar-e-Sharif fram till idag. Slutligen diskuteras vad en 
eventuell förändring kan tänkas bero på samt om man kan tyda någon inriktning för 
framtiden. Det ger följande frågeställningar: 

 Hur förhåller sig den svenska styrkan i Afghanistan till arbetsmetoderna minimum 
force respektive show of force? 

 Har det skett någon förändring i arbetsmetoden från tiden kring övertagandet av 
områdesansvaret i PRT Mazar-e-Sharif fram till idag? 

 Vad kan en eventuell förändring bero på och kan man tyda en inriktning i framtiden? 

                                                
1 Widén och Ångström (2004), Militärteoretiska grunder, Stockholm: Försvarsmakten, s. 195-196 
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1.3 Tidigare forskning 
Den forskning som bedrivits om hur man arbetar vid den typen av konflikter som 
kännetecknar den i Afghanistan är omfattande. Den nivå som den mesta av forskningen 
kretsar kring är generell och avhandlar i princip ingenting om de norra delarna i Afghanistan 
eller den svenska styrkan. Specifik forskning som avhandlar den svenska styrkan i 
Afghanistan och hur de arbetar har jag inte funnit någon information om. Det närmsta man 
kan komma är en artikel skriven av en doktorand vid FHS som heter Kersti Larsdotter.2 I 
hennes artikel studerar hon hur de brittiska respektive de tyska styrkorna arbetar i de norra 
delarna av Afghanistan i tidsperioden 2004 till 2006. Hon analyserar vilken av de två olika 
metoderna, som respektive styrka använder, som är mest effektiv i hänseende till antalet 
attacker i respektive styrkas ansvarsområde. Artikeln avhandlar de saker som jag avser 
studera hos den svenska styrkan men skiljer sig avseende tidsaspekten, innan svenskt 
områdesansvar, och att det är andra länder som studeras. 

1.4 Avgränsning 
De avgränsningar jag valt i min uppsats är först att hålla mig till det område som den svenska 
styrkan i huvudsak verkar i, PRT Mazar-e-Sharif. Anledningen är att svenskarna inte agerar i 
större omfattning någon annanstans och det kan således bli svårt att skaffa en tillräckligt bra 
bild av deras arbetsmetod. Dessutom avser jag hålla mig till de soldater som patrullerar ute i 
insatsområdet eftersom det är de som träffar den civila befolkningen och således direkt bidrar 
till uppdragets lösande.  
 
Vad gäller tidsaspekten avser jag hålla mig i två olika tidsperioder. Den första är från den tid 
då vi tog över områdesansvaret över PRT Mazar-e-Sharif i mars 2006 fram till slutet av 2007. 
Under denna tidsperiod verkade missionsförbanden FS 11, 12 och 13. Den andra tidsperioden 
är mellan mitten av 2009 till första hälften av 2010 då förbanden FS 17 och FS 18 verkade i 
missionsområdet. Valen av tidsperioder är dels för att vi tidigare än 2006 troligtvis inte hade 
full kontroll över tillvägagångssättet då Sverige inte ännu hade tagit över områdesansvaret i 
Mazar-e-Sharif. Valet av den andra tidsperioden är för att få en bild av nutiden för att kunna 
analysera en förändring i tillvägagångssätt under åren som gått. 
 
Vad gäller val av arbetsmetod har jag valt att begränsa mig till de två metoder som Kersti 
Larsdotter tar upp i sin artikel, dessa metoder kallas minimum force och show of force. 
Anledningen är att en analys av samtliga metoder som används idag inom counter-insurgency 
konceptet är alltför många och skulle ta upp för stort utrymme i tid och plats i uppsatsen än 
vad som är tilldelat. Samtidigt syftar uppsatsen till att analysera hur den svenska styrkan 
förhåller sig till ett antal arbetsmetoder och då skulle alltför många metoder försvåra en tydlig 
klassificering. 
 
 
 
 

                                                
2 Larsdotter, Kersti (2008), “German and British approach in northern Afghanistan”, Small Wars & Insurgencies, 
vol. 19, nr. 3, s. 352-373 
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1.5 Teori  
Inom counter-insurgency konceptet finns det flera olika tillvägagångssätt för att möta en 
irreguljär motståndare. I den här uppsatsen har jag valt att fokusera och utgå från två sätt, 
minimum force och show of force. Definitionen hos de två begreppen har jag valt att hämta 
från en artikel i tidningen Small Wars & Insurgencies3.  
Artikeln heter German and British approach in northern Afghanistan och är skriven av en 
doktorand på Försvarshögskolan vid namn Kersti Larsdotter. I artikeln analyserar Larsdotter 
två olika sätt att uppträda i ett insatsområde, det brittiska minimum force respektive det tyska 
show of force, samt vilket av de två arbetsmetoderna som fungerar bäst. Resultatet som 
Larsdotter kom fram till var att den tyska metoden var mer effektiv än den brittiska men 
viktigt att påpeka är att effektiviteten hos metoderna mättes genom att utgå från antal attacker 
i respektive ansvarsområde under en tvåårsperiod. Svårigheten i att få ett relevant och 
tillförlitligt resultat är mycket beroende på hur man mäter framgång hos en metod samt hur 
lång tid mätningen sker. Det jag kommer att använda från Larsdotters artikel i min uppsats är 
hennes beskrivning av de två olika arbetsmetoderna som jag senare utgår ifrån för att 
analysera den svenska styrkans förhållande till dessa två. Jag kommer således inte försöka 
mig på att mäta vilken metod som är mest effektiv utan bara hur den svenska styrkan förhåller 
sig till dessa två. Anledningen till att jag valt dessa två tillvägagångssätt motiveras av att de 
används av styrkor som verkar/verkat i samma område som svenskarna. Dessutom är de två 
tillvägagångssätten tillräckligt olika för att kunna ställas mot varandra vid analysen hos det 
svenska förhållningssättet. För att läsaren ska få en uppfattning vad respektive 
tillvägagångssätt innebär presenteras dessa i det här avsnittet var för sig med början hos 
tillvägagångssättet minimum force. 

1.5.1 Minimum force 
Tillvägagångssättet minimum force kopplas ofta till den brittiska försvarsmakten och går i 
stora drag ut på att med små och lätta styrkor vinna folkets förtroende. Genom att uppträda i 
mindre grupper med färre soldater är tanken att man skall uppfattas som mindre hotfull vilket 
förenklar kontakten med folket vars förtroende man skall vinna.4 Om man dessutom kan 
uppträda utan tyngre utrustning som till exempel hjälm, kroppsskydd, karbiner och kulsprutor 
och istället bära lättare utrusning som kepsar, baskrar och lättare vapensystem som bärs i sida 
så förenklar det kontakten ytterligare.5 Samma sak gäller användandet av fordon, genom att 
använda sig av jeepar med låg skyddsnivå som dessutom inte är maskerade efter omgivningen 
syns man tydligare och uppvisar ett lugnare tillvägagångssätt. Larsdotter ger i sin artikel ett 
exempel på hur en brittisk styrka kunde agera vid ett besök i en by. När ett brittiskt 
MOT-team6 anlände med sina två jeepar till en by gjorde de avsittning och delade gruppen, 
om cirka sex soldater plus tolk, upp sig i mindre enheter om två till tre soldater. De lämnade 
saker som hjälm, kroppskydd, tyngre vapensystem kvar i bilarna innan de gav sig av för att 
prata med befolkningen.7 Samtidigt påpekar också Larsdotter att om säkerhetsläget blev mer 
hotfullt så tog britterna på sig mer utrustning och höjde säkerhetsnivån. Dessutom hade de 
hela tiden tillgång till en snabbinsatsstyrka, QRF8, som kunde förstärka om något skulle gå 
fel. När väl säkerhetsläget minskade så deeskalerade britterna och återgick till tidigare 

                                                
3 Larsdotter, s. 352-373 
4 Ibid, s. 361 
5 Ibid, s. 360 
6 Military Observation Team 
7 Larsdotter, s. 360 
8 Quick Reaction Force 
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tillvägagångssätt. Sammanfattningsvis så utgörs arbetssättet minimum force av användandet 
av lätta fordon, exempelvis jeepar. Man patrullerar i små styrkor och bär sällan kroppsskydd, 
hjälm och flera vapensystem för att kunna skapa en bättre kontakt med civilbefolkningen. 

1.5.2 Show of force 
Det andra tillvägagångssättet som Larsdotter i sin artikel kopplar till den tyska styrkan kallas 
som tidigare nämnt för show of force. Sättet går i stora drag ut på att med, jämfört med 
britterna, större styrkor och tyngre utrustning patrullera i tilldelat område. Styrkorna kunde i 
vissa fall, enligt Larsdotter, uppgå till mellan 20 till 30 soldater fördelade i mellan sju till tio 
fordon.9 Fordonen hade också högre skyddsnivå, främst vad gäller minskydd.  
I artikeln nämns också att fordonspatrullerna ofta var åtföljda av en eskortstyrka bestående av 
soldater med något tyngre utrustning. Vid ankomst till byar agerade tyskarna på samma sätt 
som britterna och gjorde avsittning med undantaget att man sedan rörde sig i något större 
enheter på upp till 5 soldater. Skillnaden var också att tyskarna vid avsittning alltid var 
tvungen att bära kroppskydd och ha med sig minst två vapensystem, pistol och automatkarbin. 
Detta tillsammans med de större enheterna bidrog till att tyskarna troligtvis fick svårare att få 
kontakt med civilbefolkningen.10 Tyskarna, liksom britterna, bar mer utrustning vid ett 
eventuellt höjt säkerhetsläge men i och med att de redan hade högre skyddsnivå från början 
jämfört med britterna så bara ökade det svårigheterna med kontakten. Dessutom övergick 
tyskarna till bepansrade fordon vid ett eventuellt höjt säkerhetsläge.11 Sammanfattningsvis 
kan man säga att arbetssättet show of force kännetecknas av användandet av fordon med 
högre skyddsnivå, exempelvis minskydd. Man patrullerar i styrkor med mellan 20 till 30 
soldater och alla bär kroppsskydd, tog med sig hjälmen och bar flera vapensystem, minst 
pistol och eldhandvapnet. 

1.5.3 Insatsen i Afghanistan 
Efter terrorattentaten mot World Trade Center den 11 september 2001 vägrade talibanregimen 
som då regerade Afghanistan att lämna ut Usama bin Laden och hans terrornätverk al-Qaida 
som ansågs befinna sig i landet. Reaktionen från USA blev att bomba stora delar av landet 
och samtidigt stötta Norra Alliansen, landets väpnade opposition, som befann sig i norra 
delarna av Afghanistan. När talibanregimen föll efter ett par veckor gavs makten över landet 
till en tillfällig administration som leddes av en man vid namn Hamid Karzai. För att skydda 
administrationen och skapa säkerhet i landet skapades ISAF, International Security Assistance 
Force, som från början endast var placerad i huvudstaden Kabul. Under åren har flera val 
genomförts, bland annat president- och parlamentsval, och Hamid Karzai sitter fortfarande 
kvar vid makten. Afghanistan har sedan talibanregimen föll kommit en bra bit på vägen i 
många avseenden, främst gällande mänskliga rättigheter, skolväsendet och den ekonomiska 
tillväxten. Många problem såsom den utbredda narkotikaproduktionen och strider med 
talibaner kvarstår dock och det är i författarens mening lång tid kvar innan landet kan klara 
sig själv utan stödet från världssamfundet.12 
 
Sverige har bidragit med trupp till ISAF sedan 2001/02, från början baserad i huvudstaden 
Kabul. Med tiden utökades ISAF:s ansvarsområden genom författandet av ett antal 
FN-resolutioner,  

                                                
9 Larsdotter, s. 362 
10 Ibid, s. 362f. 
11 Ibid, s. 363 
12 http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/afghanistan/historia 
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i och med detta upprättade ISAF flera stycken PRT, Provincial Reconstruction Team, i landet. 
Sverige valde att inledningsvis bidra med soldater till det brittiska PRT i Mazar-e-Sharif men 
tog över ansvaret helt för PRT Mazar-e-Sharif i mars 2006. Det svenska ansvarsområdet i 
PRT Mazar-e-Sharif utgörs av provinserna Balkh, Samangan, Jowzjan och Sar-e-Pul och i 
PRT jobbar soldater och officerare från både Sverige och Finland.13 

1.6 Metod 
Genom att göra en jämförande fallstudie mellan två tidsaspekter avser jag analysera hur den 
svenska styrkan i Afghanistan förhåller sig till de två arbetsmetoderna minimum force 
respektive show of force. Syftet med att studera arbetssättet vid två olika tidpunkter är att 
analysera om det skett någon förändring i förhållandet till metoderna under åren som gått. 
Jämförelsen är således mellan de två arbetsmetoderna där den svenska styrkan i Afghanistan 
utgör fallstudien och de två tidsaspekterna är tiden kring svenskt ansvarsövertagande av PRT 
Mazar-e-Sharif och nutid. Slutligen sker en diskussion som kretsar kring av vilka anledningar 
en eventuell förändring kom till stånd samt om man kan tyda några tendenser för framtiden. 
 
För att kunna göra det som precis nämnts krävs inledningsvis en beskrivning av de två 
begreppen samt en presentation av ett antal faktorer som skall medge en klassificering av 
förhållningssättet. Detta kommer att göras i inledningsavsnittet under avsnitten teori 
respektive metod. Genom att använda sig av ett antal faktorer undviker man att låsa sig till att 
det svenska arbetssättet antingen är den ena arbetsmetoden eller den andra. Resultatet kan lika 
väl bli så att arbetssättet liknar den ena arbetsmetoden i vissa avseenden och den andra 
metoden i andra avseenden. Dessutom presenteras en kort beskrivning, i avsnittet teori, om 
bakgrunden till den svenska insatsen i Afghanistan så att läsaren får en bild av historien innan 
den tid som uppsatsen kretsar kring. 
 
För att kunna se en eventuell förändring i arbetssätt har jag valt att analysera olika 
missionsförband från två olika tidsaspekter. De första förbanden jag valt att studera är de 
inledande missionerna kring tidsperioden då svenskarna tagit över områdesansvaret över PRT 
Mazar-e-Sharif, FS 11, 12 och 13. Den andra tidsperioden som analyseras utgörs av förband 
som verkat under det senaste året nere i insatsområdet, FS 17 och 18. Anledningen till att det 
blir flera missionsförband har att göra med tillgången till källmateriel under dessa 
tidsperioder, genom att ta med fler förband ökar urvalet av källor. Efter vardera analys dras 
slutsatser kring vilket förhållningssätt den svenska styrkan hade vid vardera tidsperiod. 
Analysen av det svenska arbetssättet kommer att genomföras i analysavsnittet. 
 
Efter analysen och slutsatser dragna av de två tidsaspekterna undersöks om en eventuell 
förändring har skett från första tidsperioden till den andra samt åt vilket håll. Dessutom sker 
en kort diskussion kring anledningarna till varför en eventuell förändring skett samt om man 
kan tyda riktning för den svenska styrkan i framtiden. Slutsatser och diskussionen kring 
resultaten från analysen kommer att presenteras i avsnittet slutsatser. 
 
De faktorer som jag valt för att kunna analysera förhållningssättet mot de två begreppen är tre 
stycken. Syftet med ett antal faktorer är som tidigare nämnt att enklare kunna placera det 
svenska tillvägagångssättet i ett förhållande till de två arbetsmetoderna istället för att 
resultatet ska bli antingen det ena eller det andra. Faktorerna presenteras i punktform på nästa 
sida med en förklaring under dem: 
                                                
13 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/Afghanistan--Isaf/Om-insatsen/ 
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 Fordon 
 Uppträdande 
 Personlig utrustning 

 
Punkt ett, fordon, avser undersöka vilken typ av fordon som den svenska styrkan använder 
samt hur vi uppträder med dessa. Framrycker vi med lätta fordon eller tunga? Rör vi oss i 
stora fordonspatruller eller små? Hur ser fordonen ut? 
 
Punkt två, uppträdande, handlar om hur svenskarna agerar till fots. Hur stora är fotpatrullerna 
till antal? Vilket uppträdande visar soldaterna? 
 
Punkt tre, personlig utrustning, undersöker hur soldaterna uppträder med sin utrustning. 
Uppträder de med hög skyddsnivå såsom hjälm och kroppsskydd eller lätt med keps eller 
liknande? Hur mycket/lite vapen har patrullerna med sig? 

1.7 Material inkl. källkritik 
Den empiri som jag valt att analysera för att kunna se hur den svenska styrkan i Afghanistan 
förhåller sig till de arbetsmetoder formulerade av Larsdotter är bland annat artiklar 
publicerade på Försvarsmaktens hemsida. Genom att använda sig av artiklar skrivna av 
personer som arbetat i insatsområdet får man en klarare bild av hur den svenska styrkan 
uppträder genom att exempelvis analysera vilka typer av operationer som genomförs och i 
vissa fall med vilken utrustning. Informationen som används är skriven av dem som är direkt 
involverade i de arbetssätt vilket uppsatsen syftar till att undersöka. Således kan 
informationen i många fall betraktas som primärkällor. Nackdelen med att använda sig av 
artiklar publicerade på Försvarsmaktens hemsida är att de kan uppfattas som jäviga och 
således bidra till en minskad trovärdighet hos källorna. Samtidigt är Försvarsmakten en av 
Sveriges myndigheter och ska då anses inte publicera vad som helst utan att ha säkra och 
kontrollerade källor. 
 
För att komplettera artiklarna på Försvarsmaktens hemsida har författaren också valt att 
skicka ut ett frågeformulär till soldater och officerare som arbetat nere i insatsområdet under 
de tidsperioder som valts. Fördelen med att använda frågeformulär är att man snabbt kan nå ut 
till flera personer14, speciellt om man använder sig av mail. Frågeformuläret gick till på så sätt 
att jag tillfrågade personen i fråga om han/hon var intresserad av att svara på några frågor via 
mail. Därefter skickades ett mail med ett bifogat dokument innehållandes en beskrivning av 
mitt arbete och frågorna, dokumentet finns bifogat i bilaga 1. Genom att alla tillfrågade får 
samma dokument med samma frågor elimineras risken att någon fråga glöms bort eller att 
vissa personer får frågor som alla av de tillfrågande borde få ställd. Nackdelen med att 
använda sig av frågeformulär är just det att man inte kan ställa specifika frågor till personer 
som man märker har extra kunskap i ämnet. Således är det svårare att gå på djupet i vissa 
ämnesområden än om man hade använt sig av intervjuer som insamlingsmetod.15 En annan 
nackdel med att använda sig av frågeformulär är att man oftast aldrig träffar de tillfrågade 
personerna, således är det mycket svårt att veta sanningshalten i de svar som de tillfrågade 
producerar.16  

                                                
14 Denscombe. Martyn (2000), Forskningshandboken, Lund: Studentlitteratur, s. 128 
15 Ibid, s. 161 
16 Ibid, s. 128 
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Frågorna som valdes till frågeformuläret är öppna frågor som medger för den tillfrågande att 
formulera sina svar på sitt sätt. På så sätt kan man med en kortare fråga få ett fylligt svar 
beroende på den tillfrågandes motivation till lösandet av uppgiften.17  
 
Totalt har åtta personer valt att besvara frågorna av 18 tillfrågade. Anledningen till att så få 
besvarat frågorna tros ligga i den korta tidsperiod som personerna fick chansen att besvara 
frågorna, 2 veckor. Dessutom anser författaren att de flesta av personerna glömt eller inte haft 
tid till att besvara frågorna i och med att inga av de tillfrågade aktivt gjort ett val att inte 
besvara frågorna och således meddelat författaren om detta. Att alla som tillfrågats och 
således besvarat frågorna är män är en intressant faktor att benämna. Anledningen att endast 
män tillfrågades beror inte på ett aktivt val hos författaren att utesluta kvinnor, utan berodde 
helt enkelt på att de kontakter som författaren fick tag på som kunde tillfrågas endast 
utgjordes av män. Hade kvinnor funnits bland de kontakter som påträffats hade dessa 
naturligtvis också tillfrågats. Frågan om resultatet kan påverkas av att intervjupersonerna 
endast utgörs av män anser författaren inte har någon direkt inverkan i och med att frågorna 
som ställts analyserar hur den svenska styrkan i allmänhet uppträdde/uppträder och inte 
specifikt vissa individer. 
 
Av de åtta som besvarade frågorna tjänstgjorde fyra personer under den första valda 
tidsperioden (FS 11, 12 eller 13), tre personer under andra tidsperioden (FS 17 eller 18). En 
person har tjänstgjort under båda tidsperioderna (FS 13, 17 och 18). Gällande befattning hos 
de svarande var en person plutonchef för en förstärkningspluton, en person gruppchef på 
EOD-grp, en person vagnchef på patgb 203 Patria och övriga fem personer gick i 
soldatbefattning, alla som främst förare men delvis också som soldater vid avsutten 
verksamhet. I och med den spridda kunskap och var i förbandet personerna var placerade 
anser författaren att man kan anse sig få en tillräckligt god bild av hur man arbetade nere i 
insatsområdet. Det är värt att ta i beaktande att endast tre personer utgör underlag för 
besvarandet av frågeställningen i den andra tidsperioden, där anser författaren dock att 
tillsammans med de artiklar från Försvarsmaktens hemsida som även används så ska 
underlaget vara tillräckligt. 

1.8 Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i 4 delar. 
 
Del 1 Inledning: Avhandlar bakgrunden till uppsatsen, syfte och frågeställning, tidigare 
forskning, avgränsningar, metod och material. 
 
Del 2 Analys: I detta avsnitt sker analysen av det svenska förhållningssättet till de två 
arbetsmetoderna minimum force respektive show of force utifrån de valda faktorer som 
presenterats i inledningsavsnittet. Analysen genomförs en gång för respektive tidsperiod. 
 
Del 3 Slutsats: Här dras slutsatser kring en eventuell förändring med utgångspunkt från de 
resultat som framkommit i analysavsnittet. Dessutom diskuteras anledningarna till en 
eventuell förändring samt om man kan tyda en inriktning i framtiden.  
 
Del 4 Sammanfattning: Uppsatsens första tre delar sammanfattas. 

                                                
17 Denscombe, s. 122 
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2. Analys  
I analysavsnittet skall författaren undersöka hur den svenska styrkan i Afghanistan förhåller 
sig till de två arbetssätten show of force och minimum force som presenterades i 
inledningsavsnittet. Analysen kommer att studera utredningsmaterialet utifrån tre faktorer 
som presenterades under underrubriken metod i inledningsavsnittet. Dessa tre faktorer är 
fordon, uppträdande och personlig utrustning. Analysen görs i två olika tidsperioder, åren 
2006/07 samt 2009/10 i syfte att utröna om en förändring skett i den svenska styrkans 
arbetssätt under åren som gått. För att förenkla för läsaren är tidsperioderna uppdelade under 
varsitt avsnitt med faktorerna uppdelade var för sig i avsnitten. Analysen inleder kronologiskt 
med åren 2006/07 och därefter med åren 2009/10. 

2.1 2006/07 
I detta avsnitt analyseras i ordningen faktorerna fordon, uppträdande och personlig utrustning 
som presenterades tidigare i inledningen. Analysen kretsar kring åren 2006 och 2007, under 
dessa år verkade missionerna FS 11, FS 12 och FS 13. I slutet av avsnittet dras slutsatser 
kring vilket förhållningssätt den svenska styrkan hade till de två valda metoderna under 
tidsperioden 2006/07. 

2.1.1 Fordon 
I en artikel publicerad på Försvarsmaktens hemsida, 29 april 2007, vid namn Svenska 
patruller skapar trygghet berättar en gruppchef vid namn Tomas om en av de patrulleringar 
de genomförde i Afghanistan. Vid den patrullering som Tomas nämner om i artikeln använde 
de sig av fordon i form av två stycken Toyota Landcruiser.18 Det framkommer ingen 
information i just den artikel hur fordonen såg ut, till exempel vilken färg det var på dem, 
samt vilken skyddsnivå dessa hade.  
 
En annan artikel som heter Trafikolycka i Afghanistan och är publicerad den 11 juli 2007 
handlar om hur två svenska fordon, en Toyota Landcruiser och en Mercedes Geländewagen, 
välter när de blir tvungna att väja för två cyklister. Alla parter klarar sig med lindrigare skador 
men det relevanta i artikeln är att det även här endast var två fordon i patrullen samt att man 
nämner ett annat fordon som användes i Afghanistan under den tiden, Mercedesen.19 Även i 
artikeln Avväpning påbörjad i Afghanistan, publicerad den 28 juli 2007, nämner man just två 
stycken Toyota Landcruiser.20  
 
Vad gäller utseendet på fordonen berättar överste Mats Danielsson i artikeln September-
rapport från Afghanistan, publicerad 5 september 2007, om hur många av de fordon de 
använder är vitmålade och har en stor svensk flagga vajandes på taket. Danielsson nämner att 
anledningen till detta är att styrkans huvudsakliga uppdrag är att synas i insatsområdet.21  
 
I svaren från frågeformulären av soldater och officerare som arbetade i Afghanistan under den 
här tidsperioden framkommer det som redan sagts om att oftast användes Toyota Landcruiser 
eller Mercedes Geländewagen i grupper om minst 2 fordon.  

                                                
18 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11343/3022/ 
19 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11343/3035/ 
20 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11343/3038/ 
21 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11343/September-rapport-fran-
Afghanistan/ 
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Utöver dessa fordon nämns också pansarterrängbil 203 Patria som bland annat tillhörde 
eskortpluton och som användes antingen tillsammans med andra fordon eller vid andra 
tillfällen i grupper utgörandes endast av patgb 203 Patria. Anledningen tycks framgå av 
hotnivån då de tillfrågade personerna talar om lätt respektive tungt alternativ vid 
patrulleringar och eskorter. Bilder på fordonen finns infogade i bilaga 2.22 

2.1.2 Uppträdande 
I artikeln Svenska patruller skapar trygghet som nämndes tidigare utgörs den patrullen av sju 
soldater samt en afghansk tolk. Vid just den patrulleringen använde de sig av fordon så när 
patrullen närmade sig den stadsdel som skulle patrulleras gjorde fem soldater och tolken 
avsittning från fordonen och patrullerade till fots med fordonen körandes, strax intill, av de 
två övriga soldaterna. Patrullen tar även kontakt med befolkning för att förklara vad de gör 
där så att stämningen på så sätt lugnas.23  
 
I en annan artikel berättar Fredrik Flink, en gruppchef för ett svenskt MOT-team om hur hans 
grupp på totalt sex personer skall besöka en lokal krigsherre och påbörja en avväpning. 
Teamet väljer att informera en närliggande polisstation om att de är på väg upp till 
krigsherren. Det visar sig dock att krigsherren redan lämnat in en del vapen till polisen och 
teamet väljer att inte föra ärendet vidare vid just den tidpunkten. De svenska MOT-teamen är 
ofta ute på långa patruller med många fältdygn långt bort från den svenska campen.24  
 
De personer som har jobbat nere i Afghanistan under den här tidsperioden och som tillfrågats 
berättar om att man i de flesta fallen rörde sig i grupps storlek på oftast sex personer, ibland 
vid större patruller eller eskorter upp till 12 personer. Beroende på hur man använder sina 
fordon går två soldater åt till att köra alternativt bevaka dem om fordonen inte står kvar på 
campen under någon annans bevakning. Således kunde patruller i vissa fall nedgå till fyra 
personer.25 

2.1.3 Personlig utrustning 
Enligt frågeformulären var den grundutrustning som alla soldater bar ute på patruller 
kroppskydd med keramikplattor, stridsväst innehållande främst vatten och mellan sex till åtta 
magasin, skyddsglasögon, eldhandvapen, pistol och i vissa fall gruppradiosystem. 
Eldhandvapnet bars ofta i sida och pistolen i hölstret. Hjälmen bars i princip aldrig och 
förvarades oftast i fordonen och i vissa fall buret på soldaten. I fordonen förvarades också 
extra vatten och ammunition samt varje soldats stridspackning innehållandes extra kläder, 
mat, vatten och annat bra att ha såsom lightstick och liknande. Utöver detta tillkom en rad 
olika sjukvårdsartiklar, bland annat första förband. Beroende på säkerhetsläget bars även 
andra vapensystem såsom ksp 90.26 
 
 
 
 

                                                
22 Intervju med person 1, 2, 4, 5 och 8 
23 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11343/3022/ 
24 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11343/3038/  
25 Intervju med person 1, 2, 4, 5 och 8 
26 Ibid 
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Anledningen till att hjälmen inte bars samt att vapen bars i sida och hölster kan bero ett aktivt 
val att inte verka hotfull. Tar man av sig hjälmen ser man ansiktet på soldaten lättare och 
genom att inte bära vapnet så pass synligt som om man till exempel hade burit det på bröstet 
så tar man bort fokuseringen kring det som kan upplevas som hotfullt. På så sätt blir det 
enklare att se människan och således kan en kontakt troligtvis lättare etableras. 

2.1.4 Slutsatser 2006/07 
I och med användandet av lätta fordon i form av Toyota Landcruiser och Mercedes 
Geländewagen i generellt små grupper kan man dra slutsatsen att den svenska styrkan, 
gällande faktorn fordon, förhåller sig ganska mycket till den brittiska metoden minimum 
force. Studerar man faktorn uppträdande ser man också att svenskarna liknar britterna i det 
hänseendet att vi, vid patruller, rör oss i grupps storlek om 6-8 soldater plus tolk. Trots att den 
svenska styrkan generellt inte bar hjälm vid patrulleringarna och höll eldhandvapnet i sida, 
pekar dock fakta på att man i faktorn personlig utrustning mer liknade tyskarnas show of force 
metod. Argumentet styrks genom informationen om att svenska soldater bar kroppsskydd med 
keramikplattor samt flera vapensystem, oftast pistol och eldhandvapen. Sammanfattningsvis 
kan man konstatera att den svenska styrkan i Afghanistan under tidsperioden 2006/07 i många 
avseenden liknade britterna i arbetssättet minimum force, dock med ett par undantag. 
Anledningen till detta kan kanske bero på att åren innan 2006 var britterna ansvariga för PRT 
Mazar-e-Sharif och svenskarna ställde upp med en mindre styrka. Vid övertagandet av 
ansvarsområde är det relativt enkelt att fortsätta i samma spår som tidigare ansvarig styrka i 
och med att det är samma område man verkar i samt att man i det här hänseendet också under 
viss tid arbetat med de tidigare ansvariga. 

2.2 2009/10 
I detta avsnitt analyseras insatserna under slutet av 2009 och början av 2010 vilket utgjordes 
av missionerna FS 17 och FS 18. Även här sker analysen enligt de valda faktorerna fordon, 
uppträdande och personlig utrustning. Avslutningsvis dras slutsatser kring vilket 
förhållningssätt den svenska styrkan hade under den andra tidsperioden. 

2.2.1 Fordon 
I en artikel på Försvarsmaktens hemsida meddelar myndigheten att man skall ersätta Toyota 
Landcruiser och Mercedes Geländewagen med den lite tyngre RG 32 Galten. Målet är att alla 
Toyota Landcruiser skall vara utbytta i september 2010 och Mercedes Geländewagen senast i 
juni 2011.27 RG 32 Galten har mer skydd än både Toyota Landcruiser och Mercedes 
Geländewagen och man kan också montera en kulspruta på taket, vilket gör att man snabbare 
kan besvara eld uppsuttet än om man använt Landcruiser eller Geländewagen.28 I och med 
införandet av RG 32 Galten ökar också den generella skyddsnivån i fordonsparken. 
 
 
 

                                                
27 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/16590/Patrullfordon-ersatts-i-
Afghanistan-/  
28 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11705/Fler-RG-32-till-styrkan-i-
Afghanistan/ 
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En annan artikel beskriver införandet av fyra stycken stridsfordon 90 till PRT Mazar-e-
Sharif.29 Fordonen hade vid artikelns skrivande kalibrerats för den nya miljön och var klara att 
använda i området, i och med att stridsfordon 90 har högre skyddsnivå än både RG 32 Galten 
och patgb 203 Patria, blir fordonet det tyngsta i hela fordonsparken. I artikeln framkommer 
det inte vad man skall använda vagnarna till och sannolikheten att man uppfattas som hotfull 
när man patrullerar med vagnen är större än om man väljer att använda Galten eller Patrian. 
En uppgift som stridsfordonen används till enligt en annan artikel är att, i form av QRF, 
förstärka andra förband som blivit utsatta för eldöverfall.30 Således är man inte ute och 
patrullerar så mycket med stridsfordonen, utan de är på campen beredda att rycka ut om så 
behövs.  
 
Utöver införandet av RG 32 Galten och Stridsfordon 90 skall hela fordonsparken målas om 
från den vita färgen som flera fordon har, bland annat Toyota Landcruiser, till sandfärg som 
enligt artikeln är särskilt uttagen för utlandsstyrkan. Ordern kommer från ISAF:s högkvarter 
och orsaken är att biståndsorganisationerna i Afghanistan inte vill bli förväxlade med de 
militära fordonen när de är ute och kör på vägarna.31 Genom att hela svenska fordonsparken 
uppträder i sandfärg och således kan smälta in i omgivningen lättare, om man vill, kan man 
uppfattas som mer militäriska, och kanske mer hotfull, än om man åkte runt och ”syntes” i de 
tidigare använda vita fordonen. 
 
I svaren från frågeformulären framkommer att de fordon som användes vid patrulleringar 
oftast var RG 32 Galten, i vissa fall också patgb 203 Patria beroende på säkerhetsläge och 
storlek på patrullen. Medgav säkerhetsläget det så användes Toyota Landcruiser, men det var 
enligt de svarande inte ofta. Gällande storleken på patrullerna varierade det mycket men var 
sällan fler än 10 fordon, alla svarande var dock överens om att minst två fordon alltid var med 
på patrulleringarna.32 Bilder på fordonen som användes under 2009/10 finns i bilaga 3. 

2.2.2 Uppträdande 
En artikel som heter Svenska soldater i strid berättar om hur en svensk patrull om sju soldater 
patrullerade tillsammans med afghanska armén, ANA, och afghanska polisen, ANP. Styrkan 
blir utsatt för ett eldöverfall som varade i flera timmar, en svensk förstärkningsstyrka om 20 
soldater sätts i beredskap i närheten av stridigheterna. Dock behöver den aldrig sättas in.33 En 
annan artikel som handlar om hur en patrull bestående av en svensk-finsk grupp, 40 soldater 
från ANA och 20 poliser från ANP utsätts för ett eldöverfall.34 I den artikeln får man en del 
siffror på hur många som ingår i patrullen och genom att patrullera tillsammans med ANA 
och/eller ANP blir storleken på patrullerna större vilket kan påverka tillvägagångssättet.  
 
 
 

                                                
29 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11705/Stridsfordon-90-pa-plats-
i-Afghanistan/ 
30 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11705/Soldater-i-strid-i-
Afghanistan/ 
31 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11705/Vita-Isaf-fordon-byter-
farg/ 
32 Intervju med person 3, 6, 7 och 8 
33 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11705/Svenska-soldater-i-strid/ 
34 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11705/test/ 
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Det man kan konstatera genom att läsa dessa två artiklar och fler som finns publicerade på 
Försvarsmaktens hemsida i tidsperioden för FS 17 och 18 är att den svenska styrkan 
fortfarande uppträder i grupps storlek vid patrulleringar men att man mer och mer arbetar 
tillsammans med afghanska styrkor i form av armén och polisen. Anledningen förklaras i en 
artikel och är den att fokuseringen hos Isaf mer och mer skall vara att bygga upp och stötta de 
afghanska styrkorna genom metoden Partnering.35,36 
 
Enligt formulärsvaren uppträder de svenska styrkorna oftast i grupps ram vid patruller, tropps 
storlek är också vanligt. I vissa fall patruller man också i plutons storlek men det var inte så 
ofta. Förfarandet var ofta att man med fordonen åkte till utkanten av en by, där gjorde man 
avsittning. En del av styrkan stannade kvar och vaktade fordonen samt var QRU37 för styrkan. 
Resten av styrkan gav sig in i byn till fots och patrullerade byn.38 

2.2.3 Personlig utrustning 
Enligt de tillfrågade personerna från frågeformulären bars följande utrustning av de personer 
som var ute på patruller. Varje soldat bar kroppsskydd med keramikplattor, stridsutrustning 
med mellan åtta till tio magasin, eldhandvapen i färdigställning samt pistol i hölster. Hjälmen 
som tidigare låg i fordonet togs alltid med i stridsutrustningen, en källa nämner att de till och 
med bar hjälmen på huvudet. Övrig materiel som var spridd på gruppen var ksp 90, 
radiosystem, GPS samt i vissa fall en ryggsäck med tidningar till de civila, vid behov tog man 
även med minsökare eller kamera. I fordonen låg psg 90, ag 90, p-skott samt en så kallad 
grabbag innehållandes extra magasin, vatten, GPS, karta och annan viktig materiel, allt skulle 
ligga lättillgängligt ifall patrullen skulle bli utsatta för ett eldöverfall.39 
 
Samma källor som nämnde att de bar hjälm vid patrullerna berättade också att de tog av sig 
hjälmen och bar den i stridsutrustningen vid besök i exempelvis byar. Var dessutom hotnivån 
låg kunde man bära vapnet i slinga vid sidan av kroppen.40 Detta tyder på en fortsatt 
medvetenhet om hur man kan uppfattas beroende på vilken utrustning man bär. 

2.2.4 Slutsatser 2009/10 
Analyserar man varje faktor för sig ser man att i faktorn fordon har den svenska styrkan infört 
nya typer av fordon som har mer skydd och eldkraft än tidigare använda fordon. Dessutom är 
planen att fasa ut de fordon som man använt tidigare och det skall vara klart senast juni 2011. 
Det hindrar inte att de styrkor som verkat under 2009 och 2010 kunde använda de fordon som 
fanns kvar, man fick friheten att utnyttja upp till 5 olika fordonstyper när man skall skicka ut 
en patrull. Trots detta så är ändå resultatet att det svenska förhållningssättet mer och mer går 
mot show of force genom införandet av tyngre fordon samt ommålningen av dem.  
 
 
 

                                                
35 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11705/Nytt-uppdrag-i-
Afghanistan/ 
36 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11705/Sakerhet-byggs-genom-
samarbete/ 
37 Quick Reaction Unit 
38 Intervju med person 3, 6, 7 och 8 
39 Intervju med person 3, 6, 7 och 8 
40 Intervju med person 6 och 7 
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Gällande faktorn uppträdande arbetar fortfarande den svenska styrkan i storleken grupp upp 
till tropp enligt tidigare vilket kan innebära att man fortfarande förhåller sig till metoden 
minimum force. Dock sker samarbete med de afghanska styrkorna vilket gör att utöver den 
svenska styrkan tillkommer afghanska vilket ökar numerären vid patrullerna och gör då att 
man mer går mot show of force. Frågan är då om man rakt av kan dra den slutsatsen gällande 
uppträdandet. De civila som träffar patrullen, gör det någon skillnad för dem om de extra 
soldaterna i patrullen utgörs av landets egna styrkor eller svenska. Skillnaden är ju trots allt att 
tillskottet av soldater, är från det egna landet vilket snarare kan vinna fördelar i form av ökad 
tillit för landets styrkor än om man istället bara tillfört ytterligare Isaf-styrkor som ändå skall 
åka hem i slutändan. Det är en faktor värd att ta i beaktande.  
 
Tredje och sista faktorn personlig utrustning visar att den svenska styrkan ytterligare rör sig 
mot den tyska metoden show of force i och med tillförandet av fler vapensystem som i och för 
sig förvaras i fordon men som ändå är lättillgängliga för patrullen, uppgifterna om hjälmens 
bärande bidrar också till dragen slutsats. Dock finns fortfarande medvetenheten kring 
utrustnings bärande vilket gör att man inte helt och hållet övergått till metoden show of force 
utan fortfarande ligger någonstans mitt emellan de två tillvägagångssätten, dock med 
tyngdpunkt mot den tyska metoden. 

3. Slutsatser 
Enligt de slutsatser som dragits i analysavsnitten kan man konstatera att den svenska styrkans 
arbetssätt har förändrats i förhållande till de två metoderna minimum force och show of force 
under åren som gått. Från att ha patrullerat i vita Toyota Landcruiser om två fordon med 
mellan sex till åtta soldater till sandfärgade RG 32 Galten med minst två fordon och i vissa 
fall upp till tio med soldater därtill ser man en förändring som går mot den tyska 
arbetsmetoden show of force. Lägger man dessutom till att man ofta patrullerar tillsammans 
med afghanska styrkor vilket ökar numerären ytterligare så bidrar det ytterligare till den 
dragna slutsatsen. Dock är det viktigt att påpeka att den svenska styrkan helt och hållet inte 
tagit till den tyska metoden utan snarare ligger någonstans mitt emellan den brittiska och den 
tyska metoden med tyngdpunkt mot den tyska. De faktorer som pekar mot detta är bland 
annat att om den svenska styrkan skulle patrullera ensamma så är man ungefär samma 
numerär som under den första tidsperioden, dessutom finns det källor som visar att man 
fortfarande använder de lättare fordonen om säkerhetsläget medger detta, dock inte så ofta. 
Således har man inte helt övergått till den tyska metoden show of force, men som tidigare 
nämnt har snarare en förskjutning gått mot den tyska metoden än den brittiska under åren som 
gått. 
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Vad kan det finnas för anledningar till att den svenska styrkan mer och mer övergått till den 
tyska metoden och inte fortsätter använda sig av den brittiska metoden minimum force. I en 
artikel publicerad på Försvarsmaktens hemsida uttalar sig generallöjtnant Anders Lindström, 
under ÖB ytterst ansvarig för utlandsstyrkan, följande: 
 

Vårt sätt att uppträda har ändrats i takt med det försämrade läget. Vi åker inte längre ut med 
små enheter, utan arbetar tillsammans med de afghanska säkerhetsstyrkorna. Den största 
skillnaden är att vi aktivt söker upp områden och platser där det kan finnas verksamhet som 
stör en fredlig utveckling… Till att börja med valde vi taktiken Light footprint med barhuvade 
soldater, avsuttna från sina fordon, på fotpromenad så fort det var möjligt. Fördelen är den 
goda kontakten med lokalbefolkningen som kunde berätta var motståndare finns, var det kan 
vara minerat… Den kontakten är etablerad, och med ändrad taktik är det möjligt att ha tyngre 
utrustning, inklusive fordon, utan att tappa den positiva närheten…41 

 
I artikeln nämner generallöjtnant Lindström saker som ett försämrat läge, att den svenska 
styrkan arbetar tillsammans med afghanska styrkor, att man nu aktivt söker upp oroliga 
platser och områden. Denna omvändning i taktik påverkar de faktor som valts i uppsatsen 
genom att ett mer offensivt handlande kräver tyngre fordon och vapensystem som ger mer 
eldkraft och skydd samt att samarbeta med afghanska styrkor ökar numerären på patrullerna.  
Således påverkar omvändningen alla tre faktorer, fordon, uppträdande och personlig 
utrustning, så att det svenska tillvägagångssättet mer och mer går mot arbetsmetoden show of 
force. Det är några av anledningarna till ett förändrat svenskt tillvägagångssätt. 
 
För att kunna se tendenser till hur den svenska styrkan skall arbeta i framtiden kan man 
studera dokumentet Taktiska krav Mekbat FS som gavs ut från Högkvarteret i mars 2010 och 
som meddelar en transformering av den svenska styrkan i Afghanistan. Anledningen till att en 
transformering av den svenska styrkan sker är följande: 
 

 Den ändrade arten av operationer som genomförs inom ramen för ISAF och i 
samverkan med ANSF, dvs. stödja ANSF operationer. Därigenom har hot- och 
risknivån ökat inom ramen för det som har redovisats av MUST 

 ISAF koncept med Partnering som är en viktig del av NATO/ISAF strategi för 
att kunna lämna över säkerhetsansvaret till de afghanska myndigheterna och 
därigenom på sikt kunna lämna landet 

 Armékonceptet som anger att befintliga krigsförband i insatsorganisationen 
skall användas vid insatser såväl nationellt som internationellt.42 

 
Även i detta dokument talar man om mer samarbete med afghanska styrkor, den ändrade arten 
av operationer vilket ökar hot- och risknivån, precis de saker som nämndes av generallöjtnant 
Lindströms i tidigare citat.  
 
 
 
 
 

                                                
41 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/I-varlden/Afghanistan/11705/Forandrad-hotbild-
kraver-ny-materiel-och-ny-taktik/  
42 Försvarsmakten (2010), G5P_100303_Taktiska_krav_Mekbat_FS_MASTER_VII_LAR, Stockholm, s. 1 
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Studerar man dokumentet ytterligare ser man att den svenska styrkan i Afghanistan skall 
transformeras till en reducerad mekaniserad bataljon som skall innehålla bataljonsstab, 
reducerat stabs- och understödskompani, reducerat ISR-kompani, skyttekompani, tre 
reducerade skyttekompanier provins och ett reducerat trosskompani.  
Bataljonen skall bygga sina uppgifter och sin organisation på bataljonstypen Lätt mekaniserad 
bataljon 09. Transformering från dagens organisation till den som nämnts beräknas vara klar 
år 2012. 43  
 
Vidare kan man läsa i en organisationsskiss att skyttekompaniet skall bestå av tre plutoner där 
två utgörs av patgb 203 och en pluton av strf 90. De tre reducerade skyttekompanierna 
provins skall bland annat ha en pluton som skall bestå av RG 32 Galten eller liknande i och 
med att ett av kompanierna kommer bestå av finska styrkor.44 Således är tanken att man skall 
fortsätta med den intention som beskrivits i analysdelen med att fasa ut Toyota Landcruiser 
och Mercedes Geländewagen och istället införa RG 32 Galten. Dessutom skall fortsatt 
samarbete med de afghanska styrkorna också bedrivas. Slutsatsen man kan dra av detta är att 
man i framtiden som minst skall fortsätta med det arbetssätt som använts idag, om möjligt kan 
ytterligare förskjutningar förekomma men då troligtvis mer mot den tyska metoden show of 
force. 

4. Sammanfattning 
Dagens konflikter har mer och mer övergått till inomstatliga konflikter där den ena parter 
kämpar om makten i landet som den andra parten då tvingas försvara, ett exempel är 
konflikten i Afghanistan mellan talibanerna och regeringen stödda av ISAF. Sverige har sedan 
2001 bidragit med trupp till ISAF och ansvarar idag över PRT Mazar-e-Sharif som ligger i 
norra delen av Afghansistan. Trots detta är det författarens uppfattning att få egentligen vet 
hur den svenska styrkan arbetar i Afghanistan, debatten i media verkar snarare handla om 
sjukvårdshelikoptrar och skyddsnivå för soldaterna. Den här uppsatsen syftar till att 
undersöka hur den svenska styrkan i Afghanistan, specifikt i PRT Mazar-e-Sharif, förhåller 
sig till de två arbetsmetoderna show of force och minimum force. Uppsatsen skall också 
undersöka om det skett någon förändring i förhållningssättet från tiden kring övertagandet av 
PRT Mazar-e-Sharif till idag. Kan en förändring uppfattas undersöks anledningarna till detta 
samt om man kan tyda en inriktning för framtiden. 
 
Arbetsmetoden minimum force karakteriseras av styrkor som använder sig av lätta fordon, 
oftast jeepar, som arbetar i små grupper om vanligtvis två fordon. Soldaterna är sällan fler än 
åtta personer och är sparsam i bärandet av utrustning, kroppskydd, hjälm och flera vapen 
undviks. Detta för att inte verka alltför hotfull mot civilbefolkning och enklare kunna skapa en 
bra kontakt, denna metod kopplas ofta till den brittiska försvarsmakten. Den andra 
arbetsmetoden, show of force, är lite av en motsats och kännetecknas av ett användande med 
tyngre och fler fordon, man arbetar i större grupper och soldaterna bär kroppskydd, hjälm och 
flera vapensystem. Show of force kopplas ibland till den tyska försvarsmaktens arbetssätt i 
Afghanistan. 
 
 
 

                                                
43 Försvarsmakten, Taktiska krav Mekbat FS, s. 1f 
44 Ibid, s. 38 
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Efter en analys av den svenska styrkan i Afghanistan under tidsperioden 2006/07 kan man 
konstatera att man i många avseenden arbetade efter metoden minimum force. Faktorer som 
pekar mot det är bland annat användandet av vita Toyota Landcruiser och Mercedes 
Geländewagen. Dessutom utgjordes patruller ofta av två fordon med mellan sex till åtta 
soldater. Det som talar emot ett fullt användande av den brittiska metoden är soldatens 
personliga utrustning, alla soldater bar exempelvis kroppsskydd samt både pistol och 
eldhandvapen.  
 
Den andra tidsperioden, 2009/10, pekar snarare mot andra hållet. Genom införandet av den 
tyngre RG 32 Galten samt stridsfordon 90 ökar skyddsnivån i fordonsparken. Genom 
samarbete med afghanska styrkor ökar numerären på patrullerna, dessutom har patrullerna 
med sig fler vapensystem och hjälmen bärs med hela tiden. Detta tyder mot en arbetsmetod 
mer liknande den tyska show of force. 
 
Således kan man konstatera att en förändring i tillvägagångssätt har skett hos den svenska 
styrkan med en förskjutning mot den tyska metoden show of force under åren som gått. 
Anledningarna anses vara det ökade samarbetet med de afghanska styrkorna samt en 
förändring i uppgift där man mer aktivt söker upp oroliga områden. Denna förändring ökar 
hot- och risknivån hos den svenska styrkan vilket bidrar till en ökning i tyngre fordon och 
materiel som har mer skydd och eldkraft. Framtiden visar på samma tendenser i och med en 
transformering av den svenska styrkan till att bestå av bland annat en reducerad mekaniserad 
bataljon med uppgifter och utrustning som beskrivits tidigare. Således finns inga tendenser till 
att återgå till den brittiska metoden minimum force inom den nära framtiden. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Enkäten 
Den här enkäten/intervjun syftar till att skapa ett underlag för hur den svenska styrkan i 
Afghanistan uppträder och vilket tillvägagångssätt man använder i insatsområdet sett från 
soldaterna som varit i missionsområdet. Den uppsats jag skriver, i vilken enkäten kommer att 
utgöra en del, syftar till att undersöka vilket tillvägagångssätt man använder i hänseende till 
den tyska respektive den brittiska metoden beskriven av doktorand Kersti Larsdotter. Kort och 
gott, rör vi oss i små patruller med lätta fordon och lite utrustning likt britterna eller i större 
patruller med lite mer utrustning på kroppen likt tyskarna. Uppsatsen syftar inte till att 
undersöka vad vi gör vid patrullerna utan helt enkelt hur vi uppträder med den utrustning vi 
har i insatsområdet. 
 
Enkäten går ut till soldater och officerare som antingen tjänstgjort nu senast under FS18 eller 
tidigare under missionerna kring åren 2006-2007. Enkäten besvaras anonymt och jag kommer 
att skilja svaren från avsändaren genom att döpa om det dokument du förhoppningsvis skickar 
tillbaka. Jag vill understryka att jag inte är intresserad av åsikter kring tillvägagångssätt utan 
helt enkelt ren fakta om svenskarna agerar. Har ni frågor om enkäten är det bara att maila till 
mailadressen som står nedan. 
 
Ni svarar genom att helt enkelt bara börja skriva under frågorna på nästa sida, därefter maila 
tillbaka dokumentet till mig. Jag vore tacksam om jag kunde få svar innan torsdagen den 3 
juni. 
 
Tack på förhand 
Johannes Hagelberg 
 
 
 
 
 

 Vilken mission? 
 

 Vad var din befattning och huvudsakliga arbetsuppgift? 
 

 Vid fordonspatruller, vilka fordon använde ni och hur många fordon bestod 
patrullerna generellt av? 

 
 Vid fotpatruller, hur många var ni, hur var ni indelade och på vilket sätt 

uppträdde ni (stridspar/grupp/pluton)? 
 

 Vilken typ av utrustning hade ni med er vid patrullerna, fot respektive fordon, 
och hur bar ni den (hjälm på/av dylikt)? 
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Bilaga 2 – Svenska fordon i Afghanistan under 2006/07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toyota Landcruiser (Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercedes Geländewagen (Foto: Henrik Svensk) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pansarterrängbil 203 A (Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten) 
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Bilaga 3 – Svenska fordon i Afghanistan under 2009/10 
 
Fordonen som användes under 2006/07, som finns i bilaga 2, användes även under 2009/10 
utöver nedanstående fordon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RG 32 Galten (Foto: Försvarsmakten) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stridsfordon 9040C (Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


