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Upprorsbekämpning eller stabiliseringsoperationer?  
En jämförelse med stöd av amerikanska doktriner. 

 
Begreppen upprorsbekämpning eller counterinsurgency (COIN) och 
stabiliseringsoperationer utgör ett debatterat ämne i den dagsaktuella militärteorin. Båda 
begreppen förefaller användas för en och samma typ av operation. Erfarenheter från Irak 
och Afghanistan har inneburit att USA utvecklat en specifik doktrin för counterinsurgency 
(FM 3-24) respektive stability operations (FM 3-07). Detta indikerar att det föreligger en 
skillnad i de två begreppen.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och definiera skillnader i begreppen COIN 
(upprorsbekämpning) och stabiliseringsoperationer. Medlet för att nå syftet utgörs av en 
jämförande studie av amerikanska doktriner. Doktrinerna har analyserats med utgångspunkt i 
ett hermeneutiskt förhållningssätt. Kriterierna synen på motståndaren, mål och syfte, medel 
samt metoder har nyttjats som analysverktyg för att hantera empirin. 
 
Analysen har visat att stabiliseringsoperationer utgår från ett strategiskt perspektiv emedan 
upprorsbekämpning utgår från ett taktiskt perspektiv. De olika typerna av operationer är inte 
ömsesidigt uteslutande och delar förhållningssätt till principiella metoder. Detaljer avseende 
skillnader framgår av genomförd analys av empirin samt redovisade slutsatser.  

 
Nyckelord:  
Upprorsbekämpning, stabiliseringsoperationer, jämförelse, amerikanska doktriner, synen på 
motståndaren, mål och syfte, medel, metoder, taktisk, strategisk. 
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Abstract 
 
The concept of counterinsurgency and stability operations are two forms of operations, which 
are often referred to in military discussions today. Both of these concepts appear to be used 
for the same type of operation or conflict. The implications of the war in Iraq and Afghanistan 
have led USA to develop a specific doctrine for Counterinsurgency (FM 3-24) as well as for 
Stability operations (FM 3-07). This indicates that there is a difference in the two concepts.  
 
The main purpose of this research is to examine and define the differences between the 
concepts of counterinsurgency and stability operations. This has been accomplished by 
examining and comparing American doctrines. The doctrines have been analyzed from a 
hermeneutist point of view. The criteria’s conception of an opponent, end-state and purpose, 
means and methods together with the tactical and strategic levels of war have been used as an 
analytic tool.  
  
The study shows that stability operations mainly address a conflict from a strategic point of 
view, while counterinsurgency address it from the tactical level. The two types of operations 
are not mutually exclusive and address the main part of the same concepts of method. Details 
concerning differences are presented in the conclusions deducted from the analysis.  
 
Key words: 
Counterinsurgency, stability operations, comparison, American doctrines, conception of an 
opponent, end state and purpose, means, methods, tactical, strategic.   
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1. INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 

Begreppen upprorsbekämpning eller counterinsurgency (COIN) och stabiliseringsoperationer 
utgör ett debatterat ämne i den dagsaktuella militärteorin. I en svensk kontext nyttjas förmåga 
till stabilisering som en norm för kravsättning och utveckling av framtida insatsförband.1 Jämför 
man detta mot nedanstående citat avseende upprorsbekämpning uppfattas det råda en diskrepans 
mellan begreppen upprorsbekämpning och stabiliserande operationer. 

 
Upprorsbekämpning som för närvarande är föremål för militärteoretiska debatter i omvärlden möts 
med total likgiltighet inom Försvarsmakten och berörs inte i våra doktriner. Det intressanta är att 
svenska insatsförband per definition på taktisk nivå har deltagit i upprorsbekämpning i flera olika 
operationsområden under den senare tiden. Jag anser att det är tydligt att verksamheten som vi 
deltar i där uppfattar vi att det är fredsbevarande eller fredsframtvingande men inte som 
upprorsbekämpande. Frågan är ändå om det inte är så att vi har närmat oss uppgifterna inom 
upprorsbekämpning i exempelvis Afghanistan och Kongo även om det har skett under FN-
mandat.2  

 
Erfarenheter från Irak och Afghanistan har inneburit att USA utvecklat en specifik doktrin i 
form av Field Manual 3-24, Counterinsurgency utgiven december 2006. USA har även 
formulerat en doktrin som berör begreppet stabiliseringsoperationer i form av Field Manual 3-
07, Stability Operations utgiven oktober 2008. Detta indikerar att det föreligger en skillnad i 
begreppen och dessa doktriner kommer i denna uppsats att nyttjas som verktyg för att 
definiera denna skillnad.  
 

 1.2 Syfte och problemformulering 
Inledning 
En bidragande orsak till det okritiska förhållandet till och nyttjandet av begreppen COIN 
(upprorsbekämpning) och stabiliseringsoperationer kan utgöras av att en jämförande studie av 
detta saknas. Detta innebär att eventuella skillnader i dessa två begrepp ej har definierats. 
Dessutom är det rimligt att anta att stor vikt bör fästas vid förståelsen och tolkningen av den 
eller de situationer som påverkar utveckling, utbildning och nyttjande av förband. Detta 
sammanhänger med så väl den tidigare nämnda perspektivplaneringen som utformningen av 
doktriner och reglementen. En viktig utgångspunkt i detta är att på ett adekvat sätt kunna tolka 
och definiera typ av konflikt och därmed förutsättningen för aktuell insats.3 I dagsläget 
uppfattas de båda begreppen utan kritisk granskning användas av olika individer och/eller 
organisationer för att beskriva och klassificera samma företeelse av krig och konflikt.  
 
 
 
 
                                                 
1 Försvarsmakten (2007). FM Rapport från perspektivplaneringen 2007 ”Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt 
instrument – delrapport 2”. Stockholm: FM/HKV/LEDS STRA, s. 31. 
2 Mika Ihalainen (2006). C-Uppsats 299/6:1 Distrebuted operations, En framtida metod för upprorsbekämpning? 
Stockholm: FHS, s. 70 
3 Jerker Widén & Jan Ångström (2005). Militärteorins grunder. Stockholm: FHS, s. 20. 
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Syfte och problemformulering 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och definiera skillnader i begreppen COIN 
(upprorsbekämpning) och stabiliseringsoperationer. Medlet för att nå syftet utgörs av en 
jämförande studie av amerikanska doktriner.  
 
Frågeställning 
• Hur definieras COIN (upprorsbekämpning) respektive stabiliseringsoperationer i 

amerikanska doktriner utgående från identifierade kriterier? 
• Vilka skillnader föreligger i begreppen COIN (upprorsbekämpning) respektive 

stabiliseringsoperationer? 
 

1.3  Introduktion till doktriner för den amerikanska armén 
I denna del av uppsatsen framgår en kort introduktion till amerikanska doktriner. Syftet med 
introduktionen är att placera in FM 3-24 Counterinsurgency och FM 3-07 Stability operations 
i sitt sammanhang. I nästa steg utgör denna sammanfattning grunden för genomförda 
avgränsningar och definitioner. 
 
Centralt i denna uppsats är huvuddokumenten i form av doktriner. Den amerikanska 
definitionen av doktrin lyder: “Fundamental principles by which the military forces or 
elements thereof guide their actions in support of national objectives. It is authoritative but 
requires judgment in application”.4 Hur detta begrepp förstås och hantera framgår under 1.5 
Definition av centrala begrepp. I allmänhet kan konstateras att doktrin i ett amerikanskt 
sammanhang utgör ett vidare begrepp än vad motsvaras i exempelvis Sverige. Vid en manuell 
genomräkning av antalet doktriner vilka berör den amerikanska armén kan totalt 537 titlar 
inräknas. Av dessa titlar kan 202 knytas till huvuddoktrinen FM 3-0 Operations.5 Innebörden 
av detta är att definitionen av doktriner, instruktioner och reglementen skiljer mellan aktörer 
och nationer. En sammanfattande bild utvisande hierarkin bland doktriner för 
arméstridskrafter har ej varit möjligt att identifiera. Däremot har en motsvarande bild 
avseende sammanhanget mellan doktriner för gemensamma operationer återfunnits. Nedan 
framgår en sammanfattning av denna bild upprättad av författaren. För att se den mer 
omfattande originalutgåvan hänvisas till länk enligt fotnot. 
 

                                                 
4 Departement of Defence (2008). AJP 1-02 Dictionary of Military and Associated Terms. Washington, DC: 
Joint Chiefs of Staff, s. 171. Tillgänglig på Internet: http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf 
(2009-03-13) 
5 http://www.army.mil/USAPA/doctrine/Active_FM.html (2009-03-03) 
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Bild 1: Hierarkin för doktriner på den operativa nivån, sammanfattning gjord av författaren utgående från 
originalbilden.6 
 
Jämförs denna bild med listan över doktriner för armén kan slutsatsen dras att denna 
huvudsakliga hierarki återfinns även här. Några avvikelser föreligger i rubriksättning 
exempelvis benämns logistics som combat service support. Dessutom har en huvuddoktrin 
tillförts för utbildning i form av FM 7-0 Training for full spectrum operations.7 Den 
sammanfattande tolkningen av hierarkin bland doktriner för armén är att denna övergripande 
styrs av FM 1 The Army. Under denna kan i huvudsak sju övergripande funktions doktriner 
identifieras vilka är: 

• FM 1-0 Human resources support 
• FM 2-0 Intelligence 
• FM 3-0 Operations 
• FM 4-0 Combat service support 
• FM 5-0 Army planning and orders production 
• FM 6-0 Mission command: command and control of army forces 
• FM 7-0 Training for full spectrum operations 

 
Tillkommer gör ett antal mer eller mindre generella instruktioner och handböcker vilka tolkas 
som de inte rubrikmässigt är knutna till någon av de identifierade huvudgrupperna. Avseende 
de doktriner som studerats i denna uppsats, FM 3-24 och FM 3-07, underordnas dessa under 
FM 3-0 Operations.  
 
FM 3-0 Operations utgör den övergripande doktrinen för genomförandet av operationer.8 Mot 
bakgrund av den komplexitet som dagens konflikter innebär utgör Full spectrum operations 
det genomgående temat i denna doktrin.9 Full spectrum operations innebär en kombination av 
                                                 
6 http://www.dtic.mil/doctrine/docinfo/pstatus/newhier.ppt (2009-03-03) 
7 http://www.army.mil/USAPA/doctrine/Active_FM.html (2009-03-03) 
8 US.Army (2008). FM 3-0 Operations. Washington, DC: Headquarters department of the army, s. v. Tillgänglig 
på Internet via: http://usacac.army.mil/CAC2/index.asp (2009-03-13) 
 
9 US.Army.  FM 3-0 Operations, s. viii. 
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offensiva, defensiva och stabiliserande operationer utgående från de lokala förutsättningarnas 
krav. I samband med operationer inom USA ersätts ordet stabilitet med stöd till det civila 
samhället.10 Full spectrum operations är intressant som begrepp i och med att de analyserade 
doktrinerna anknyter till detta. Detaljer framgår av den genomförda analysen.  
 
Gällande förhållandet mellan FM 3-24 Counterinsurgency och FM 3-07 Stability operations 
kan konstateras att föreliggande utgåvor är utgivna med två års mellanrum.11 Detta innebär 
teoretiskt att FM 3-07 dels kan vara inspirerad av FM 3-24 och även en utveckling av den 
samma. FM 3-07 hänvisar till FM 3-24 avseende detaljanvisningar för stöd med utveckling av 
nationella skyddsstyrkor.12 Dock tar inte FM 3-07 uttalat formell ställning till FM 3-24. Detta 
leder till ett konstaterande att dessa samexisterar.  
 

 1.3 Avgränsningar och antaganden 
Uppsatsen omfattar en studie av konceptuella faktorer i form av amerikanska doktriner. Detta 
innebär att arbetet omfattar teoretiska skillnader mellan begreppen COIN 
(upprorsbekämpning) och stabiliseringsoperationer. USA har genom dessa doktriner öppet 
uttryckt sin tolkning och förhållningssätt till dessa två begrepp. Detta ger en unik möjlighet att 
från en utgångspunkt i en och samma huvudman analysera och definiera skillnader. Att valet 
fallit på dessa dokument och därmed även en naturlig avgränsning utgörs av doktrinernas 
tillgänglighet. Dessutom finns det skäl att studera dessa doktriner med anledning av USA:s 
stora inflytande. USA i rollen som global aktör påverkar direkt eller indirekt militärt tänkande 
bland andra aktörer vilket i dess förlängning ställer krav på ett kritiskt förhållningssätt.13  
 
Med anledning av att doktrinerna är skrivna för US.Army analyseras innebörden av begreppen 
COIN (upprorsbekämpning) och stabiliseringsoperationer främst mot bakgrund av 
markstridskrafter. Huvudperspektivet utgörs av den generella operatörens på bekostnad av 
specifika funktioner. Kopplingar till andra arenor eller maktmedel har gjorts där detta uttalas i 
doktrinerna eller är nödvändigt för helhetsförståelsen. Detta har inneburit att uppsatsen har 
varit möjlig att fokusera och därigenom har ett tydligare resultat varit möjligt att presentera.     
 
Mot bakgrund av att uppsatsen avgränsats till studie av doktrin avhandlas inte 
konfliktorsakerna i detta arbete. Kritik riktas inte till den tolkning som doktrinerna gör av 
COIN (upprorsbekämpning) och stabiliseringsoperationer. Istället har detta accepterats och 
deras innehåll nyttjats som stöd för analys. Detta innebär vidare att fokus ligger på hur COIN 
(upprorsbekämpning) och stabiliseringsoperationer kan genomföras inte till dess absoluta 
bakomliggande orsaker. Med anledning av att empirin avgränsats till amerikanska doktriner 
uppstår av naturliga skäl en problematik avseende perspektiv. Detta kommer att beröras 
djupare under redovisad källkritik. Doktrinerna utgör i sig ett officiellt ställningstagande och 
ger ett svar på en aktörs uppfattning. Detta arbete har dock inte beaktat eller undersökt två 
andra viktiga parametrar i form av implementering och debatt. Med andra ord har den 

                                                 
10 US.Army.  FM 3-0 Operations, s. 3-1. 
11 FM 3-24 COUNTERINSURGENCY utgiven december 2006 och FM 3-07 STABILITY OPERATIONS utgiven 
oktober 2008. 
12 US.Army (2008). FM 3-07 Stability operations. Washington, DC: Headquarters department of the army, s. 6-
15. Tillgänglig på Internet via: http://usacac.army.mil/CAC2/index.asp (2009-03-13) 
13 Olof Kronvall (2005). Doctrinal Transformation, US Strategic Doctrine, 2001-2004. Stockholm: FHS, s. 4. 
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officiella ståndpunkten till begreppen analyserats men inte om dessa har uppfattats och 
accepterats av den organisation som skall verkställa doktrinerna.  
 
Vidare har denna undersökning avgränsats till gällande utgåvor av föreliggande doktriner. 
Detta innebär att utvecklingen av doktrinerna och hur denna eventuellt påverkat ej har legat i 
fokus. Istället har svaren sökts i de utgåvor som i nuläget påverkar genomförandet av aktuella 
operationer.  
 

 1.4 Definition av centrala begrepp 
För att tydliggöra hanteringen av begreppen i kommande uppsats kommer COIN att 
fortsättningsvis benämnas som upprorsbekämpning med undantag av de citat som texten 
kommer att referera till. 
 
Centralt i denna uppsats är huvuddokumenten i form av doktriner. Den amerikanska 
definitionen av doktrin lyder: “Fundamental principles by which the military forces or 
elements thereof guide their actions in support of national objectives. It is authoritative but 
requires judgment in application”.14 I en jämförelse med en svensk uppfattning skiljer sig 
definitionen av begreppet. Doktrin för gemensamma operationer anger att doktrin är: ”Ett 
formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste grunden för 
verksamheten inom det militära försvaret”.15 Detta visar på att begreppet definieras och 
uppfattas på olika sätt av olika aktörer i form av nationer. Under detta arbete har den 
amerikanska definitionen accepterats och fokus lagts på att analysera innehållet i doktrinerna.  
 
För att uppnå en mer detaljerad och preciserad analys har den definition av doktriner som 
framgår i Militärteorins grunder nyttjats. Denna definition uppfattas som generell ur ett 
teoretiskt perspektiv och med denna som stöd har tydlighet i utformning och definition av 
kriterier har uppnåtts. Här framgår att: ”Militära doktriner kan sägas vara institutionaliserad 
kunskap om hur, till vad och varför militära resurser ska utnyttjas. De är således betydligt 
mer specificerade i tid och rum. Medan doktrinen skall ses som en aktörs beslut om hur något 
Bör genomföras i en specifik kontext, är teorier mer generella och behöver inte nödvändigtvis 
ha normativa ambitioner”.16  
 

 1.5 Forskningsläge 
Forskning kring de olika begreppen, och då särskilt upprorsbekämpning, uppfattas generellt 
som väl utvecklad. Gällande upprorsbekämpning kan listan över författare och verk göras 
mycket lång. Några som kan betecknas som klassiker utgörs av David Galua och hans verk 
Counterinsurgency Warfare, Theory and Practice samt Roger Trinquier´s Modern Warefare, 
A French View of Counterinsurgency. Två modernare verk får representeras av John A. 
Nagl’s Learning to Eat Soup with a Knife. Många fler kan tillföras denna lista. Avseende 
forskning kring stabiliseringsoperationer uppfattas denna något mindre omfattande. Dock kan 
nämnas Tomas R. Mockaitis med Peace Operations and Intrastate Conflict. The Sword or the 
Olive Branch?  Anders Kjolberg vid norska Forsvarets forskningsinstitut har i sitt arbete 
                                                 
14 Departement of Defence. AJP 1-02 Dictionary of Military and Associated Terms, s. 171. 
15 Försvarsmakten (2005). Doktrin för gemensamma operationer. Stockholm: HKV, s. 8. 
16 Widén & Ångström, s. 7. 
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NAVIGATING IN THE FOG OF PEACE beskrivit bakgrunden och betydelsen av 
stabiliseringsoperationer.17  
 
I sitt arbete Making the spoon konstaterar Major Sean P Davis likheterna mellan 
upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer. Detta innefattar behoven av ekonomiska, 
politiska och sociala medel tillsammans med de militära. Han hävdat att logiken i en 
stabiliseringsoperation är även avgörande för upprorsbekämpning. Han konstaterar att: 

 
The similarity between the definition of stability operations and what military theorists define as 
decisive in COIN operations is not coincidental. […]Furthermore, these theorists define the 
relationship of state-building, stability and COIN operations as not mutually exclusive. In other 
words, stability operations are decisive in COIN warfare, and state-building is the higher form of 
stability operations to prevent insurgencies from (re)occurring.18 

 
Detta talar för de likheter som föreligger mellan upprorsbekämpning och 
stabiliseringsoperationer men ger ingen ytterligare förståelse för dess skillnader. Vidare har 
detta arbete enligt presenterad litteraturlista förhållit sig till doktrinen FM 3-24 men inte till 
FM 3-07.19 Detta innebär att viktiga delar som belyses i detta arbete ej avhandlas i uppsatsen 
Making the spoon. Ett antal uppsatser som berör upprorsbekämpning har utformats vid 
Försvarshögskolan. Dessa kan sägas angränsa till detta arbete men besvarar inte den 
problematik som avhandlas här.20  
 
Gällande forskning kring doktriner har två arbeten beaktats under skrivandet av denna 
uppsats. Båda är utförda av Olof Kronvall och omfattar en studie av amerikans doktrinär 
utveckling mellan 2001 till 200421 samt en studie med ett historiskt perspektiv på FM 3-24 
Counterinsurgency.22 Det första arbetet utgår från att analysera kontinuitet och förändring 
samt likheter och skillnader. Detta avgränsat till gemensamma (joint) doktriner och dess 
motsvarighet för de olika vapengrenarna.23 Det andra arbetet analyserar amerikans utveckling 
av upprorsbekämpning vilket lett fram till doktrinen FM 3-24 och dess utformning i 2006 års 
utgåva. Detta omfattar analys av motståndarens karaktär, förutsättningarna för COIN strategi, 
graden av arméns delaktighet, nyttjandet av våld samt synen på tidsfaktorn. Dessa kriterier har 
avhandlats utgående från referenspunkterna det lilla kriget eller icke-konventionellt krig 
(small wars) och konventionella krig (big wars).24 Den senare studien angränsar till detta 
arbete men uppfattas utgå från att upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer utgör 

                                                 
17 Anders Kjølberg (2008) FFI-rapport 2008/01464 NAVIGATING IN THE FOG OF PEACE. Oslo: FFI, s. 24. 
18 Sean P. Davis, Major (2007). Making the spoon, Analyzing and Employing Stability Power in 
Counterinsurgency operations. Fort Leavenworth: United States Army Command and General Staff College, s. 
21. 
19 Davis, s. 84. 
20 Några exempel på detta är: 
299/6:1 Distrebuted Operations En framtida lösning för upprorsbekämpning?  
293/6:1 Förekommer EBO i samband med Counter Insurgency Operationer i Irak 2004?  
19100:2051 Framgångsfaktorer bakom gerillakrigföring. 
307/6:1 Militaermakt mot terrorister   
21 Olof Kronvall (2005). Doctrinal Transformation, US Strategic Doctrine, 2001-2004. Stockholm: FHS. 
22 Olof Kronvall (2006). Finally Eating Soup with a Knife? A Historical Perspective on the US Army’s 2006 
Counterinsurgency Doctrine. Oslo: Institutt for forsvarsstudier. 
23 Kronvall. Doctrinal Transformation, US Strategic Doctrine, 2001-2004, s. 9. 
24 Kronvall. Finally Eating Soup with a Knife? s. 12-13. 
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delar av samma helhet och har genomgått en parallell utveckling.25 Kopplingen mellan 
doktrinerna utgår från en äldre utgåva (2003) av FM 3-07 och den gällande utgåvan av FM 3-
24.26 I sina slutsatser framhåller Kronvall att FM 3-24 innebär att amerikansk doktrin fullt ut 
beaktar det lilla kriget eller det icke-konventionella kriget, ”[…] that fully embraces the small 
war”.27 Detta i jämförelse med tidigare doktriner som omfattat en mix av konventionellt och 
icke-konventionellt krig, ”[…] a mix of big war and small war elements”.28 Arbetet uppfattas 
utgöra en linjär analys av förändringar i doktriner vilka påverkar hur upprorsbekämpning kan 
genomföras. Skillnader uppfattas som de inte berörs på samma sätt som i detta arbete ej heller 
överensstämmer utformning och definition av kriterier.  
 
Sammantaget så har ingen forskning som analyserar, jämför och definierar skillnader mellan 
begreppen upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer varit möjligt att identifiera. Detta 
avser så väl analys av konceptuella faktorer exempelvis doktriner som fallstudier. Med detta 
som utgångspunkt kommer denna uppsats att fokusera skillnader i begreppen med stöd av en 
jämförande analys av doktriner. 
 

 1.6 Val av litteratur med motiv och källkritik 
I generella termer innebär källkritik att värdera den empiri som nyttjas utgående från dess 
ursprung och syfte. Detta skall stödja i så väl valet av litteratur som värdering och kritik av 
dess budskap. Med andra ord vill vi strukturerat kontrollera den data som nyttjas. Källkritik 
med stöd av fyra kriterier och en distinktion.29 
• Äkthet: är källan det den utger sig för att vara?  
• Tidssamband: vilket är tidsavståndet mellan händelse och formulerad berättelse? 
• Tendens, beroendeställning, intresse: vilket kan förvränga verkligheten?  
• Berättelse eller kvarleva: till vilken kategori tillhör mitt material?   
 
Huvudlitteraturen i detta arbete utgörs av två amerikanska doktriner, FM 3-24 
Counterinsurgency och FM 3-07 Stability operations. Den övergripande utmaningen med 
dessa källor är dess tendensiösa förhållande. Med detta avses att doktrinerna representerar en 
amerikansk uppfattning om upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer. Denna 
uppfattning utgår från amerikansk tradition och militärt tänkande med grund i amerikanska 
förutsättningar. Det amerikanska militära tänkandet, likväl som andra länders, präglas av dess 
kultur, traditioner och syn på rationalitet kopplade till strategiska förhållanden.30 Härvid 
påverkas utformningen av doktriner och därav kan räckvidden i vissa stycken vara begränsad. 
Detta kan innebära problem när andra nationer okritiskt försöker överföra dessa utan hänsyn 
till egna förutsättningar. Ur ett annat perspektiv utgör dock förståelsen för amerikanska 
doktriner ett verktyg för andra nationers agerande. Detta inte minst ur perspektivet av att 
många länders åtaganden ofta sker i samarbete med USA. Detta kan exemplifieras med 

                                                 
25 Kronvall. Finally Eating Soup with a Knife? s. 28-29. 
26 Kronvall. Finally Eating Soup with a Knife? s. 28. 
27 Kronvall. Finally Eating Soup with a Knife? s. 43. 
28 Kronvall. Finally Eating Soup with a Knife? s. 43. 
29 Torsten Thurén (2005). Källkritik. Malmö: Liber, s 13. 
30 Anders Cedergren, m.fl (2007).Manus till bok: Krigets traditioner, Amerikansk krigskonst – från Bunker Hill 
till Bagdad. Stockholm: FHS, s. 32. 
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USA:s roll och påverkan inom NATO och PfP. I detta utgör förståelsen för amerikanska 
doktriner ett viktigt verktyg för att kunna vara interoperabla i olika kontexter.31   
 
Avseende amerikanskt doktrinärt tänkande kring upprorsbekämpning och 
stabiliseringsoperationer utgör doktrinerna förstahandskällor. Dock utgör doktrinerna inte en 
militärteoretisk förstahandskälla mot bakgrund i skillnaden mellan militärteori och 
doktriner.32 Detta uppvägs till del i och med att doktrinerna, vilket är särskilt utmärkande för 
FM 3-24 Counterinsurgency, refererar till andra och mera strikt vetenskapliga källor.33 
    
Tidssambandet är sedan tidigare belysta i introduktionen till de amerikanska doktrinerna.34 
Härvid konstaterades att dessa doktriner är utgivna med två års mellanrum.35 Detta innebär 
teoretiskt att FM 3-07 dels kan vara inspirerad av FM 3-24 och även en utveckling av den 
samma. FM 3-07 hänvisar till FM 3-24 avseende detaljanvisningar för stöd med utveckling av 
nationella skyddsstyrkor.36 Dock tar inte FM 3-07 uttalat formell ställning till FM 3-24. Detta 
leder till ett konstaterande att dessa samexisterar.  
 

 1.7 Uppsatsens validitet och reliabilitet 
En uppfattning om och en förmåga att uppnå validitet och reliabilitet i ett vetenskapligt arbete 
är elementärt. Validitet innebär att man undersöker det man vill undersöka och reliabilitet att 
arbetet är gjort på ett tillförlitligt och korrekt sätt.37  
 
I detta arbete föreligger det ett antal utmaningar med kopplingar till validitet. Den första, och 
genomgående, utmaningen sammanhänger med den genomförda och presenterade 
utformningen av kriterier för analys den så kallade begreppsvaliditeten. Här beror validiteten 
av förmågan att skapa en god överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och de 
operationella indikatorerna.38 Detta har hanterats genom att stöd för definitioner av begreppen 
hämtats i militärteori. I arbetets analysdel har utmaningen legat i den så kallade 
resultatvaliditeten. Denna del utgör en kombination av begreppsvaliditet och reliabilitet.39 
Detta har hanterats dels genom att kriterierna utformats till sådan grad att dessa utgjort ett stöd 
men ej begränsat analysen av empirin. Med detta avses att utfallsrummet varit tillräckligt stort 
för att kunna beakta alternativa tolkningar av kriterierna och därmed öka djupet av 
förståelsen.  
 
En andra utmaning till resultatvaliditeten har varit det faktum att empirin dels består av 
doktriner och är utformad på engelska. Detta innebär att olika budskap kan utläsas i olika 
                                                 
31 Kronvall. Doctrinal Transformation, US Strategic Doctrine, 2001-2004, s. 4. 
32 Widén & Ångström, s. 7. 
33 US.Army (2006). FM 3-24 Counterinsurgency. Washington, DC: Headquarters department of the army, s. 
Annotated bibliography-1. respective US.Army (2008). FM 3-07 Stability operations. Washington, DC: 
Headquarters department of the army, s. References-3. Tillgänglig på Internet via: 
http://usacac.army.mil/CAC2/index.asp (2009-03-13) 
34 Enligt: 1.4 Introduktion till amerikanska doktriner för armén. 
35 FM 3-24 COUNTERINSURGENCY utgiven december 2006 och FM 3-07 STABILITY OPERATIONS utgiven 
oktober 2008. 
36 US.Army. FM 3-07 Stability operations. s. 6-15. 
37 Torsten Thurén (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber, s. 26. 
38 Peter Esaiasson, m.fl (2003). Metodpraktikan. Stockholm: Nordstedts Juridik, andra upplagan, s. 59 resp 62. 
39 Peter Esaiasson, m.fl, s. 67. 
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delar av texten. Detta har hanterats utgående från vad som tidigare nämnts avseende 
utfallsrum men även genom ett medvetet sökande efter andra möjliga definitioner och 
tolkningar. Motsägande uttryckssätt i doktrintexten har sökts och strävan har varit att förstå 
implicita möjliga tolkningar av budskapet. Problematiken kring språket har hanterats genom 
användande av lexikon och genom att avhandla och analysera olika värdeord i förhållande till 
dess sammanhang. En fullständig validitet och reliabilitet kan med hänsyn till vald metod och 
empiri kan alltid ifrågasättas. Utrymme för subjektiva tolkningar föreligger och detta bör 
beaktas när uppsatsen läses.  
 

1.8 Disposition 
Uppsatsens andra kapitel inleds med en genomgång av den metod som ligger till grund för 
uppsatsen. Därefter framgår den teori och de kriterier som nyttjats för att analysera empirin. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning utvisande innebörden av kriterierna samt hur dessa 
relaterar till nivåerna strategi och taktik. 
 
Uppsatsens tredje kapitel omfattar analysen av empirin. Här framgår en kort introduktion 
därefter en stegvis analys av upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer utgående från 
de definierade kriterierna som tema. Kapitlet avslutas genom att slutsatser och svaret på 
uppsatsens huvudfråga redovisas. 
 
Uppsatsens fjärde kapitel omfattar reflektion samt förslag till fortsatt forskning. Detta kapitel 
blickar bortom resultatet av detta arbete men riktar även kritik mot detsamma. 
 
 

2. METOD, TEORI OCH KRITERIER  
 

 2.1 Vetenskaplig metod 
Ansatsen i detta arbete är att med ett hermeneutiskt förhållningssätt tolka och förstå 
begreppen upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer där skillnader i begreppen skall 
definieras.40 Huvudmetoden för arbetet utgörs av en kvalitativ analys där empirin består av 
amerikanska doktriner.41 Analysen framgår i form av en jämförande diskussion. Denna 
diskussion grundar sig på den data som har hämtats ur doktrinerna utgående från definierade 
kriterier. Av den jämförande diskussionen framgår och definieras skillnader i 
upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer.  
 
De kriterier som definierats har nyttjats som analysverktyg och därmed avgränsat 
utfallsrummet. Dessa kriterier har utgjort den teori genom vilken doktrinerna har 
analyserats.42 Detta har underlättat hanteringen av materialet och bidragit till spårbarhet i 
analysen.  

                                                 
40 Esaiasson, m.fl, s. 245.  
41 Esaiasson, m.fl, s. 234. 
42 Jan Hallenberg, m.fl (2006). Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt. Stockholm: 
FHS, s. 25. 
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 2.2 Teori 
En teori syftar till att strukturera och renodla de mönster som kan finnas i den empiri som 
undersöks. Detta innebär att teorin utgör ett stöd när analysen genomförs, de glasögon genom 
vilka underlaget betraktas.43 Det övergripande syftet med en teori är med andra ord att 
förklara, jämföra och tolka det som skall studeras. En bra teori belyser de väsentligaste 
faktorerna av många möjliga vilka gör det möjligt att förstå eller förklara det som undersöks. 
Det som en teoribildning bidrar med kan sammanfattas i tre funktioner: 1) Teorin utgör en 
utgångspunkt tillika en guide för det som skall studeras. Den fokuserar på särskilda aspekter 
av ett problem. 2) Den utgör ett sorteringssystem för observationer. 3) Teorier bidrar till att 
skapa sammanhang ur bitar av information. Detta gör att det gå att identifiera så väl likheter 
som skillnader vilket ställer krav på logiskt sammanhang och djup. Teorier kan sägas vara 
normativa eller empiriska. Den typ som kommer att användas i detta arbete utgörs av 
empiriska teorier. Empiriska teorier stödjer förståelsen av verkligheten. I detta fall kan teorin 
utformas som modell eller konceptuella ramar. Modellen skiljer sig från den konceptuella 
genom att denna ej på samma sätt belägger förhållandet mellan olika variabler. Detta gör att 
modellen kan kritiseras för bristande djup och bredd i förhållande till en konceptuell teori.44  
 
För att kunna analysera empiri föreligger en stor valmöjlighet avseende nyttjande och val av 
teoretiska ramverk. Detta gäller inte minst analyser av doktriner som är fallet i detta arbete. 
Beroende på val av teori och kriterier påverkas även validiteten i arbetet. Exempel på teorier 
som använts vid studier av doktriner utgörs av Allisons modeller.45 Dessa uppfattas främst 
lämpa sig för analys av beslutsfattning. Ytterligare ett exempel utgörs av Brodins modell 
vilken strävar att förutse agerande med stöd av jämförelsen mellan doktriner och 
argumentation. 46 I detta arbete har stöd för teorin hämtats i militärteori och den generella 
definitionen av doktriner. Detta med anledning av att denna definition belyser de generella 
beståndsdelarna i en doktrin. Samtidigt som uppsatsen begränsas till en jämförande och 
förklarande karaktär.    
 
Det första som måste konstateras i detta arbete är att vi kommer att förhålla oss till kriget, 
eller mera korrekt en karaktär av kriget. Empirin för att studera denna karaktär utgörs av 
doktriner. Militärteorins grunder anger en generell definition av doktriner vilken omfattar: 
”Militära doktriner kan sägas vara institutionaliserad kunskap om hur, till vad och varför 
militära resurser ska nyttjas”.47 Detta innebär att en doktrin beskriver ett aktivt 
ställningstagande baserat på kunskap som beskriver mål och syfte (vad och varför) samt 
medel (militära resurser). Vidare anger militärteorins grunder att ”doktrinen skall ses som en 
aktörs beslut om hur något bör genomföras i en specifik kontext”.48 I detta stycke kan 
metoder (hur något bör genomföras) samt motståndare (specifik kontext) härledas. 
Sammantaget påvisar denna generella definition av doktriner vikten för förståelse avseende 
innebörd av mål och syfte, medel, metoder samt en uppfattning om en motståndare. Dessa 
                                                 
43 Hallenberg, m.fl, s. 25. 
44 David Marsh & Garry Stoker, red (1995). Theory and methods in political science. London: MacMillan, s. 16-
18. 
45 Dessa utgörs av Rational actor model, Organizational behavior model och Governmental politics 
model.Graham Allison & Philip Zelikow. 1999. Essence of decision, andra tryckningen. New Yotk: Addison-
Wesley, s. 4ff.  
46 Katarina Brodin (1973). Analys av utrikespolitiska doktriner. Stockholm: UI, s. 39. 
47 Widén & Ångström, s. 7. 
48 Widén & Ångström, s. 7. 
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beståndsdelar har utgjort kriterier för analysen. Tre av dessa kriterier kan även i ett vidare 
perspektiv härledas som relevanta undersökningsområden inom Brodins modell.49 Kritik kan 
riktas mot valet av kriterier med anledning av att dessa inte täcker alla aspekter av 
doktrinerna. Dock är uppfattningen att dessa bidragit till att skapa en insikt och förståelse för 
budskapet i doktrinernas huvudsakliga beståndsdelar. 
 
Med ovanstående kriterier som stöd har en horisontal analys av empirin genomförts. Detta 
innebär att empirin studerats från de fyra kriterierna vilket skapat en bred förståelse för 
innebörden av upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer. I syfte att öka förståelsen för 
skillnaderna i begreppen har även en analys i vertikalt led skett. Detta genom att analysen har 
kopplats till nivåer. Ett centralt tema inom krigföringen är krigföringens nivåer. Militärteorins 
grunder framhåller att analyser på olika nivåer kan ge olika resultat. Men att en analys 
utgående från olika nivåer ökar stringensen. Dessutom innebär inte en seger på exempelvis 
taktisk nivå automatiskt seger på strategisk nivå.50 En normal och vedertagen indelning av 
ledningsnivåer omfattar taktisk-, operativ- och strategisk nivå. Distinktionen mellan dessa 
nivåer är tydligast i högintensiva konflikter, emedan detta blir svårare att tydliggöra i 
lågintensiva konflikter. Milan Vego konstaterar att: 
 

Hence, the scope of the operational level of war in a low-intensity conflict is comparatively much 
smaller than the scope of the strategic and tactical levels. In low-intensity conflict each level 
exists, but it is more difficult to isolate key events and decisions associated to each level.51    
 

Innebörden av detta är att en analys som avgränsat fokuserar på nivåerna strategisk och 
taktisk har större förutsättningar att kunna definiera skillnader i upprorsbekämpning och 
stabiliseringsoperationer. Avhandlas samtliga nivåer, vilket även inkluderar den operativa, 
riskerar skillnaderna vara svårare att definiera. Detta mot bakgrund av att händelser och beslut 
dels är svårare att härleda till nivå men även att den operativa nivån har det minsta omfånget. 
Med stöd av Milan Vego beträffande krigföringens nivåer kommer analysen av de 
amerikanska doktrinerna att omfatta en vertikal analys med fokus på strategisk och taktisk 
nivå. Detta förhållningssätt till nivåer kommer att skära genom övriga kriterier för analysen. 
Sammantaget ser den teoretiska modellen för analysen av doktrinerna ut enligt nedan: 
 

 
Bild 2: Utvisande sammanhanget mellan kriterier och nivåer (författarens bild). 
 

                                                 
49 Detta avser medel, mål och motståndare. I Brodins modell återfinns dessa, dock uppfattas motståndare kunna 
likställas med begreppet världsbild. Brodin. Analys av utrikespolitiska doktriner, s. 39. 
50 Widén & Ångström, s. 11. 
51 Milan N. Vego (2008). Joint Operational Warfare, Theory and Practice. Stockholm: FHS, s. II-19.  
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 2.3 Definition av kriterier 
I föregående del av uppsatsen har grunden för teorin i form av kriterier presenterats. Dessa 
kriterier har avgränsats till: synen på motståndaren, mål och syfte, medel samt metoder. Med 
dessa som utgångspunkt har en analys i horisontalt led genomförts. För att öka stringensen i 
analysen har dessa i vertikalt led kopplats till nivåerna taktisk och strategisk. Kriterier och 
nivåer har övergripande presenterats av bild 2. I kommande del av uppsatsen har dessa 
kriterier definierats. Genom den genomförda definitionen har kriterierna varit möjliga att 
operationalisera under genomförandet av analysen. Som avslutning på definitionen 
presenteras en sammanfattning i tabellform vilken bidrar till en övergripande förståelse till 
kriteriernas innebörd.  
 

 2.3.1 Synen på motståndaren  
Kriget är inget annat än en utvidgad tvekamp […]Kriget är alltså en våldsakt för att påtvinga 
motståndaren vår vilja.52 

 
Ovanstående kan förstås som att förhållandet mellan två, eller flera, motstående parter utgör 
en grundläggande komponent i företeelsen krig. Kopplingar kan här göras mot definitionen av 
doktriner där denna innefattar militär maktutövning i en specifik kontext. Detta kan förstås 
som att doktriner per definition utformas för att kunna hantera situationer inom en given ram. 
I denna ram inryms en uppfattning om en motståndare. Denna kontextuella tolkning kan 
variera i upplösningsgrad mot bakgrund av bland annat upplevd hotbild men även mot 
bakgrund av doktrinär kultur.53  
 
Bilden av en återgiven motståndare skall i nästa steg härledas till en taktiskt eller strategisk 
nivå. Detta sker mot bakgrund av den abstraktionsnivå som återfinns i doktrintexten. En hög 
abstraktionsnivå indikerar strategisk och en lägre abstraktionsnivå en taktisk.   
  
Sammanfattningsvis förstås kriteriet synen på motståndaren som: Hur kategoriserar doktrinen 
motståndaren, vad uttrycks beträffande dess drivkraft och ambition. Utgör motståndaren ett 
specifikt begrepp eller är förhållningssättet av en högre abstraktionsnivå. En specifik tydligt 
definierad motståndare indikerar ett taktiskt förhållningssätt. En högre abstraktionsnivå vilken 
mera fokuserar på bakomliggande faktorer och identifierar ett större men mindre tydligare 
urval av motståndare, detta indikerar strategiskt utgångspunkt. 
 

 2.3.2 Mål och syfte 
De ursprungliga politiska målen kan nämligen växla starkt under ett krig och till slut ändra sig 
helt, just på grund av att de påverkas av framgångarna och dessas sannolika följder. […]Av flera 
skäl är det sålunda möjligt att målet för en strid inte är att förinta motståndaren, dvs den 
motståndare som står direkt emot oss, utan detta är bara ett medel.54  

 

                                                 
52 Carl von Clausewitz (2006). Om kriget, tredje tryckningen. Stockholm: Bonniers, s. 29. 
53 Jämför Sverige och USA. Sverige har i dagsläget en doktrin för markoperationer och därefter reglementen och 
instruktioner som utgår från denna emedan USA har ett flertal doktriner för markoperationer ex. FM 3-05, 3-07, 
3-24. m.fl. 
54 Clausewitz, s. 52. 
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Ovanstående citat ur Om kriget indikerar att ett övergripande mål påverkar genomförandet av 
militära insatser. Denna målsättning kan förändras över tiden och vad som är minst lika 
viktigt uttryckas olika i olika nivåer, strategiskt och taktiskt. Militära operationer i form av 
verksamhet genomförs i syfte att just uppnå en definierad målsättning.55 Dock måste dess 
målsättningar relatera och logiskt sammanhänga mellan olika nivåer för att rätt effekt skall 
uppnås och ledning underlättas. Detta kan exemplifieras genom att just den gemensamma 
uppfattningen om vad som skall uppnås utgör en central del i uppdragstaktiken.56 
Ovanstående motiv klarlägger därmed målsättningens centrala roll för den militära 
verksamheten och belägger dess vikt som ett kriterium för analysen av doktrinerna. 
 
I nästa steg måste målsättningen i generella termer knytas mot nivåer. En grundläggande 
tolkning av strategisk och taktisk nivå kan göras med utgångspunkt i Clausewitz. Han hävdar 
att: ”Enligt vår indelning utgör taktiken läran om stridskrafternas användning i strid och 
strategin läran om stridens utnyttjande för att nå krigets syfte”.57 Kopplar vi detta mot 
målsättningar och syften kan den taktiska målsättningen generaliseras till att innebära seger 
emedan den strategiska innefattar freden.58  
 
Sammanfattningsvis förstås kriteriet mål och syfte som vad uttrycker doktrinerna skall uppnås 
och varför skall detta uppnås. Seger utgör en taktisk indikator och fokuseras i större 
utsträckning på en definierad motståndare. Fred utgör en strategisk indikator och strävar efter 
att påverka konfliktorsaker.  
   

 2.3.3 Medel 
Våldet, dvs det fysiska våldet (ty något moraliskt våld finns inte annat än i statens och lagens 
mening), är medlet, att påtvinga fienden vår vilja är målet. För att säkert nå detta mål måste vi 
göra fienden värnlös och detta är begreppsmässigt det egentliga målet för krigshandlingen.59 […] 
Allt som sker i kriget sker genom stridskrafterna. 60 

 
Avseende detta kriterium är det på sin plats att börja med att klarlägga ståndpunkten till 
innebörden av medel. Det första som behöver definieras är förhållandet mellan medel och 
metoder. Detta kan exemplifieras genom en studie av Militärteorins grunder. I denna kan 
bland annat läsas att kontroll av terräng kan utgöra ett medel för att exempelvis kontrollera 
gerilla.61 Detta äger sin riktighet men utgör inte den typ av medel som avses i detta arbete. I 
analysen av föreliggande doktriner avser medel snarare begreppet resurser vilka i sin tur kan 
nyttjas enligt en metod. Enligt Clausewitz utgörs medlet av det fysiska våldet det vill säga de 
enheter vilka kunde tillfoga motståndaren förluster. Denna tolkning av medel kan tyckas snäv 
i förhållande till dagens förutsättningar. I modern tid kan begreppet medel kopplas till arenor 
vilka dåtiden inte hade tillgång till. I ett nästa steg kan även dessa medel nyttjas med 
varierande effekt kopplat mot mål och syfte. Medel kan även vara materiella och moraliska, 

                                                 
55 Widén & Ångström, s. 86. 
56 Widén & Ångström, s. 90. 
57 Clausewitz, s. 88. 
58 Clausewitz, s. 105. 
59 Clausewitz, s. 29. 
60 Clausewitz, s. 50. 
61 Widén & Ångström, s. 196. 
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”från kärnvapenbombning, till propaganda eller handelsavtal”.62 Gemensamt är dock fortsatt 
att de är fysiska, utövar en effekt och begränsas i omfång, tillgänglighet eller antal. Men även 
förhållandet där medel efterfrågas vilka inte är fullt ut militära behöver beaktas.63  
 
Relateras medel till nivåer kan de taktiska medlen ses som de förband, vapensystem och 
funktioner som samordnas på denna nivå.64 Dessa medel avdelas och ställs till förfogande av 
den strategiska nivå. Exklusiva medel inom ramen för principen om hushållning kan ses som 
strategiska medel. 65 Den strategiska nivån är även den nivå som främst förhåller sig till de 
övriga maktmedel en nation eller en allians disponerar.66 
  
Sammanfattningsvis förstås kriteriet medel i denna uppsats som: Medel är de militära 
resurser samt behovet av interaktion med andra verkansmedel som uttrycks i syfte att nå 
ansatta målsättningar. Taktiska medel innebär främst förband, vapensystem och funktioner. 
Strategiska medel avser främst exklusiva resurser samt förhållandet och synen på andra 
maktmedel.  
 

 2.3.4 Metoder 
Metoder däremot kan förvisso förekomma i krigföringens teori som ett allmänt sätt för att lösa 
förekommande uppgifter, […] De får ej ses som uttryck för absoluta, bindande handlingsmönster 
eller system utan som den bästa formen för allmänna anvisningar, som kan ges för att förkorta 
vägarna och att underlätta valmöjligheterna i stället för ett individuellt beslut.67 

 
I generella termer utgör metod ett av tre sätt att klassificera krig.68 I detta arbete är dock denna 
form av generell klassificeringen given. Detta utgående från det ställningstagande eller den 
definition som framgår av analyserade doktriner. Istället förstås metoder som hur ansatta 
målsättningar skall nås med tillgängliga medel. Denna funktion av metod utgör en generell 
beståndsdel i utformandet av doktriner. Metoder kan knytas till den så kallade militära 
maktutövningen som i generella termer sträcker sig från övertalning via tvång till 
ytterligheten våldsmakt.69 Stefan Rings modell visar på denna spännvidd och möjligheten att 
nyttja så väl mjuk som hård makt.70  
 

Metoden används alltså desto oftare och är desto mer oumbärlig ju lägre ner i graderna man 
kommer. Högre upp minskar användningen tills den i den högsta graden helt försvinner. 
Följaktligen återfinns den mera inom taktiken än inom strategin.71 

 
Ovanstående talar för att uttalade metoder är mer förekommande och har en högre 
detaljeringsgrad på en taktisk nivå jämfört med strategisk. Denna uppfattning om skillnad i 

                                                 
62 André Beaufre (2002). Modern strategi för krig och fred. Paris: Libriarie Armand Colin, s. 22. 
63 Med detta avses strävan mot en s.k. comprehensive approach. 
64 Försvarsmakten (2005). Doktrin för markoperationer. Stockholm: HKV, s. 43. 
65 Widén & Ångström. Militärteorins grunder, s. 133. 
66 Med detta avses diplomatiska, ekonomiska och politiska.  
67 Clausewitz, s. 116. 
68 Widén & Ångström, s. 36 
69 Widén & Ångström, s. 11. 
70 Denna modell utvisar nyttjande och syfte med maktmedel och uppfattas som allmänt vedertagen för 
utbildningen vid FHS. Kopia av modell i författarens ägo. 
71 Clausewitz, s. 117. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  Beteckning 
Major Anders Killmey C-uppsats 
ChP 07-09 2009-07-03 Sid 19 (51) 
 
 
abstraktionsgrad kan även återfinnas i andra former av doktrinära verk.72 Kopplat mot 
definitionen av medel utgör metoder på taktisk nivå hur förband, vapensystem och funktioner 
samordnas. Emedan den strategiska nivån även förhåller sig till andra aktörer och maktmedel. 
 
Perspektivet vid analysen av metoder kommer att utgöra den allmänna operatörens. Med detta 
avses att funktionsspecifika metoder för exempelvis underrättelser ej kommer att avhandlas. 
Detta sker mot bakgrund av att bibehålla fokus under genomförandet av analys och 
jämförelse. Det andra en läsare behöver vara medveten om är att operationslinjer kommer att 
beröras. Detta mot bakgrund av den presenterade definitionen av nivåerna taktisk och 
strategisk. Operationslinjer ses i detta sammanhang som ett samordningsinstrument vilket är 
nivåoberoende.  
 
Sammanfattningsvis förstås kriteriet metoder i denna uppsats som: Metoder utgörs av hur 
tillgängliga medel principiellt nyttjas i strävan att nå ansatta eller identifierade målsättningar. 
Nivå sammanhänger med abstraktionsgrad och förhållande till militära och/eller andra till 
buds stående medel. Strategisk nivå innebär en högre abstraktionsgrad vilken beskriver 
principiella handlingsregler och förhållandet till andra maktmedel. Taktisk nivå innebär en 
hög detaljupplösning och innefattar hur förband, vapensystem och funktioner nyttjas. 
 

 2.4 Sammanfattning. 
Sammanfattningsvis har ovan redogörelse påvisat att: mål, medel, metoder och motståndare 
kan härledas som betydelsefulla kriterier. Detta utgående från tre parametrar i form av 
teoretisk analysmodell, militärteori och som kontextuella beståndsdelar i begreppet doktrin. I 
syfte att öka stringensen i analysen utgör även begreppet nivåer en vital funktion i vertikalt 
led. Detta kan med stöd av Milan Vego begränsas till taktisk och strategisk. Nedan framgår en 
sammanställning av innebörden av kriterierna kopplade mot analysmodell och nivåer. 
 
Tabell 1: Sammanställning av kriterier, dess innebörd samt koppling till nivåer (författarens tabell). 
 Motståndare Mål Medel Metoder 
 Hur kategoriserar 

doktrinen 
motståndaren, vad 
uttrycks beträffande 
drivkraft och 
ambition.  

Vad uttrycker 
doktrinerna skall 
uppnås och varför.  
 

Vad uttrycker 
doktrinerna avseende 
militära resurser samt 
behovet av 
interaktion med 
andra verkansmedel.  

Vad uttrycker 
doktrinerna avseende 
hur tillgängliga medel 
principiellt skall 
nyttjas.  
 

Strategisk En högre 
abstraktionsnivå och 
med ett bredare 
perspektiv med 
kopplingar även till 
konfliktorsaker. 

Fred utgör en 
strategisk indikator. 
Strävar efter att 
påverka 
konfliktorsaker. 

Strategiska medel 
avser främst 
exklusiva resurser. 
Förhållandet och 
synen på andra 
maktmedel. 

Hög abstraktionsnivå. 
Principiella 
handlingsregler. 
Interaktion med andra 
maktmedel. 

Taktisk Tydlig uppfattning 
om en definierad 
motståndare, dennes 
ambitioner och 
tillvägagångssätt. 

Seger utgör en 
taktisk indikator. 
Fokuseras i större 
utsträckning på en 
definierad 
motståndare. 

Taktiska medel 
innebär främst 
förband, 
vapensystem och 
funktioner. 

Hög detaljnivå. Hur 
nyttja förband, 
vapensystem och 
funktioner. 

 
                                                 
72 Försvarsmakten. Doktrin för gemensamma operationer, s. 28. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  Beteckning 
Major Anders Killmey C-uppsats 
ChP 07-09 2009-07-03 Sid 20 (51) 
 
 

3. ANALYS  
 

 3.1 Inledning 
I denna del av uppsatsen framgår analysen av empirin. Detta inleds med en introduktion, 
därefter analyseras upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer parallellt i fyra steg med 
de identifierade kriterierna som stöd. Varje steg inleds med en sammanfattning och tolkning 
av empirin och avslutas med en jämförande analys. Genom detta har uppsatsens 
underliggande frågeställningar besvarats. Kapitlet avslutas med att slutsatser redovisas och 
uppsatsens övergripande frågeställning besvaras.  
 

 3.2 Bakgrund och introduktion 

 3.2.1 Bakgrund och introduktion upprorsbekämpning 
I förordet till FM 3-24 Counterinsurgency anges doktrinen fylla det glapp i doktrinsamlingen 
som skapats under de senaste 20 åren. Doktrinen baseras på tidigare erfarenheter, existerande 
interrim doktriner och nyligen utvecklade doktriner. Den är gemensam för armén och 
marinkåren. FM 3-24 anger att den riktar sig mot att stödja aktuella insatser i Afghanistan och 
Irak men är generell i förhållande till karaktären av uppror och dess bekämpning. 
Upprorsbekämpning ses som en mix av offensiv, defensiv och stabiliseringsoperationer.73 
Doktrinen vänder sig i första hand till chefer och planerare från bataljonsnivå och uppåt.74 En 
bidragande orsak till USA:s krig mot terrorismen ses vara dess överväldigande militära 
kapacitet. Doktrinen påtalar att: 

 
This capability has pushed its enemies to fight U.S forces unconventionally, mixing modern 
technology with ancient techniques for insurgency and terrorism.[…]Defeating such enemies 
present a huge challenge to the Army and the Marine Corps.75  

 
Doktrinen påtalar att USA genom historien tvingats att återta kunskap om principerna för 
upprorsbekämpning samtidigt som operationerna genomförts. Detta ses som ett argument för 
att utveckla FM 3-24.76 Uppror och dess grundläggande taktik framhålls som lika gammalt 
som kriget i sig självt. Doktrinen påtalar erfarenheterna under 1900 talet med start i USA:s 
besegrande av upproret på Filipinerna. Utvecklingen av det moderna upproret ser man starta 
efter det andra världskriget. I mitten av 1900-talet hade dessa blivit nationella och 
transnationella revolutionära rörelser. Under kalla kriget definieras USA:s insatser som: 
 

[…]the United States normally focused on increasing a threatened but friendly government’s 
ability to defend itself and on encouraging political and economic reforms to undercut support for 
the insurgency.77 

  

                                                 
73 US.Army (2006). FM 3-24 Counterinsurgency. Washington, DC: Headquarters department of the army, s. 
Foreword. Tillgänglig på Internet via: http://usacac.army.mil/CAC2/index.asp (2009-03-13)  
74 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. vii. 
75 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. ix. 
76 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. ix. 
77 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s 1-4. 
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 3.2.2 Bakgrund och introduktion stabiliseringsoperationer 
FM 3-07 Stability operations representerar den amerikanska arméns doktrinära grundsyn 
beträffande innebörd och genomförande av stabiliseringsoperationer. Doktrinen fokuserar på 
att uppnå kraftsamlade insatser med en comprehensive approach78 som förgrund. 
Stabiliseringsoperationer genomförs inom ramen för det som i amerikanska doktriner 
definieras som Full spectrum operations.79 I förordet till FM 3-07 anges att det största hotet 
mot den amerikanska nationella säkerheten ej utgörs av terrorister eller ambitiösa 
expanderande stater. Istället består detta hot av stater vilka är ovilliga eller oförmögna att 
sörja för sin befolknings grundläggande behov. Att nå och påverka de grundläggande 
orsakerna till konflikter ses som vitalt. I doktrinen uttrycks att:  
 

America´s future abroad is unlikely to resemble Afghanistan or Iraq, where we grapple with the 
burden of nation-building under fire. Instead, we will work through and with the community of 
nations to defeat insurgency, assist fragile states, and provide vital humanitarian aid to the 
suffering.80  
  

I doktrinens första kapitel återkopplar denna till de strategiska styrdokument som ligger till 
grund för utvecklingen av FM 3-07. Här påpekas bland annat att Departement of Defense 
direktiv nummer 3000.05 från 2005 fastställer att stabiliseringsoperationer utgör en 
huvuduppgift för de militära styrkorna i jämförelse med, eller i samma nivå som, 
stridsoperationer.81  
 
Doktrinen anges utgöra en milstolpe i och med att den ger vägledning från konflikt till fred. 
Den vänder sig till det som identifieras vara ledarskapet på mellannivå, från majors grad och 
uppåt. Avsikten med doktrinen är även att stödja andra aktörer, civila, så väl statliga som icke 
statliga organisationer samt den privata sektorn.82 Av dess historiska återkoppling framgår att 
USA har en lång tradition av stabiliseringsoperationer vilken tar sin början med George III:es  
Royal Proclamation 176383. I doktrinen uttrycks:  
 

[…]the military history of the United States is one characterized by stability operations, 
interrupted by distinct episodes of major combat.84  

                                                 
78 Comprehensive approach - An approach that integrates the cooperative efforts of the departments and 
agencies of the United States Government, intergovernmental and nongovernmental organizations, multinational 
partners, and private sector entities to achieve unity of effort toward a shared goal. US.Army. FM 3-07 Stability 
operations, s. Glossary - 4. 
79 Full spectrum operations - The Army’s operational concept: Army forces combine offensive, defensive, 
and stability or civil support operations simultaneously as part of an interdependent joint force to seize, 
retain, and exploit the initiative, accepting prudent risk to create opportunities to achieve decisive 
results. They employ 
synchronized action—lethal and nonlethal—proportional to the mission and informed by a thorough 
understanding of all variables of the operational environment. Mission command that conveys intent and an 
appreciation of all aspects of the situation guides the adaptive use of Army forces. US.Army. FM 3-0 
Operations, s. Glossary - 4. 
80 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. Foreword. 
81 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 1-15. 
82 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. v. 
83 Den brittiske kungen Georg III utgav denna proklamation som följd av att Storbritannien förvärvat franskt 
territorium i nord Amerika. Proklamationen innebar att brittisk militär kunde utöva kolonialt styre i Amerika 
inklusive tillstånd att omhänderta och fängsla de som bröt mot proklamationen. FM 3-07 Stability operations. s. 
1-1. 
84 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 1-1. 
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Stabiliseringsoperationer innebär att balansera mellan de tvingande och konstruktiva 
inneboende förmågorna i en militär styrka i syfte att etablera säkerhet. Detta sker i samverkan 
med andra aktörer och värdnationen.85  
 

 3.3 Kriteriet synen på motståndaren 
Hur kategoriserar doktrinen motståndaren, vad uttrycks beträffande dess drivkraft och ambition. 
Utgör motståndaren ett specifikt begrepp eller är förhållningssättet av en högre abstraktionsnivå. 
En specifik tydligt definierad motståndare indikerar ett taktiskt förhållningssätt. En högre 
abstraktionsnivå vilken mera fokuserar på bakomliggande faktorer och identifierar ett större men 
mindre tydligare urval av motståndare, detta indikerar strategiskt utgångspunkt.86 

 

 3.3.1 Synen på motståndaren vid upprorsbekämpning. 
[Insurgent] An organized movement aimed at the overthrow of a constituted government through 
the use of subversion and armed conflict.87 

 
Ovanstående citat ur doktrinen utgör definitionen av den motståndare som 
upprorsbekämpning skall möta. Vidare framgår att denna typ av operation måste sättas i 
förhållande till sin motståndare upprorsrörelsen och upprorsmännen. Doktrinens första kapitel 
avhandlar just karaktär och förutsättningar för så väl uppror som upprorsbekämpning.  FM 3-
24 konstateras att upproret och dess taktik är lika gammalt som kriget är som fenomen. 
Globalisering, teknologisk utveckling, urbanisering och extremister villiga till 
självmordsattacker har dock påverkat dess karaktär.88 Detta innebär att upprorsbekämpning 
utgår från en konkret och till karaktären definierad motståndare. 
 
I utvecklingen av begreppet konstateras att upprorsrörelsen i en vidare bemärkelse utgörs av 
en organiserad, utdragen politisk-militär kamp avsedd att försvaga kontrollen och 
legitimiteten hos en etablerad regering, ockupationsmakt, eller annan politisk auktoritet till 
förmån för upprorsrörelsens inflytande. Den politiska makten utgör den centrala frågan och 
befolkningen det primära målet. Upprorsrörelsen använder alla tillgängliga verktyg som 
politiska inklusive diplomati, information inklusive vädjan till religiösa, etniska eller 
ideologiska föreställningar, militära och ekonomiska.89  Samtidigt framhåller doktrinen att 
varje uppror är unikt och måste bedömas i varje enskilt fall. Dock strävar upprorsrörelser 
uteslutande att framtvinga en politisk förändring samtidigt som våldet utgående från detta 
enbart är sekundärt: ”any military action is secondary and subordinate, a means to an end”.90 
Detta innebär att drivkraften ofta utgörs av makt och ambitionen är att förändra eller tilltvinga 
sig denna. Dessutom kan här ses att våldet endast utgör ett instrument. Genom att bara möta 
svärdet påverkas därmed inte de grundläggande orsakerna till upproret. 
 

                                                 
85 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-2. 
86 Definition enligt 2.3.1 Synen på motståndaren 
87 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. Glossary-5. 
88 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-1. 
89 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-1. 
90 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-5. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  Beteckning 
Major Anders Killmey C-uppsats 
ChP 07-09 2009-07-03 Sid 23 (51) 
 
 
Doktrinen anger att olika upprorsrörelser har olika grundläggande metoder för att driva 
verksamheten framåt. Dessa metoder är inte ömsesidigt uteslutande. Genom en uppfattning 
om hur dessa förhåller sig i den aktuella kontexten kan en optimerad operationsplan utformas. 
Som exempel på dessa metoder anges i doktrinen: “conspiratorital”, “military-focused”, 
“urban”, “protracted popular war”, “identity-focused” samt “composite and coalition”.91 
Detta innebär att en motståndsrörelse kan välja en eller flera metoder vilket denne finner 
lämpligast utgående från de lokala förhållanden som råder. I nästa steg innebär detta att det 
påverkar förutsättningarna för att möta detta uppror.  

 
Organisationen kring en upprorsrörelse kan variera i mycket hög grad. Relationen och 
volymen av organisationens delar sammanhänger med den strategi eller handlingsplan som 
upprorsrörelsen utvecklat. Denna plan kommer att innebära att olika beståndsdelar får olika 
betydelse. En upprorsrörelse består dock i regel av fem huvudelement vilka utgörs av: 
”movement leaders”, ”Combatants (main, regional, and local forces [including militias])”, 
”political cader (also called militants or the party)”, ”auxiliaries (active followers who 
provide important support services)” samt “mass base (the bulk of the membership)”. 92 Detta 
innebär att det föreligger ett behov av att analysera och skapa en bild av hur den aktuella 
organisationen av upprorsrörelsen är uppbyggd. Utgående från de definierade beståndsdelarna 
finns även en möjlighet att påverka olika delar av denna med olika medel. Varav vissa delar 
får betecknas som mer benägna att kunna påverkas med mjuka medel än andra delar av 
organisationen. 
 
Politik eller makt är den centrala frågan och drivkraften där målet är att skapa acceptans för 
den ledning som den egna sidan uppfattar som legitim.93 För att upprätthålla sin förmåga att 
verka utgör kriminalitet en möjlig väg för upprorsrörelsen att tillförskaffa sig medel. 
”Sustainment requirements often drive insurgents into relationships with organized 
crime or into criminal activity themselves”. Upprorsrörelser kan även degenerera i 
form av att dessa helt övergår till kriminell verksamhet, detta framhåller doktrinen 
som önskvärt. ”[…] it replaces a dangerous, ideologically inspired body of disaffiliated 
individuals with less dangerous but more diverse body, normaly of very uneven 
character”. Doktrinen tolkar detta som att motståndaren övergår från ett säkerhetshot 
till ett polisiärt eller juridiskt problem. 94 Detta innebär att en motståndare som 
degenererar och övergår till att enbart bedriva kriminell verksamhet kan uppfattas 
som ett mindre militärt hot. Däremot säger detta inget om hur en sådan motståndare 
påverkar stabiliteten i ett område vilket fortsatt kan bedömas vara ett stort problem 
 

 3.3.2 Synen på motståndaren vid stabiliseringsoperationer 
[…]the greatest threat to our national security comes not in the form of terrorism or ambitious 
powers, but from fragile states either unable or unwilling to provide for the most basic needs of 
their people.95 

 

                                                 
91 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-5. 
92 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-11. 
93 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-1. 
94 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-11. 
95 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. Foreword. 
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Ur ovanstående utdrag från FM 3-07 Stability operations kan utläsas att definitionen av 
motståndaren utgör ett vidsträckt formulerat begrepp. Detta kan i större utsträckning kopplas 
mot upplevt eller kommande hot och orsaker till dessa än med en specifikt identifierad 
motståndare. Innebörden av detta är att en eventuell motståndare ses som en produkt eller ett 
resultat av en sönderfallande stat eller ett instabilt område. 
 
Doktrinen anger att drivkrafterna bakom dagens konflikter utgörs av religiös fanatism, global 
konkurrens om resurser, klimatförändringar, kvarvarande krav på territorium, ideologiska 
eller etniska motsättningar, elittänkande, begär och hunger efter makt. Detta yttrar sig som ett 
stort antal konflikter över hela vår värld. ”In this era of persistent conflict, rapidly 
evolving terrorist structures, transnational crime, and ethnic violence continue to 
complicate international relations”.96 Detta förhållningssätt till motståndaren förstärker 
bilden av en allmän generalisering före ett specifikt ställningstagande gentemot en typ eller 
karaktär av motståndare. Dessutom framgår kopplingar till konsekvenser vilka påverkar 
relationerna på den högsta strategiska nivå. 
 
Instabiliteten kan sägas skapa eller ligga bakom förekomsten av motståndaren. Detta innebär 
att doktrinen kan sägas betrakta motståndaren i ett perspektiv av orsak och symtom. Orsaker i 
form av instabilitet kan därmed sammankopplas till motståndarens grogrund. Denna 
instabilitet kan dels skapa kedjereaktioner och opåverkad växer komplexiteten och styrkan 
hos en motståndare. Doktrinen uttrycker att: 
 

These conditions create belts of state fragility and instability that present a grave threat to national 
security. While journeying into this uncertain future, leaders will increasingly call on stability 
operations to reduce the drivers of conflict and instability and build local institutional capacity to 
forge sustainable peace, security, and economic growth.97 

 
Utfallet av bristande stabilitet och sönderfallande stater kan visa sig i konkreta former av en 
motståndare. Detta kan innebära att en motståndare framträder i formerna av: ”insurgency, 
subversive elements within the population, organized crime, or general lawless”.98 
Drivkrafterna varierar med kontexten av konflikten och typ av motståndare. Religion, politik, 
naturresurser, makt och rikedomar utgör några av dessa drivkrafter.99 Detta innebär att det 
instabila området utgör det primära hotet ur detta kan mer tydligt definierade motståndare 
framträda. Dessa motståndare präglas av den kontext vari instabiliteten finns och kan spänna 
över en rad olika karaktärer. 
 

 3.3.3 Analys synen på motståndaren 
Hur kategoriserar doktrinen motståndaren, vad uttrycks beträffande dess drivkraft och ambition. 
Utgör motståndaren ett specifikt begrepp eller är förhållningssättet av en högre abstraktionsnivå. 
En specifik tydligt definierad motståndare indikerar ett taktiskt förhållningssätt. En högre 
abstraktionsnivå vilken mera fokuserar på bakomliggande faktorer och identifierar ett större men 
mindre tydligare urval av motståndare, detta indikerar strategiskt utgångspunkt.100 

 
                                                 
96 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 1-2. 
97 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 1-3. 
98 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-10. 
99 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. D-8. 
100 Definition enligt 2.3.1 Synen på motståndaren. 
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I en jämförelse mellan upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer kan konstateras att 
dessa två typer av operationer skiljer avseende synen på motståndaren. Upprorsbekämpning 
tar sin utgångspunkt i en för typen av konflikt traditionell och förhållandevis väldefinierad 
motståndare. Dennes målsättning utpekas som att kullkatsa ett befintlig styre och dess 
drivkraft sammanfaller med makt. Motståndarens grundläggande taktik vilar på gamla och 
beprövade traditioner men globalisering, teknik, urbanisering och extremism har påverkat 
dess karaktär. Motståndaren anses bedriva en politisk-militär kamp där makt utgör den 
centrala frågan och befolkningen det primära målet. Legitimitet kan i detta ses som en metod. 
Motståndaren nyttjar alla tillgängliga verktyg och är ofta inte på samma sätt begränsad av 
formella eller informella regler som den han möter. Doktrinen framhåller ett antal 
generaliserande metoder enligt vilka motståndaren kan agera. Nyttjandet av dessa metoder 
sammanfaller med de förutsättningar som konfliktens kontext erbjuder. På samma sätt 
framhålls identifierade huvudelement i en upprorsrörelse vilka även dessa är kontextuellt 
beroende. Politik eller makt anses av doktrinen utgöra den centrala frågan för motståndaren. 
Andra aktiviteter som exempelvis kriminalitet anges som ett medel för att vidmakthålla en 
förmåga att utmana om makten. En motståndare som degenererar till kriminalitet ses i som en 
gynnsam utveckling. Stabiliseringsoperationer har en mera generell och övergripande syn på 
motståndaren. Denna typ av operation tar sin utgångspunkt till motståndaren i den situation 
som bidrager till att skapa denna. Orsaken utgörs av instabila stater och den verkan som 
uppstår utgörs av grupper vilka agerar mot skilda målsättningar och mot bakgrund av olika 
drivkrafter. I generella termer kan dessa drivkrafter sammankopplas med religiös fanatism, 
global konkurrens, klimatförändringar, krav på territorium, ideologi eller etnicitet och/eller 
makt. Karaktären av motståndaren kan mot bakgrund av stabiliseringsoperationer vara av 
varierande art som upprorsrörelser, organiserad brottslighet eller generell laglöshet. Dessa är 
inte heller uttalat ömsesidigt beroende eller uteslutande. Med hänsyn till vad som berörts 
avseende stabiliseringsoperationer kan förhållandet och uppfattningen om omvärlden värderas 
om denna omfattar ett förhållande till en motståndare eller till motståndet i sig. 
 
Sammanfattningsvis uppvisar upprorsbekämpning en tydligare bild avseende uppfattning om 
karaktär och drivkrafter hos en förväntad motståndare. Bilden av motståndaren innefattar även 
en uppfattning om dennes ambitioner och tillvägagångssätt. Upprorsbekämpningens 
förhållningssätt eller syn på motståndaren kan uppfattas som att denna utgår från ett taktiskt 
perspektiv men ser även de mekanismer som måste påverkas som ligger bortom denna nivå. 
Stabiliseringsoperationer uppvisar gällande motståndaren ett mera öppet förhållningssätt och 
belyser i större utsträckning konfliktorsakerna. Förhållningssättet till motståndaren kan i stort 
liknas med vad som kan betecknas som motståndet. Stabiliseringsoperationer pekar på ett 
antal möjliga karaktärer av motståndare vilka kan utvecklas som en följd av instabilitet i en 
region. Dock belyses dessa ur en förhållandevis hög abstraktionsnivå vilket innebär att 
empirin inte ger många eller tydliga svar avseende metoder eller element i organisationen. 
Stabiliseringsoperationer kan med detta som bakgrund uppfattas som att denna har ett mera 
strategiskt perspektiv på motståndaren men identifierar dess taktiska konsekvenser. 
Innebörden av detta är att upprorsbekämpning utgår från ett taktiskt perspektiv emedan 
stabiliseringsoperationer utgår från ett strategiskt.   
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 3.4 Kriteriet mål och syfte 

Vad uttrycker doktrinerna skall uppnås och varför skall detta uppnås. Seger utgör en taktisk 
indikator och fokuseras i större utsträckning på en definierad motståndare. Fred utgör en strategisk 
indikator och strävar efter att påverka konfliktorsaker.101   

 3.4.1 Mål och syfte upprorsbekämpning  
[Counterinsurgency] Those military, paramilitary, political, economic, psychological, and civic 
actions taken by a government to defeat insurgency.102  
 

Ovanstående citat utgör den amerikanska definitionen av begreppet upprorsbekämpning. Av 
denna framgår att ett brett användande av olika maktmedel skall nyttjas i syfte att besegra en 
definierad typ av motståndare. Detta innebära att målsättningen kan här knytas till att besegra 
en motståndare, ”[…]to defetat insurgency”.  
 
Vidare uttrycker den amerikanska doktrinen att upprorsbekämpning kombinerar offensiv, 
defensiv och stabiliseringsoperationer för att uppnå den stabila och säkra miljö som krävs för 
effektiv administration, grundläggande samhällsservice och ekonomisk utveckling. Detta 
innebär att det finns ytterligare perspektiv på målsättning vilket omfattar en generell säkerhet 
syftande till att andra medel skall komma till verkan.103  
 
Doktrinen kopplar upprorsbekämpning till tre övergripande och överlappande skeden vilka 
benämns: Stop the bleeding, Inpatient – care och Outpatient care.104 Utgående från hur 
doktrinen beskriver dessa skeden har nedanstående tolkning gjorts av dess målsättningar och 
syften. 
 
Tabell 2: Sammanställning av skeden i samband med upprorsbekämpning.105 
 Mål Syfte 
Initial skede 
Stop the bleeding 

Målet är att skydda befolkningen. Bryta 
upprorsmännens initiativ.  

Skapa förutsättningar för kommande 
åtaganden. Förbättra lägesbilden.  

Mitten skede 
Inpatient care – 
recovery 

Inledningsvis civil säkerhet därefter 
utveckling till civilt styre, viktig 
samhällsservice och ekonomisk utveckling. 
Utveckla och bygga inneboende förmåga 
och kapacitet i den lokala administrationen 
och dess säkerhetsstyrkor. Relationen till 
den lokala regeringen, säkerhetsstyrkorna 
och befolkningen stärks.  

Långsiktiga insatser i syfte att uppnå 
stabilitet. Öka förmågan till inhämtning 
av underrättelser vilket ökar förmågan till 
offensiva operationer vilka samordnas 
med lokala styrkor. Den lokala 
administrationen ökar sin legitimitet 
genom att sörja för säkerheten och andra 
viktiga samhällsfunktioner.   

Senare skede 
Outpatient care – 
movement to self-
sufficient 

Övergripande mål i detta skede är TOA106 
till den lokala ledningen. Lokalt legitimt 
och effektivt styre upprättat.  
 
  

Det lokala styret skall kunna svara för 
befolkningens säkerhet, bibehålla och 
bygga legitimitet. Den loka styret skall 
effektivt isolerat upprorsrörelsen samt 
kan möta och hantera förväntningarna 
från nationens hela befolkning. 

 

                                                 
101 Definition enligt 2.3.2 Mål och syfte. 
102 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. Glossary-4. 
103 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 5-2. 
104 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 5-2. 
105 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 5-2. 
106 Transfer Of Authority.  
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Innebörden av ovanstående utgörs av en målsättning som tar sin utgångspunkt i förhållandet 
till motståndaren, övergår till att inrikta sig på generell säkerhet och i det sista skedet omfattar 
att frigöra de egna resurserna. Tydliga syften kan tolkas och utläsas kopplat till respektive 
skede och dess målsättningar. 
 
I den faktiska operationen ligger det i dess natur att den aktuella målsättningen, eller delar av 
denna, påverkas och förändras under operationens genomförande. Detta sammanhänger 
generellt med komplexiteten i denna typ av operationer samt de kontextuella förhållanden 
som råder. Innebörden av detta är att målsättning i relation till planering och genomförande av 
operationerna kan liknas vid en iterativ process.107  
 

    3.4.2 Mål och syfte med stabiliseringsoperationer 
[Stability operations encompass] various military missions, tasks, and activities conducted outside 
the United States in coordination with other instruments of national power to maintain or 
reestabish a safe and secure environment, provide essential governmental services, emergency 
infrastructure reconstruction, and humanitarian relief.108    

 
Ovanstående citat utgör den amerikanska definitionen av begreppet stabiliseringsoperationer. 
Utgående från denna framgår fyra delmål vilka omfattas av: säkerhet, samhällsfunktioner, 
infrastruktur och humanitärt stöd. ”[…] to maintain or reestablish a safe and secure 
environment, provide essential governmental services, emergency infrastructure 
reconstruction, and humanitarian relief”. Innebörden av detta är att definitionen kan 
uppfattas som övergripande och generell avseende hur denna uttrycker målsättningen med 
denna typ av operation. Den anger ett tillstånd som skall uppnås istället för att relatera till en 
motståndare. 
 
I en fördjupad studie av FM 3-07 framgår att målsättningen utgörs av att i tillräcklig grad 
stabilisera ett område, ”[…] aim to stabilize the environment enough”. Detta i syfte att den 
drabbade nationen kan börja åtgärda de grundorsaker till konflikt och destabilisering som 
föreligger. Vidare skall operationen främja försoning mellan lokala motståndare. Syftet är att 
skapa de förhållanden som medger en överlämning av makten eller kontrollen till en legitim 
lokal ledning, ett fungerande samhällssystem och en fungerande marknadsekonomi.109 Här 
kan målsättningen i form av säkerhet uppfattas som öppet formulerad och därmed möjligt att 
subjektivt tolka men medger även ett flexibelt användande. Syftet framgår i detta som att 
åtgärda de grundorsaker som föreligger till konflikten, återbyggnad och överlämning av 
kontroll till en legitim regering.  
 
Doktrinen uppfattas ej definiera skeden med tillhörande målsättningar och syften. Dock kan 
konstateras att genom stabiliseringsoperationer bidrar de militära enheterna med att skapa de 
förutsättningar som krävs för att övriga nationella maktmedel skall kunna komma till verkan. 
Genom detta skall en konflikt kunna transformeras från instabilitet till stabilitet.110 Kopplas 
detta mot vad som tidigare påtalats avseende målsättningar kan två huvudskeden identifieras: 

                                                 
107 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 4-7. 
108 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. vi. 
109 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 3-2. 
110 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-2. 
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a) Skapa säkerhet i syfte att övriga maktmedel skall komma till verkan, b) Överlämna till en 
legitim regering i syfte att frigöra egna resurser. 
 
Övergripande är transformationen av konflikten från instabilitet till stabilitet beroende av att 
dess grundorsaker identifieras och åtgärdas. Detta påverkas av tillgänglig tid och resurser men 
uttrycks som, [..] efforts must focus on the underlying sources, not the visible symptoms, of 
conflict and instability”. 111 En varaktig fred kan uppnås när dessa är åtgärdade i sådan grad 
att ansvaret kan övertas av värdnationen. Det kan i detta uppfattas som att det är 
värdnationens behov som styr avseende detaljer i målsättningen. Men övergripande framgår 
att: ”In countries seeking to transition from war to peace”.112 Innebörden av detta kan tolkas 
som att den övergripande målsättningen utgörs av att gemensamt och tillsammans med 
värdnationen uppfylla målsättningen fred. 
 

 3.4.3 Analys mål och syfte 
Vad uttrycker doktrinerna skall uppnås och varför skall detta uppnås. Seger utgör en taktisk 
indikator och fokuseras i större utsträckning på en definierad motståndare. Fred utgör en strategisk 
indikator och strävar efter att påverka konfliktorsaker.113  

 
Målsättningen med upprorsbekämpning kan förstås som att denna tar sin början i att besegra 
en part vilken utmanar det som uppfattas som en legitim representant för den lokala makten. 
Detta kan tolkas som att en tydlig ställning för en part tas i konflikten. Dock påvisar doktrinen 
för upprorsbekämpning kopplingar till mer generella målsättningar i form av exempelvis 
säkerhet. Samtidigt framgår tydliga målsättningar för definierade skeden under en operation. 
Härvid anges delmål som kan förstås som dessa utgörs av skydd och säkerhet av 
befolkningen, stabil och säker miljö, samhällsfunktioner och ekonomisk utveckling. I 
jämförelse kan konstateras att stabiliseringsoperationer förefaller utgå från skapandet av en 
säker omgivning. Åtgärdandet av grundorsakerna till destabiliseringen eller konflikten kan 
förstås som om dessa utgör huvudmålsättningen med denna typ av operationer. Utformningen 
av målsättningen kan uppfattas som att denna fokuserar på faktiska förhållanden före 
specifika eller troliga motståndare. Vidare lämnar denna en möjlighet till en mera öppen 
attityd till aktörer inom ett område. Fyra delmål anges vilka omfattar säkerhet, 
samhällsfunktioner, infrastruktur och humanitärt stöd. Dessa delmål kan även återfinnas under 
upprorsbekämpning. Den uttalade målsättningen med stabiliseringsoperationer inryms inom 
fredsbegreppet. Fred är inget som motsägs under upprorsbekämpning. Här påtalas bl.a. den 
moraliska dimensionen av militära operationer, ”The moral purpose of combat operations is 
to secure peace”.114 Men samtidigt påtalas att militära enheter besegrar motståndaren i syfte 
att upprätta säkerhet för civilbefolkningen.   
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att många av de uttalade målsättningarna sammanfaller 
mellan de två typerna av operationer. Dock uppfattas i detta arbete två olika utgångspunkter 
avseende målsättningar för dessa operationer. Huvudinriktningar kan knytas till besegrandet 
av en definierad motståndare respektive påverkan av grundorsakerna till en konflikt. 
                                                 
111 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 1-6. 
112 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 1-7. 
113 Definition enligt 2.3.2 Mål och syfte. 
114 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 7-5. 
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Delmålsättningar och beståndsdelar sammanfaller i stor utsträckning förutom det som kan 
uppfattas som stabiliseringsoperationernas tydligare ställningstagande till det humanitära 
stödet.  Med ovanstående analys som grund uppfattas det i detta arbete som att det föreligger 
nyansskillnader avseende hur målsättningarna med upprorsbekämpning respektive 
stabiliseringsoperationer uttrycks. Dessa nyansskillnader kan förstås som att 
upprorsbekämpning utgår från ett taktiskt perspektiv emedan stabiliseringsoperationer betonar 
det strategiska. Dock betonar båda typerna av operationer utgående från sitt perspektiv 
målsättningar vilka kan härledas till övriga nivåer. Med detta avses att även om 
upprorsbekämpning kan uppfattas som att detta utgår från ett mera taktiskt perspektiv så 
förhåller sig detta till eller ser de strategiska dimensionerna.   
 

 3.5 Kriteriet medel 
Medel är de militära resurser samt behovet av interaktion med andra verkansmedel som uttrycks i 
syfte att nå ansatta målsättningar. Taktiska medel innebär främst förband, vapensystem och 
funktioner. Strategiska medel avser främst exklusiva resurser samt förhållandet och synen på 
andra maktmedel.115  

 3.5.1 Medel för upprorsbekämpning 
I FM 3-24 framgår att: “The purpose of America’s ground forces is to fight and win the 
Nation’s war”. Dock ser man att i kontexten av upprorsbekämpning måste både förmågan att 
slåss och att återbygga behärskas.116 Beträffande den första delen i ovanstående stycke kan det 
inte uteslutas att detta utgör en normal formulering av verksamhetsidén för många av världens 
väpnade styrkor. Den senare delen indikerar dock ett bredare synsätt än rent militära resurser 
för att hantera denna typ av situation. Detta framgår tydligt i och med att doktrinen påtalar att 
för att vinna kampen om befolkningens stöd utgör skydd, välfärd och stöd av befolkningen 
viktiga element.  
 
Upprorsbekämpning innebär att i fysisk och psykisk mening isolera eller skilja befolkningen 
från upprorsmännen. För att uppnå detta krävs samordning av insatser tillsammans med civila 
resurser inom ramen för en comprehensive approach. Sammansättning och interaktion måste 
motsvara den förmåga som krävs för att nå befolkningens stöd. I detta krävs: ”synchronizing 
the efforts of many non military and HN (host nation) agencies in a comprehensive 
approach”.117 Doktrinen framhåller att nyckelaktörer eller komponenter utgörs av: militära 
förband vilka även bygger på multinationalitet och deltagande från värd nationen, statliga 
myndigheter, icke statliga- och internationella organisationer, multinationella företag och 
entreprenörer samt värdnationens civila och militära auktoriteter.118 Innebörden av detta är att 
de medel som krävs för att genomföra en upprorsbekämpning innefattar andra och fler medel 
än det rent militära. Vidare skall det militära medlet kunna förhålla sig till och samverka med 
andra aktörer så väl lokala som nationella och internationella. 
 
Karaktären av en upprorsbekämpning ställer särskilda krav avseende operativa kapaciteter, 
förmåga att växla mellan offensiv, defensiv och stabilisering är vital. Specialförband utgör en 
särskilt viktig komponent med hänsyn till dess inneboende förmåga att hantera varierande och 
                                                 
115 Definition enligt: 2.3.3 Medel. 
116 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-19. 
117 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-28. 
118 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 2-4. 
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komplexa situationer samtidigt som dessa har en förmåga att diskret verka inom det lokala 
samhället. Doktrinen framhåller att de amerikanska militära förbanden är oerhört kapabla. 
Trotts att dessa främst är utformade för konventionell krigföring består dessa av särskilda 
förmågor eller funktioner vilka särskilt lämpar sig för upprorsbekämpning. Dessa 
exemplifieras bland annat med: avsuttet infanteri, militärpolis, ingenjörer, sjukvårds- och 
underhållsenheter men även språkspecialister och HUMINT. I denna del utpekar doktrinen 
särskilt viktiga komponenter och funktioner vilka på ett positivt sätt påverkar förutsättningen 
för att kunna genomföra upprorsbekämpning. 
 
Inför och under en upprorsbekämpning utgör organisationens förmåga till inlärning en 
bidragande orsak till framgång. Denna lärande process bör kopplas till medlen och 
utvecklingen av dessa. Av doktrinen framgår att: 
 

Effective leaders place a stronger emphasis on organizational change, develop 
subordinates, and empower them to execute critical tasks in consonance with broad 
guidance. […]The speed with which leaders adapt the organization must outpace 
insurgents’ efforts to identify and exploit weaknesses or develop countermeasures.119 

 
Ovanstående innebär att det militära medlet bör präglas av flexibilitet och vara möjligt att 
förändra utgående från innebörden av de krav den aktuella operationen ställer. Denna 
förändring kan förstås som att den måste kunna genomföras under pågående operation.  
Intressant är även att doktrinen konstaterar att den mäskliga aspekten i dessa operationer är 
avgörande: ”COIN operations place the toughest of ethical demands on Soldiers, Marines, 
and their leaders”.120 respective ”The most important military assets in COIN are disciplined 
Soldiers and Marines with adaptive, self-aware, and intelligent leaders.”121 Innebörden av 
detta är att doktrinen tydligt påtalar vikten av den enskilde soldatens förmåga och 
uppträdande. Detta sammanhänger med att stödet hos befolkningen nås enklare genom en god 
kontakt med denna och en restriktiv våldsanvändning. Detta uppfattas utgå från den förmåga 
som innehas på lägsta nivå.   
 

 3.5.2 Medel för stabiliseringsoperationer 
FM 3-07 Stablity operations framhåller att denna typ av operationer omfattas av en 
comprehensive approach. De militära styrkorna skall etablera ett tillstånd av stabilitet vilket 
möjliggör insatser med andra maktmedel.122 Generellt vilar ansvaret för att sörja för den 
lokala befolkningens behov hos de egna lokala myndigheterna. När så inte är möjligt stödjer 
de militära förbanden civila insatser eller den lokala regeringen med detta intill dess kapacitet 
är återupprättad.123 Detta innebär att krav ställs på en omfattande interaktion mellan den 
stabiliserande styrkan och de lokala aktörerna. Dessutom kan situationen i ett 
operationsområde innebära krav på den militära komponenten som denna normalt inte 
besitter. Med detta avses att om så krävs kunna stödja den civila administrationen intill dess 
att kapacitet hos denna har återupprättats. Även tidsfaktorn kan i detta göra sig gällande och 

                                                 
119 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 7-9. 
120 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 7-5. 
121 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 2-5. 
122 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. vii. 
123 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-2. 
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med att det militära medlet kan erfordra tid för att uppnå den säkerhet som krävs innan andra 
medel kan verka. 
 
Vidare framhålls att militära förband i sin grundläggande struktur och till sin förmåga är 
utvecklade för att vara modulära, allsidigt användbara och snabbt insatsberedda. Förmåga till 
expeditionärt uppträdande, uppdragsorganisering och självförsörjning utgör grundförmågor. 
Detta möjliggör snabba insatser med liten eller ingen förvarning.124 Under eller före 
genomförandet av en stabiliseringsoperation avses principer som force tailoring125 och task-
organizing126 nyttjas. Dessa principer strävar efter att sätta samman en styrka som så optimalt 
som möjligt kan lösa förelagda uppgifter i rätt tidsordning.127 Innebörden av detta är att 
doktrinen påtalar att grundsammansättningen av det militära medlet motsvarar många av de 
krav som denna typ av operationer ställer. Detaljutformning avseende sammansättning av 
förband sker dock i huvudsak genom en stabsdriven process innan uppgiften påbörjas. 
 
Den amerikanska doktrinen påtalar att initiativ i denna typ av operation grundläggs i den 
militära styrkans förmåga till snabb insats samt dess sammansättning. Framgång i 
stabiliserings operationer är beroende av att den militära styrkan kan erövra initiativet. Detta 
uppnås genom att tidigt och resolut i efterdyningarna av en konflikt eller katastrof skapa en 
förbättrad säkerhet. Härigenom möjliggörs hjälpinsatser och förutsättningar skapas för att nå 
varaktig fred.128 Under genomförandet av operationerna är en inneboende förmåga att kunna 
hantera dödligt och icke dödligt våld avgörande. Varje situation kräver en särskild 
kombination mellan våld och återhållsamhet. Förmågan till dödligt våld är avgörande för att 
kunna utföra offensiva och defensiva uppdrag. Samtidigt innebär stabiliseringsoperationer att 
större krav ställs på förmågan till icke dödliga åtgärder. Med icke dödliga åtgärder avses en 
vid förmåga att kunna utföra uppgifter från återbyggnad och socialt välmående till 
avskräckande återgärder i syfte att framtvinga ett önskat beteende.129 Detta innebär att det 
militära medlet skall präglas av förmåga till korta insatstider. Vidare utgör förmågan till 
adaptiv våldsanvändning en viktig grundläggande förmåga i organisationsstrukturen.       
 
Effektivitet och framgång grundläggs på lägsta nivå i en stabiliseringsoperation. Doktrinen 
påtalar att den enskilde individens insats kan få effekt eller konsekvenser vilka överstiger den 
enskildes normala befogenheter: 
 

[…] leaders and Soldiers become governors in a much broader sense, influencing events 
and circumstances normally outside the bounds of the military instrument of national 
power.130 

 

                                                 
124 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 3-1. 
125 Force tailoring - The process of determining the right mix of forces and the sequence of their deployment in 
support of a joint force commander. FM 3-07 Stability operations, s. Glossary-5. 
126 Task-organizing – (Army) The act of designing an operating force, support staff, or logistic package of 
specific size and composition to meet a unique task or mission. Characteristics to examine when task-organizing 
the force include, but are not limited to: training, experience, equipage, sustainability, operating environment, 
enemy threat, and mobility. For army forces, it includes allocating available assets to subordinate commanders 
and establishing their command and support relationships. FM 3-07 Stability operations, s. Glossary-10. 
127 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 4-12. 
128 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-3. 
129 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-3. 
130 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 5-8. 
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 3.5.3 Analys kriteriet medel 

Medel är de militära resurser samt behovet av interaktion med andra verkansmedel som uttrycks i 
syfte att nå ansatta målsättningar. Taktiska medel innebär främst förband, vapensystem och 
funktioner. Strategiska medel avser främst exklusiva resurser samt förhållandet och synen på 
andra maktmedel.131  

 
Medlet för så väl upprorsbekämpning som stabiliseringsoperationer utgår i grunden från den 
enskilde individen och ledarskapet på lägsta nivå. Från denna nivå uppnås och skapas den 
grundläggande förmågan att nå de målsättningar som krävs för båda typerna av operationer. 
Ett felaktigt agerande på denna nivå kan innebära att lösandet av uppgiften försvaras och i 
värsta fall kan få allvarliga konsekvenser. Detta faktum kan härledas till närheten till 
befolkningen och den övergripande uppgiften att skilja upprorsrörelsen från denna. På samma 
sätt framhåller båda doktrinerna att det militära medlet effektivast verkar inom ramen för en 
comprehensiv approach. Förmågan att uppträda gemensamt och samverka med andra medel 
inklusive värdnationen utgör en gemensam nämnare. Dock uppfattas doktrinen för 
stabiliseringsoperationer vara särskilt tydlig avseende att det militära medlet skall skapa den 
säkerhet som krävs för att övriga skall komma till verkan.  Detta återfinns i formuleringarna: 
“military forces estabish conditions that enable the efforts of the other instruments of national 
an international power”.132 samt “This stability allows for comprehensive reform efforts that 
are best accomplished by civilian personnel from other stakeholder agencies and 
organizations.133 I doktrinen för upprorsbekämpning uttrycks detta som: ”COIN is a struggle 
for the population’s support. The protection, welfare, and support of the people are vital to 
success. […] Achieving these aims requires synchronizing the efforts of many nonmilitary and 
HN agencies in a comprehensive approach”.134  Detta kan kopplas till: “Popular support 
allows counterinsurgents to develop the intelligence necessary to identify and defeat 
insurgents”.135 Innebörden av detta är att det kan tolkas som att det föreligger en skillnad i 
syfte eller rollfördelning mellan medlen. Detta kan tyckas vara en höna eller ägget diskussion 
men är viktig utgående från hur man ser på olika medels roll samt syften med samordning. 
  
Doktrinen för upprorsbekämpning påtalar att de konventionella förbanden består av en rad 
funktioner vilka med fördel kan nyttjas i samband med denna typ av operationer. Dessa 
omfattar grundläggande funktioner som infanteri, ingenjörer och logistikförband. 
Specialförbanden utgör ett särskilt lämpligt medel i denna typ av konflikter. Detta 
sammanhänger med dess naturliga flexibilitet och anpassningsbarhet. Doktrinen för 
stabiliseringsoperationer betonar medel med förmåga till snabba insatser som avgörande för 
att kunna erövra initiativet i denna form av konflikt. Medlet skall dels präglas av förmågan till 
expeditionärt uppträdande samtidigt som modulariteten skall medge force tailoring och task-
organization. Innebörden av detta är att doktrinen stabiliseringsoperationer främst påpekar en 
planeringsstyrd och i förberedelseskedet klarlagd anpassning av organisationen. Doktrinen för 
upprorsbekämpning uppfattas i detta stycke ytterligare betona vikten av flexibilitet. Detta 
utgående från den tonvikt som läggs vid den lärande processen som skall tillåtas påverka 
organisationens utformning. Detta ger bilden av en förändringsprocess som till stor del bygger 
på ett ansvarstagande och påverkan nerifrån och upp.    
                                                 
131 Definition enligt: 2.3.3 Medel. 
132 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. vii. 
133 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-6. 
134 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-28. 
135 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-29. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  Beteckning 
Major Anders Killmey C-uppsats 
ChP 07-09 2009-07-03 Sid 33 (51) 
 
 
 
Sammanfattningsvis förefaller huvuddragen avseende medel vara av samma dignitet hos så 
väl upprorsbekämpning som stabiliseringsoperationer. Båda doktrinerna påtalar vikten av att 
förmågan i dessa typer av konflikter utgår från individen och den lägsta organisationsnivån. 
På samma sätt identifieras vikten av interaktion mellan militära och civila medel samt 
interaktionen med och värdnationens representanter och resurser. Det framgår av analysen att 
det finns skäl att beakta en skillnad i tolkningen av förhållandet mellan det militära och övriga 
medel. Vem som skapar förutsättningar för vem och i vilket syfte en samordning sker. 
Detaljer i definitionerna av operationerna talar för att upprorsbekämpning har en taktisk 
utgångspunkt emedan stabiliseringsoperationer har en strategisk. Skiljande mellan 
operationernas förhållningssätt till medlet kan uppfattas utgöras av uppfattning kring dess 
sammansättning. Upprorsbekämpning påtalar förmågan att inom organisationen inhämta och 
implementera erfarenheter. Anpassning inom och av medlet anses som en avgörande faktor 
för att öka effekten. Stabiliseringsoperationer pekar avseende detta främst på en mer 
stabsdriven hantering och anpassning av medlet genom force tailoring och task-organization. 
Innebörden av detta är att upprorsbekämpning utgår från ett taktiskt perspektiv vad gäller 
medel emedan stabiliseringsoperationer utgår från ett strategiskt. 
 

 3.6 Kriteriet metoder 
Metoder utgörs av hur tillgängliga medel principiellt nyttjas i strävan att nå ansatta eller 
identifierade målsättningar. Nivå sammanhänger med abstraktionsgrad och förhållande till militära 
och/eller andra till buds stående medel. Strategisk nivå innebär en högre abstraktionsgrad vilken 
beskriver principiella handlingsregler och förhållandet till andra maktmedel. Taktisk nivå innebär 
en hög detaljupplösning och innefattar hur förband, vapensystem och funktioner nyttjas.136 

 

 3.6.1 Metoder vid upprorsbekämpning 
Den amerikanska doktrinen sammankopplar upprorsbekämpning med begreppet Full 
spectrum operations.137 Denna koppling är något problematiskt mot bakgrund av variationen i 
begreppets innebörd. Den nu gällande definitionen ger detta ett mer omfattande innehåll. 
Observera den varierande definitionen och betydelsen av begreppet enligt fotnotstext. Dock 
uttrycks i doktrintexten att detta omfattar en kombination av offensiva, defensiva och 
stabiliserande operationer. Kombinationen av och huvudfokus på ett eller flera av dessa 
element varierar beroende på situationen i operationsområdet som helhet eller i delar av 

                                                 
136 Definition enligt: 2.3.4 Metoder. 
137 Full spectrum operations – The range of operations Army forces conduct in war and military operations other 
than war. (FM 3-0) [Note: A new definition for this term is being staffed for the revision of FM 3-0. Upon 
publication of FM 3-0, the definition it contains will replace this definition.) FM 3-24 Counterinsurgency, s. 
Glossary-5. 
Definition enligt nedan FM 3-0 utgiven februari 2008 
Full spectrum operations- The Army’s operational concept: Army forces combine offensive, defensive, and 
stability or civil support operations simultaneously as part of an interdependent joint force to seize, retain, and 
exploit the initiative, accepting prudent risk to create opportunities to achieve decisive results. They 
employ synchronized action—lethal and nonlethal—proportional to the mission and informed by a thorough 
understanding of all variables of the operational environment. Mission command that conveys intent and an 
appreciation of all aspects of the situation guides the adaptive use of Army forces. FM 3-24 Counterinsurgency, 
s. Glossary-7. 
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dessa.138 Ej heller denna text motsvarar fullt ut den gällande definitionen men ligger betydligt 
närmare än den tidigare presenterade. Innebörden av detta är dock att det inte föreligger någon 
avgörande skillnad. Därmed begränsar inte tolkningen av begreppet Full spectrum operations 
fortsatt analys. 
 
Vidare visar doktrinen på vad som kan uppfattas vara olika betydelser av offensiva, defensiva 
och stabiliserade metoder. Av doktrinen framgår att: “Land forces use offensive 
operations to disrupt insurgent efforts to establish base areas and consolidate their 
forces. They conduct defensive operations to provide area and local security. They 
conduct stability operations to thwart insurgent efforts to control or disrupt people’s 
lives and routine activities”.139 Den andra definitionen av stabilisering framhåller 
säkerhet, återuppbyggnad och humanitärt stöd.140 Detta innebär att dessa skillnader 
kan tolkas som taktiska respektive strategiska till sin natur. Dessutom kan den i citat återgivna 
definitionen tydligare sammankopplas med metoder för praktiskt genomförande.  
 
Samordning av resurser innefattar militära, paramilitära, politiska, ekonomiska, psykologiska 
och civila åtgärder. Stödet och utveckling av lokala institutioner vilka uppfattas som legitima 
och kan sörja för befolkningens grundläggande behov utgör en väg till framgång. Militär 
styrka eller militärt våld kan nyttjas för att tilltvinga sig lydnad och uppnå säkerhet. Däremot 
krävs samordning med civila insatser för att nå eller angripa kärnan till problemen. Lokala 
ledare och lokala institutioner ingår som en viktig förutsättning för att uppnå en hållbar 
lösning.141 Innebörden av detta är att genomförandet vilar på en metod som omfattar fler 
aktörer än de rent militära. I detta utgör det tydliga samarbetet med värdnationens 
representanter en viktig metod för att bygga legitimitet i förhållande till befolkningen. 
 
Den övergripande samordningen av de olika resurserna i form av militära och civila 
komponenter anges utgå från den normala statliga strukturen och den högsta civila 
representanten i området. På nationell nivå biträder Joint Interagency Coordination Groups 
(JIACGs) den operative chefen med samordning av resurser. I operationsområdet samordnas 
verksamheten med hjälp av U.S country team vilken leds av ambassadören eller dennes 
biträdande chef. Dock konstaterar doktrinen att mot bakgrund av de begränsade resurserna 
och operationernas normala vidsträckthet krävs förmåga till decentraliserat uppträdande. 
Doktrinen påtalar att: “Operating with a clear understanding of the guiding political aims, 
members of the military at all levels must be prepared to exercise judgment and act without 
the benefit of immediate civilian oversight and control”.142 Detta talar för en form av 
uppdragstaktik för att kunna hantera denna brist på resurser och svårighet avseende ledning. 
Den övergripande centrala metoden för samordning uppfattas som den gällande när doktrinen 
utformades. Innebörden av detta är att en metod för hur samordning skulle lösas var känd. 
Dock har denna metod utvecklats vilket kommer att framgå vid presentationen av 
stabiliseringsoperationer och den kommande analysen. 
 

                                                 
138 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-19. 
139 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 2-5. 
140 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 2-5. 
141 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 5-1. 
142 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 2-11. 
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Gällande operationernas genomförande framgår i doktrinen fem övergripande metoder vilka 
kan nyttjas som handlingsregler under genomförandet. Dessa uppfattas som generella och i 
varierande grad tillämpbara i så väl taktisk som strategisk nivå. Översatt från engelska och 
sammanfattat består dessa av:143 

• Operationer planeras och genomförs tillsammans med värdnationen. Detta omfattar så 
väl insatser mot upprorsrörelsen som åtgärder för att återskapa legitimitet. 

• Etablera kontroll över en eller flera områden från vilka operationer kan utvecklas. 
Lokala styrkor måste kontinuerligt skydda befolkningen inom dessa områden. 

• Operationer initieras från de områden där den lokala regeringen är stark mot områden 
vilka är under upprorsmännens kontroll. Större befolkningscentra, regeringens 
underhålls baser och upprätthålla regeringens legitimitet är särskilt viktigt. 

• Att återta kontroller kräver att den lokala regeringen utvecklar operationer för att 
befolkningen. Om upprorsrörelsen är stark i ett område kräver detta att deras militära 
kapacitet elimineras och deras administrativa eller politiska apparat oskadliggörs. 

• Informationsoperationer måste genomföras offensivt i syfte att: stödja bilden av den 
lokala regeringens legitimitet och kapacitet samt erhålla lokalt, regional och 
internationellt stöd.  

 
Doktrinen utvisar även på tre utvecklade och specifika metoder att närma sig och utföra en 
upprorsbekämpning vilka kan liknas vid typfall. Dessa metoder är inte ömsesidigt uteslutande, 
situationen i sig som avgör hur dessa eller andra metoder tillämpas. De metoder som anges är 
Clear – hold – build, Combined action samt Limited support.144 Dessa metoder uppfattas 
framför allt vara tillämpbara på taktisk nivå. En sammanställning som bygger på uppsatsens 
tolkning av dessa ses enligt nedan: 
 
Tabell 3: Sammanställning av metoder vid genomförande av upprorsbekämpning.145 

Metod Innebörd 
Clear-hold-build 
FM 3-24: 5-18 - - 5-
23 

Genomförs i ett specifikt högprioriterat område. Dess målsättningar är att skapa en säker 
fysisk och psykisk miljö, etablera kontroll över befolkningen och området samt vinna 
befolkningens stöd. Motståndarens starka områden undviks normalt initialt. Primära 
uppgifter är att tillhandahålla kontinuerlig säkerhet, eliminera upprorsmännens närvaro, 
förstärka politisk överhöghet, införa laglig rätt och återbygga lokal administration 
Clearing the area – Offensivt skede. Taktisk uppgift vilken kräver att motståndarens 
styrkor avlägsnas och organiserat motstånd elimineras.  
Holding with security forces – Huvudfokus på befolkningen. Skydd av vital 
infrastruktur. Bygga och utvidga legitimitet. 
Building support and protecting the population – Trovärdigt skydd Kontinuerliga 
patruller och väl övervägda insatser mot kvarvarande upprorsrörelse. Kontakten med 
befolkningen en nyckelfaktor. Återuppbyggnad av viktig infrastruktur. 
Population control measures – Kontroll över och kunskap om befolkningen. 
Identifikationshandlingar, utegångsförbud och Checkpoints. Information. 
Increasing popular support – Möta befolkningens behov och förväntningar. Förbättring 
av ekonomi, sociala, kulturella och medicinska behov.  

Combined action 
FM 3-24: 5-23 - - 5-
25 

Att sammanföra amerikanska och lokala förband i en gemensam organisation vanligtvis 
på plutons eller kompaninivå. Genomförs främst i områden där det inte finns några större 
motståndarenheter eller dessa saknar resurser och rörelsefrihet. Nyttjas främst i defensiva 
operationer eller skeden. Mest effektiv efter det att områden rensats från beväpnade 
motståndare. Utgör en bra metod för att stödja utvecklingen av lokala säkerhetsförband. 

                                                 
143 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 5-1. 
144 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 5-18. 
145 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 5-18 - - 5-25. 
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Limited support 
FM 3-24: 5-25 

Främst i upprorsbekämpnings operationer vilka ej kräver stora truppmassor. Kan omfatta 
rådgivare, kvalificerat understöd eller underhåll. Fokuserar på att bygga kapacitet hos de 
lokala säkerhetsstyrkorna.    

   
Doktrinen påvisar några generella så kallade Logical Lines of Operations (LLO).146 Dessa 
utgör ett samordningsinstrument för planering och genomförande av operationerna. 
Nedanstående bild utgår ifrån och är en översättning av Figure 5-1 i FM 3-24. 
 

 
Bild 3: Logical lines of operations. En översättning av Figure 5-1.147 
 
Bilden utvisar att för framgång skall nås krävs legitimitet för den lokala regeringen samt att 
stöd erhålls för upprorsbekämpande styrkas insatser. En överväldigande majoritet skall vinnas 
över på den egna sidan. Detta kan sättas i förhållande till att en passiv majoritet är till fördel 
för upprorsmakarna.148  Kampen om befolkningens stöd liknas vid upprorsbekämpningens 
innersta kärna.149 Operationslinjerna nyttjas för att underlätta samordningen, detta avser inte 
minst samordningen med representanter ur värdnationen som civila aktörer. Innebörden av 
operationslinjerna, förutom den möjlighet till samordning som de ger, är att dessa täcker 
områden vilka ofta ligger utanför genomförandet av en normal konventionell operation. 
 
I nästa steg omvandlas operationslinjerna till delmål och/eller del funktioner. Nedan framgår 
en översättning av Figure 5-4 i FM 3-24 vilket visat en nedbrytning av operationslinjen 
grundläggande funktioner för samhällsservice. 
  

                                                 
146 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 5-3. 
147 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 5-3. 
148 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-20. 
149 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 1-28. 
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Bild 4: Nedbrytning av Grundläggande funktioner för samhällsservice. En översättning av Figure 5-4.150 
 
Sammantaget innebär detta att doktrinen för upprorsbekämpning visar på en metod för att 
möjliggöra samordning av insatser. Denna samordning berör faktorer vilka kan betecknas 
ligga utanför det rent militära. Av doktrinen framgår en metod och ambition till att samordna 
verksamhet från strategisk till taktisk nivå. 
 

 3.6.2 Metoder vid stabiliseringsoperationer 
Av FM 3-07 framgår att stabilisering ingår som ett av tre element i det begrepp som kallas för 
Full spectrum operations. Inom ramen för denna kombineras offensiv, defensiv och 
stabilisering utgående från de föreliggande lokala förutsättningarna. Elementen är inte 
ömsesidigt uteslutande inom ett operationsområde utan kan även pågå parallellt på olika 
platser.151 Stabiliserings operationer nyttjar så väl tvingande som konstruktiva förmågor i en 
militär styrka för att uppnå en stabil och säker omgivning.  
 
FM 3-07 anger att under genomförandet kommer varje situation kräva en särskild 
kombination av våld och återhållsamhet. Stabiliserings operationer ställer större krav på 
förmågan till icke dödliga åtgärder. Med icke dödliga åtgärder avses en vid förmåga att kunna 
hantera uppgifter vilka innebär så väl återbyggnad och socialt välmående som avskräckning i 
syfte att framtvinga ett önskat beteende.152 Genom en utvecklad förmåga att kunna använda 
icke dödliga åtgärder kan militära enheter påverka situationen i stort och etablera säkerhet.153 
Detta innebär att förmågan att nyttja adaptiv våldsanvändning och agera utgående från en 
varierande grad av eskalering utgör en grundläggande metod.       
 
Den övergripande samordningen stöds av en uttalad metod vilken utgår från amerikansk 
nationell nivå. Den övergripande samordningen initieras från ett nationellt perspektiv genom 

                                                 
150 US.Army. FM 3-24 Counterinsurgency, s. 5-15. 
151 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-1. 
152 Icke dödligt våld anges omfatta åtgärder från återbyggnad till avskräckning, Som exempel på icke dödliga 
åtgärder eller våld är anges underrättelser, telekrigföring, icke dödlig eld eller andra tekniska hjälpmedel vilka 
ändrar en motståndares beteende eller försvagar, stör eller försenar motståndarens förband funktioner eller 
faciliteter. FM 3-07 Stability operations, s. 2-3. 
153 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-3. 
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Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization (S/CRS). Genom detta 
möjliggörs samordning av nationella resurser för rekonstruktion och stabilisering. Detta sker 
med stöd av Interagency Management System154 (IMS) vilket är utformat för att stödja 
samtliga beslutsfattare, civila som militära. Målbilden är att samordna resurser i samtliga 
nivåer från strategisk till taktisk.155 De amerikanska stabiliseringsoperationerna består 
principiellt av fem primära uppgifter.  Dessa uppgifter kan sammanlänkas med de av S/CRS 
överordnade fem stabiliseringssektorerna och definieras som: a) Establish civil security, b) 
Establish civil control, c) Restore essential service, d) Support to governance, e) Support to 
economic and infrastructure development. Tillsammans bildar dessa en mekanism för taktisk 
integrering. De underordnande uppgifterna vilka utförs av militära förband under begreppet 
preliminära huvuduppgifter understödjer direkt de åtgärder som utförs på den högre s.k. 
sektorsnivån.156 Utgående från den aktuella insatsen identifieras de aktuella nyckeluppgifterna 
som måste lösas för att operationen skall vara framgångsrik. Dessa utgör en nedbrytning och 
sammanhänger med de primära uppgifterna.157 Detta innebär att det har utvecklats så väl 
metoder som funktioner för att förbättra samordningen från strategisk till taktisk nivå.  
 
Lines of effort utgör en funktion för planering och samordning av genomförandet av 
operationer. De sammanlänkar ett flertal uppgifter och uppdrag för att kunna uppnå det 
tillstånd som definieras i aktuellt end-state. På högre nivå, kår och divisionsnivå, kan Lines of 
effort sammanlänkas med de av S/CRS uttryckta stability sectors. På lägre nivå, upp till 
brigadnivå, blir detta dock för otydligt. Här kan stöd sökas i den prioriterade uppgiftslistan 
och utvecklas utgående från den lokala situationen.158 En sammanställning som bygger på en 
tolkning av sammanhanget från det statliga Office of the Coordinator for Reconstruction and 
Stabilization (S/CRS) till den lägre taktiska nivån visas på bilden nedan.  

 
Bild 5:  Lines of effort och sammanhanget från strategisk till taktisk nivå. Översättning och tolkning av FM 3-
07.159  

                                                 
154 IMS består av tre element: a) Country reconstrction and stabilization group/CRSG (Washington-baserad 
enhet för beslutsfattning) b) Integration planning cell/IPC (civil planerings cell, utgångsgrupperad, samordnar 
civil och militär planering), c) Advanced civilian team (understödjer chefen för operationen). Strukturerna är 
flexibla avseende sammansättning och antal. FM 3-07 Stability operations, s. B1 – B3.      
155 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 1-14. 
156 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-9. 
157 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 3-3.  
158 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 4-9 - -4-11. 
159 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 2-5, 4-9- -4-11. 
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På den högre taktiska nivån (division och högre) knyts uppgifter och uppdrag till de 
utformade lines of effort. Detta skapar en samlad bild över hur samordning av viktigare 
uppgifter skall knytas mot aktuellt end state.160 Nedanstående bild utgör en översättning av 
Figure 4-1 i FM 3-07. 

 
Bild 6: Sammanhang mellan Lines of effort, tasks och end state på högre taktisk nivå. En översättning av Figure 
4-1.161 
 
På lägre taktisk nivå, brigad och lägre, lämpar sig bäst mission essential tasks som underlag 
för utformning av lines of effort. Dessa bör överstämma med de förutsättnigar som den lokala 
situationen innebär.162 Nedan framgår en översättning av Figure 4-2 FM 3-07. 
 

 
Bild 7: Sammanhang mellan Lines of effort, objectives samt end state på lägre taktisk nivå. En översättning av 
Figure 4-2. 163 
 
Innebörden av den presenterade metoden för samordning innebär att det finns en 
förutsättning för att skapa en spårbarhet från strategisk till taktisk nivå. Inrättande av 

                                                 
160 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 4-9. 
161 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 4-10. 
162 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 4-11. 
163 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 4-11. 
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särskilda funktioner för samordning på strategisk nivå innebär även en bättre förutsättning för 
att tillhandahålla resurser vilka skall ge effekt på taktisk nivå.  
    
Huvudmetoder för genomförande av en stabiliseringsoperation uppfattas som om denna utgår 
från ett tankesätt som omfattar Stability Mechanism och Defeat Mechanism. Dessa tillämpas 
ofta i kombination med varandra utgående från situationens krav. Dessa mekanismer medger 
en möjlighet att både möta humanitära krav samtidigt som säkerhetshot kan reduceras.164 
Deras inbördes förhållningssätt definieras som: Stability Mechanism medger nyttjandet eller 
påverkan med de konstruktiva förmågorna inneboende i ett militärt förband. Defeat 
Mechanism medger fokusering av de tvingande förmågorna för att kunna uppnå säkerhet och 
allmän ordning för den civila befolkningen. 165    
 
Stability mechanism utgör den primära metoden med vilken vänligt sinnade styrkor påverkar 
civila för att nå de förhållanden som stödjer en hållbar fredlig utveckling. Denna mekanism 
består av fyra metoder vilka utgörs av tvång, kontroll, inflytande och stöd. Tvång innebär en 
förmåga till hot om, och vid behov, nyttjande av våld. Våldet måste här användas med 
eftertanke utgående från parametrar som sidoeffekter och legitimitet. Kontroll innefattar 
allmän ordning och säkerhet inklusive gränskontroll och skydd av känsliga områden. 
Inflytande innebär att påverka befolkningens attityder främst genom närvaro, information 
och uppträdande. Stöd innebär främst för militära enheter att uppträda så att andra medel kan 
komma till verkan. Samtliga mekanismer kan kombineras utgående från den aktuella 
situationens krav.166 Defet mechanism nyttjas främst under operationer vilka inriktar sig 
primärt på strid. Dessa uttrycks i fyra metoder vilka kan liknas vid stridsuppgifter. Dessa 
utgörs av nedkämpa (destroy), förskjuta (dislocate), dela (disintergrate) och isolera (isolate). 
Innebörden av de två metoderna är att dessa medger att röra sig från inflytande och tvång till 
rena stridsoperationer. Detta medger en förmåga att kunna nyttja situationsanpassad 
våldsanvändning. Metoderna är uttryckta på ett generellt sätt och är beroende av detalj 
anpassning i förhållande till de lokala förutsättningarna. Vidare uppfattas dessa metoder 
främst kunna tillämpas på taktisk nivå.  
 

 3.6.3 Analys kriteriet metoder 
Metoder utgörs av hur tillgängliga medel principiellt nyttjas i strävan att nå ansatta eller 
identifierade målsättningar. Nivå sammanhänger med abstraktionsgrad och förhållande till militära 
och/eller andra till buds stående medel. Strategisk nivå innebär en högre abstraktionsgrad vilken 
beskriver principiella handlingsregler och förhållandet till andra maktmedel. Taktisk nivå innebär 
en hög detaljupplösning och innefattar hur förband, vapensystem och funktioner nyttjas.167 

 
Båda doktrinerna anger att dessa utgår från begreppet full spectrum operations, dock har 
definitionen i doktrinen för stabiliseringsoperationer identifierats som att denna har en annan 
och något avvikande definition. Att det förhåller sig på detta sätt uppfattas bero på tidsfaktorn. 
Det uppfattas ej heller påverka synen på metoder varvid denna problematik kommer att 
avgränsas och ej behandlas ytterligare. I nästa steg skiljer sig förhållningssättet till begreppet 
stability mellan upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer. Denna skillnad uppfattas 

                                                 
164 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 4-9. 
165 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 4-7. 
166 US.Army. FM 3-07 Stability operations, s. 4-8. 
167 Definition enligt: 2.3.4 Metoder. 
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utgå från att upprorsbekämpning ger detta begrepp en tydligare uttalad taktisk prägel. 
Konsekvensen av detta uppfattas som att det framgår när generella metoder för genomförande 
av operationer jämförs. Upprorsbekämpningens Clear – hold – build, Combined action samt 
Limited support framstår som mer detaljerade och med en tydligare taktisk koppling. Detta i 
jämförelse med stabiliseringsoperationens Stability Mechanism och Defeat Mechanism. Vid 
en närmare analys framgår dock att dessa olika metoder har ett flertal gemensamma nämnare. 
Exempelvis kan clearing the area jämföra med defeat mechanism. Båda kan liknas vid 
taktiska eller stridstekniska uppgifter vilka syftar till att påverka en motståndare. Stability 
mechanism är jämförbar med övriga metoder vid upprorsbekämpning för att skydda, 
återbygga och skapa legitimitet. Gemensamt för metoderna oavsett typ av operation är att 
dessa inte är ömsesidigt uteslutande och skall anpassas utgående från situationens krav. Båda 
typerna av operationer framhåller restriktiv våldsanvändning som en övergripande metod eller 
ledstjärna. Detta syftande till att uppnå säkerhet samtidigt som befolkningens stöd och 
legitimitet underlättas. Dock uppfattas doktrinen för stabiliseringsoperationer vara tydligare 
avseende metoder som innebär möjlighet att verka med icke dödliga medel eller åtgärder 
måste behärskas.    
 
Avseende metoder för hur resurser skall samordnas i ett större perspektiv kan doktrinen för 
stabiliseringsoperationer framstå som mera tydlig med dess utformning av en nationell 
funktion för samordning. I detta arbete förstås detta som en produkt av utvecklingen mellan 
de olika doktrinerna. Detta trotts att beslut om upprättande av funktionen skedde 2004 och 
direktiv DODD 3000.05 som utgavs 2005 vilket angav stabiliseringsoperationer som en 
huvuduppgift bedöms dessa ej hunnit inarbetas inom ramen för doktrinerna. Därav utgör inte 
skillnader beträffande centrala beslut för nationell strategisk samordning och ledning underlag 
för fortsatt analys. Dock utgör uttalade metoder för samordning i form av Lines of effort 
respektive Logical lines of operation underlag för analys. I en jämförelse av dessa kan 
konstateras att i stort är det enbart namnet som skiljer. Dess funktion och benämningar, vilket 
även kan kopplas till olika nivåer, är i stort sett identiska. Upprorsbekämpning nyttjar inte 
begreppet security sectors och saknar dess uttalade funktion för koppling till nationell 
strategisk nivå. Däremot föreligger det inget motsatsförhållande mellan vad som i 
upprorsbekämpning benämns som Logical lines of operation och det som i 
stabiliseringsoperationer benämns som Security sectors.   
 
Sammanfattningsvis påvisar båda typerna av operationer att det finns en röd tråd från 
strategisk till taktisk nivå. Hos båda går det att återfinna en så väl låg som hög 
abstraktionsnivå. Det kan tolkas som att stabiliseringsoperationerna har en mer genomtänkt 
och förankrad syn på hur resurserna skall ställas till förfogande och samordnas. Dock måste 
tidsfaktorn mellan dokumenten beaktas. Krigserfarenheter hos sagesmannen bedöms medfört 
att tankar kring kopplingen mellan nationell nivå och dess olika resursområden har utvecklats. 
Med detta som stöd kommer inte nationell samordning och ledning utgöra indikator för hur 
operationerna klassificeras. Avseende taktisk nivå uppfattas fler eller i stort sett alla 
parametrar avseende metoder sammanfalla. Vid en analys avseende utformning av 
operationslinjer inklusive dess benämningar är dessa i stort sett detsamma. Även ordalydelse 
och innebörd av objectives är detsamma. Med utgångspunkt i metoder är det detta arbetets 
uppfattning att innebörden av operationerna och de olika doktrinerna är detsamma. 
Ambitionen och fokus för detta arbete är att definiera skillnader mellan upprorsbekämpning 
och stabiliseringsoperationer, detta har ej varit möjligt vad avser kriteriet metoder. Innebörden 
av detta är att det inte med säkerhet kan definieras någon om någon av operationerna mer eller 
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mindre sammanfaller med taktisk eller strategisk nivå. Skillnader finns med dessa är av 
nyanskaraktär och kan med stor sannolikhet knytas till normal utveckling.       

 

 3.7 Avslutning 
I detta kapitel har en analys och jämförelse genomförts av upprorsbekämpning och 
stabiliseringsoperationer. Detta har skett med stöd av doktrinerna FM 3-24 och FM 3-07 som 
empiri och utgående från kriterierna: synen på motståndaren, mål och syfte, medel samt 
metoder. Jämförelsen har även kopplats till nivåer i from at taktisk och strategisk. Analysen 
har strävat efter att klarlägga skillnader i begreppen. 
 
Svaret på uppsatsens problemformulering framgår efter redovisning av uppsatsens slutsatser. 
De två underliggande frågeställningar har med utgångspunkt i jämförelsen besvarats. Dessa 
frågesällningar utgjordes av: 
• Hur definieras COIN (upprorsbekämpning) respektive stabiliseringsoperationer i 

amerikanska doktriner utgående från identifierade kriterier? 
• Vilka skillnader föreligger i begreppen COIN (upprorsbekämpning) respektive 

stabiliseringsoperationer? 

3.7.1 Slutsatser 
I denna del av uppsatsen redovisas de slutsatser som dragits utgående från den genomförda 
analysen. Detta inleds med en sammanfattning av det uppfattade huvudperspektivet hos 
upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer. Därefter framgår slutsatser med 
utgångspunkt i respektive kriterium. Avslutningsvis redovisas svaret på uppsatsens 
problemformulering.  
 
Nedanstående bilder syftar till att grafiskt sammanfatta det intryck som erhållits av den 
genomförda analysen. Bilderna utvisar: a) Vilka nyckelord som uppfattats i förhållande till de 
olika kriterierna, samt, b) Vilken uppfattning detta arbete har avseende vilka tendenser som 
dessa kriterier uppvisat kopplat till strategisk och taktisk nivå. Trianglarnas bas, grön och 
streckad linje, utvisar uppfattningen avseende utgångspunkt för perspektiv. Avseende metoder 
uppfattas upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer vara fullt likvärdiga och dela 
utgångspunkt samt perspektiv. Detta utvisas av grön och streckad kvadrat.  
 
Analysen har visat att upprorsbekämpning utgår från ett takiskt perspektiv . Gällande metoder 
kan dessa varken knytas till ett taktiskt eller strategiskt perspektiv.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  Beteckning 
Major Anders Killmey C-uppsats 
ChP 07-09 2009-07-03 Sid 43 (51) 
 
 

 
 
Bild 8: Sammanfattning och huvudintryck efter analys av upprorsbekämpning (författarens bild).  
 
Analysen har visat att stabiliseringsoperationer utgår från ett strategiskt perspektiv . Gällande 
metoder kan dessa varken knytas till ett taktiskt eller strategiskt perspektiv.  

 
 
Bild 9: Sammanfattning och huvudintryck efter analys av stabiliseringsoperationer (författarens bild).  
 
Slutsatser avseende synen på motståndaren 
Tillsammans med kriteriet mål och syfte uppvisar upprorsbekämpning och 
stabiliseringsoperationer störst skillnad gällande motståndaren. Upprorsbekämpning utgår 
från en definierad form av motståndare och uppvisar i detta ett taktiskt perspektiv. En 
uppfattning om bakomliggande orsaker och mekanismer finns dock. Stabiliseringsoperationer 
utgår här från ett strategiskt perspektiv och fokuserar i första hand på konfliktorsaker. 
Motståndare utgör en symptom och hanteras där sådana uppkommer. Innebörden av detta är 
att en argumentation utgående från det strategiska perspektivet kan ge större förutsättningar 
att skapa en bredare enighet för att kunna agera. Det kan även innebära att färre motreaktioner 
utlöses i det initiala skedet av en operation i och med att orsakerna anges och påverkas före 
symtomen. Kopplat mot målsättningar kan detta dock innebära att dessa blir otydliga och 
svårtolkade. En annan tolkning är att synen på motståndaren förändras och förtydligas 
utgående från de faktiska förhållanden som råder under den aktuella insatsen. Detta skulle 
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innebära att så väl stabiliseringsoperationer som upprorsbekämpning kan härledas i olika 
tidsperioder eller områden. 
 
Slutsatser avseende mål och syfte 
Den största skillnaden mellan operationerna ligger i detta kriterium tillsammans med synen på 
motståndaren. Den jämförande analysen har visat att upprorsbekämpning utgår från ett 
taktiskt perspektiv emedan stabiliseringsoperationer utgår från ett strategiskt. 
Upprorsbekämpning har gällande målsättningar en karaktär av att vara hot styrt och fokuserar 
kring besegrandet av en motståndare. Stabiliseringsoperationer förefaller i detta vara mera 
viljestyrt och strävar efter att nå bakomliggande orsaker. Detta kan i sin förlängning även 
innebära att de målsättningar som i för hög utsträckning fokuserar på en motståndare kan vara 
problematiska för andra aktörer att stödja och erhålla acceptans för. Detta i jämförelse med 
målsättningar som i större utsträckning berör grundorsaker till en konflikt. Det har tidigare i 
detta arbete konstaterats att målsättningar påverkas och förändras efterhand en situation 
utvecklar sig eller en operation genomförs. Innebörden av detta är att med en utgångspunkt i 
taktiskt eller strategiskt perspektiv påverkas målsättningarna och kan röra sig i någon av dessa 
riktningar. Upprorsbekämpningens målsättningar kan efterhand i större utsträckning 
överensstämma med stabiliseringsoperationerna och omvänt. Detta talar för vikten av att 
analysera den faktiska situationen och utgående från denna klarlägga mål, medel och metoder.  
 
Slutsatser avseende medel 
Den jämförande analysen konstaterade att skillnaden mellan de två typerna av operationer är 
liten. Dock uppfattas upprorsbekämpning utgå från ett taktiskt perspektiv och 
stabiliseringsoperationer från ett strategiskt. Den enskilda människans och de små enheternas 
inverkan i ett konfliktområde är allmängiltiga. Detta uppfattas sammanhänga med kontakten 
med civilbefolkningen och att det är bland dessa som konflikten utspelar sig. Utgående från 
hur upprorsbekämpning beskriver och förhåller sig till det militära medlet avseende 
funktioner, inlärning och förändring kan här återfinnas delar som är mer av taktisk eller 
reglementarisk karaktär. I detta stycke innebär stabiliseringsoperationens förhållningssätt en 
större överblick och handlingsfrihet på en högre nivå. De olika synsätten kompletterar likväl 
som de motsäger varandra. Förhållandet och synen på andra medel kan tolkas som att dessa 
skiljer sig mellan typerna av operationer. Detta uppfattas som att det kan kopplas till vilka 
mekanismer som skall påverkas samt syn på mål och motståndare. Innebörden av detta är att i 
de situationer där strid måste bedrivas mot en aktiv motståndare motsvarande 
upprorsbekämpning får det militära medlet av naturliga skäl större vikt. Här kan andra medel 
stödja detta och därav uppnås en högre effekt. Under stabiliseringsoperationer och perioder av 
lägre intensitet utgör den säkerhet som det militär medlet uppnår en förutsättning för andra att 
komma till verkan. Detta kan uppfattas som att en växelverkan uppstår beträffande medel och 
över tiden kommer olika medel att variera i prioritet men aldrig vara ömsesidigt uteslutande.  
 
Slutsatser avseende metoder 
Gällande metoder är det vid jämförelsen av detta kriterium som stabiliseringsoperationer och 
upprorsbekämpning uppvisat de största likheterna. Detta kan tolkas som att detta kriterium 
inte är giltigt utgående från syftet med frågeställningen. Dock är det detta arbetes uppfattning 
att konstaterandet att metoderna överensstämmer är intressant. Innebörden av den genomförda 
analysen påvisar att trots de olika perspektiven, taktiskt och strategiskt, så delar dessa typer av 
operationer en gemensam massa i form av principer för genomförande. Det föreligger en 
spårbarhet från strategisk till taktisk nivå som överensstämmer. I ett vertikalt innefattar båda 
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typerna av operationer samma områden. Detta uttrycks tydligt i utformningen av 
operationslinjer, objectives och tasks. De principiella metoderna utgör i ett övergripande 
perspektiv den minsta gemensamma nämnaren för upprorsbekämpning och 
stabiliseringsoperationer.  

3.7.2 Svar på uppsatsens problemformulering. 
Den problemformulering som har legat till grund för denna uppsats utgörs av: Vilka skillnader 
råder mellan begreppen COIN (upprorsbekämpning) och stabiliseringsoperationer och hur kan 
detta definieras? Nedan framgår svaret på denna problemformulering. 
 
Det övergripande svaret på denna frågeställning är att med stöd av empirin i denna uppsats 
kan slutsatsen dras att stabiliseringsoperationer utgår från ett strategiskt perspektiv emedan 
upprorsbekämpning utgår från ett taktiskt perspektiv. De olika typerna av operationer är inte 
ömsesidigt uteslutande och delar förhållningssätt till principiella metoder. Detaljer avseende 
skillnader framgår av genomförd analys av kriterier samt redovisade slutsatser.    

4. RESULTATDISKUSSION 
I denna del av uppsatsen framgår en återkoppling till genomförd analys. Denna syftar till att 
reflektera över resultatet och söka andra och vidare förklaringar till förhållandet mellan 
upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer. Uppsatsen kommer i detta även att 
betraktas ur ett kritiskt perspektiv.  
 

 4.1 Reflektion och kritik 
Den personliga utgångspunkten för detta arbete har varit ett intresse av att erhålla en högre 
förståelse för huvuddelen av de militära operationer som genomförs i dagsläget. Att just 
förhållandet mellan upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer uppfattats som 
intressant och viktigt har framgått i uppsatsens bakgrund och syfte. Begreppen tenderar till att 
okritiskt nyttjas vid diskussioner rörande hur förband skall utvecklas och användas. Det har 
inte varit möjligt att identifiera något annat arbete som tidigare har jämfört just 
upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer. Detta har bidragit till valet att analysera 
konceptuella faktorer i form av doktriner för att öka denna förståelse. Resultatet av detta 
arbete kan uppfattas som en förstudie och förhåller sig endast till begränsade delar av denna 
problematik. Fortsatta studier kan dock utgå från denna och slutresultatet av dessa kan dels 
med fog kritisera de resultat som presenterats här men även ge ytterligare kunskap i ämnet. 
 
Avseende giltighet eller generaliseringsgrad av svaret på uppsatsens frågeställning uppfattas 
detta bestå av två delar. Som instrument för att i allmänhet kunna analysera operationer eller 
delar av dessa uppfattas denna som hög. Detsamma avser tolkning av aktörer. Med detta avses 
att oavsett aktör kommer uppfattning och förhållningssätt till kriterierna att kunna härledas till 
utgångsperspektiv enligt resultatet av detta arbete. Även den som agerar kan finna stöd för i 
vilken nivå eget agerande utgår ifrån. Dessutom kan förståelse för om handlingen bygger på 
ett långsiktigt eller mera kortsiktigt agerande uppnås. Vad gäller operationalisering är detta 
lägre. Med detta avses att alla nationer ej besitter samma resurser som utgivaren av dessa 
doktriner. För huvuddelen krävs olika former av koalitioner för att kunna agera oavsett 
perspektiv. Samtidigt ger upphovsmannen intryck av att kontinuerligt framhålla det 
gemensamma arbetet vilket omfattar eget agerande tillsammans med andra aktörer. På samma 
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sätt uppfattas generaliseringsgraden vara lägre om resultatet okritiskt knyts till utveckling av 
doktriner eller reglementen. Det har tidigt i detta arbete konstaterats skillnader i uppfattning 
avseende vad som är doktriner respektive reglementen och instruktioner. Detta arbete tar inte 
hänsyn till en sådan gränsdragning. Detta innebär att resultatet kan nyttjas som en 
utgångspunkt men kräver en omfattande och fördjupande analys för att vara tillämpar. Vidare 
har inte detta arbete undersökt implementeringsgrad och förståelse av doktrinerna. Detta 
innebär att denna undersökning inte bekräftar eller kan förutsäga uppfattning eller agerande. 
Sammanfattningsvis uppfattas räckvidden vara större än förklaringskraften i denna uppsats, 
vilket är ett medvetet val. Detta återspeglas inte minst i förslagen till fortsatt forskning vilka 
främst förordar en fördjupning i ämnet.    
 
Resultatet av detta arbete har visat att upprorsbekämpning utgår från ett taktiskt perspektiv 
emedan stabiliseringsoperationer utgår från ett strategiskt. En alternativ tolkning till 
förhållandet mellan begreppen skulle kunna vara att stabiliseringsoperationer utgör en 
evolution av upprorsbekämpning. Härvid skulle den föregående i större utsträckning vara 
anpassad efter omgivnings krav. Stabiliseringsoperationer kan uppfattas som att dessa i större 
grad nyttjar den yttre manövern genom att sträva mot en högre grad av legitimitet så väl 
nationellt som internationellt. Detta samtidigt som upprorsbekämpning saknar viktiga 
beståndsdelar för att slutgiltigt kunna lösa problemen.  
 
Alternativt kan utvecklingen av doktrinerna FM 3-24 och FM 3-07 tolkas som utfallet av flera 
strategiska handlingsalternativ under 2000-taltet. En sådan tolkning kan stödjas av de 
alternativ som Echevarria och Czege påtalar i A new strategy and military logic for the 21st 
century. Här framhålls tre alternativ för en utveckling av amerikansk strategi. Dessa utgörs av 
preventive defence, neo-isolationism och positive engagement.168 Härvid skulle 
upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer med tillhörande doktriner kunna kopplas till 
preemtive defense respektive positive engagement. Ett annat sätt att betrakta detta är att 
stabiliseringsoperationer utgör en naturlig och nödvändig utveckling av fredsbevarande 
operationer. 169 Därav skulle även kopplingar till upprorsbekämpning med dess arv i 
kolonialismen kunna vara problematisk. Dock finns här ett antal lärdomar som kan överföras 
från upprorsbekämpning till stabiliseringsoperationer. 170 
 
För att återknyta till resultatet av uppsatsen och bibehålla ett helhetsperspektiv kan en tes 
tillföras beträffande förutsättningar för konflikternas parter. Denna tes innebär att den 
intervenerande parten måste uppfylla krav avseende öppenhet och tydlighet om vilka åtgärder 
som vidtas. Detta sammanhänger bland annat med mandat för operationen sam krav från 
hemmanationens befolkning och världs opinionen i allmänhet. Denna part i konflikten är 
tidsberoende mot bakgrund av önskemålet att ej binda resurser i ett område under längre tid. 
Snabba resultat efterfrågas. Styrkan i denna part ligger i de fysiska resurserna. De åtgärder 
som vidtas är ofta reaktiva och initiativ saknas minst i det inledande skedet. En motståndare 
kan eller till och med strävar efter att bedriva verksamheten dolt. Subversiv verksamhet ingår 
i deras normala uppträdande. Dessa har handlingsfrihet att nyttja tiden som vapen och är inte 
på samma sätt beroende av denna. Styrkan utgörs av möjligheten att bedriva en mental kamp 

                                                 
168 Antulio J. Echevarria II & Huba Wass de Czege (2001). Chapter 4: A NEW STRATEGY AND MILITARY 
LOGIC FOR THE 21st CENTURY, s. 78. 
169 Kjølberg, s. 3. 
170 Thomas R. Mockaitis (1999). Peace Operations and Intrastate Conflict. Westport, CT: Praeger, s. xi. 
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och på detta sätt kompensera för sina fysiska brister. Denna part besitter i regel initiativet, 
minst i inledningsskedet men i regel över tiden.171 
 
Med dessa teser som stöd till tidigare resultat framträder nedanstående bild av sammanhang 
och skillnader i begreppen upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer. Detta 
sammanhang kan utgöra en startpunkt för fortsatt forskning. Nedan framgår hur den 
presenterade tesen förhåller sig till slutsatserna i detta arbete.  
 

 
Bild 10: Resultatet av uppsatsen i ett helhetsperspektiv med tillförd tes (författarens bild).   
 
Kritik kan riktas mot denna uppsats utgående från att doktrinerna granskats med för snäva 
eller för få indikatorer. Dock har valet av dessa utgått från de militärteoretiska och doktrinära 
överväganden som framgått i uppsatsen. Detta har skapat en grund för att betrakta begreppen 
och dess inbördes skillnader. Kritik kan även framföras mot att de doktriner som analyserats 
har utgivits av världens mäktigaste nation och därav ger resultatet av arbetet en begränsad 
räckvidd. Detta kan äga viss riktighet dock har ambitionen inte varit att kritisera doktrinerna 
eller att överföra handlingsregler från en aktör till en annan. Istället har utgångspunkten varit 
de teoretiska tolkningar och ställningstaganden som är gjorda kring begreppen. Härvid kan 
resultatet ses som generella trender vilka har möjlighet till en hög tillämpningsgrad.  
  

 4.2 Förslag till fortsatt forskning 
I denna uppsats har amerikanska doktriner nyttjats som underlag för att undersöka 
skillnaderna i upprorsbekämpning och stabiliseringsoperationer. USA har valt att utforma två 
skilda doktriner för detta. Hur framtidens doktrinverk kommer att se ut kan vi bara spekulera 
i. Bristande stöd i svenska doktriner gör att metoder får skapas på plats med stöd av 
erfarenheter och andra nationer.172 Vad som kan förefalla intressant för fortsatt forskning i 
ämnet är vilken utgångspunkt eller möjligheter som svenska doktriner ger? Vad kan föreslås 

                                                 
171 Sir Rupert Smith (2006). The utility of force.  The art of war in the modern world. London: Penguin books 
Ltd, kapitel 7.  
 
172 Samtal med Övlt Per Olsson (2009-02-20): I korthet var detta särskilt utmärkande i samband med KS01. 
Detta upplevs som att det har förbättrats i samband med operationerna i Afghanistan. Anteckningar i författarens 
ägo. 
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utgöra en lämplig utveckling av dessa? Hur kan svenska doktriner lämpligen förhålla sig till 
begreppen? Vad utgör en doktrinär nivå och en reglementarisk nivå utgående från dessa två 
begrepp? 
 
Resultatet i denna uppsats kan även utgöra föremål för prövning. Härvid skulle en analys av 
samma doktriner men med hjälp av exempelvis operativa parametrar som tid, rum och styrka 
kanske ge ett annat utfall.173 En annan fråga i detta perspektiv skulle kunna vara hur andra 
större nationer förhåller sig till dessa begrepp. Hur behandlas detta i exempelvis brittiska 
doktriner? En sådan aves utformas under 2009.174 Dessutom skulle en fallstudie ge en ökad 
förståelse för begreppens relation härvid skulle även parametrar som intensitet, och 
interaktion mellan ledningsnivåer kunna analyseras. Hur påverkar intensiteten i en konflikt 
huvudinslag av stabilisering eller upprorsbekämpning? I vilken ledningsnivå och i vilken 
utsträckning sammankopplas dessa begrepp, vilket perspektiv dominerar var?  
 
Legitimitet utgör en central fråga i så väl upprorsbekämpning som stabiliseringsoperationer. I 
vissa områden, exempelvis Afghanistan, utser det internationella samfundet vem som är 
legitim och vem som inte är det. Samtidigt kan legitimitet och tillit påstås utgöra en subjektiv 
tolkning.175 Vad påverkar vad som uppfattas som legitimitet på strategisk och taktisk nivå?  I 
vilka stycken motverkar dessa nivåer varandra och vilka erfarenheter kan detta stödjas på? I 
vilka fall skall uttalad legitimitet eventuellt förändras utgående från de lokala 
förutsättningarna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
173 Samtal med Övlt Per Olsson (2009-02-20): I korthet måste ett förhållande till dessa faktorer beaktas även på 
låg nivå. Olika åtgärder måste vidtas i olika områden utgående från befolkningens inställning. Samtidigt som 
tidsfaktorn utgör en utmaning så väl kopplat till rum som till styrka. Anteckningar i författarens ägo. 
174 Enligt mailkonversation med Commander Benedict Falk, Royal Navy l Defence Attaché l British Embassy  
Stockholm (2008-10-21). “Security and Stabilisation doctrine that will include counter-insurgency doctrinal 
aspects.  Unfortunately this publication will not be issued until next year.” 
175 Samtal med Övlt Per Olsson (2009-02-20): I korthet visar erfarenheter från internationella insatser talar för att 
detta utgör en subjektiv tolkning utgående från de lokala och kulturella förutsättningarna. Kan befolkningen 
acceptera och satsa på rätt aktör underlättas operationens genomförande. Skiljer uppfattningen mellan befolkning 
och intervenerande styrka blir detta problematiskt. Anteckningar i författarens ägo. 
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