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Abstract 

 
The specific task of this thesis is to illustrate the complexity of a cooperation between civilian 
and military entities by examining Provincial Reconstruction Teams (PRTs) and their role as 
an actor among others in the field in a war-torn Afghanistan 
 
By using counterinsurgency strategy as an analytical framework it has been possible to 
examine the civilian and military contexts closer. Underlying structures concerning the norms 
and interpretation of reality of the PRTs has been partly revealed. Studies of the PRTs as one 
significant bearers of "the comprehensive approach", which includes a holistic approach 
regarding the use of civilian and military capabilities, new conclusions can be drawn on 
whether a general civil-military approach can be a part of the solution for current and future 
conflicts. Based on the counterinsurgency strategy, the author has identified three themes as 
bearing and thus appears through the thesis as a foundation. These are Coordination, 
Development and Security. The empirical material is filtered through these themes as they are 
central to counterinsurgency and there by affect the PRT-concept. 
 
This study leads to five conclusions regarding the integration of the civilian and military 
contexts. In summary the conclusions states that it seems to be no starting points for creating a 
robust culture for cooperation. The absence of common objectives regarding operation, 
competition between different narratives as well as parallel processes of development and 
security risks causing a counterproductive outcome. A single resonance must be allowed to 
emerge from a convergence of civil and military powers as to what should be the civil-
military mission. With mutual trust and dialogue improved conditions can be shaped to build 
common ground and goals for what needs to be done in countries with similar problems like 
Afghanistan. 
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1. Introduktion  

 

Situationen i Afghanistan har till dags datum utvecklats till ett läge då kampen mellan det 

internationella samfundet och upprorsmakare i form av kriminella och talibaner utspelar sig 

bland civilbefolkningen (Gentile 2009:5-6). För att hantera den utvecklingen har det 
internationella samfundet med International Security Assistance Force (ISAF) i spetsen 

utvecklat ett strategiskt verktyg innehavandes av civil samt militär kompetens för att möta de 

nya premisser som utgör spelplanen för konflikten. Detta verktyg kallas Provincial 

Reconstruction Team1 (PRT) (Lopez 2007:246).  Den här uppsatsen kommer att behandla det 

närmande som sker mellan den civila och militära kontexten då de båda måste arbeta sida vid 

sida i ett PRT. Fienden är inte längre identifierbar som militär i ordets rätta bemärkelse och 

slagfältet utgörs inte längre av en öken eller slätt där konventionella förband gör upp om 

striden. Istället utkämpas slaget bland civilbefolkningen och om civilbefolkningen (Kilcullen 

2006b:122). Inkluderandet av inte bara traditionell civilkompetens utan även civil personal i 

ett militärstrategiskt tänkande har rejält suddat ut gränsen mellan vad som tidigare uppfattades 

som tydligt civilt och militärt. PRT konkretiserar idag med sin kombination av civil och 

militär personal ambitionen om en institutionell kapacitet där egenskaper och erfarenheter 

från dessa två olika världar arbetar sida vid sida. När civilbefolkningen utgör navet i 

konflikten ställs nya krav på att förstå sammanhanget och hantera situationen utifrån flera 

perspektiv (Nilsson et al. 2008:13).  

 

Den här studiens specifika ambition är att belysa närmandet mellan det civila och det militära 

genom att undersöka PRT och dess roll som central aktör i insatsen i Afghanistan.  Med den 

idag dominerade counterinsurgency-strategin som analytiskt ramverk kan nya slutsatser dras 

om huruvida ett generellt civil-militärt närmande kan vara en del i lösningen av dagens och 

morgondagens konflikter. En studie av PRT är av vikt då deras agerande utmanar rådande 

normer om vad som är militära respektive civila uppgifter.  

 

Förutsättningarna i Afghanistan utmanar både rådande normer beträffande krigets logik samt 

normerna som hittills har bekräftat vad som är civila uppgifter och respektive militära 

uppgifter. I ett land utan fungerande rättssystem, regering, militär och polis är PRT satta med 

                                                 
1 PRT kan skifta något i storlek men uppgår oftast till ca 90-100 individer. 90-95 procent av dessa är militärer. 
Resterande del utgörs av personer med civilkompetens såsom, politiska rådgivare och utvecklingsexperter. PRTs 
militära förmåga är endast avsedd för självförsvar (Jakobsen 2005:11)    
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uppgiften att skapa förutsättningar för en stabil utveckling och rekonstruktion av regionen i 

fråga. PRT beskrivs som en militär-civil enhet vilken arbetar på regional nivå med att skapa 

förutsättningar för etablerandet av samhälliga institutioner (Eronen 2008:7-8). Den första 

februari 2010 verkade 27 st PRTs runt omkring i landet2. Ofta utgör miljön där PRT vistas av 

stora problem gällande grundläggande säkerhet och förtroende för regeringen. Tanken med 

integrerandet av civila och militära förmågor i formen av PRTs är att åstadkomma åtgärder på 

en bred front som når på djupet i civilbefolkningens vardag (Parker 2007:4).  

 

Trots att det civila inslaget utgör endast 5-10 procent av den totala personalstyrkan sträcker 

sig PRT verksamhetsidé långt utanför de traditionella militära ramarna (Eronen 2008:2). PRT 

uppgift tolkas i debatten om det civil-militär närmandet ibland som en del av ett större 

militärstrategiskt imperativ för att stävja upprorsmakarnas framfart. Vinnandet av 

civilbefolkningens förtroende ska eliminera den naturliga utgångspunkten för insurgenternas 

vara. Frågan om huruvida PRT utgör ett verktyg i byggandet av staten Afghanistan eller med 

ovannämnda resonemang utgör ett verktyg i en militärstrategisk insats får olika svar beroende 

på vem du frågar (Malkasian & Meyerle 2009:1-2). PRT beaktande av den civila kontexten 

får personal från Non Governmental Organizations (NGO) och civila utvecklingsenheter att 

starkt ifråga sätta deras motiv (ibid.). Frågan varför plötsligt civilbefolkningen är intressant 

för en militärenhet som PRT faktiskt är, närvarar ständigt. 

 

Valet och intresset för Afghanistan grundar sig i att PRT har verkat där relativt länge (sedan 

2002), landets komplexitet utgörandes av sitt historiska arv, den svårhanterliga miljön 

geografiskt samt kulturellt3. Den på senare tid vändande trenden till upprorsmakarnas fördel 

har även bidragit till ett intresse för just Afghanistan. Vidare så utmanar PRT och tänjer på de 

villkor som länge utgjort normen för det civila och militära agerandet i en konflikt. I ett större 

perspektiv kommer närmandet och problematiserandet av PRT roll öka förståelsen för de 

utmaningar som nya villkor beträffande krigets delvis förändrade logik genererar för 

fredsbevarande/fredsframtvingade insatser. 

 

 

 

                                                 
2 Senaste uppdaterade siffran på antalet PRTs i Afghanistan är från följande sida: 
http://www.nato.int/isaf/docu/epub/pdf/placemat.pdf 
3 AUSAID, Australienska motsvarigheten till Svenska SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) 
http://ausaid.gov.au/country/country.cfm?CountryID=27886219 
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1.1 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att belysa närmandet mellan det civila och det militära genom att 

undersöka PRT och dess roll som central aktör i insatsen i Afghanistan. 

 

De frågeställningar som jag kommer att problematisera kring och närma mig PRT utifrån är 

följande: 

 

1. Hur förhåller sig de civila och militära kontexterna till varandra, dess omgivning och 

uppdrag när de båda ska verka inom ramen för ett Provincial Reconstruction Team i 

Afghanistan? 

2. Går det att identifiera några utgångspunkter för samarbete mellan det civila och det 

militära då Provincial Reconstruction Team utgör enheten för samordning? 

 

1.2 Avgränsningar 
 
 
Avgränsningen av studien i tid gäller från hösten 2001 då ”Operation Enduring Freedom” 

inleddes tills dags dato. Fokus kommer dock att ligga på åren mellan 2004-2009 varifrån det 

mesta av materialet jag använder mig av är hämtat. Det tidsspannet utgör även en period då 

det militära och civila på allvar började sammanföras i form av PRT. Avgränsningen i rum 

kommer att gälla Afghanistan. Vidare kommer jag i min analys att upprätthålla mig kring tre 

teman som är hämtade ur det analytiska ramverk jag valt att använda i studien. Vidare i min 

analys kommer jag att använda mig av tre teman som jag identifierar med hjälp av det 

analytiska ramverk jag väljer att använda i studien. Dessa tre teman redogörs för ingående 

rubrik analytiskt ramverk. En analys av PRT som ett gestaltande av den civila och militära 

kontexten skulle naturligtvis kunna undersökas utifrån många flera aspekter. 

 
 

 

 

 

 

 



 - 8 - 

 

 

2 Metod 

 

2.1 Datainsamling 

 

Angående PRT verksamhet finns det en mängd studier, rapporter och artiklar. Det är ett 

begrepp som sedan det inrättades sysselsatt statsvetare, politiker, statliga tjänstemän och 

militärer med att utveckla och kritisera det. En del av detta empiriska universum har jag stött 

på i sökandet efter relevant material. Tänkbart material att använda sig av hade kunnat vara 

United States Government Accountability Offices rapporter. De har som uppgift att delvis 

granska att statens pengar används på ett sätt som är försvarbart. Situationen i Afghanistan har 

därför många gånger hamnat under deras lupp. PRT, deras faktiska verksamhet på fältet och 

deras kostnad har åtskilliga gånger rapporterats till kongressen. US Department of Defense 

har även de som uppgift att en gång i halvåret lämna en utförlig rapport om säkerhetsläget i 

Afghanistan. I dokumentet ”Progress toward Security and Stability in Afghanistan” lämnar de 

utförliga utvärderingar angående PRT agerande. Intressant med dessa rapporter är att de är 

återkommande och ger en möjlighet att följa utvecklingen av PRT handlande på nära håll. 

Den oberoende tankesmedjan Brookings Institution har även den bidragit med att omfattande 

texter i ämnet. PRT som koncept analyseras och utvärderas. Under hösten 2010 har Brookings 

Institution börjat publicera rapporter som antyder att det nu är dags att grundligt utvärdera 

PRT roll. De försvarsmakters länder som har eller har haft ansvar för ett PRT har även de 

utvärderingar med ”lessons learned”, bidrag som kan passa in i den här studien.  Beträffande 

den civila sidan har det varit svårare att identifiera motsvarande dokument utanför USA. 

 

Mitt empiriska material utgörs av två intervjuer samt fyra dokument, två dokument från det 

civila respektive det militära sammanhanget. De som intervjuades är valda som representanter 

för varje kontext, en mer ingående beskrivning av intervjuerna, vad som sades och 

tillvägagångssätt återfinns under rubriken intervjuer. 

 

PRT-handbook och US Army/Marine Corps Counterinsurgency Field Manual (CFM) är två 

dokument som båda kommer ur en militärstrategisk diskurs. Riktlinjer och ingångsvärden ges 

i dessa texter för hur PRT ska agera i fält. Valet av dessa dokument grundar sig på den tydliga 

bild som ges gällande det som är trendsättande för hur den civil-militära samverkan ska se ut i 

ett PRT. Båda dokumenten är primärkällor då det som skrivits ska verka som en manual för 
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PRT. En intervju med en officer som närvarat vid två svenska insatser i Afghanistan och 

tjänst gjort i ett PRT utgör även en del av den insamlad data. 

 

Rädda Barnens kritiska rapport, ”Provincial Reconstruction Teams and Humanitarian– 

Military Relations in Afghanistan” och United States Agency for International Development 

(USAID) ”Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan – An Interagency Assessment”, 

representerar vidare den civila kontexten. En intervju med en representant från Svenska 

Afghanistankommittén utgör också representation från det civila.  

 

USAIDs rapport är vald eftersom den som statlig institution bidrar med personal till PRT 

(USAID 2006:8). Med anledning av det har USAID därför in bra inblick i det arbetet som 

utförs på plats. Rapporten är framtagen för att redovisa problem och kritiska punkter 

beträffande synkroniseringen av det militära och det civila. De är inte lika kritiska som Rädda 

Barnen är i sin rapport, men det faktum att de själva utgör en del av de amerikanska PRT 

formar intressanta insikter som baseras på deras direkta medverkan.  

Både Rädda Barnens och USAIDs rapport utgör sekundärkällor. Även om båda 

organisationerna själva har direkt erfarenhet av att ha verkat i Afghanistan är texterna en 

redogörelse för erfarenheter och slutsatser.  

 

2.2 Intervjuer 

 

Som jag redogjort för ovan genomfördes två intervjuer med representanter från den militära 

respektive den civila kontexten. Avsikten med intervjuerna var att stärka mitt resonemang i 

analysdelen och öka validiteten beträffande mitt material. Karaktären av intervjuerna var av 

s.k. öppen kvalitativt semistrukturell karaktär (Kvale & Brinkmann 2009). Detta möjliggjorde 

i sin tur ett hermeneutiskt angreppssätt på det som sades. Utifrån de olika teman ställdes 

öppna frågor där den intervjuade fick resonera fritt. Vidare nyanserar intervjuerna det 

textmaterial som annars utgör min huvudsakliga empiri. Genom att strukturera dem utifrån de 

teman som jag identifierat i det analytiska ramverk jag använder mig av bidrar intervjuerna 

till en metodtriangulering där antaganden och perspektiv prövas (May 2001:201). Båda 

informanterna har erfarenheter i egenskap av nyckelpersoner från en miljö som präglas av 

PRT närvaro.  
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2.3 Diskursanalys 

 

Diskursanalysen som textanalytisk metod möjliggör ett närmande av samhällsvetenskapliga 

problem (Bergström & Boréus 2005:329). Bergström och Boréus ser diskursanalysen med 

bredare anslag än vad som är vanligt vid lingvistiskt orienterade ansatser (Bergström & 

Boréus 2005:309).  Detta perspektiv präglar uppsatsen då dess definition av en diskurs 

innefattar ”Hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden” (Ibid.). Om vi 

konkretiserar diskursen som begrepp en gång till kan den ses som ett regelsystem som 

legitimerar vissa kunskaper men inte andra (ibid.). En utgångspunkt för den 

diskursanalysmetod som jag valt möjliggör en analys av vad som sägs och vad som görs 

(ibid.). Genom att närma mig dokumenten såsom de framställs i relation till PRT kan jag 

vidare avslöja och identifiera sociala identiteter (Bergström & Boréus 2005:327), identiteter 

som mynnat ut i ett särskilt agerande. Jag har därför valt att betrakta det civila och det militära 

som två skilda diskurser som båda hanteras inom ramen för PRT-strukturen. Diskursanalysen 

som textanalysmetod följer sällan någon specifik metodinriktning (Bergström & Boréus 

2005:329). Färdiga mallar saknas och är helt inte utarbetade då diskursanalysen inom 

samhällsvetenskaperna fortfarande ses som kontroversiell (Bergström & Boréus 2005:305) 

(Bergström & Boréus 2005:329). Som metod möjliggör den dock en sortering av materialet 

enligt teman (Quennerstedt 2008:92). Utifrån det valda analytiska ramverket som jag 

presenterar under nästa rubrik har jag därför identifierat tre teman som alla är centrala i 

ramverket och utgör stommen i min analys. Motivet till valet av denna variant av metoden är 

de möjligheter den ger till att analysera handlingar i en viss kontext och praktiker som 

återupprepar sig och formar ett mönster och regelbundenhet (Quennerstedt 2008:91). 

 

Jag kombinerar ovan angivna metodologiska tillvägagångssätt med en hermeneutisk ansats 

där en tolkning av materialet utifrån senare beskrivna teman äger rum. Dessa teman i 

kombination med den valda metoden skapar de verktyg jag behöver för att förstå PRT som 

bärare av två kontexter. Torsten Thurén visar på fördelarna med den hermeneutiska metoden 

som präglar mitt arbete. En metod som innebär att tolka och försöka förstå sitt empiriska 

material utifrån den kontexten de befinner sig i och/eller kommer ifrån (Thurén 2008:94). Ett 

arbetssätt som utgör en central arbetsmetod i genomförandet av analysen. Avsikten med den 

valda empirin är att den ska reflektera de diskurser som sätter sin prägel på PRT existens.  
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Detta samlade material utgör därmed grunden för att svara på studiens frågeställningar. 

Vidare produceras inte något kvantitativt mätbart underlag i denna uppsats, detta pga. ämnets 

karaktär. 

 

2.4 Metodologiska reflektioner 

 

Som nämnts tidigare är uppsatsens syfte att belysa närmandet mellan det civila och militära 

genom att undersöka PRT. Detta har föranlett att jag identifierar ett material som både 

redovisar de taktiska riktlinjerna å ena sidan och kritiserar dess policy å andra sidan. Detta ska 

dock inte ses som en ambition att granska en debatt i ordets rätta bemärkelse. För att kunna 

svara på frågorna är jag tvungen att komma nära den oredigerade bilden av huruvida PRT ska 

bemästra, bistå eller göra både och. I min strävan att förstå dessa kontexters ansatser och 

eventuella gemensamma strategiska plan utgör mitt material källor som kommer nära det 

civila och militära förhållningssättet som finns gentemot PRT. 

 

Rädda barnen levererar en kritisk rapport till PRT angående deras agerande som en del av ett 

militärt narrativ. På 64 sidor återger de sina reflektioner efter ha nära studerat PRT-konceptet i 

Afghanistan genom sina ”glasögon”. I sin rapport menar de att PRT suddar ut den imaginära 

men enligt dem ack så viktiga gränsen mellan civilt och militärt (Rädda Barnen 2004:1-2). 

Genomgående i rapporten lyfter de fram exempel och konsekvenser de identifierat efter att ha 

verkat sida vid sida med PRTs (dock inte inom PRT som USAID gjort). De ställer sig 

skeptiska till att militären successivt i och med lanserandet av PRT närmar sig inte bara det 

civila sammanhanget utan även det humanitära. Rapporten kan säkerligen anklagas för att 

vara subjektiv och innehållandes endast ett allmänt tyckande. Å andra sidan är det detta jag är 

ute efter, diskursen såsom den återges i respektive kontext. Då Rädda Barnen verkat i 

provinser som varit föremål för COIN-insatser har iakttagelser blivit synpunkter som återges i 

dokumentet.  

 

Viktigt att ha i beaktande är att USAID till stor del är färgade av att under lång tid arbetat nära 

det militära och på så sätt påverkats både på individ och på organisationsnivå beträffande 

deras åsikter om PRTs. Vidare kan kritik riktas mot att valet av USAID som amerikansk 

institution blir ytterliggare en källa under amerikansk flagg. Stor kraft har lagts ned på att 

geografiskt alternera källorna. Detta hade säkerligen fört in andra perspektiv på PRT som 

handhavande av militära och civila krafter. Som jag nämnt tidigare visade det sig att det som 
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producerats från den civila sidan gällande PRT existens utanför USAs gränser var av mycket 

begränsad art. Jag landade dock i ställningstagandet att inkludera USAID som en del av 

empirin. Detta motiveras med att de med sina direkta erfarenheter från att ha verkat sida vid 

sida med militären inom olika PRTs har värdefulla aspekter på PRTs agerande.  

 

Intervjuerna tillförde värdefulla perspektiv och tankebanor till det material jag redan hade. 

Den 2010-12-10 genomfördes en intervju med Peter Brune, generalsekreterare för Svenska 

Afghanistankommittén. Som generalsekreterare för en organisation som har 30 års erfarenhet 

från Afghanistan väcktes nya ingångsvärden som i många fall ytterliggare problematiserade 

förutsättningarna för studien. Erfarenheter från att ha arbetet i en miljö som länge dominerats 

av det militära gav t.ex. en ny syn på förhållandet utbildning och säkerhet. Svenska 

Afghanistankommittén visade sig ha en bestämd men nyanserad uppfattning om PRTs och 

dess närmande av det civila.  

 

Major Thomas Vrennergård innehavandes av olika chefsbefattningar inom det svenska PRT i 

Mazar e Sharif i Afghanistan under FS 12 och FS 16 representerar den militära kontexten. En 

intervju som genomfördes 2010-12-21. Med en direkt erfarenhet från fältet bidrog han till att 

bekräfta och dementera aspekter som återfanns i de militära dokument som presenterades 

tidigare. Vidare genererade intervjun nya perspektiv på vardagliga situationer men även 

strategiska överväganden som hans PRT ställdes inför.    

 

Med hjälp av intervjuerna inkluderar jag två relevanta primärkällor som på olika sätt bidrar 

till att nyansera och problematisera mina frågeställningar. De intervjuade har tillåtit 

publicering av deras namn och titel. Båda dessa informanter kan ses som präglade av sitt 

yrkesval och av respektive organisation de tillhör.  Genom ett öppet och odogmatiskt samtal 

tillfördes studien nyanser, aspekter och bidrar till att öka trovärdigheten i studien. 

 

Beträffande val av diskursanalys som metod är att den i första hand används till en analys av 

språket i en text. Användandet av ett detta perspektiv i studerandet av mitt textmaterial luckrar 

upp fokuseringen på språket som sådant och möjliggör att se texten som en förmedlare av 

praktiker och identiteter (Bergström & Boréus 2005:327). Valet av diskursanalys som 

textanalysmetod innebär naturligtvis vissa begränsningar. Den som bedriver studien riskerar 

att bli en del av den diskurs han eller hon undersöker (Bergström & Boréus 2005:350). Det 

valda perspektivet påverkar både iakttagaren och det som iakttas. Den risken applicerad på 
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denna studie skulle kunna ta sig i uttryck i att författaren har sedan tidigare ett specifikt 

förhållande med antingen den civila eller militära kontexten. Så är dock inte fallet i denna 

analys. Vidare kritiseras metoden för är att den inte kan lyfta fram de agenter som utgör och 

formar den givna diskursen (Bergström & Boréus 2005:351). Analysen börjar och stannar vid 

just diskursen. De facto att den anses som kontroversiell leder till ett ifrågasättande av det 

vetenskapliga värdet (Bergström & Boréus 2005:305).  

 
 

3 Analytiskt ramverk 

 

Den övergripande strategin som idag råder för att hantera en situation där civilbefolkningen 

utgör navet för konflikten kallas counterinsurgency (COIN) (Gentile 2009:5). Genomgående i 

mitt arbete kommer den strategin att agera som ett analytiskt ramverk i mitt närmande av 

frågeställningarna. COIN-strategin utgör idag den strategiska kontext som PRT är satta att 

agera inom. Detta eftersom PRT fungera som ett av de främsta verktygen i COIN-strategin då 

den kräver ett hanterande av både civila och militära förmågor. Vad karaktäriserar då mitt 

analytiska ramverk, vad är COIN? Det finns tre huvudsakliga inriktningar gällande COIN-

strategi. Robert Thompsons Five Principles for Successful Counterinsurgency är politik-

fokuserad (Thompson 1966), Charles Callwells Ideas for Successful Counterinsurgency är 

motstånds-fokuserad (Callwell 1996) och David Galulas Four Laws for Successful 

Counterinsurgency som är befolknings-fokuserad (Galula 1964). Jag har låtit mitt analytiska 

ramverk utgöras av den sistnämnda inriktningen av COIN. Detta eftersom Galulas aspekter av 

hur COIN ska bedrivas har vidareutvecklats av Dr. David Kilcullen som idag verkar som 

chefstrateg vid kontoret för kontraterrorism vid US State Department. Detta innebär att han är 

tonsättande beträffande implementeringen av COIN-strategi i Afghanistan idag. Den strategin 

är alltså befolknings-fokuserad och dess syfte kan sammanfattas på följande sätt. 

Befolkningen är alltid i fokus, den ska beskyddas. Fienden, insurgenterna är inte lika centrala 

som befolkningen. Detta kräver en taktisk ansats där grupper av soldater och civila mer eller 

mindre lever bland befolkningen för att vinna deras förtroende dvs. ”hearts and minds” 

(Egnell 2010:282-283) (Rädda Barnen 2004:27). Vidare menar den befolknings-fokuserade 

COIN-strategin att likhetstecken ska sättas mellan COIN (såsom den sammanfattas ovan) och 

rekonstruktion av den regionen gruppen befinner sig i. (Gentile 2009:6). Med andra ord syftar 

COIN till att bryta länken mellan insurgenterna och befolkningen (Olsson 2009:29). Med PRT 
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inneboende förmåga att hantera miljöer med låg säkerhet samt dess resurser beträffande en 

civilansats avslöjar att de passar in i det strategiska sammanhang som utgör COIN.   

 

Motivet till valet av COIN-strategin som analytiskt ramverk i allmänhet och den befolknings-

fokuserade varianten i synnerhet är att den strategin idag tydligt har som uttalat syfte att både 

använda sig av civila och militära inslag i jakten på upprorsmakarna. Den inkluderar 

begreppet ”winning hearts and minds” som ett konkretiserande av den ambitionen. Ett 

begrepp som innefattar genomförandet av insatser som befolkningen behöver och efterfrågar 

för att på så sätt vinna deras förtroende. 

 

Som ett analytiskt ramverk kastar COIN ljus på de utmaningar ett PRT står inför. Strategin 

tillskrivs stort utrymme i studien då den i sitt varierande behov av olika kompetenser hjälper 

till att identifiera friktionsytor mellan den civila och den militära kontexten. Motivet av detta 

analytiska ramverk grundar sig också i att det kontextualiserar ett strategisk imperativ där 

möjlighet görs att se PRT som en del av något större. COIN-strategin som ramverk hjälper till 

att bryta traditionella angreppssätt som används i närmandet av en konflikt. Det är ett 

spännande analytiskt utgångsläge då dess strategiska tillvägagångssätt fortfarande ses som 

okonventionellt och ofta ifrågasätts. 

 

Ur det analytiska ramverket som jag valt att använda mig av går det att identifiera tre centrala 

teman. Teman som ofta återkommer i beskrivningen av COIN. Dessa teman har jag tagit 

tillvara på och låter dem utgöra en bärande del av min analys.  Identifieringen av teman 

grundar sig dels i ett hänsynstagande till vad analytiska ramverket i sig självt lyfter fram som 

centrala aspekter i förhållande till strategins villkor. Dessa teman är: samverkan, säkerhet och 

utveckling. Begreppen kan innefatta olika saker, särskilt i ett sammanhang där två skilda 

kontexter står tillsammans att hantera dem. Därför har jag valt att definiera utifrån såsom de 

återges i det analytiska ramverket.’ 

 

Definitionerna är hämtade ur dokumentet Tactics in Countersinsurgency utgivet av US 

Army4. Det 307 sidiga dokumentet är inte sidnumrerat utan refereras med hjälp av paragrafer. 

Samverkan definieras som en ”Comprehensive approach” där det civila och militära 

kompetenser arbetar strukturerat och målinriktat sida vid sida (Tactics in Countersinsurgency 

                                                 
4 Tactics in Counterinsurgency http://www.fas.org/irp/doddir/army/fmi3-24-2.pdf 
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2009:3-24). Säkerhet preciseras som en tidpunkt i COIN-insatsen då civil säkerhet kan 

garanteras (Tactics in Countersinsurgency 2009:5-4), slutligen definieras utveckling inom 

COIN när grundläggande samhälliga institutioner börjar rota sig och förhindrar laglöshet och 

upprorsverksamhet (Tactics in Countersinsurgency 2009:3-2). Syftet med denna 

kategorisering är att för läsaren skapa en struktur och överskådlighet gällande presentationen 

av min analys och resonerandet kring mina frågeställningar.  

 

COIN-strategin som analytiskt ramverk har dock sina begränsningar. Trots att Strategin har 

ett arv av både brittiska och franska erfarenheter från efterkrigstiden så är den idag starkt 

influerad av USA och dess vilja att kontrollera situationerna i Afghanistan och Irak (Lopez 

2007:245-246).  Detta faktum kan ge en ensidig bild av vad COIN ska syfta till, inte minst när 

vi närmar oss det civilas och det militäras roll. Viktigt att påpeka är dock att den COIN-

strategi som är strakt influerad av ett amerikanskt sätt att se på saken är något som håller på 

att etableras som norm inom ISAF-deltagarnas länder (Eronen 2008:5). Den moderniserade 

strategin vi ser idag i Afghanistan tål att analyseras närmare då den civila aspekten vägts i på 

helt andra premisser som en del av strategin.  Precis som få strategiska ansatser är även COIN 

långt ifrån färdigtutvecklat, och lär så aldrig bli. Den kan ses som en systematiserad 

förenkling på ett mycket komplicerat problem.  

 

Andra teorier och ramverk som skulle kunna vara användbara i den här typen av arbete, när 

hanterandet av en konflikt diskuteras är ”state-building” teori såsom den beskrivs i ”State-

Building Theory and Practice” av Aidan Hehir och Neil Robinson. Mitt uppdrag är dock inte 

att närma mig formandet av ett säkert Afghanistan utan istället studera ett av de verktyg som 

används för att forma ett säkert Afghanistan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.routledge.com/books/search/author/aidan_hehir/
http://www.routledge.com/books/search/author/neil_robinson/
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4 Provincial Reconstruction Teams – I aktuell kontext 

 

Följande textavsnitt har som syfte att beskriva den strategiska kontext som PRT idag är en del 

av. Beskrivningen av bakomliggande orsaker ger den grund som är nödvändig att stå på för att 

sedan utifrån identifierade teman hantera frågeställningarna. 

 

Den sjunde oktober 2001 iscensatte den USA-ledda koalitionen ”Operation Enduring 

Freedom” i syfte att störta den talibanregim som kontrollerade Afghanistan. Efter endast två 

månader av strider kunde talibanerna ses som besegrade (McNerney 2005:32). Kort därefter i 

december 2001 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1386 som banade väg för upprättandet av 

International Security Assistance Force, (ISAF). Denna multinationella styrkas uppgift var att 

garantera säkerheten i Kabul och omkringliggande viktiga mål såsom Bagram-flygplatsen. 

Detta skedde med framgång och efter två år utökades ISAFs mandat till att sträcka sig utanför 

stadens gränser (ibid.). PRT–konceptet lanserades av USA i slutet på 2002 som ett steg i att 

både skapa säkerhet i Kabul men även utveckla det områdena utanför huvudstaden så att 

afghanerna själva en dag skulle kunna ta över ansvaret för stadens säkerhet och utveckling. 

De allierade ville helt enkelt utveckla ISAFs relativa framgång som de haft inne i Kabul. Två 

år efter det att USA gått in i Afghanistan dvs. hösten 2003 började koalitionens militära 

ledning förbereda en övergång från enbart krigsförning till en fas präglad av stabiliserande 

åtgärder och rekonstruktion (Jakobsen 2005:11). Som ett av det huvudsakliga operationella 

initiativet fick PRT med sin sammansättning av både militär och civil kompetens uppgiften att 

överbrygga gapet mellan militära operationer och rekonstruktionsarbeten (Parker 2007:2). En 

roll som ställer krav på anpassningsförmåga, inte bara sett till tilldelat geografiskt området 

utan även till förväntningar beträffande det civila kontra det militära. 

 

Med tiden har det visat sig att Afghanistan fortfarande har betydande problem med element 

som rör sig i landet med syftet att försvåra uppbyggandet av det. Dessa insurgenter utgörs av 

talibaner, kriminella, krigsherrar och andra aktörer som missgynnas av en stabil stat (Jones 

2008:7). Deras vägbomber, självmordattacker och andra okonventionella metoder 

underminerar den afghanska regeringens legitimitet och trovärdighet som kapabel bärare av 

landets samlade behov, förhoppningar och strävanden. Om vi med detta i beaktande adderar 

en underutbildad befolkning, svåra brister inom elementära behov såsom infrastruktur, vård, 

säkerhet och en allmänt geografiskt svårtillgänglig miljö finner vi en konflikt som är mycket 
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komplicerad. På grund av insurgenternas agerande och med åren tillsynes ökade aktivitet står 

politiker och militärer med ansvar för Afghanistan inför betydande utvecklings – och 

säkerhetsutmaningar. Kriget i Afghanistan har utvecklats till en asymmetrisk konflikt där den 

allmänna uppfattningen att segern säkras genom att vinna befolkningens förtroende och tillit 

har börjat etablera sig (Barno 2007:34). De allierade anpassar sedan en tid tillbaka sin strategi 

utifrån de rådande omständigheterna vilket innebär en kamp bland och om civilbefolkningen, 

där vinnandet av deras ”hearts and minds” ses som en av huvudnycklarna till ett stabilare 

Afghanistan. (Fishstein 2010:2-3)   

 

Upproret utgörs av grupper som inte kan nå sina politiska mål genom konventionella medel 

eller genom ett snabbt militärt övertagande av makten. Med hjälp av strategier som innefattar 

asymmetriskt våld, propaganda operationer, mobiliserande av stöd bland civilbefolkningen 

samt en god kännedom om den kultur och miljö som råder på plats görs insurgenterna till 

kameleonter för den som har som ambition att motverka dem (Metz & Raymond 2004:3-4). 

Civilbefolkningen utgör navet i operationen för både insurgenter och upprorsmotverkare, 

något som de båda har att förhålla sig till och hantera. Den sida som har befolkningens stöd 

och sympatier får även den så viktiga legitima utgångspunkten för att gå vidare och utveckla 

upproret eller nedkämpningen av det (Kilcullen 2006a:29-30). Struktur och organisation för 

COIN-insatsen måste vara utformat på ett sådant sätt att de individer som vill stödja 

upprorsmotverkan ska kunna göra det (Nagl 2005:14). Den samlade COIN-strategin är 

överens om att framgången i en COIN-operation är helt beroende av hur civilbefolkningen i 

givet område ser och förhåller sig till den. Utmärkande för COIN-strategi är alltså att i 

centrum placeras befolkningen, inte fienden (Killcullen 2006a:10). PRT utmaning ligger dels i 

att se vilka bland civilbefolkningen som kan vara insurgenter och dels i att skapa 

förutsättningar för ett samhälle att växa fram där upprorsmakarna inte finner något fäste, 

sympatier och legitimitet.  

 

Bekämpningen av dessa upprorsmakare är alltså en grundläggande knut att lösa för att landet 

ska kunna gå vidare. Ett uppdrag som visat sig vara för stort för att endast militären ska kunna 

hantera det då problematiken sträcker sig över fler oktaver (Thruelsen 2008a:8). Genom att 

iscensätta projekt som på individnivå gör skillnad hoppas ISAF på att ett förtjänande av 

civilbefolkningens förtroende (Lopez 2007:250). I förlängningen kan detta innebära ett 

vinnande av legitimitet för den afghanska regeringen. Något som i sin tur urholkar 

förutsättningarna för kriminell verksamhet.  Förstorar vi upp analysperspektivet innan vi 
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återigen närmar oss vad som sker på fältet stöter vi på två grundläggande begrepp för insatsen 

i Afghanistan och PRT existens. Dessa är Comprehensive Approach (CA) och 

Counterinsurgency (COIN) (Gabriëlse 2007:68), det ena har vi redan bekantat oss med. I ett 

krafttag att samla och koordinera civila och militära kapaciteter gällande Afghanistan har 

begreppet CA5 som strategisk normativ etablerat sig mer och mer inom det internationella 

samfundet som en ansats att närma sig konflikten i Afghanistan utifrån (Nilsson et al. 

2008:20).  

 

Militärteoretikern Carl von Clausewitz skrev i sin bok ”On War” vikten av att förstå och 

kontrollera konfliktens dragningskraft eller ”center of gravity” (Clausewitz 1976:595-596). 

Han understryker betydelsen av att förstå konfliktens epicentrum och identifiera väsentliga 

variabler som utgör vägen mot seger. Tillåter vi oss att sätta begreppen CA i relation till vad 

som sker i Afghanistan är den allmänna uppfattningen att ”center of gravity” utgörs av 

befolkningen (Gentile 2009:5). Clausewitz analys beträffande vikten av att identifiera 

konfliktens nav och att detta i det givna fallet utgörs av befolkningen är något som delas av 

gamla och nya COIN-strateger (Galula 1964:6) (Kilcullen 2006b:117). Just det här fokuset på 

befolkningen ställer nya krav på samordningen mellan det civila och militära. 

 

Hittills i PRTs historia har det existerat tre varianter på dess organisation6. Endast nyanser 

skiljer i de olika organisationerna. Det som är gemensamt för PRT är att de som en del av 

COIN-strategin understryker vikten av att forma en ”comprehensive strategy” (CFM 

2007:53), en allsidig strategi innefattande civila likväl som militära element för att kunna 

identifiera hinder och problem på vägen7.  

 

“PRT organizational structure should be based on unity of effort, clear co-

ordination and good communications”.  (PRT Handbook 2007:25) 

 

                                                 
5 Bryter vi ned Comprehensive Approach (CA) kan vi urskilja tre bärande delar som tillsammans utgör 
utgångspunkter för det internationella samfundets hanterande av Afghanistan, dessa är, Defense, Development 
och Diplomacy. Konkretiserar vi CA ytterliggare och behåller perspektivet angående att vinna förtroende bland 
civilbefolkningen och förstå den kulturella kontexten som en del i ett taktiskt imperativ står vi inför vad just 
COIN-strategin syftar till.  
6 Även om det har vuxit fram tre huvudsakliga varianter på hur ett PRT kan organiseras i och med etableringen 
av tyska och brittiska PRTs, förutom den amerikanska versionen så kan vi i ISAFs  PRT Handbook finna en 
generell beskrivning på hur ett PRT bör vara strukturerat.  
7 Här blir PRT roll tydlig då denna ”comprehensive strategy” finns i mikroperspektiv i PRT och i 
makroperspektiv då den militära kontexten möter den civila. 
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“Unity of effort must be present at every echelon of a COIN operation. 

Otherwise, well-intentioned but uncoordinated actions can cancel each other or 

provide vulnerabilities for insurgents to exploit”. (CFM 2007:39) 

 

COIN-strategin framhåller klart och tydligt att perspektivet ”unity of effort” får kliva fram 

istället för det traditionellt militära perspektivet, ”unity of command” (Kilcullen 2006c:4) För 

att kunna utläsa denna ”unity of effort”-ansats, måste vi ställa PRT i relation till dess egna 

förutsättningar, den övergripande strategin och andra centrala aktörer på fältet.  

 

Med denna redovisning av PRTs vara som en del av en strategisk kontext och en organisation 

som måste anpassa sig till konfliktens villkor har vi nu skapat en gemensam utgångspunkt 

varifrån vi genom COIN-strategin kan analysera civila och militära förhållningssätt och 

ageranden.  

 

5 Analys 

 

Samverkan, säkerhet och utveckling är som jag tidigare nämnt de teman jag identifierat och 

använder i min analys. Dessa verkar som ”semantiska magneter” vilka jag upprätthåller min 

analys kring. Med det angivna analytiska ramverkets hjälp aktualiseras varje tema och sätts in 

i PRT sammanhang.  

 

5.1 PRTs ambition, möjligheter och begränsningar  

 

PRT har inte bara ett tydligt uppdrag i återuppbyggnadens och utvecklingens tecken utan 

verkar med ett mandat som är dubbelbottnat. Genom att vinna förtroende och legitimitet bland 

befolkningen i ett berört insatsområde är ambitionen att skapa ett nätverk av allierade som i 

sin tur resulterar i att insurgenterna tvingas ”upp till ytan” för att då kunna bekämpas 

(Kilcullen 2006a:31). Allt enligt COIN-strategin där befolkningen sätts i centrum som det 

redogjordes för i inledningen. Denna approach kan vid en första anblick te sig rimlig och 

logisk. Upprorsmakarna tappar sitt fotfäste bland befolkningen i och med att den civila 

befolkningen förflyttar sin tilltro bort från dem till förmån för regeringsorgan och det 

civiliserade samfundet som PRT representerar (Egnell 2010:282). Det som dock ger 

anledning att se PRT uppdrag som dubbelbottnat och därmed intressant att problematisera 
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kring är att deras närmande av det civila för att kunna genomföra COIN-strategin suddar ut 

etablerade gränser mellan den civila och militära kontexten. Studiens alla tre teman behandlas 

nedan, samverkan, säkerhet och utveckling. 

 

5.1.1 Ömsesidig samverkan? 

 

Den övergripande filosofin, att använda civila och militära kompetenser tillsammans för att 

kväsa insurgenterna och skapa hållbara förutsättningar för en stabil återuppbyggnad, 

(Thruelsen 2008b:8) väcker frågor kring huruvida PRTs agerande är rimligt eller ej. Det 

dubbelbottnade mandatet består alltså i ett taktiskt imperativ projicerat genom en humanitär 

ansats. Något som per definition förutsätter någon typ av samverkan mellan det civila och det 

militära. 

 

I PRT Handbook och CFM går det tydligt att läsa, om än mestadels implicit att COIN som en 

del av samlad ansträngning är vägen framåt gällande insatsen i Afghanistan. Redan 1964 

resonerade David Galula att upprorsmotverkarna skulle ta varje tillfälle i akt att hjälpa 

civilbefolkningen i form av att initiera projekt inom ekonomi, medicin, sociala samt kulturella 

projekt (Galula 1964:120-127). Inga tillvägagångssätt skulle uteslutas. Detta för att bana väg 

och finna ”inkörsportar” till civilbefolkningens förtroende och sympatier för den regering 

upprormotverkarna stöttar. Ett citat från PRT Handbook belyser PRT-ernas förhållande 

gentemot COIN-strategin. 

  

The mission of a PRT is to work with all available stakeholders and resources to 

bring stability to a population group by enabling the legitimacy and 

effectiveness of governance and government institutions. 

                          (PRT handbook 2007:31) 

 

Ovan ser vi hur PRT har som uppgift att förkroppsliga ambitionen om en ”unity of effort” 

dvs. ett sammanförande av olika egenskaper, civila som militära. Detta genom att arbeta med 

breda penseldrag för att inkludera krafter som tillsammans ska marginalisera insurgenternas 

spelplan. Rädda Barnen utgör en skeptisk röst till detta. ”Unity of effort”-ambitionen utgör en 

central del i den counterinsurgency-strategi som appliceras runt omkring i landet, det är de 

medvetna om (Rädda Barnen 2004:27). En strategi som har sin hemvist i en militär diskurs. 

Parallellt med att PRT arbetar med att minska upprorsmakarnas utrymme i den samhälliga 
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kontexten menar de att det för dem så viktiga ”humanitarian space”8 successivt som en 

konsekvens av ett närmande av den civila och militära kontexten marginaliseras (Rädda 

Barnen 2004:4). Generalsekreteraren för Svenska Afghanistankommittén (SAK), Peter Brune 

stämmer in. Budskapet är svårt att misstolka. 

 

”Tyvärr måste vi be militären att hålla sig borta från våra kliniker och skolor. 

Denna relation är säkerligen ömsesidig. Militären vill inte okända och 

obehöriga på sina domäner – samma sak gäller för oss”9  

 

PRT som operationellt instrument för COIN-insatsen nämns inte ofta explicit i CMF, detta 

trots att det på pappret besitter utmärkta egenskaper och innehavandes av lämpliga resurser i 

förhållande till en övergripande strategi. Beträffande orsakerna för samverkan går följande 

resonemang att identifiera.  

 

”…a means to extend the reach and enhance the legitimacy of the central 

government”.    (CFM 2007:72-73) 

 

…pursue security sector reform, build local governance, or execute 

reconstruction and development”.   (ibid.) 

 

Ovanstående korta citat tydliggör syftet med att systematisera ett arbetssätt där civil och 

militär personal samarbetar. Skapandet av legitimitet för den afghanska regeringen gentemot 

civilbefolkningen utgår från ambitionen att etablera projekt som kan föra den berörda 

provinsen framåt (Stapleton 2007:3). Men är det verkligen så enkelt som det verkar när man 

läser PRT Handbook? Major Thoman Vrenngård som innehaft olika chefsbefattningar vid 

missionerna FS 12 och FS 16 i Afghanistan med inriktning mot COIN-insatser menar att en 

stor del av problematiken med samverkan gällande det civila och det militära är att det från 

den civila sidan sett råder en osäkerhet rörande vem man faktisk arbetar för.10 Han redogör för 

en intressekonflikt som är ofta återkommande i diskussionen angående närmandet av det 

civila och militära. De civila resurserna inom PRT i form av politiska rådgivare mm måste i 

                                                 
8 ”Humanitarian Space” utgörs av det implicita verkansområde där civila myndigheter och NGOs dagligen 
agerar (Dziedzic & Seidl 2005:2) 
9 Intervju med Peter Brune, Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén, 2010-12-10 
10 Intervju med Major Thomas Vrenngård, Chefsbefattningar vid FS 12 och FS 16 i Afghanistan, 2010-12-22 
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större utsträckning agera tillsammans med militären, trots att de är just civila rådgivare 

fortsätter Vrenngård. 

 

Tittar vi på det civila klustret som återfinns utanför PRT regi kan helt andra krav ställas på hur 

samarbetet med militären ska utformas. Sveriges kontingent som utgör ett PRT i Mazar e 

Sharif har enligt Brune en relation till Svenska Afghanistankommittén som beskrivs utifrån 

diskussionen om närmandet av civila samt militära förmågor som god men bestämd. Vem 

som jobbar med vem och för vem är tydligt. På frågan om ett sammanflätande av den militära 

kontexten med den civila och de konsekvenser ett sådant samarbete kan få svarar Brune. 

 

”… vi är noga med att det är direkt farligt om svensk trupp skulle referera till 

att den verksamhet vi inom Afghanistankommittén genomför beror eller hänger 

samma med det svenska militära engagemanget i dessa områden.”11 

 

En kylig hand men enligt Brune på goda grunder möter de militärer som vänder sig till 

kommittén. Brunes perspektiv i den här delen av frågan delas med andra NGOs på plats. Låt 

mig ge ett exempel. Lokala representanter från biståndsorganisationen CARE har vittnat om 

deras möten med talibaner runt omkring i landet (Olson 2006:14). Så länge organisationen 

arbetade själva utan kontakt med militären sågs deras närvaro som problemfri. Samtidigt var 

de väldigt tydliga med att om detta oskrivna avtal skulle brytas i och med kontakt med 

militära krafter skulle personalens säkerhets hotas (ibid.). Olson menar att denna typ av 

budskap inte lämnar utrymme för undantag och provisorisk samverkan med militären. 

Däremot finns det NGOs som till skillnad mot CARE och SAK ser PRT på plats som ett 

paraply som erbjuder skydd och möjliggör genomförandet av deras insatser (Olson 2006:15).  

Samverkan som möjlighet och hinder är med andra ord en ständigt närvarande diskussion på 

fältet. Vrenngård återger sina erfarenheter från sin tid i Bosnien, en mission som också krävde 

en samverkan och balansgång mellan det civila och militära. Han efterlyser nu det som då 

fanns beträffande NGOs, civila i statlig tjänst och militären dvs. en huvudman som stod för 

ansvaret rådande samordningen12. United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR) stod b.la. för att ett samlat grepp skulle genomsyra insatsen där och då. Efter två 

omgångar i Afghanistan undrar han var den samordningen finns där? 

 

                                                 
11 Intervju med Peter Brune, Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén, 2010-12-10 
12 Intervju med Major Thomas Vrenngård, Chefsbefattningar vid FS 12 och FS 16 i Afghanistan, 2010-12-22 
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Det jag vill påvisa med dessa vittnesmål är komplexiteten och spänningen som PRT blir en 

del av i närmandet av den humanitära sfären. Brune påpekar här att det är upp till PRT och 

militären att tydligt välja vilket perspektiv som gäller, inte bara på den strategiska nivån utan 

även dagligen på fältet, och vidare vara beredd på att anpassa sig om inte annat för att värna 

och respektera relationen mellan taliban och NGOs13.  

 

5.1.2 Utveckling som ambition 

 

Tittar vi vidare på vilka rekommendationer gällande evolutionen av PRTs som USAID ger i 

sin utvärdering av PRTs samlade insats framkommer det tydligt att de ifrågasätter strävan 

efter delat ledarskap (USAID 2006:10). Deras iakttagelser väger tungt då USAID som statligt 

biståndsorgan utgjort en aktiv del av de amerikanska PRT. De hävdar att det explicita 

ledarskapet får kliva tillbaka då kontinuerligt två perspektiv ska värderas (det civila kontra det 

militära), något som i längden risker att leda till ambiguitet och minskad effektivitet gällande 

utveckling (Ibid.). Även om utvecklingsprojekt på teoristadiet kan tas fram genom ett 

dubbelhuvat ledarskap menar de att implementeringen av projektet kompliceras och till och 

med riskerar att komma till intet när dubbla chefstrukturer från dessutom olika kontexter ska 

hantera frågan (ibid.).  

 

Detta påstående stärks av professor Andrea M Lopez som i sin artikel, ”Engaging or 

Withdrawing, Winning or Losing? The contradictions of Counterinsurgency policy in 

Afghanistan and Iraq” menar att PRT styrka utgörande civil och militär kompetens också är 

dess svaghet (Lopez 2007:251). Deras organisation konkretiserar ambitionen om ett allsidigt 

förhållningssätt gentemot Afghanistans behov, däremot är det inte lika självklart att den 

utgångspunkten i agerandet gentemot civilbefolkningen genererar det utfallet som önskas. 

Ambitionen skapar med andra ord både förmågor och oförmågor, inte minst gällande PRTs 

utvecklings fokus.  

 

I PRT Handbook kan vi se fler indikationer på en vilja att skapa ett system och 

tillvägagångssätt för att närma sig den civila kontexten med en civil ansats. Länken mellan 

den pågående COIN-insatsen och PRT roll i den tydliggörs.  

 

                                                 
13 Intervju med Peter Brune 2010-12-10, Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén 
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“The PRT is an important component of the counterinsurgency campaign. A 

critical role for the PRTs enroute to stability is to continuously shape the 

security and governance environment through active engagement with all levels 

of provincial society, as well as civil service and security force capacity 

building.”     (PRT Handbook 2007:8) 

 

När dessa ord ska bli verklighet närmar sig det civila och militära varandra, inte bara inom 

den egna organisationen, dvs. PRT utan utrymmet mellan PRT och de organisationer på fältet 

som förordar en humanitär/civil ansats minskar. Det tidigare nämnda ”humanitarian space” 

(Olson 2006:10) som vanligtvis utgör hjälp och – biståndsorganisationers spelplan minskas då 

PRT i större uträckning gör anspråk på det utrymmet.  

 

Varför denna reflektion i analysen av PRTs ambition, möjligheter och begränsningar? Som 

del av den övergripande COIN-strategin har PRT som jag nämnde inledningsvis ett uttalat 

mål att vinna ”hearts and minds” (PRT Handbook 2007:3) bland civilbefolkningen, 

utveckling blir därför en central ambition. När denna operation börjar rota sig och accepteras 

ökar chansen för att skapa viktiga nätverk mellan civilbefolkningen, lokala allierade, formella, 

informella ledare och PRT (CFM 2006:87). Genom att implementera projekt som stark 

påminner om traditionellt utvecklingsarbetet hoppas man på att kunna uppnå en grad av 

förtroende som ska utgöra en grund för legitimitet för det samhälle som insisterar på att 

etablera sig.  

 

Ovan kan vi se en approach användas som vid ett första ögonkast påminner om traditionellt 

bistånd och – hjälparbete, åtminstone är skiljelinjerna så små att de både blir svåra att dra och 

se. Förhållandet mellan en comprehensive approach och counterinsurgency-strategi som här 

tydliggörs kan antingen ses som en manöver som banar väg för ett legitimerande av 

regeringen (Thruelsen 2008b:13) eller som en våt filt som lägger sig över befintliga 

biståndsorganisationer möjlighet att etablera långsiktiga och genomtänkta biståndsprojekt 

(Rädda Barnen 2004:25). Beaktande PRT potential prövas deras förmåga och framgång som 

aktör både gentemot civilbefolkningen och mot viktiga samarbetspartners såsom 

biståndsorganisationer vars förhållande till PRT är grundläggande för utfallet av insatsen.  
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5.1.3 Säkerhet som ambition 

 

Med ”hearts and minds” som en betydande del av COIN-strategin kan vi fråga oss om PRT 

som bärare av denna har förmågan och resurserna att långsiktigt stävja insurgenternas 

verksamhet? Vänder vi oss till CFM kan vi läsa om hur den betonar vikten av att skapa 

legitimitet för insatsen, behålla initiativet och skapa ”trovärdiga nätverk” inte sällan gentemot 

biståndsorganisationer, (CFM 2007:294). Numera Harvard-baserade forskaren Paul Fishstein 

som har många års erfarenhet från Afghanistan i egenskap av lärare och rådgivare i frågor 

rörande agrikultur har genom Feinstein International Center släppt rapporten ”Winning Hearts 

and Minds? Examining the Relationships between Aid and Security in Afghanistan’s Balkh 

Province”. I den rapporten problematiserar Fishstein kring begreppet ”winning hearts and 

minds” ur ett säkerhetsperspektiv (Fishstein 2010). Han understryker vikten av att vara 

medveten om hela kedjan gällande COIN och att sätta in det enskilda utvecklingsbidraget i ett 

större sammanhang. Utveckling som en konsekvens av säkerhetsfrämjande arbete kräver ett 

holistiskt perspektiv som konstant måste prövas (Fishstein 2010:51). I förhållande till detta 

menar Kilcullen i sin syn på COIN-strategin att framgången i operationaliserandet av COIN är 

beroende av att just varje akt sätts in i det övergripande syftet, som nämnt tidigare är att 

eliminera insurgenterna (Kilcullen 2006c:7). 

 

USAID som en del av PRT delar Kilcullens syn på hur arbetet i Afghanistan ska struktureras 

(USAID 2006:18). Samtidigt understryker de vikten av kontinuitet i sann utvecklingsanda. 

Något som de även får stöd av från COIN-teoretikern David Galula, som menar att effektivitet 

och snabbt avtryck genom kontinuitet är av avgörande betydelse (Galula 1964:78-79). Vägen 

till säkerhet genom ”hearts and minds” köps inte lika lätt av Rädda Barnen som i sin rapport, 

”Provincial Reconstruction Teams and Humanitarian– Military Relations in Afghanistan” en 

kritisk hållning till det inom COIN så populära begreppet.  

 

“Preserving the boundaries between humanitarian and military spheres of 

activity will require mutual clarification of roles and activities in areas where 

the two domains intersect. The experience of the PRTs has demonstrated that 

one of the greatest threats to erosion of the boundaries emanates from relief 

activities undertaken by civil-military entities, including ‘hearts and minds’ 

activities.”                     (Rädda Barnen 2004:4) 
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Citatet uttrycker inte bara en stark skepticism gentemot PRT humanitära imperativ, genom 

hela dokumentet finns en diskurs som utifrån PRT organisation och vara belyser deras 

oförmåga att överhuvudettaget genomföra humanitära inslag. Ofta grundas detta 

ifrågasättande av bilden som jag redogjort för ovan, att deras agerande faktiskt i första hand 

handlar om ett taktiskt imperativ (Egnell 2008:415).  

 

Logiken finns där, agerar vi på ett sympatiskt sätt gentemot civilbefolkningen ökar troligen 

deras vilja att stötta koalitionens soldater istället för insurgenterna. Kilcullen är dock snabb 

med att påminna om att all COIN utgår från en militär kontext där vinna krig och inte 

sympatier är uppdraget. Med detta dock inte sagt att en seger kan vinnas genom att vinna 

sympatier. Följande citat från en av hans artiklar där han ingående förklarar sina tankar kring 

sin COIN-strategin och ”hearts and minds” är svåra att misstolka, ”Calculated self-interest, 

not emotion, is what counts” (Kilcullen 2006a: 31).  

 

Brune menar att frågan angående säkerhet och utveckling är mer eller mindre en ickefråga. 

”En vacker slogan som tagit allt för stort utrymme utan att dess faktiska kausalitet har kunna 

ha förts i bevis” 14. För att nyansera en diskussion som ofta landar i en kontrovers om säkerhet 

kontra utveckling lyfter han in begreppet utbildning som central utgångspunkt för utveckling. 

Rädda Barnen väljer också att problematisera kring sambandet mellan begreppen säkerhet och 

utveckling som nästintill självskrivna axiom. De landar dock i en insikt om att kausaliteten 

mellan rotade ”sanningar” måste om inte annat kunna mätas för att sedan utvärderas. I deras 

granskning av PRT konceptet skriver de, 

 

“A causal analysis of the linkages between PRT activities and humanitarian 

security highlights: (i) that most of the positive effects on humanitarian security 

result from PRT activities in their core mission areas; and (ii) that the negative 

consequences of PRT activities arise from PRTs engaging in relief operations.” 

    (PRT Handbook 2007:3) 

 

Huruvida PRT besitter en förmåga eller oförmåga att parallellt bidra med säkerhet och 

återuppbyggnad är inte en fråga som enkelt kan besvaras med ett ja eller nej. Däremot får vi 

en uppfattning om förutsättningar och förhållanden aktörer emellan genom att i analysen ta 

                                                 
14 Intervju med Peter Brune, Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén, 2010-12-10 
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hänsyn till hur omgivningen ser på deras verksamhet. Nästa analysdel fortsätter med att 

tillsammans med våra teman tagna ur COIN-strategin närmare undersöka huruvida PRT 

egentligen i diskursen mellan det civila och militära är rätt verktyg att använda i 

uppbyggandet av Afghanistan? 

 

5.2 ”The Conflict Ecosystem” 

 

”Winning hearts and minds”, respektera vikten av ”humanitarian space” och ”unity of effort” 

är begrepp som alla tillsammans formar den verklighet som PRT dagligdags kommer i 

kontakt med. Som en teoretisering av den miljö som PRT är en del av lanseras begreppet ”The 

Conflict Ecosystem” utifrån den befolkningsfokuserande COIN-strategin. En beskrivning av 

den verklighet varigenom konfliktens olika aktörer verkar (Kilcullen 2006c:3), och där varje 

aktör kämpar för att leva och maximera sitt verkansområde. I kommande del ämnar jag 

genom att åter vända mig till PRT Handbook, CFM, Rädda Barnen och USAIDs rapporter om 

PRT närmare titta på hur begreppet säkerhet och utveckling ter sig i det som COIN-strategin 

väljer att förklara som ett ekosystem. Fokus ligger på begreppen säkerhet och utveckling. 

 

5.2.1 PRT och säkerhetsbegreppet inom ekosystemet 

 

Placerar vi aktuella deltagare såsom militären, statliga och ickestatliga biståndsorganisationer, 

civilbefolkningen, afghanska regeringen, etniska grupper och inte minst insurgenterna, i form 

av talibaner, kriminella m.fl. i Kilcullens ekosystem åskådliggörs företrädare för olika 

perspektiv, viljor och behov i förhållande till den rådande situationen. För att fullfölja denna 

metafor med ekosystemet kan vi ta i beaktande att dessa aktörer ständigt försöker anpassa sig 

och utveckla sig i förhållande till omgivningen (Ibid.). Detta föranleder en värld som 

postulerar att där initiativet finns, där sätts även dagordningen. Detta försök till maximerande 

av påverkan sprunget ur en grupps, organisations eller institutions samlade agens äger inte 

bara rum inom det stora ekosystemet utan även inom COIN-utövarnas sammanhang. Sett från 

detta perspektiv tydliggörs en inneboende konflikt där civila och militär perspektiv med 

respektive agendas kommer i kollisionskurs med varandra (Eronen 2008:15). Diskussionen 

om vilken fot som ska få sättas före den andra är ständigt närvarande, utveckling eller 

säkerhet. 
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När den traditionella militära strukturen genomför sina operationer med mål att ta geografiska 

platser är PRT uppgift att ur ett säkerhetsperspektiv se till att rätt förutsättningar för 

utveckling etableras som ett led i att borga för det huvudsakliga syftet med COIN, nämligen 

kontroll genom vinnandet av civilbefolkningens förtroende15 (Kilcullen 2006c:6). Det finns 

dock en kritik mot att PRT inte svarar för en tillräcklig hög standard beträffande säkerheten 

(Eronen 2008:33). Utformat för att kunna frambringa säkerhet men också utveckling och 

rekonstruktion blir PRT ibland ifrågasatta för att inte göra rätt bedömning angående hur 

mycket fokus som ska läggas på säkerhet respektive utveckling/bistånd. PRT ursprungliga 

uppdrag var, vilket vi inte får glömma att utanför Kabul sprida ”ISAF-effekten” 

(Hernandorena 2007:122). Detta skulle ske genom att påbörja olika projekt för att bereda 

vägen för lokala ingångar till Security Sector Reform (SSR), ofta i regi tillsammans med 

afghanska regeringen.  

 

Med andra ord är det rimligt att anta att det under ytan finns en förväntan på PRT, att där de 

verkar ska eller bör det vara säkert att vistas för andra aktörer med stödjande funktioner. 

Denna förväntan har PRT som mål att lägga över på den afghanska armén (Jakobsen 

2005:14). De ska själva kunna utgöra de skydd andra aktörer inom ekosystemet behöver. 

Vrenngård berättar att det svenska PRT under den tiden han var nere fokuserade på just detta. 

Han kunde tydligt se hur det arbetet givit resultat då han vid en senare mission kunnat 

konstatera att det svenska PRT beträffande säkerhet har kunnat gå från en mer aktiv roll till en 

mer stödjande roll16. 

 

Kritiken om att PRTs inte skulle vara tillräckligt ”militära” i sin ansats kommer vid närmare 

granskning från ett oväntat håll. Rädda Barnen hävdar i sin rapport att PRTs på olika håll inte 

lyckats stoppa sammandrabbningar mellan krigsherrar eller förhindra etableringen av 

kriminella gäng. Förklaring till detta nämner de dock efter kritiken. Deras iakttagelse vittnar 

om de stora utmaningarna ett PRT står inför  

 

“While the military component of a PRT represents a credible interlocutor for 

supporting the disarmament of militias, the PRTs have not played a proactive 

role in this area. Because of the small size of the PRTs, military commanders 

must make pragmatic decisions regarding the extent to which they can ‘push’ 

                                                 
15 Se föregående analysdel om ”winning hearts and minds”. 
16 Intervju med Major Thomas Vrenngård, Chefsbefattningar vid FS 12 och FS 16 i Afghanistan, 2010-12-22 
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local warlords to disarm, when the cooperation (or at least non-interference) of 

the same warlords is central to the overall political and military objectives of 

the NATO and US-led Coalition alliances”. (Rädda Barnen 2004:31)  

 

Detta utdrag ur Rädda Barnens rapport visar tydligt på en ambivalens i förhållande till 

uppdraget. En tveksamhet som resulterar i en ambiguitet där risken för att lite blir gjort på 

olika områden, men aldrig tillräckligt på något. Kilcullen lyfter hävdar att COIN-arbetets 

fokus ska främst ligga på säkerhet (Kilcullen 2006a:29) eftersom det är på den punkten ett 

PRT har som störst chans att leverera. Anledningen till detta är att säkerheten är den 

parameter som det berörda PRT genom ett väl hanterande av kan vinna legitimitet för att 

sedan ta nästa steg till mer djupgående samarbeten. Vägen till förtroende går genom att skapa 

en säker miljö, något som är mätbart och konkret. Inom COIN är skapandet av stabilitet 

nyckeln till allt det andra. Vikten av att hålla löften gentemot lokalbefolkningen och visa 

integritet menar Kilcullen genererar den respekt som är grundläggande för att sedan ta den 

lokala COIN-insatsen till nästa nivå, utveckling och rekonstruktion. Om vi återigen läser 

utdraget från Rädda Barnens rapport ser vi hur en målkonflikt breder ut sig där bekämpandet 

av insurgenter även kan vara de individer som PRT sedan måste förhandla med i fas två (hold 

eller build) av COIN-insatsen17.  

 

Fishstein berättar om att de främsta ”drivers of insecurity” efter att ha intervjuat afghaner är 

fattigdom, arbetslöshet, korruption, kriminella element och en svag regering (Fishstein 

2010:18). Resultatet från intervjuerna vittnar om behovet efter långsiktiga insatser på en bred 

front för att uppnå ett Afghanistan som är redo att lämnas över till Afghanerna själva. Detta 

raster av utmaningar leder förr eller senare fram till frågan om PRT har den kompetens, trots 

civila och militära färdigheter som krävs för att stå med ena foten i utvecklingsspåret och med 

den andra i säkerhetsspåret? COIN-strategin svarar med att det ena genererar det andra och att 

det inte finns några indikationer inom strategin som pekar på att något annat än just PRTs 

skulle göra jobbet bättre (Lopez 2007:251). Lopez passar dock på att ge denna självsäkra bild 

en törn då hon i nästa mening menar att ett upprätthållande av säkerheten som sker från ett 

PRT kan komma att underminera viljekraften bland den lokala polisen och militären att själva 

ta det yttersta ansvaret (Ibid.) något de måste göra den dagen PRT lämnar området. Här kan vi 

alltså se tendenser till en kontraproduktivitet sprungen ur allt för dominerande PRTs.  
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5.2.2 PRT och utvecklingsbegreppet inom ekosystemet 

 

Frågan, utveckling genom säkerhet eller säkerhet genom utveckling drar diskussionen om det 

civila och militära mötet i PRT till sin spets. Ambitionen om en organisation som kan hantera 

två starka kontexter (den civil och den militära) med skilda och ibland med varandra 

konflikthärjade diskurser utmanar PRT som verktyg. Låt oss med dessa resonemang beakta 

utbildningen som Brune lyfte upp i föregående analysdel som en bärande del av den totala 

utvecklingen. Kan det vara så att PRT mandat ska sträcka sig till säkerhet men inte längre, 

dvs. inte till utveckling och utbildning? Eller tvärt om att ordet ”reconstruction” ska avskalas 

all förknippning med militär verksamhet för att fokusera på rekonstruktion genom utbildning? 

I rapporten ”Provincial Reconstruction Teams and military relations with international and 

nongovernmental organizations in Afghanistan” hävdar författarna Michael J Dziedzic och 

Michael K. Seidl att PRT endast borde verka i de områdena där det uppenbart är för farligt att 

vara utan vapen. Där civila organisationer redan existerar ska inte PRT söka sig till (Dziedzic 

& Seidl 2005:7). Ovanstående resonemang för oss delvis till frågan om PRT egentligen bara 

borde ägna sig åt säkerhetsarbete och avväpna områden och inte inkludera humanitär 

utveckling till deras arbetsbeskrivning? Sett genom COIN-strategin så återfinns svaret då 

säkerhet, politik och ekonomi tillsammans utgör den matris varinom ordentlig säkerhet byggs 

(Kilcullen 2006c:4). Essensen i COIN-strategin är just samverkan mellan det civila och det 

militära (ibid.).  

 

Medvetandes om att upprorsmotverkarnas mål är att genom vinnandet av legitimitet bland 

befolkningen komma åt insurgenterna ställer sig Brune två relevanta frågor, ”Vems säkerhet 

har vi egentligen i fokus? Och vad definierar vi som verklig säkerhet?” 18  

 

Vrenngård menar att bistånd i sig utgör ett maktmedel19 och i förlängningen kan ses en väg att 

gå mot en säkrare region. Detta påstående delas av anhängarna till PRTs då deras styrka och 

kapacitet utgörs av att kunna angripa den samlade problematiken utifrån ett holistiskt 

perspektiv (Malkasian & Meyerle 2009:27-28). Samtidigt som många ifrågasätter teamens 

förmåga att på ovanstående grunder applicera ett holistiskt förhållningssätt gentemot 

provinsen i fråga så är de flesta av åsikten att ett PRT med sina militära inslag åtminstone är 

kapabla till att skapa och upprätthålla säkerhet om inte annat för den stunden de själva är där. 

                                                 
18 Intervju med Peter Brune, Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén, 2010-12-10 
19 Intervju med Major Thomas Vrenngård, Chefsbefattningar vid FS 12 och FS 16 i Afghanistan, 2010-12-22 
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Vi vet att ”hearts and minds”-insatserna utgör en stor del av PRT åtgärder gällande 

återuppbyggnad och rekonstruktion. Men hur ser strukturerna ut bakom detta retoriska grepp?  

Tidigare belystes syftet med dessa insatser sett från ett PRT-perspektiv. Ett syfte som 

präglades av ett kraftigt militärstrategisk imperativ. Om vi låter oss titta närmare på hur PRT 

går till väga för att lösa de tillskrivna uppgifterna som biståndsaktör utskiljs ytterliggare 

nyanser i bedömningen av deras förmåga satt sammanföra det civila och det militära. 

 

Commander’s Emergency Response Program (CERP)20 är ett sätt att snabbt frigöra 

ekonomiska medel för PRT att använda till att starta upp projekt som ska realisera deras vilja 

att bidra till uppbyggandet av landet (Malkasian & Meyerle 2009:7). Brune menar dock att 

quick impact projects (QIP) som blir resultatet av användandet av pengar ur programmet är 

beviset på att syftena kontexterna emellan (den civila och den militära) inte är desamma i det 

korta perspektivet.21 QIPs där militären med sina civila krafter försöker vinna ”hearts and 

minds” leder med andra ord till en humanitär snuttifiering, där endast det mätbara i det korta 

perspektivet spelar roll. Brune låter sig inte imponeras av ansträngningarna att korta ned den 

byråkratiska snårskogen då syftet likväl inte domineras av ett långsiktigt tänkande. Om de 

allierade hade varit seriösa med sina humanitära insatser menar Brune att QIP hade genomfört 

LIP (Long Impact Projects).22  

 

I viljan att leva upp till sitt mandat blir QIP en genväg väg att ta. Fishsteins rapport lyfter dock 

ett varningsfinger gällande att den snabba vägen kan underminera afghanernas egen kraft att 

bygga sitt land (Fishstein 2010:37). Bristen på utvecklingsteori och kunskaper om bistånd 

inom militären riskerar att skapa en mentalitet som i längden blir kontraproduktiv likt 

övertagandet av hanteringen rörande säkerhet (ibid.). Den hjälpande handen som är naturlig 

att sträcka ut till fattiga afghaner väcker falska förhoppningar där hjälpen underminerar den 

egna förmågan till utveckling. 

 

I sökandet på svaret om det går det att identifiera några utgångspunkter för samarbete mellan 

det civila och det militära då Provincial Reconstruction Team utgör enheten för samordning 

riskerar upptäckterna bli att PRT befinner sig i en ”no-win situation” (Fishstein 2010:4). De 
                                                 
20 Vägen från tanke till handling kortas ned tack vare CERP vars tillhandahållande med resurser resulterar i sk. 
Quick Impact Projects (QIP). Detta kan ses som ett försök i att kapa onödiga byråkratiska vägar som gör att 
processen från ord till verkstad drar ut på tiden. En chef för ett PRT kan ansöka om 100 000 $ i månaden för 
diverse projekt. 
21 Intervju med Peter Brune Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén 2010-12-10,  
22 Intervju med Peter Brune Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén 2010-12-10,  
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riskerar att stöta sig med många och mycket om de tar en mer aktiv roll i säkerhets och – 

utvecklingsarbetet samtidigt som de anklagas att göra för lite om de blir mindre synliga 

gällande vissa områden bland de andra aktörerna i ekosystemet. Det finns en underliggande 

önskan om att PRTs ska ta ställning och vara antingen eller, men som förkroppsligare av 

comprehensive approach avgör situationen på fältet vilken diskurs som ska få dominera, den 

militära eller den civila. PRT ska inte bara hantera en verklighet de ska också leverera och 

visa på möjligheterna till en alternativ ”verklighet” jämfört med den som för tillfället råder. 

Afghanistans situation sett genom Kilcullens ekosystem visar vilket komplext sammanhang 

som PRT måste hantera. En fråga som är sprungen ur denna svårhanterliga miljö är t.ex. om 

biståndet är behovsbaserat är det strategiskt baserat? (Stapelton 2007:24). PRT blir enkla att 

se som enheter användandes av en militär logik med civila drag, snarare än två kontexter som 

arbetar parallellt.  

 

5.3 PRT som en del av flera narrativ 

 

Säkerhet och -utvecklingsinsatser som tillvägagångssättet att angripa den rådande 

problematiken inom ”the conflict ecosystem” skapar den verklighet PRT har att hantera . Ett 

parallellt och gemensamt hanterande mellan det civila och militära gällande säkerhet och 

utveckling medför som analysen hittills visat målkonflikter och en oförmåga att prioritera. 

Analysen har hittills belyst svårigheterna med att just prioritera och skapa en hållbar miljö för 

samverkan mellan det civila och militära. I den sista analysdelen ämnar jag ta diskussionen ett 

steg djupare genom att problematisera kring PRT som en del av ett militärt och civilt narrativ. 

Vi lämnar diskussionen om hur det civila och militära hanteras inom PRT för att närmare titta 

på varför de olika kontexterna agerar såsom de gör. Vilken roll spelar kontextbundna normer 

och värderingar i förhållande till ett PRT? Samverkan som tydlig ådra i COIN-strategin utgör 

ensamt temat varigenom det civila och det militära i analyseras.  

 

5.3.1 Samverkan i flera kontexter 

 

Låt oss försöka finna de bakomliggande strukturerna till varför det civila och militära ofta 

hamnar i åtskilda slutsatser angående vad som behöver ske för att få landet på fötter. 

Frågorna som Rädda Barnens rapport väckte i föregående avsnitt vittnar om att PRT som en 

del av lösningen på situationen i Afghanistan är en organisation som vare sig den vill det eller 

inte måste röra sig mellan olika miljöer, kontexter och verklighetsbilder. Ett spann av 
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organisatoriska skillnader, seder, normer och outtalade koder (Nilsson et al. 2008:18) formar 

ett militärt och ett civilt narrativ som genom PRT måste mötas. Utöver denna utmaning möts 

de av en befolkning vars perception av verkligheten skiljer sig mot gängse västerländsk 

uppfattning om hur sakernas ting förhåller sig. Den kulturrelativistiska förmågan ställs på 

prov både inom varje PRT och i förhållande till afghanernas samhälle. En samstämmig 

beskrivning av verkligheten är till synes svår att åstadkomma och därmed även en gemensam 

utgångspunkt för hur den ska hanteras.  

 

Författaren och militärhistorikern Martin Van Creveld menar att genom tiderna har en viktig 

förutsättning för att den enskilde soldaten ska lyckas med sin uppgift varit att personen i fråga 

slagits för något viktigare och större än sig själv (Van Creveld 2008:114). ”The cause” som 

motivet över alla andra och den inneboende kraft som formar soldatens mening och anledning 

till att agera har varit en av nycklarna till framgång i operationen. Det gemensam kollektiva 

idealet blir något som genomsyrar hela den militära kulturen och slutligen skapar och formar 

soldatens personliga agens i förhållande till dess uppgift (ibid.). Ambitionen om en 

comprehensive approach måste hantera friktionen mellan två verkligheter. På samma sätt som 

Van Creveld talar om soldatens mening och drivkraft kan man identifiera en motsvarande 

drivkraft inom det civila klustret. Drar vi sedan ut analysen av denna ”mening” utanför PRT 

gränser och projicerar den genom NGOs prisma blir avståndet mellan det civila och militära 

kantat med värden, uppfattningar, dogmer och kontextuella formaliteter som måste tas hänsyn 

till inom ett PRT. Kilcullen ser denna utmaning och är noga med att understryka att hans 

utveckling av COIN som gestaltas i tankarna om ”three pillars och counterinsurgency”23 är i 

första hand ett ramverk för att olika aktörer ska finna sin plats i insatsen (Kilcullen 2006c:4). 

Han vidareutvecklar och menar att fokus bör ligga på att utforma system för samarbete istället 

för system för operationalisering. Galula nämner begreppet ”counter-cause” och hävdar att 

genomförande av COIN-insatsen, ska ske snabbt efter det att den utlovats och att syftet delas 

av alla som ses som avsändare är grundläggande för långsiktig framgång (Galula 1964:103). 

Det är hur budskapet uppfattas som spelar roll, inte vad du faktiskt säger.  

 

PRT som en betydande del i försöket av lösningen på Afghanistans situation blir som tidigare 

konstaterats en av de aktörer som tydligast bär COIN-strategins riktlinjer. CFM framstår 

                                                 
23 David Kilcullen är en av de framstående namnen idag inom COIN-strategi. Efter erfarenheter dragna från 
Indonesien, Irak och Afghanistan har han utvecklat termen ”three pillars of counterinsurgency”. Han menar att 
COIN ska utgå från tre pelare vilka utgörs av säkerhet, politik och ekonomi (Kilcullen 2006c:4). 
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överlag som ett dokument där inte mycket har lämnats åt slumpen. Detaljrika beskrivningar 

på tillvägagångssätt rörande konkretiseringen från strategi till taktik genomsyrar hela arbetet. 

USAID må vara en integrerad del av de amerikanska PRT men det faktum att NGOs överlag 

med sitt etablerade förtroende bland civilbefolkningen inte hanteras i CFM är 

anmärkningsvärt. Sloan Mann verkar som USAIDs rådgivare åt ”Combined Joint Special 

Operations Task Force” i Afghanistan. I egenskap av länk mellan special förbanden och 

USAID menar han att militären måste tänka bortom användandet av våld som enda medel och 

biståndsorganisationerna måste släppa den naivitet han upplever att många har beträffande 

insurgenternas vara (Mann 2008:2). Detta erfarenhetsbaserade råd öppnar upp för nya 

angreppssätt att hantera upprorsmakarna på. Kritikerna är dock övertygade om att när de 

internationella styrkorna är involverade i ett brett spektrum av roller som innebär att bomba 

opiumfält, ta till fånga insurgenter, bygger skolor och kliniker så skickas signaler till 

civilbefolkningen som kan vara svåra för dem att hålla isär (Dziedzic & Seidl 2005:6). Allt 

som PRT gör sänder en signal. För många signaler menar kritikerna underminerar 

legitimiteten för PRT. Kilcullen delar den meningen men väljer att se dessa signaler som en 

del av den totala utformningen av insatsen. Information om insatser såsom var och varför de 

genomförs ska signalerna en kraftfull och svårfeltolkad kungörelse om vad kontentan av 

COIN-agerandet innebär (Kilcullen 2006c:5).  

 

Som jag nämnde inledningsvis är 90 procent av personalen i ett PRT militärer (Rädda Barnen 

2004:6). En naturlig följd av att PRT som sådant är framtaget för att verka i svårtillgängliga 

miljöer. Rädda Barnen åberopar implicit i sin utvärdering av teamen att den militära ådran och 

diskursen är för stark. Så länge den är det menar de att det omöjligen kan utföras seriösa 

humanitära insatser.     

 

Military contingents make up all but five to ten per cent of PRT personnel. 

Given that the PRTs are undertaking activities across a range of sectors, it is 

unrealistic to expect that they can also pre-assess, initiate, and sustain relief 

operations in a way that will ensure that such operations effectively address the 

humanitarian needs of the population. (Rädda Barnen 2004:36) 

 

Något som skulle kunna ses som en humanitär partikularism tar form där tillsynes inga 

grundläggande moraliska principer styr agerandet utan det domineras av ett situationsbundet 

handlande. Likt den politiska och moraliska partikularismen får PRT det svårt enligt NGOs att 
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se till vad som är bäst i längden, de snabba resultaten räknas och uppnås genom enligt 

kritikerna tvivelaktiga metoder som inte gagnar dem de ska gagna. Vrenngård är tydlig med 

att påpeka att ”det är afghanernas omgivning vi besöker,”24. Erfarenheter han drar av sina 

missioner är att utveckling och säkerhet måste bygga tillsammans med afghanerna på deras 

villkor. Långsiktigheten finns där men den måste afghanerna själva stå för. 

 

5.3.2 Samverkan gentemot befolkningen  

 

Antropologen Anna Simmons skriver i sin artikel i antologin ”Anthropology and the United 

States Military” att dagens västerländska militärer är delvis skolade i imperialistisk historia. 

En följd av att ha studerat militära kampanjer som skett i imperialismens tecken menar hon 

gör det svårt för det militära sammanhanget att ändra fokus från ”they were inferior, we beat 

them” till ”they are still inferior but they are our equals” (Simons 2003:115), ett fokus som 

förutsätts för att lyckas med implementeringen av COIN-strategin. En synsätt som i och med 

PRT måste även hanteras av den civila kontexten.  Ett tydligt exempel på det är följande. 

Återkommande talas det om barbariet som de militära upprorsbekämparna möter. Påpekandet 

av motståndarnas ”icke normativa beteende” och brist på acceptans för krigets både skrivna 

och oskrivna regler skapar och upprätthåller en vi och dem känslan mellan soldat och 

upprorsmakare. 

 

These amoral and often barbaric enemies survive by their wits, constantly 

adapting to the situation. Defeating them requires counterinsurgents to develop 

the ability to learn and adapt rapidly and continuously.               (CFM 2007:52) 

 

Lokalbefolkningens perception av hur PRT går tillväga är inte bara av vikt att vara medveten 

om för att anpassa insatsen utan har även betydelse i ett större perspektiv. De attribut och 

egenskaper upprorsmakarna tillskrivs kan den fredliga delen av befolkningen möjligen 

uppfatta som en beskrivning av dem med. Professor Stathis N. Kalyvas vid Yale University 

problematiserar vidare kring etiska betänkligheter som resultat av ett militärt narrativ. Genom 

att anamma perspektivet att befolkningen utgör “center of gravity” (för att använda 

Clausewitz term) riskerar man i sin iver att gå från strategi till taktik att förenkla vad som 

faktiskt utgör insurgenternas planhalva (Kalyvas 2008:352). På samma sätt som PRT kan ses 

                                                 
24 Intervju med Major Thomas Vrenngård, Chefsbefattningar vid FS 12 och FS 16 i Afghanistan, 2010-12-22 
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som organisationer som verkar i flera kontexter återfinns befolkningen i en värld med otydliga 

gränser mot de kriminella närverken.  

 

I mötet av vardagen bär de militära och civila resonemangen båda på sin historia och sitt 

förhållningssätt till uppgiften. Dessa två världar ska genom PRT samlas i en institutionell 

kapacitet. Vrenngård vittnar från sin tid i det svenska PRT om problem som komplicerade 

denna process. Den ”development advisor” han hade att arbeta med saknade egna verktyg för 

att vidta åtgärder beträffande utveckling, något som resulterade i att den resurs som var tänkt 

att vara till för militären och dess närmande av civilbefolkningen blev mer eller mindre 

tandlös.25 I hanterandet av utveckling och säkerhet krävs enligt Kilcullen just en institutionell 

kapacitet som byggs utifrån en bred erfarenhetsbas (Kilcullen 2006c:5). Vrenngårds 

delgivning visar att den institutionella kapaciteten är något som inte räcker bara för att det 

finns på pappret.  

 

För att förstå sammanhanget som PRT verkar inom måste vi försöka synliggöra de 

bakomliggande strukturerna som lett till att de uppfattas och agerar såsom de gör. 

Legitimiteten efter nästan 10 år i Afghanistan måste ständigt förtjänas gentemot, 

civilbefolkningen. PRT som bärare av ett relativt diskret och civilanpassat sätt att bedriva den 

afghaniska insatsen på blir lämpliga verktyg att humanisera det militära och öka på det så 

viktiga förtroendekapitalet som insatsen behöver. Kilcullen är tydlig med att desto mer våld 

som används desto sämre går kampanjen (Kilcullen 2006c:3). Detta lågintensiva förhållande 

gentemot våld gör Rädda Barnen skeptiska.  

 

“Have reconstruction and ‘hearts and minds’ efforts by the military been used 

to justify their presence and mission when security-provisioning has failed due 

to lack of political will?”  (Rädda Barnen 2004:45-46) 

 

Frågan är relevant och utmanar den strategiska agenda som PRT är en del utav. Kan det vara 

så att PRT agerande med ett delat militärt och civilt ansvarstagande delvis kan ha som uppgift 

att vinna koalitionens hemmaopinions ”hearts and minds”? Alltså inte bara en förlängning av 

den Afghanska regeringen utan även ett verktyg för de allierade att använda i skapandet av 

legitimitet för insatsen.  

                                                 
25 Intervju med Major Thomas Vrenngård, 2010-12-22, Chefsbefattningar vid FS 12 och FS 16 i Afghanistan 
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Två världar i en kontext, eller två kontexter i en värld? Frågan kan ses som en lek med ord 

eller en beskrivning av hur ovan genomförda analysavsnitt sammanfattar PRT verklighet. 

Stegen mellan strategi och taktik gör att de civila och militära kontexterna möter en verklighet 

på fältet där PRT ambitioner lätt kommer på kollisionskurs med kontexternas olika normer 

och värderingar. Genom att synliggöra dessa friktioner och ta analysen bortom 

organisationsmatriser och verkligheten som den vid en första anblick ter sig kan vi få en ökad 

förståelse för PRT villkor och dess sammanlänkande av civilt och militärt.  

 

6 Slutsatser 

 

Studiens frågeställningar lyder som följer: Hur förhåller sig de civila och militära kontexterna 

till varandra, dess omgivning och uppdrag när de båda ska verka inom ramen för ett 

Provincial Reconstruction Team i Afghanistan? Går det att identifiera några utgångspunkter 

för samarbete mellan det civila och det militära då Provincial Reconstruction Team utgör 

enheten för samordning?” Situationer, utmaningar och problem har diskuterats och lyfts fram 

med avsikt att förstå PRT som en aktör vars agerande inkluderar både ett militärt och ett civilt 

angreppssätt.  

 

Inom PRT finns det tydliga polariteter som måste hanteras för att projektet ska accepteras 

inom den civila kontexten. Idag utgörs PRT av ett sammanhang som inte är och kongruent. 

Viljan att sammanföra kunskaper är god med kolliderar med etablerade normer, 

betraktelsesätt och verklighetsbilder. Detta måste bejakas, beaktas och hanteras av alla 

inblandande parter.  

 

Samverkan, utveckling och säkerhet är semantiska metaforer vilka används både i den civila 

och militära kontexten för att kvalitetsbeskriva resultatet av PRT insatser. Med utgångspunkt i 

dessa teman redovisas fem stycken konklusioner vilka visar på PRT och civil-militära 

utmaningar. Dessa är: 

 

• Det råder ingen gemensam målbild mellan det civila och militära beträffande den 

övergripande insatsens syfte i ett kortare perspektiv. 
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• De civila och militära kontexterna utgör två starka narrativ som båda återfinns i PRT, 

men även mellan PRT och andra civila aktörer som t.ex. NGOs. Dock saknas ett 

gemensamt civil-militärt narrativ som kan utgöra en grund för samarbete. 

• Parallella processer mellan den civila och den militära kontexten beträffande 

bedömning och hantering av säkerhetsfrågor och utvecklingsfrågor undergräver ett 

samlat agerande på det sättet PRT förordar. 

• Det militärstrategiska imperativet som COIN-operationerna medför och PRT mer och 

mer blir en del av verkar som en kil mellan det civila och det militära. 

• Robusta samarbetskulturer saknas som en konsekvens av ovanstående slutsatser. 

 

Dessa slutsatser vittnar om en komplicerad miljö där vilja och ambition måste hanteras med 

en öppenhet gentemot den kontext som aktören ifråga inte själv är en naturlig del av. 

Ambitionen att sammanföra det militära och det civila som PRT förkroppsligar är god. Det är 

dock en lång väg kvar att vandra tills tillräcklig acceptans och respekt visas dessa kontexter 

emellan för att PRT ska nå sin fulla potential. Genom förtroende och dialog kan 

förutsättningar formas för att bygga gemensamma utgångspunkter och målbilder för vad som 

behöver göras i länder med liknande problem som Afghanistan.  

 

Utifrån dessa slutsatser kan ett antal nya forskningsutmaningar och frågeställningar 

presenteras. Hur utvecklar vi vidare en samarbetskultur där det finns utrymme för gemensam 

reflektion för att kunna kalibrera gemensamma insatser? Hur formar vi civil-militära 

samarbetskulturer som i sin tur kan bana väg för nya hållbara strategier i komplicerade 

konflikter? Behöver vi vidare utveckla forum för nationell och internationell dialog i dessa för 

oss alla högaktuella frågor. Hur analyserar vi PRT bidrag i detta avseende? Vilken 

forskningsansats är vidare användbar för att förstå dessa komplexa sammanhang? 
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